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Także w sporcie żużlowym, bez którego wielu gorzowian
nie wyobraża sobie w mieście nad Wartą życia.
Wystarczy podać, że 3 września mija 10 rocznica śmier-
ci Edmunda Migosia, a 27 września upłynie 46 lat od
zdobycia przez niego pierwszego dla Gorzowa oraz dla
oczywiście dla siebie indywidualnego mistrzostwa
Polska. Dlatego przypominamy tamte lata, tamte mist-
rzostwo i tamtego żużlowca w reportażu „Edmund
Migoś w czapce Kadyrowa”, będącym fragmentem
książki „Żużel nad Warta 1945-1989”. A o innych żużlo-
wych rocznicach można przeczytać w naszym
Kalendarium.
Z kolei 6 września obchodzić będziemy 90-te urodziny
Zdzisława Morawskiego, gorzowskiego pisarza, poety i
animatora kultury. Z perspektywy czasu różnie bywa
oceniana jego twórczość i życie, ale w swoim czasie był
niewątpliwie wielka postacią w mieście i regionie, był też
tym pierwszych wśród innych przy legendarnym już
Stoliku Numer Jeden  w gorzowskim „empiku”. Dlatego
przypominamy również jego postać sięgając po archi-
walny reportaż prof. Bogdana J. Kunickiego napisany z
osobistej perspektywy w 1996 roku.
No, a poza tym, wiele innych tekstów do poczytania. Na
spokojnie, bo naszej gazety zazwyczaj tylko przejrzeć się
nie da, a tym razem wyjątkowo dominują duże teksty w
formie i treści. Jednocześnie zachęcamy do codzienne-
go zaglądania na nasz portal, gdzie każdy znajdzie dla
siebie coś ciekawego. To co przekazujemy w papierowej
gazecie to ledwie ułamek tego, co  tam się znajduje.

JAN DELIJEWSKI

Edmund Migoś w czapce
Kadyrowa na stadionie Stali
Kiedy w 17 wyścigu mijał jako pierwszy linię mety stadion oszalał ze szczęścia. Więcej na s. 30-31.

Był sobie mistrz
Polski…
Wrzesień to miesiąc niezwykle bogaty w
rocznice. 
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ECHOGORZOWA.PL to jedyny taki portal w mieście!
codziennie nowe informacje, wywiady, felietony i komentarze
ECHOGORZOWA.PL to jedyna taka gazeta w internecie!
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ww  1.09.
1899 r. - do mieszkań w Gorzo-
wie popłynął pierwszy prąd elek-
tryczny; doprowadzenie energii
elektrycznej związane było z bu-
dową tramwaju elektrycznego w
mieście.
1971 r. - rozpoczęła działalność
Filia AWF w Gorzowie.
2003 r. - na trasie Gorzów -
Zbąszynek pojawił się pierwszy
szynobus.
ww  2.09.
2006 r. - po raz pierwszy rozległ
się głos „Dzwonu Pokoju” na
Placu Grunwaldzkim.
1996 r. zm. Kazimierz Wiśniew-
ski (71 l.), pionier Gorzowa, b.
żużlowiec i trener żużla,
współtwórca silnika żużlowego,
który w 1955 pozwolił Stali star-
tować w II lidze; pierwszy indywi-
dualny mistrz okręgu zielonogór-
skiego w 1950, pierwszy trener
Jancarza, Migosia, Padewskiego
i Dziatkowiaka. 
ww  3.09.
1959 r. - na ul. Warszawskiej od-
dano do użytku drugi tor tramwa-
jowy długości 400 m na odcinku
między ul. Szkolną i Szpitalną;
dzięki temu można było wznowić
kursy linii nr 2 na ul. Warszaw-
skiej.
1989 r. - na Górczynie erygowano
parafię św. Pierwszych Męczen-
ników Polskich, Świętych Bene-
dykta, Jana, Mateusza, Izaaka i
Krystyna; była to 12 parafia kato-
licka w mieście.
2006 r. zm. Edmund Migoś (69
l.), żużlowiec, b. mistrz Polski 
ww  4.09.
1999 r. - oddano do użytku Most
Lubuski na Warcie. 
ww  5.09.
1945 r. - Polska Żegluga Pań-
stwowa w Poznaniu uruchomiła
regularną linię pasażersko-towa-
rową z Poznania do Obornik -
Obrzycka - Wronek -Sierakowa -
Międzychodu - Skwierzyny - Go-
rzowa i z powrotem, która
obsługiwały parowce „Poznań’ i
„Gorzów”.
ww  6.09.
1968  r. - 22-letni Edward Jan-
carz został w Göteborgu II wice-
mistrzem świata.
1975 r. - w wyniku połączenia
miejskiej i powiatowej biblioteki
publicznej powstała Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Gorzowie,
dziś WiMBP. 
2013 r. - Wielospecjalistyczny
Szpital Wojewódzki w Gorzowie
został zarejestrowany jako spółka
z o.o.
1926 r. ur. się Zdzisław Moraw-
ski, pisarz, poeta i dramaturg,
działacz gorzowski,
współzałożyciel GTSK i GTK, zm.
1992 r.
ww  7.09.
1997 r. - Tomasz Kucharski, 16-
krotny medalista MP, wraz z byd-
goszczaninem Robertem Syczem
zdobył mistrzostwo świata w
dwójkach wioślarskich
ww  8.09.
1945 r. - z okazji I Dożynek Lubu-
skich w Gorzowie rozpoczął się
ogólnopolski zjazd gwiaździsty,
pierwsza motorowa impreza na
Ziemi Lubuskiej; w jej następ-
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To wszystko mo¿na obej-
rzeæ na wystawie szk³a w Ofi-
cynie Muzeum Lubuskiego
im. Jana Dekerta. Przy nie-
których obiektach trudno
uwierzyæ, ¿e to s¹ przedmioty
u¿ytkowe.

- To jedna z ciekawszych
kolekcji, jakie uda³o nam siê
wypo¿yczyæ - mówi kustosz
Janusz Michalski, który tê
niezwyk³¹ wystawê sprowa-
dzi³ i zaaran¿owa³. Wystawa
nosi tytu³: „Szk³o z Huty Jo-
sephine w Szklarskiej Po-
rêbie z 1. po³owy XX wieku” i
pochodzi ze zbiorów Muze-
um Karkonoskiego w Jeleniej
Górze.

Szk³o pochodzi z pierwszej
po³owy XX wieku. I a¿ trudno
uwierzyæ, ¿e te kruche przed-
mioty przetrwa³y takie zawiro-
wania dziejowe, jak choæby
dwie wojny œwiatowe. 

W Oficynie w znakomicie
oœwietlonych gablotach
mo¿na obejrzeæ przedmioty
stylizowane na naczynia
antyczne. S¹ przepiêknie
zdobione kieliszki i wazony
z motywami art deco.
Mo¿na podziwiaæ naczynia
nawi¹zuj¹ce do moderniz-

mu. Szk³o jest bia³e albo
barwione lub te¿ rêcznie
malowane. To wysokiej kla-
sy wysokoo³owiowe szk³o
kryszta³owe. 

Wszystkich przedmiotów
jest 130 i pochodz¹ z Huty
Szk³a Josephine w Jeleniej
Górze. Na ekspozycji mo¿na

podziwiaæ szk³a wysokiej ja-
koœci, zaprojektowane przez
wa¿niejszych designerów hu-
ty, jak profesor Siegfried Ha-
ertel czy Alexander Pfohl,
którego wyroby by³y wielo-
krotnie nagradzane.

Szk³o w Szklarskiej Porêbie
wytwarzano ju¿ w œrednio-

wieczu. To wówczas w dolinê
Szklarki przywêdrowali ludzi,
którzy znali tajniki wyrabiania
tego kruchego przedmiotu.
ZnaleŸli tu idealne warunki do
pracy: z³o¿e kwarcu, obfitoœæ
drewna, które s³u¿y³o jako pa-
liwo do wytopu i wodê gór-
skich strumieni.

Szklarska zawsze s³ynê³a z
produkcji szk³a. Ca³a Europa
podziwia³a kunszt szklanych
wyrobów s³ynnej huty „Józefi-
na”, za³o¿onej w 1842 r. a z
której pochodzi prezentowa-
na kolekcja. 

Jeszcze d³ugo po II wojnie
œwiatowej zak³ad produkowa³
dobrej jakoœci szk³o, od 1956
r. pod zmienion¹ nazw¹ „Ju-
lia”. Marka „Józefina” wyro-
kiem s¹du pozosta³a przy
dawnych w³aœcicielach,
Schaffgotschach, którzy otwo-
rzyli w Niemczech now¹ hutê,
ale walczyli o zachowanie wy-
pracowanej przez lata renomy

Dzisiaj po „Julii” mo¿na je-
dynie obejrzeæ stare budynki
przy Szosie Czeskiej, nad
Kamienn¹. Tradycje szklar-
skie Szklarskiej Porêby pod-
trzymuje „Leœna Huta”,
zak³ad prowadzony przez
mistrza Henryka £ubkowskie-
go. Z u¿yciem dawnych na-
rzêdzi i form powstaj¹ tu cac-
ka z barwionego szk³a. 

Kolekcjê niezwyk³ego szk³a
mo¿na podziwiaæ w gorzow-
skim muzeum do koñca pa-
Ÿdziernika 2016 roku.

ROCH

Piękno i urok zaklęte
w szkło
Kruche kieliszki do likieru, wazony, talerze, ale nawet ka³amarze. 

Szkło jest białe albo barwione lub też ręcznie malowane.
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36 lat temu, 13 wrzeœnia
1980 r., na portierni Elektro-
ciep³owni w Gorzowie,
przedstawiciele czterech
zak³adów pracy utworzyli Mi-
êdzyzak³adowy Komitet
Za³o¿ycielski póŸniejszej
NSZZ Solidarnoœæ.

Podobnie jak w niemal
ca³ym kraju, równie¿ w go-
rzowskich zak³adach pracy
po podwy¿kach cen ¿ywno-
œci w lipcu 1980 r. domagano
siê podniesienia p³ac. W
wiêkszych zak³adach bar-
dziej g³oœno i oficjalnie, w
mniejszych - po cichu.
Rych³o zaczêto dywagowaæ
o zorganizowaniu strajków
dla wyegzekwowania tych
¿¹dañ. Oœrodkiem wiêk-
szych dyskusji sta³a siê pa-

rafia katedralna, gdzie m³od-
zi ludzie skupili siê wokó³ ksi-
êdza Witolda Andrzejewskie-
go.

Ju¿ po podpisaniu porozu-
mieñ sierpniowych, w pierw-
szych dniach wrzeœnia, Ed-
ward Borowski, dy¿urny ru-
chu w Elektrociep³owni i
Zbigniew Ziêba, brygadzista
elektryk w Silwanie, pojecha-
li do Szczecina, by dowie-
dzieæ siê konkretów o
tworz¹cym siê nowym
zwi¹zku zawodowym. W tym
samym celu do Warszawy
pojecha³ Zygmunt Ciszak z
gorzowskiego Ursusa. W
Rejonie Dróg Publicznych
komitet za³o¿ycielski nowego
zwi¹zku za³o¿y³ Grzegorz
Fronckiewicz.

Rych³o zapad³a decyzja -
w Gorzowie trzeba utwo-
rzyæ miêdzyzak³adow¹
strukturê nowego zwi¹zku,
który nadal nie mia³ nazwy.
Na popo³udnie 13 wrzeœnia
inicjatorzy umówili siê w
klubie seniora, lecz zostali
stamt¹d wyproszeni. Z bra-
ku lepszego miejsca posta-
nowili spotkaæ siê na por-
tierni Elektrociep³owni. Byli
to wspomniani ju¿ E. Bo-
rowski, Z. Ciszak, G. Fron-
ckiewicz i Z. Ziêba oraz Ry-
szard Chromicz z EC, Ta-
deusz Ko³odziejski i
Ryszard Ornoch z Ursusa.
Przewodnicz¹cym Miêdzy-
zak³adowego Komitetu
Za³o¿ycielskiego zosta³ T.
Ko³odziejski, a jego za-

stêpcami E. Borowski i Z.
Ziêba.

W poniedzia³ek 15 wrze-
œnia poszli zawiadomiæ o
fakcie utworzenia struktur
nowego zwi¹zku wojewodê
Stanis³awa Nowaka i I se-
kretarza Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR Ryszarda
£abusia. Zostali przyjêci
¿yczliwie, obiecano im po-
moc.

Pierwsz¹ siedzib¹ MKZ
by³a kawiarenka przy
sto³ówce Ursusa przy ul.
Przemys³owej. Po kilku tygo-
dniach przenieœli siê do kilku
pokoi w Urzêdzie Miasta,
gdzie udostêpniono im tele-
fon, teleks i samochód. Na
pocz¹tku 1981 r. Solidarnoœæ
dosta³a sta³¹ siedzibê przy

ul. Krajowej Rady Narodo-
wej, dziœ Borowskiego.

Nowy zwi¹zek w ówczes-
nym woj. gorzowskim bardzo
szybko siê rozwija³. Na ko-
niec 1980 r. skupia³ 127 tysi-
êcy cz³onków. O tym jak to
by³o du¿o œwiadczy fakt, ¿e
we wszystkich zak³adach
uspo³ecznionych regionu
pracowa³o wtedy 162 tys. lu-
dzi.

Gorzowska Solidarnoœæ
by³a bardzo aktywna do sta-
nu wojennego (podczas nie-
go zreszt¹ te¿). Œwiadczy o
tym chocia¿by fakt, ¿e 13
grudnia 1981 r. internowano
oko³o setki jej dzia³aczy, pod-
czas gdy w regionie zielono-
górskim - trzy razy mniej.

ANDRZEJ WŁODARCZAK

Związek zawodowy założony
na portierni 
Zostali przyjêci ¿yczliwie, obiecano im pomoc.



stwie w Gorzowie zawiązał się
Motoklub „Unia” jako sekcja
poznańskiego klubu, który istniał
do 1950 r.
1962 r. - uroczyście otwarto od-
budowany dworzec PKP.
1984 r. - bp Wilhelm Pluta erygo-
wał parafię p.w. NSPJ i poświę-
cił kościół parafialny przy ul.
Chodkiewicza, zbudowany w la-
tach 1976-1984 w sąsiedztwie
kaplicy tego samego tytułu
ww  9.09.
1984 r. - bp Wilhelm Pluta po-
święcił kościół pw. NMP Królo-
wej Polski przy ul. Żeromskiego
22 i erygował nową dziesiątą pa-
rafię katolicką w mieście. 
2006 r. - w Gorzowie otwarto za-
ch. część zmodernizowanego
bulwaru nad Wartą.
ww  11.09.
1965 r. - oddano po odbudowie
most kolejowy na Warcie, który
ponownie połączył stacje Zamoś-
cie i Gorzów Główny.
2005 r. zm. Ludwina Nowicka (76
l.), wybitna aktorka lubuska, pio-
nierka Gorzowa, do ostatnich dni
aktywna animatorka amatorskich
teatrów w Gorzowie
2013 r. zm. prof. dr Jerzy Hry-
bacz (86 l.), ekonomista, b.
wykładowca i prorektor PWSZ, b.
poseł (1991-1993), b. radny
WRN (1988-1990) i RM (1994-
2006), b. delegat Pełnomocnika
Samorządu Terytorialnego na
woj. gorzowskie (1990).
ww  12.09.
2004 r. zm. Zbigniew Herezo (61
l.), nauczyciel i instruktor mu-
zyczny, współtwórca zespołów
wokalnych „Jankiele”, „Aster”,
„Kominek”, Apassionata”,
działających przy DK „Kolejarz” i
„Małyszyn” oraz w klubie „Po-
godna Jesień”.
ww  13.09.
1980 r. - w Gorzowie powstał
Międzyzakładowy Komitet
Założycielski NSZZ pod przewod-
nictwem Tadeusza Kołodziejskie-
go; zastępcami byli Edward Bo-
rowski i Zbigniew Zięba, a człon-
kami Grzegorz Fronckiewicz,
Ryszard Chromicz i Ireneusz Me-
res.
1900 r. ur. się ks. bp Edmund
Nowicki, więzień obozów hitle-
rowskich, pierwszy administrator
diecezji gorzowskiej (1945-
1951), późniejszy biskup gdań-
ski, zm. w 1971 r.
ww  14.09.
1941 r. ur. się Bolesław Kowal-
ski, artysta-plastyk, pierwszy szef
delegatury ZPAP i pierwszy pla-
styk miejski (1975-1976), zm. w
2001 r. 
1912 r. - uruchomiono linię kole-
jową Gorzów-Myślibórz i stację
Wieprzyce; ruch pasażerski na tej
linii został wstrzymany w 1991 r.,
w grudniu 2000 r. wstrzymano
ruch całkowity.
2013 r. zm. Edmund Wadzyński
(83 l.), pionier gorzowskiego ho-
keja, budowniczy „Lodostilu”.
ww  16.09.
1903 r. - po wybudowaniu torów
na ul. Mickiewicza i Kosynierów
Gdyńskich uruchomiona została
linia tramwajowa od Starego
Rynku do Parku Słowiańskiego,
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Natalia Œlizowska projektu-
je suknie, buty, narycia
g³owy. Prawie wygra³a Pro-
ject Runaway, a od kilku ty-
godni prowadzi Studio w
dawnej Goplanie przy
Chrobrego.

- Pomyœla³am sobie, dla-
czego nie tutaj. Przecie¿
Gorzów to dobre miejsce.
Pracownia jest w samym
centrum, a jednak jest tu w
miarê cicho - mówi Natalia
Œlizowska. Siedzi przy stole
w swojej pracowni i wyka-
ñcza sukienkê w³asnego po-
mys³. Zreszt¹ wszystko jest
jej pomys³u.

W bieli i czerni

Œciany w pracowni s¹
bia³e, Natalia sama odku-
wa³a z czêœci z nich tynk i
bieli³a ceg³y. Biel œcian
prze³amuj¹ czarne akcenty.
Wa¿nym elementem jest
maszyna do szycia oraz
du¿y stó³, do którego Natalia
zaprasza chêtnych na poga-
duchy. Na œcianie du¿y fotos
z Project Runaway. 

W kolejnym pomieszczeniu
stoi nowoczesny ekspres do
kawy, sofa i pianino. - Ju¿
dwóch muzyków tu zagl¹da,
¿eby sobie pograæ, zreszt¹
bardzo bym chcia³a, aby coœ
tu siê dzia³o, jakieœ niewiel-
kie koncerty, spotkania. Ale
klientki te¿ mog¹ sobie tu
mi³o spêdziæ czas. Po to so-
fa i po to ekspres do kawy -
mówi projektantka. 

S¹ jeszcze dwa nastêpne
pomieszczenia. Jedno w
przysz³oœci ma zostaæ pra-
cowni¹ krawieck¹, ale na ra-
zie stoi tam wieszak kra-
wiecki, a na nim kolorowe
stroje, jakie prezentowali
modele podczas otwarcia.
Wœród nich unikatowa, bo
jedyna na œwiecie czarna
bluzka, niestety nie na
sprzeda¿, bo to pami¹tka. 

Natalia pochodzi z Lipek
Wielkich. Jest absolwentk¹
gorzowskiego Liceum Pla-
stycznego. - No i ju¿ w lice-
um zaczê³am sobie szyæ
ubrania. No i szybo zda³am
sobie sprawê, ¿e to jest
w³aœnie to, co sprawia mi
najwiêcej przyjemnoœci, naj-
chêtniej to robiê - opowiada.
Jednak po maturze ulega³a
presji rodziny i posz³a na
technikê dentystyczn¹. -
Rok wytrzyma³am, ale z tru-
dem. Rzuci³am to i posz³am
do Wy¿szej Szko³y Sztuki i
Projektowania - mówi. To
prywatna uczelnia z doœæ
wysokim czesnym i jak sa-
ma mówi, ciê¿ko by³o. Ale
wytrwa³a trzy lata, zrobi³a li-
cencjat. - Ale zdecydo-

wa³am, ¿e magisterkê bêdê
robiæ gdzie indziej. Dosta³am
siê do ³ódzkiej Akademii
Sztuk Piêknych oraz na Poli-
technikê £ódzk¹ - opowiada.

Po studiach zosta³a w £od-
zi. - Mieszka³am w takim
starym akademiku i tam
w³aœciwie narodzi³a siê moja
pracownia. Ale w £odzi ta-
kich ludzi jak ja, z takim wy-
kszta³ceniem jest na pêczki.
I kiedy akademik poszed³ do
remontu, zdecydowa³am siê,
¿e wracam do Lipek - mówi
Natalia. Przewioz³a wiêc
ca³e wyposa¿enie z akade-
mika, a firma zmieœci³a siê w
piwnicy rodzinnego domu
pod Gorzowem. By³o to
dok³adnie dwa lata temu.

W miêdzyczasie Natalia
Œlizowska wziê³a udzia³ w
programie Project Runway w
TVN. - Zdarzy³o mi siê coœ
najgorszego, co mog³o. Od-
pad³am przed samym fi-

na³em. Zajê³am czwarte
miejsce - opowiada. I doda-
je, ¿e najlepiej by³oby od-
paœæ po pierwszym odcinku. 

Ale program sprawi³, ¿e
sta³a siê znana. Ludzie za-
czêli j¹ kojarzyæ, posypa³y
siê zamówienia. Miêdzy in-
nymi projektuje dla piosen-
karki Sarsy. - Ostatnio Fil-
harmonia Gorzowska zwró-
ci³a siê do mnie o
zaprojektowanie kostiumów
do „Pinokia”. Nie bardzo
mam moce przerobowe, ale
i tak chyba siê zdecydujê.
Bêdzie fajnie siedzieæ na wi-
downi i patrzeæ na swoje
dzie³o - mówi projektantka. 

Po Project wyst¹pi³a w po-
rannym programie TVN pro-
wadzonym przez Dorotê
Welman i Marcina Prokopa.
To wtedy Dorota Welman
wpad³a w zachwyt nad jedn¹
z torebek wykonanych przez
Nataliê. A sama projektan-

tka niemal na wizji uszy³a T-
shirt dla jednego z operato-
rów. 

Ale te¿ program sprawi³, ¿e
trafiaj¹ do niej klientki, które
staæ na unikatowe suknie z
bardzo dobrych materia³ów
z ciekawymi dodatkami. -
Wybieram wszystko sama,
tkaniny, dodatki. Klientkom
siê to podoba - mówi Nata-
lia.

Po dwóch latach dzia³alno-
œci firmy w Lipkach Wielkich
Natalia zdecydowa³a siê
przenieœæ j¹ do Gorzowa. -
Uda³o siê dostaæ ciekawe
miejsce, za niez³¹ cenê.
Mam zamiar szyæ na oczach
odwiedzaj¹cych. A jak
bêdzie odpowiednia pogo-
da, to niewykluczone, ¿e
bêdê szyæ przed pracowni¹ -
zapowiada projektantka. 

Pierwszy raz w mieœcie
nad Wart¹ pokaza³a siê pod-
czas Dni Gorzowa. Wów-

czas gorzowianie ogl¹dali jej
stroje, g³ównie utrzymane w
czerni. Po raz drugi pokaz
odby³ siê na Chrobrego,
podczas otwarcia Pracowni.
Wówczas by³y to kolorowe
ubrania , nieco inne ni¿ pro-
jektuje zwykle. - Ludziom siê
podoba³o, zreszt¹ sporo ich
przysz³o - mówi. 

Do wnêtrza ju¿ zagl¹daj¹
klientki, którym podoba siê
niebanalny styl i prostota
projektów Natalii. Choæ co
niektóre dziwi¹ siê, ¿e ubrañ
jest tak ma³o. - Przecie¿ to
jest butik a nie market - od-
powiada projektantka. 

I ju¿ zapowiada, ¿e zaprosi
na imprezê z okazji promocji
kolekcji jesienno-zimowej,
któr¹ za jakiœ czas poka¿e. -
Bo choæ to pracownia pro-
jektantki mody, to jednak
chcê, aby to miejsce ¿y³o -
mówi. 

RENATA OCHWAT

Jej stroje to prawdziwy
minimalizm 
Jest pierwsz¹ projektantk¹, która pracuje w Gorzowie.

�3Wrzesień 2016 r. prosto z miasta

N. Ślizowska prowadzi pracownię w dawnej Goplanie przy Chrobrego.
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Ważnym elementem jej pracowni jest kolor bieli oraz duży stół.
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bocznica kończyła się przy ul.
Słowiańskiej; linia, funkcjo-
nująca najczęściej w czasie trwa-
nia w parku wystaw, została za-
wieszona już w latach 30., tory
rozebrano po wojnie.
1984 r. - Gorzów był gospoda-
rzem 40. finału Indywidualnych
Mistrzostw Polski na żużlu;
obrońca tytułu i główny faworyt
Edward Jancarz, który z powodu
kontuzji oglądał imprezę z trybu-
ny dla widzów, uhonorowany zos-
tał okazałym pucharem z okazji
zakwalifikowania się po raz 25 do
finału światowego we wszystkich
konkurencjach żużlowych; mist-
rzem Polski został Zenon Plech
przed Jerzym Rembasem i An-
drzejem Huszczą.
ww  17.09.
1979 r. - Teresa Jura i Wiesława
Gąsiorek jako ajentki WSS
„Społem” otworzyły przy ul.
Łokietka 35 bar naleśnikowy „U
Bartosza”, który prowadzą do
dziś; najstarszy taki lokal w mie-
ście.
1984 r. - Piotr Świst zdobył w
Zielonej Górze licencję żużlową
nr 938.
1926 r. ur. się Stanisław Dolny,
traktorzysta, pionier ZM „Go-
rzów”, działacz żużlowy, popular-
ny toromistrz, zm. w 1992 r.  
2009 r. zm. Andrzej Straburzyń-
ski (61 l.), jachtowy kapitan żeg-
lugi wielkiej, wychowanek klubu
wodnego LOK w Gorzowie;
przepływał ponad 400 tys. mil
morskich, mając największy staż
w historii polskiego żeglarstwa. 
ww  18.09.
1972 r. - rozpoczęto budowę linii
tramwajowej na Piaski.
1975 r. - przedpremierowym po-
kazem „Nocy i dni” zainauguro-
wało działalność kino „Koper-
nik”, czynne do 2007 r., rozebra-
ne w 2009 r.
2000 r. - na ul. Owocowej odda-
no nowy mostek na Kłodawce. 
ww  19.09.
1954 r. - powstał Oddział Pol-
skiego Towarzystwa Fotograficz-
nego, który później przekształcił
się w Gorzowskie Towarzystwo
Fotograficzne.
1913 r. ur. się Zenon Bauer, b.
przewodniczący Prezydium MRN
w Gorzowie (1958-1969), hono-
rowy obywatel miasta, zm. w
2012 r.
ww  20.09.
1969 r. - żużlowcy polscy na torze
w Rybniku zdobyli drużynowe
mistrzostwo świata; w drużynie
polskiej obok Wyglendy, Tkocza,
Gluecklicha występowali gorzo-
wianie Edward Jancarz i Andrzej
Pogorzelski. 
2000 r. zm. Ryszard Sawicki (62
l.), specjalista rehabilitacji,
działacz opozycyjny, więziony w
latach 80., b. dyrektor ZOZ
(1991-1997), pierwszy przewod-
niczący Rady Miejskiej w Gorzo-
wie.
ww  21.09.
1954 r. - w kaplicy arcybiskupów
poznańskich odbyła się potajem-
na konsekracja biskupów Edmun-
da Nowickiego (1900-1971), b.
administratora apostolskiego w
Gorzowie i przyszłego koadiutora
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

- Od 1 wrzeœnia w miejsce PWSZ
mamy Akademiê Gorzowsk¹ i
przez trzy lata trzeba bêdzie
spe³niæ wymogi formalne, ¿eby
utrzymaæ otrzymany status. Wi¹¿e
siê to z du¿ymi nak³adami finanso-
wymi. Jak du¿ymi i sk¹d uczelnia
chce pozyskaæ dodatkowe Ÿród³a
finansowania?

- Kilka tygodni temu dokonaliœmy ta-
kich obliczeñ i wysz³a nam niebaga-
telna kwota oko³o kilkunastu milionów
z³otych. G³ówne wydatki to rozwój i
badania naukowe, awanse z tytu³u
rozwoju naukowego, bo jak ktoœ jest
asystentem i zostaje doktorem musi
przejœæ na etat adiunkta, a to wi¹¿e
siê z wy¿sz¹ p³ac¹. Dalej, potrzebuje-
my szerszej kadry, co wi¹zaæ bêdzie
siê z nowymi zatrudnieniami, musimy
polepszyæ bazê mieszkaln¹, zakupiæ
dodatkowe mieszkania oraz zainwes-
towaæ w rozwój wydawnictwa. Uczel-
nia nie ma ani chwili czasu do strace-
nia, bo te œrodki musimy zdobyæ
osobno. Ze wzglêdu na to, ¿e jako
uczelnia przechodzimy o stopieñ
wy¿ej do grupy jednostek akademic-
kich wzroœnie nam dotacja bud¿eto-
wa, ale i tak musimy przynajmniej 30
procent œrodków na codzienn¹
dzia³alnoœæ zdobyæ we w³asnym za-
kresie. Nie czekamy na mannê z nie-
ba i dzia³amy na ró¿nych odcinkach.
Pieni¹dze potrzebujemy szybko,
je¿eli chcemy spe³niæ wymagania for-
malne, a przede wszystkim uzyskaæ
prawo do doktoryzowania siê na
dwóch wydzia³ach. Cieszê siê, ¿e
miasto dzia³a w tak dobrym tempie.
Pierwszy zastrzyk finansowy, i to
wcale nie taki drobny, lada dzieñ
otrzymamy i na pewno spo¿ytkujemy
go owocnie. Z czasem dojdzie jesz-
cze sprzeda¿ z naszej strony budyn-
ku przy ul. Myœliborskiej co pozwoli
nam ju¿ przynajmniej w po³owie
uzbieraæ potrzebny bud¿et.
- Gdzie, jak jeszcze siê staracie

pozyskaæ drug¹ czêœæ potrzebne-
go bud¿etu?

- Podpisujemy umowy z innymi
uczelniami i tworzymy konsorcja.
Wspó³pracujemy z Politechnik¹ Ko-
szaliñsk¹, Uniwersytetem Zielonogór-
skim i razem chcemy zdobywaæ fun-

dusze w postaci grantów na okreœlo-
ne zadania. Sami równie¿ prowadzi-
my od lat pewne dzia³ania, dziêki któ-
rym pozyskujemy dodatkowe œrodki.
Liczymy na wsparcie ze strony samo-
rz¹du wojewódzkiego, który wierzê,
¿e dostrze¿e potrzeby rozwoju aka-
demickoœci Gorzowa i dziêki temu
bêdziemy mogli liczyæ na pomoc ze
strony Zielonej Góry.
- Jak wygl¹da rekrutacja na Aka-

demiê Gorzowsk¹?
- Rekrutacja w niczym nie odbiega

od tego, co mieliœmy w poprzednich
latach. Wystarczy z³o¿yæ odpowied-
nie dokumenty na wybrany kierunek
zgodnie z zasadami, które s¹ wyspe-
cyfikowane w uchwale przyjêtej przez
uczelniê w maju 2015 roku i w marcu
2016 roku. Egzaminów nie ma, prze-
pustk¹ upowa¿niaj¹c¹ do starania siê
o przyjêcie decyduj¹ wyniki matural-
ne. Oczywiœcie wa¿na jest te¿ punk-
tacja, bo nie ma u nas czegoœ takiego
jak wolna rekrutacja. Kandydat musi
mieæ zdan¹ pe³n¹ maturê i je¿eli zda-
rzy siê sytuacja, ¿e iloœæ chêtnych na
wybrany kierunek przekracza ustalo-
ny limit to pierwszeñstwo maj¹ ci, co
osi¹gnêli lepszy wynik na maturze.
Mogê powiedzieæ, ¿e na razie powo-
dzeniem, ju¿ trzeci rok z rzêdu,
ciesz¹ siê finanse i rachunkowoœæ.
Jestem z tego zadowolona, gdy¿
tworz¹c ten kierunek wyszliœmy na-
przeciw zapotrzebowaniu rynku pra-
cy. Wzros³o zainteresowanie kierun-
kami technicznymi, w tym in¿ynieri¹
bezpieczeñstwa, na któr¹ wczeœniej
zerkano z niedowierzaniem. Roœnie
ponadto zainteresowanie pedago-
gik¹, co wi¹¿emy ze zbli¿aj¹c¹ siê
kolejn¹ reform¹ oœwiaty. Nie
chcia³abym jednak mówiæ o naszych
oczekiwaniach, gdy¿ podchodzimy
do tego zdroworozs¹dkowo. Chce-
my, ¿eby rekrutacja by³a na
ubieg³orocznym poziomie, kiedy
przyjêliœmy oko³o tysi¹ca nowych
studentów. Liczymy natomiast, ¿e
znacz¹cy wzrost chêtnych odnotuje-
my w przysz³ym roku. M³odzie¿ za-
pewne chce daæ chwilê czasu na
okrzepniêcie naszej uczelni w no-
wych warunkach.

RB

Nie czekamy na mannę z nieba
Trzy pytania do prof. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, rektora
Akademii Gorzowskiej
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- Czym dok³adnie zajmuje siê pa-
ni w gorzowskim szpitalu?

- Mówi¹c w najwiêkszym skrócie
koordynacj¹ pobrania najczêœciej
wielonarz¹dowego. Co to oznacza?
Organy od zmar³ej doros³ej osoby
mo¿na pobraæ tylko wtedy, kiedy za
¿ycia nie wyrazi³a sprzeciwu, a naj-
lepiej kiedy jest oœwiadczenie woli.
Wiêkszoœæ narz¹dów mo¿na pobraæ
od osoby, u której nast¹pi³a œmieræ
mózgu. Orzeczenie o tym oczywi-
œcie najpierw musi wydaæ zespó³ le-
karski. Ja w tym nie uczestniczê, bo
nie jestem lekarzem. Dopiero kiedy
pojawi siê takie orzeczenie otrzy-
mujê telefon i przyje¿d¿am do szpi-
tala celem skoordynowania wszel-
kich dzia³añ. Sprawdzam centralny
rejestr sprzeciwu, prowadzê rozmo-
wy z rodzin¹, kontrolujê przebieg
choroby zmar³ego celem sprawdze-
nia, czego mo¿e byæ dawc¹.
Zg³aszam wszystkie istotne informa-
cje do centralnej bazy. Koordynujê
badanie organów, które trzeba wy-
konaæ celem sprawdzenia ich stanu i
przydatnoœæ. Wa¿ny w dalszej
czêœci jest równie¿ kontakt z oœrod-
kami zajmuj¹cymi siê przeszczepa-
mi. Wszystko musi przebiegaæ
sprawnie, choæ jest rozci¹gniête na
wiele godzin, czasami ponad dobê.
- W ubieg³ym roku w gorzow-

skim szpitalu a¿ w po³owie przy-
padków nie by³o zgody na pobra-
nie organów od zmar³ych osób,
które kwalifikowa³y siê do tego,
¿eby zostaæ dawcami. Ma³o tego,
praktycznie nie ma dawców w
wieku dzieciêcym. Z czego to
mo¿e wynikaæ? 

- W poprzednich latach ten wska-
Ÿnik by³o du¿o ni¿szy, przez to mieli-
œmy wielokrotnie wiêcej pobrañ na-
rz¹dów. K³opoty zaczynaj¹ siê, kiedy
panowie z profesorskimi tytu³ami wy-
stêpuj¹ w mediach i kwestionuj¹
œmieræ mózgu. Potem dochodzi do
publicznego nawo³ywania, ¿eby nie
uœmiercaæ przyk³adowo 17-letniego
ch³opaka, który le¿y w szpitalu i
choæ jego mózg umar³, to rodzina,
przyjaciele wierz¹ jeszcze w urato-
wanie, skoro inne organy pracuj¹ za
pomoc¹ szpitalnych urz¹dzeñ. Po

takich zdarzeniach roœnie iloœæ
sprzeciwów. W przypadku dzieci
zdecydowanie trudniej jest o
spe³nienie formalnych wymagañ.
Sama procedura wydania orzecze-
nia lekarskiego jest bardziej skom-
plikowana, wymaga okreœlonych do-
datkowych badañ, które nie ka¿dy
szpital jest w stanie natychmiast wy-
konaæ. Nasz mo¿e. Dalej, zgodê na
pobranie narz¹dów musz¹ wyraziæ
obydwoje rodzice. W przypadku do-
ros³ych mówimy o zgodzie domnie-
manej. Z rodzicami bywa  ro¿nie,
szczególnie kiedy s¹ rozwiedzeni i
nie mo¿na szybko porozmawiaæ z
dwójk¹. Czêsto jeden z rodziców siê
zgadza, ale weto stawia drugi i ju¿
nic nie mo¿na zrobiæ. To zrozumia³e,
bo w tym przypadku mamy do czy-
nienia z czynnikiem wyj¹tkowo emo-
cjonalnym.
- Co mo¿na m¹drego zrobiæ,

¿eby zachêcaæ spo³eczeñstwo do
zmiany spojrzenia na transplan-
tacjê?

- Najwiêcej dobrego mog¹ tu
wnieœæ media, które im wiêcej bêd¹
edukowaæ, wyjaœniaæ, t³umaczyæ,
tym ³atwiej bêdzie przekonywaæ
spo³eczeñstwo do tej formy pomocy
ludziom potrzebuj¹cym zdrowych or-
ganów. Jako koordynator widzê dra-
mat ludzi czekaj¹cych na prze-
szczep. W tej chwili jest ich w Polsce
oko³o 1700. Kiedy dochodzi ju¿ do
przeszczepu, dziêki któremu leka-
rze ratuj¹ komuœ ¿ycie, to zawsze
rodzina takiego pacjenta przycho-
dzi do lekarzy z podziêkowaniami.
I zawsze s³ysz¹, ¿e nie by³oby na
to szans, gdyby nie pobranie orga-
nu, gdzieœ na drugim koñcu Polski,
a przede wszystkim zgoda wy-
ra¿ona na pobranie tego narz¹du.
Potem dostajemy telefony z
proœb¹ o kontakt do rodziny daw-
ców, bo uratowana osoba chce
osobiœcie podziêkowaæ, wyraziæ
wdziêcznoœæ. I to jest ten ma³y
plus. Bo dopiero wtedy dochodzi
do nas, ¿e œmieræ nie zawsze idzie
na marne, bo gdzieœ tam to
przyk³adowe serce bije w innym
organizmie.

RB

Dramat ludzi czekających na przeszczep
Trzy pytania do Izabeli Brzychcy, koordynatora 
ds. transplantacji  szpitala w Gorzowie
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w Gdańsku oraz Teodora Bens-
cha (1903-1958), b. administra-
tora warmińskiego, wyznaczone-
go na biskupa w Gorzowie
2001 r. - w Gorzowie oddano
pierwsze obiekty (lodowisko, krę-
gielnia, kawiarnia) Centrum Re-
habilitacyjno-Sportowego
„Słowianka” wraz z nowym frag-
mentem trasy średnicowej
ww  22.09.
2013 r. - willa Bahra, dawna re-
zydencja biskupów gorzowskich
przy ul. 30 Stycznia 1, poświęco-
na została jako siedziba Instytutu
Biskupa Wilhelma Pluty. 
ww  23.09.
2000 r. - gorzowianin Tadeusz
Kucharski i bydgoszczanin Robert
Sycz zdobyli złoty medal w olim-
pijskich regatach wioślarskich
dwójek podwójnych w Sydney
2003 r. - 25-letnia gorzowska al-
pinistka Sylwia Bukowicka sta-
nęła na szczycie Cho Oyu (8201)
w Himalajach, stając się
najmłodszą Polką na ośmioty-
sięczniku.
2011 r. - w parku Górczyńskim
odsłonięto pomnik Włodzimierza
Korsaka.
1933 r. ur. się Jerzy Flizikowski,
b. żużlowiec „Stali” (1955-
1965), wcześniej represjonowany
za udział w konspiracyjnej Unii
Młodzieży Demokratycznej, zm.
w 2002 r.
1935 r. - ur. się Edward Pilar-
czyk, b. żużlowiec gorzowski
(1952-1964) i mechanik klubowy,
zm. w 1994 r. 
1973 r. zm. Włodzimierz Korsak
(87 l.), pisarz, podróżnik, przy-
rodnik, przez 25 lat związany z
Gorzowem, autor książek pod-
różniczych, m. in. „Ku indyjskiej
rubieży”, poradnika „Rok myśli-
wego” oraz gawęd przyrodni-
czych „Las mi powiedział”.
ww  24.09.
1984 r. - w drodze na uroczystoś-
ci 700-lecia Choszczna przewod-
niczący Rady Państwa Henryk
Jabłoński spotkał się w Gorzowie
z grupą działaczy wojewódzkich,
zwiedził też miasto oraz nowe
obiekty ZM „Gorzów” w Baczy-
nie; była to pierwsza wizyta prze-
wodniczącego Rady Państwa w
Gorzowie.
1985 r. - na skrzyżowaniu ul.
Garbary i Sikorskiego doszło do
wypadku drogowego, w wyniku
którego tramwaj przełamał barie-
rę mostku na Kłodawce, ścinając
ostatni w mieście słup latarni ga-
zowej.
1999 r. - odbył się ostatni apel 4.
Nadwarciańskiej Brygady Sape-
rów, d. Łużyckiej, i pożegnanie
sztandaru; istniejąca od 1944 r. i
stacjonująca od 1947 r. w Gorzo-
wie jednostka została rozformo-
wana z dniem 30.09.1999 r. 
ww  25.09.
1949 r. - na Stadionie Miejskim
przy ul. Myśliborskiej zorganizo-
wane zostały wyścigi motocyklo-
we na żużlu o mistrzostwo okręgu
poznańskiego pomiędzy KS
Gwardia Poznań, KS Kolejarz
Poznań i KS Gwardia Gorzów.
1962 r. - decyzją Prezydium MRN
w Gorzowie zamknięty został
cmentarz świętokrzyski. 
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Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl

W dzisiejszych czasach, in-
ternet sta³ siê na tyle po-
wszechnym narzêdziem, ¿e
bez wychodzenia z domu
mo¿emy za³atwiæ wszystko.
Przygodê z nim rozpoczy-
naj¹ ju¿ kilku letnie dzieci,
które w wirtualnym œwiecie
poruszaj¹ siê o wiele lepiej
ni¿ doroœli. Nie mo¿na jed-
nak zapomnieæ o tym, ¿e z
internetu korzystaj¹ tak¿e te
osoby, które wykorzystuj¹
technologiê do dokonywania
ró¿nego rodzaju prze-
stêpstw. Jednym z nich jest
oszustwo podczas dokony-
wania zakupów w sieci.
Sprawca oferuj¹c sprzeda¿
np. telefonu czy odzie¿y, po
otrzymaniu op³aty wysy³a to-
war niezgodny z opisem, czy
te¿ nie wysy³a go wcale.
Wówczas kontakt ze sprze-
dawc¹ jest bardzo znikomy,
b¹dŸ urywa siê. Policja
ci¹gle otrzymuje zg³oszenia
takich zdarzeñ. Zdarzy³o siê
nawet, ¿e ktoœ zamiast za-
mówionego towaru otrzy-
ma³a worek piasku, pozostali
po wp³acie pieniêdzy nie
otrzymali go wcale. Dlatego
te¿, zanim zdecydujemy siê
na zakupy przez internet, pa-
miêtajmy o kilku zasadach,
które pomog¹ unikn¹æ nie-
przyjemnych niespodzianek: 

- kupuj w sprawdzonych
sklepach i portalach interne-
towych, 

- loguj siê na konto sklepu
internetowego w znanym,
zabezpieczonym i sprawdzo-
nym miejscu,  w tym celu
unikaj ogólnodostêpnych
punktów do  internetu, 

- sprawdzaj jakie formy
zap³aty umo¿liwia sprzedaw-
ca oraz czy jest wskazany
adres i numer telefonu pod
który w razie w¹tpliwoœci
mo¿esz zadzwoniæ 

- sprawdzaj opinie o sprze-
dawcy i sklepie, w którym
masz zamiar kupowaæ, 

- unikaj zakupów oraz
sprzeda¿y przedmiotów po-
za aukcj¹, wówczas docho-
dzenie swoich praw jest
utrudnione, 

- zachowaj korespondencjê
ze sprzedawc¹, gdy¿ bêdzie
ona stanowiæ dowód w sprawie 

- unikaj zakupów przedmio-
tów o ra¿¹co zani¿anej ce-

nie, gdy¿ mog¹ one pocho-
dziæ z przestêpstwa,  

- p³ac¹c kart¹ kredytow¹
upewnij siê, ¿e po³¹czenie
jest bezpieczne (na dole
strony internetowej powinien
pojawiæ siê symbol zamkni-
êtej k³ódki) 

- nigdy nie udostêpniaj
swoich hase³. 

Jeœli mimo dochowania
ostro¿noœci zostaniesz oszu-
kany zg³oœ ten fakt na Po-
licjê. Nie zapomnij wtedy za-
braæ dokumentacji zwi¹zanej
z transakcj¹  tj.: 

- datê i numer aukcji, jej
przedmiot oraz wylicytowan¹
cenê, 

- nazwê konta (nick) spraw-
cy oszustwa oraz jego adres
e-mailowy, 

- sposób kontaktu ze sprze-
daj¹cym: jego e-mail, nr tele-
fonu, adres, 

- sposób dokonania zap³aty:
przelew na konto bankowe,
p³atnoœæ za pobraniem. 

Kolejnym sposobem w jaki
sprawcy pozyskuj¹ pieni¹dze
odbywa siê poprzez kradzie¿
naszej to¿samoœci. Niejedno-
krotnie nie zdajemy sobie spra-
wy, ¿e sami u³atwiamy sprawcy
pozyskanie informacji na nasz
temat, które on umiejêtnie wy-
korzystuje. Problem dostrzega-
my dopiero wtedy, gdy np. do
domu przychodzi informacja o
koniecznoœci zap³acenia faktu-
ry za rzeczy, których nie naby-
waliœmy. Dlatego te¿ przypomi-
namy: 

- nie udostêpniaj danych
osobowych niepowo³anym
osobom; 

- staraj siê niszczyæ
wszystkie dokumenty, na
których znajduj¹ siê Twoje
dane - wyrzucaj¹c je do ko-
sza, udostêpniasz je innym
osobom; 

- nie zgadzaj siê na spisy-
wanie danych z dowodu
przez niepowo³ane osoby; 

- nie zostawiaj swoich  do-
kumentów w tzw. depozycie
- np. wypo¿yczaj¹c sprzêt
sportowy. 

- korzystaj¹c z Internetu
stosuj aktualne oprogramo-
wanie antywirusowe 

- sprawdzaj znak „k³óde-
czki” podczas logowania siê
na konto internetowe (symbol
szyfrowanego po³¹czenia)  

-  zmieniaj has³a do kont i
profili w Internecie, co naj-
mniej  raz na trzy miesi¹ce 

- Otrzymuj¹c email o ko-
niecznoœci weryfikacji konta
bankowego, który odbywa siê
poprzez klikniêcie na link
znajduj¹cy siê w przes³anej
wiadomoœci i zalogowanie siê
w ten sposób na swoje konto,
nie korzystaj z tego. Pami-
êtaj, ¿e sprawcy pos³uguj¹
siê identycznymi stronami,
jak te z naszego banku. 

- w przypadku zagubienia
dokumentu to¿samoœci lub
jego kradzie¿y jak najszyb-
ciej  zastrze¿ go  w
najbli¿szym banku lub po-
przez wczeœniej za³o¿one
konto w BIK

Pamiêtajmy, ¿e dane  pozy-
skiwane s¹ na wiele ró¿nych
sposobów, z wykorzystywa-
niem ró¿nych œrodków tech-
nicznych, teleinformatycz-
nych, jak i socjotechniki.  Ta-
kie pozyskiwanie danych w
nielegalny sposób ma na ce-
lu naruszenie naszych dóbr
osobistych b¹dŸ osi¹gniecie
korzyœci maj¹tkowej. Dlate-
go, gdy zawieraj¹c umowê
podajemy przez telefon b¹dŸ
drog¹ elektroniczn¹ swój pe-
sel i numer dowodu osobis-
tego, nie zdziwmy siê, gdy
zostaniemy poinformowani o
koniecznoœci sp³aty kredytu,
w zwi¹zku z zawarciem
umowy kredytowej. n

W województwie lubuskim
dzia³a³a firma, która by³a po-
œrednikiem dla innych pod-
miotów. Ich zadaniem by³o
miêdzy innymi wyszukiwanie
klientów i sprzeda¿ us³ug te-
lekomunikacyjnych oraz me-
dycznych. Do spotkañ z od-
biorcami dochodzi³o w ich
domach. Pojawia³a siê oso-
ba, która mia³a byæ przedsta-
wicielem du¿ej firmy teleko-
munikacyjnej. W rzeczywis-
toœci sprzedawa³a us³ugi
innego podmiotu. 

Podczas spotkania przed-
stawiano nowe warunki
umów. Klienci nie zdawali

sobie sprawy z tego, ¿e do-
kumenty dotycz¹ innego
operatora. Korzystali z okazji
i decydowali siê na ofertê.
Zdarza³y siê sytuacjê, w któ-
rych wraz z us³ugami teleko-
munikacyjnymi otrzymywali
us³ugi medyczne. Pokrzyw-
dzeni twierdzili póŸniej, ¿e
nie wiedzieli, i¿ takowy doku-
ment podpisuj¹. Zorientowali
siê, kiedy do ich domów do-
tar³a przesy³ka z urz¹dze-
niem, które mia³o pomagaæ
w zdalnej opiece medycznej. 

Gorzowscy policjanci o
przestêpczym procederze
dowiedzieli siê na pocz¹tku

2015 roku. Wtedy zg³osi³y
siê pierwsze osoby, które
twierdzi³y, ¿e zosta³y oszuka-
ne. Mia³y im zostaæ sprzeda-
ne us³ugi znanej firmy tele-
komunikacyjnej, ale okaza³o
siê, ¿e podpisali umowy z
zupe³nie innym przedsiêbior-
stwem.  Pocz¹tkowo utrud-
nione by³o ustalenie, kto
sprzedawa³ us³ugi. Pokrzyw-
dzeni mówili funkcjonariu-
szom, ¿e przedstawiciel nie
zostawi³ nic wiêcej ni¿ tylko
czêœæ umowy np. regulamin.
Prowadz¹cy sprawê szybko
jednak ustali³, ¿e w imieniu
firm telekomunikacyjnych i

medycznych umowy podpi-
sywa³o ma³¿eñstwo. Byli
pe³nomocnikami w firmie
za³o¿onej na ich syna. 

40-letnia kobieta i jej 46-let-
ni m¹¿ mieli osobiœcie zja-
wiaæ siê u klientów i podpisy-
waæ z nimi umowy. Odbiorcy,
najczêœciej w podesz³ym
wieku, byli przekonani, ¿e
rozmawiaj¹ z przedstawicie-
lem operatora, z którym
maj¹ podpisan¹ umowê. Do-
piero po otrzymaniu faktur z
logiem innego podmiotu za-
czêli podejrzewaæ, ¿e nie
wszystko wygl¹da tak, jak im
przedstawiano. Niektóre z

osób nara¿ono na kilku-
setz³otowe straty 

Ma³¿eñstwo us³ysza³o
³¹cznie 41 zarzutów do-
tycz¹cych oszustwa lub jego
usi³owania. Za to prze-
stêpstwo grozi do 8 lat wi-
êzienia. Prokuratura skiero-
wa³a akt oskar¿enia do
s¹du. Pomimo zakoñczone-
go postêpowania, do poli-
cjantów zg³aszaj¹ siê kolej-
ne pokrzywdzone w podob-
ny sposób osoby. To
sprawia, ¿e œledczy z go-
rzowskiego I Komisariatu
Policji nadal bêd¹ pracowaæ
nad t¹ spraw¹. n

Jak nie stać się ofiarą
internetowego oszusta 
Internet to wielka wygoda, ale i wiele niebezpieczeñstw.

41 zarzutów za oszustwa 
dla pary małżonków 
Dotychczas zg³osi³o siê 30 pokrzywdzonych osób, prokurator skierowa³ sprawê do s¹du. 
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1949 r. ur. się Kuba Zaklukie-
wicz, wł. Kazimierz Jakub Zaklu-
kiewicz, aktor scen polskich, od
1996 r. w Teatrze im. Osterwy,
zm. w 1998 r. w skutek obrażeń
odniesionych w czasie napadu
rabunkowego podczas tournée w
Wilnie.
ww  26.09.
1962 r. - na nowym cmentarzu
komunalnym w Gorzowie przy ul.
Żwirowej dokonano pierwszego
pochówku. 
ww  27.09.
1970 r. - Edmund Migoś jako
pierwszy gorzowianin został indy-
widualnym mistrzem Polski na
żużlu.
1995 r. - otwarto nowo zbudo-
waną ul. Olimpijską. 
1852 r. ur. się Ernst Henseler,
syn wieprzyckiego rybaka, artys-
ta malarz, profesor muzeum rze-
miosł artystycznych w Berlinie;
jego obraz „Bismarck w niemiec-
kim Reichstagu”  znajdował się
przed 1945 r. w gorzowskim mu-
zeum miejskim, zm. w 1940 r. 
ww  28.09.
1975 r. - 29-letni Edward Jan-
carz, wywalczył w Częstochowie
po raz pierwszy tytuł mistrza Pol-
ski na żużlu,
ww  29.09.
1960 r.  - w kinie „Słońce” od-
była się gorzowska premiera fil-
mu „Krzyżacy”; bilety zostały wy-
kupione na dwa tygodnie do
przodu, w soboty organizowano
dodatkowe seanse o godz. 0.40 i
4.00.
1974 r. - Gorzów był gospoda-
rzem finałów indywidualnych
mistrzostw Polski na żużlu; tytuł
mistrzowski, już po raz drugi, wy-
walczył Zenon Plech; wicemist-
rzem został Edward Jancarz. 
1998 r. - rozformowana została
4. Gorzowska Brygada Zmecha-
nizowana, do 1995 r. - 12
Kołobrzeski Pułk Zmechanizo-
wany.
2000 r. - w Gorzowie oddano do
użytku trasę średnicową (Odro-
dzenia Polski i Roosevelta); w
okolicznościowym pikniku
uczestniczył prezydent Aleksan-
der Kwaśniewski.
1992 r. zm. Andrzej Gordon (47
l.), artysta plastyk, autor licznych
grafik erotycznych, ilustracji, a
także obrazów o tematyce sakral-
nej.
ww  30.09.
1999 r. - rozformowana została
4. Nadwarciańska Brygada Sape-
rów, d. Łużycka, ostatnia jed-
nostka gorzowskiego garnizonu.
2007 r. - po wygranym 49:41 me-
czu z Intarem Lazur Ostrów Stal
Gorzów wróciła po 5 latach do
ekstraklasy. n

KALENDARIUM
Wrzesień 2016

r  e  k  l  a  m  a

Jej celem jest wzmocnienie
wizerunku spó³ki, by przy-
ci¹gn¹æ kolejnych inwesto-
rów.

- Naszym naturalnym ob-
szarem dzia³ania jest za-
chodnia czêœæ Polski,
dok³adnie województwa lu-
buskie, zachodniopomorskie
i czêœciowo wielkopolskie -
przypomina prezes KSSSE
Krzysztof Kielec. - Ofertê
kierujemy nie tylko do rodzi-
mych firm, ale przede
wszystkim do krajów angiel-
skojêzycznych. Dlatego
uznaliœmy, ¿e potrzebne jest
has³o promocyjne. Proste i
jednoczeœnie wyraziste w
swojej wymowie. Tym
has³em jest ,,Invest in the
West’’, czy ,,Zainwestuj na
zachodzie’’. Obecnie pracu-
jemy nad stron¹ techniczn¹,
opracowaniami graficznymi i
marketingowymi, wykupili-
œmy odpowiednie domeny
internetowe - t³umaczy.

Prezes Krzysztof Kielec
zwraca uwagê, ¿e promowa-
na dotychczasowa nazwa, a
w³aœciwie zbitka pierwszych
liter nazwy spó³ki KSSSE
mia³a prawo nie do wszyst-
kich dotrzeæ, gdy¿ nie dla
wszystkich mog³a byæ jedno-
znaczna. Szczególnie dla
obcokrajowców. W przypad-
ku prostego w sumie motta
,,Invest in the West’’ nie po-
winno ju¿ byæ problemów, a
zainteresowanie ofert¹
KSSSE ma szanse w tej sy-
tuacji wzrosn¹æ. Mo¿e nie od
razu, ale z czasem zapewne
tak.

- Ciê¿ko by³o t³umaczyæ po-
tencjalnym inwestorom, co
oznacza skrót KSSSE, a i
tak jak ju¿ to uczyniliœmy,
niewiele im to mówi³o - przy-
znaje prezes. - Zreszt¹ to nie
jest jakiœ autorski nasz po-
mys³, bo zwróæmy uwagê, ¿e
wiele ju¿ Specjalnych Stref
Ekonomicznych w Polsce
promuje siê poprzez ró¿ne
slogany. Przyk³adowo
wa³brzyska SSE w nazwie
ma Invest-Park, krakowska -
Krakowski Park Technolo-
giczny, a mielecka Euro-
Park. Przyk³adów mo¿na

mno¿yæ, a my chcemy mieæ
markê, z któr¹ bêdziemy jed-
noznacznie kojarzeni - pod-
kreœla nasz rozmówca.

Ju¿ po zarejestrowaniu no-
wego has³a okaza³o siê, ¿e
pod nazw¹ ,,Invest in the
West’’ promuje siê wiele
amerykañskich czy australij-
skich firm dzia³aj¹cych na
zachodzie swoich krajów. To
tylko wskazuje, ¿e kierunek
dzia³añ KSSSE jest w³aœci-
wy, choæ - jak przyznaje pre-
zes spó³ki - pomys³ wyboru
nazwy promocyjnej spó³ki
narodzi³ siê w jej siedzibie w
Kostrzynie i dopiero potem
okaza³o siê, ¿e nie s¹ odo-
sobnieni w tym projekcie. 

Dzia³ania marketingowe
oparte na wspomnianym ha-
œle bêd¹ sz³y w wielu kierun-
kach, a znakiem rozpoznaw-
czym ma byæ odpowiedni lo-
gotyp. Jednym z pierwszych
dzia³añ jest promocja
KSSSE poprzez sponsoring

gorzowskich koszykarek wy-
stêpuj¹cych od 2004 roku w
ekstraklasie. Od ponad dzie-
siêciu lat spó³ka jest strate-
gicznym mecenasem
dru¿yny. Przyszed³ jednak
czas na zmiany. I to wieloto-
rowe. W tym zmianê szyldu
zespo³u. W miejsce dotych-
czasowego cz³onu KSSSE
wchodzi cytowany ,,Inwes-
tInTheWest’’ pisany wyj¹tko-
wo razem. To wynika z zapi-
sów regulaminu rozgrywek
Tauron Basket Liga Kobiet.
Szyld dru¿yny nie mo¿e po-
siadaæ wiêcej jak piêæ
cz³onów. Tym samym nowa
nazwa zespo³u obecnie
brzmi: InwestInTheWest
AZS AJP Gorzów Wlkp. Jest
trochê skomplikowana, ale
takie s¹ uroki dzisiejszego
sportu opartego na biznesie
i sponsoringu.

- Bardzo zale¿a³o nam na
umieszczeniu nowego szyl-
du w nazwie. Zapewne w

pierwszych miesi¹cach
bêdzie on wzbudza³ zdziwie-
nie, ale i te¿ zainteresowanie
otoczenia, a to z kolei stano-
wiæ bêdzie dobry kierunek
do promowania czegoœ no-
wego - t³umaczy prezes Kie-
lec, w ocenie którego na
efekty promocyjne nowej
marki trzeba bêdzie zapew-
ne poczekaæ nawet trzy lata. 

- Uzale¿nione to bêdzie od
wielu innych rzeczy, choæby
od rozwoju koncepcji spó³ek
dzia³aj¹cych w ramach
SSE. Niemniej do tej pory
brakowa³o czegoœ, co
mog³o szybko pozostaæ w
pamiêci obserwatorów. We-
Ÿmy przyk³adowo spotkania
na targach, konferencja,
sympozja. Wszêdzie pro-
mowanie dzia³añ naszej
spó³ki poprzez logo KSSSE
nie by³o w³aœciwie odczyty-
wane przez potencjalnych
klientów. Teraz ³atwiej bêdzie
im przyswoiæ choæby nasze

materia³y promocyjne, jak
zobacz¹ prosty przekaz in-
formacyjny i zachêtê do in-
westowania na zachodzie
Polski - zaznacza.

Wracaj¹c jeszcze do nowo
budowanej strategii promocji
przez sport warto zauwa¿yæ
istotne zmiany, jakie zasz³y
w koncepcji rozwoju koszy-
kówki. W planie jest corocz-
ne zwiêkszanie bud¿etu klu-
bu, ale za tym musz¹ byæ
realizowane kolejne cele
sportowe. Postawione w tym
sezonie zadanie to miejsce
w czo³owej ósemce, w kolej-
nym ju¿ 5-6, zaœ w trzecim
roku awans do strefy medalo-
wej. Docelowo jest wyzna-
czony powrót do europejskich
pucharów, ale nie wczeœniej
ni¿ po budowie nowej hali
sportowej. Bo tylko w takim
przypadku silna promocja
spó³ki przez basket ma
realn¹ szansê powodzenia.

ROBERT BOROWY

Invest in the West, czyli
zainwestuj na zachodzie
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna startuje z now¹ akcj¹ promocyjn¹.

K. Kielec: Nowa akcja promocyjna ma wzmocnić wizerunek KSSSE.

Fo
t R

ob
er

t B
or

ow
y



�7Wrzesień 2016 r. zgm

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/

Dlatego, jak t³umacz¹ w
Zak³adzie Gospodarki
Mieszkaniowej, jak ju¿ siê je
remontuje, to z pe³n¹ pie-
czo³owitoœci¹ o detale.

Piêkne klatki schodowe
mo¿na obejrzeæ przy ul. 30
Stycznia, £okietka, Krzywo-
ustego, Mieszka I czy Armii
Polskiej. Niektóre z nich
maj¹ tylko stiuki na sufitach,
inne dodatkowe elementy
zdobnicze jak p³askorzeŸby,
malowid³a lub inne elementy
ozdobne. 

Namawiają o zadbanie

Czêœæ z nich jest ju¿ po re-
montach i zachwycaj¹ swoj¹
urod¹. Czêœæ czeka na re-
monty. - Nie mamy jakiegoœ
specjalnego planu wobec
tych miejsc. No i za ka¿dym
razem o remoncie decyduj¹
wspólnoty, które dzia³aj¹ w
95 procent budynków -
t³umaczy Pawe³ Jakubowski,
dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. 

T³umaczy, ¿e nawet w
przypadku takiej ozdobnej
klatki schodowej procedura
postêpowania jest taka sa-
ma, jak w przypadku tych
zwyk³ych. To wspólnota
mieszkaniowa podejmuje
decyzjê o remoncie czy in-
nych pracach, wspólnota
okreœla zakres prac, jaki ma
siê odbyæ i to wspólnota de-
cyduje, czy zachowa ozdob-
ne elementy, czy te¿ znikn¹

one po pracach odna-
wiaj¹cych. 

- Z regu³y zachêcamy
wspólnoty, aby jednak za-
dba³y o te detale i muszê
przyznaæ, ¿e jak do tej pory
nigdy nie by³o problemu, nie
by³o odmowy, choæ takie re-
monty s¹ z regu³y nieco
dro¿sze, ni¿ te, gdzie nie ma
takich ozdobników. Ludzie
zreszt¹ doceniaj¹ takie klatki
i sami chc¹, aby by³y jeszcze

piêkniejsze po remontach -
mówi Pawe³ Jakubowski.

W³aœnie z dba³oœci o
klatkê, mieszkañcy jednej z
kamienic przy ul. Krzywous-
tego nie zdecydowali siê na
wejœcie do programu KAW-
KA. - Nie chcieliœmy mieæ
pl¹taniny rur. Ka¿dy z nas
ma eta¿owe ogrzewanie, nie
by³o powodu, aby niszczyæ
klatkê - mówi jeden z miesz-
kañców. W tej kamienicy po-

dziwiaæ mo¿na p³askorzeŸby
i witra¿owe okna. Miejsce
ma niezwyk³y urok.

Z indywidualnym wpisem

Podobnie jest z piêkn¹
klatk¹ schodow¹ przy ul.
Chrobrego 33, która pokryta
jest piêknymi malowid³ami. I
choæ ostatnio ucierpia³a i wy-
maga³aby remontu, na razie
nie wiadomo, czy mieszka-
ñcy siê zdecyduj¹ na wyda-

tek. - Akurat ta klatka ma in-
dywidualny wpis do rejestru
zabytków i wspólnota mo¿e
siê staraæ o pieni¹dze na re-
mont z ró¿nych Ÿróde³, jak
choæby z puli konserwatora
zabytków - mówi Pawe³ Ja-
kubowski. 

Jak pisz¹ konserwatorzy za-
bytków: „Budynek po³o¿ony
przy ul. Chrobrego 33 powsta³
w latach 1893-1894. Szcze-
góln¹ atrakcj¹ sieni jest
ods³oniêta polichromia z orna-
mentyk¹ groteskow¹ i moty-
wami roœlinnymi. Na œcianach
i sufitach bramy przejazdowej
kamienicy przy ul. Boles³awa
Chrobrego 33 znajduj¹ siê
malowid³a secesyjne o moty-
wach figuralnych i roœlinnych.
Brama ta jest prostok¹tnym,
wyd³u¿onym pomieszcze-
niem podzielonym na trzy
czêœci. Nad przedni¹ i œrod-
kow¹ czêœci¹ znajduj¹ siê
p³askie sufity obramione bo-
gat¹ sztukatorsk¹ faset¹ w
stylu neorokokowym. Kamie-
nica za wzglêdu na estetykê
wnêtrza i elewacji frontowej
przedstawia wartoœci kultu-
rowe charakteryzuj¹ce po-
ziom ¿ycia zamo¿nych
mieszkañców Landsberga w
koñcu XIX w., dlatego te¿
zosta³a umieszczona w re-
jestrze dóbr kultury”.

Jak zapewniaj¹ w ZGM,
w³aœnie ta klatka otoczona
jest szczególn¹ opiek¹.

ROCH

Jak remonty, to z dbałością
o szczegóły
Stare kamienice w centrum kryj¹ niekiedy skarby - klatki schodowe. 

Dotyczy to tak¿e innych
miejsc do sk³adowania odpa-
dów. Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej t³umaczy, ¿e akurat z
tym jest spory problem.

- Staramy siê zmierzyæ z
problemem, jakim jest obiór
odpadków, ale to jest trudne
- t³umaczy Maria Góralczyk-
Krawczyk, wicedyrektor
Zak³adu Gospodarki Miesz-
kaniowej. Jako administrator
komunalnych budynków oraz
wspólnot mieszkaniowych,
ZGM odpowiada i za ten pro-
blem.

Altany i kontenery

Obecnie jest tak, ¿e w
czêœci budynków s¹ altanki
œmieciowe wybudowane z
ceg³y klinkierowej ze spa-
dzistymi dachami. W innych
s¹ altanki proste, zamykane
na klucz. Przy czêœci innych
budynków s¹ tzw. miejsca

utwardzone, na których stoj¹
kontenery na odpadki. Ale
s¹ te¿ i takie sytuacje, ¿e
stoj¹ one wprost na ulicy. -
Wynika to z faktu, ¿e s¹
kwarta³y domów, do których
nie ma ¿adnego dostêpu,
¿adna œmieciarka nie wje-

dzie, dlatego pojemniki stoj¹
przed budynkami - mówi Ma-
ria Góralczyk-Krawczyk. Tak
jest dla przyk³adu przy ul.
£okietka miêdzy ulicami
Chrobrego i D¹browskiego
oraz w kilku odcinkach ul.
D¹browskiego.

Nieprost¹ sytuacjê odbioru
œmieci w mieœcie dodatkowo
skomplikowa³a jeszcze nowa
ustawa dotycz¹ca segregacji
odpadków i bywa, ¿e dodat-
kowe kontenery zwyczajnie
nie mieszcz¹ siê w ju¿ ist-
niej¹cych altankach.

Spróbujemy coś zmienić

Problem œmieciowy do-
strzeg³ tak¿e architekt miej-
ski Dariusz Górny. - Na
Osiedlu S³onecznym wi-
dzia³em altanki, które ktoœ
postawi³ w dobrej wierze, ale
zabrak³o dobrej rady. No i
w³aœnie mam zamiar zaj¹æ
siê tak¿e i tym problemem w
skali miasta - zapowiada. 

ZGM t³umaczy, ¿e w tym ro-
ku nie ma w bud¿ecie pieni-
êdzy na jakiekolwiek budowy
kolejnych altanek œmiecio-
wych. - Jak powtarzam, sytua-
cja jest doœæ skomplikowana,

ale my ca³y czas staramy siê
ten problem rozwi¹zaæ. Tam,
gdzie siê da, chowamy pojem-
niki na odpady. Tak¿e i w tej
kwestii bêdziemy wspó³praco-
waæ z panem architektem
miejskim - zapowiada Maria
Góralczyk-Krawczyk. 

Nowe altany œmieciowe czy
inne miejsca sk³adowania
pojawi¹ siê nie wczeœniej,
ni¿ w przysz³ym roku i maj¹
w miarê jednolicie wygl¹daæ.
Pomys³ podoba siê gorzo-
wianom, zw³aszcza ¿e ludzi
trochê kol¹ w oczy kontenery
stoj¹ce wprost na chodni-
kach. - Ja rozumiem, ¿e na
razie inaczej siê nie da, bo
widzê, ¿e podwórko jest nie-
dostêpne. Ale jakby w przy-
sz³oœci coœ siê mia³o zmie-
niæ, to bêdê zadowolona -
mówi starsza pani spotkana
na ul. D¹browskiego.

ROCH

Śmieci to nieustanny problem
Miejski architekt chce uporz¹dkowaæ wygl¹d altan œmieciowych.

W tym roku miejskie ciepło oraz woda popłynie do 96 budynków na Nowym Mieście.
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Problem z pojemnikami na śmieci jest np. na ul. Łokietka
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Id¹c gorzowskimi ulicami bez
trudu zauwa¿ymy ci¹gle puste
i niezagospodarowane lokale
po niedawno dobrze prospe-
ruj¹cych sklepach. Niektóre z
nich wystawione na sprzeda¿
nie zawsze znajduj¹ nowego
w³aœciciela, a je¿eli je ktoœ kupi
i za³o¿y w nich handlow¹
dzia³alnoœæ przeklina dzieñ, w
którym ogarniêty optymizmem
wyda³ na nie pieni¹dze.

Pisaliœmy w EchuGorzowa.pl
o umieraj¹cej dzielnicy dzielnic,
czyli œródmieœciu. Od tamtego
czasu zmieni³o siê wiele, tyle
tylko, ¿e na gorsze. Handel
ma³y, œredni i ten targowiskowy
nie odbudowa³ siê, gie³da na
Baczynie jak by³a tak jest nie-
zmodernizowana, choæ by³y do
wziêcia dwa lata temu na to
pieni¹dze rz¹dowe. Bez opa-
miêtania postawiono na  hiper-
marketyzacjê Gorzowa Wlkp.
co da³o w³aœnie takie efekty, a
jej skutki dla gospodarki lokal-
nej i polskiej s¹ du¿o
powa¿niejsze. Tylko w pierw-
szym pó³roczu br. w naszym
kraju zniknê³o ponad 4 tysi¹ce
placówek handlowych. De-
strukcja wa¿nego dla gospo-
darki sektora nabiera tempa po
1989, a rocznie zaczê³o uby-
waæ 6-7 tysiêcy sklepów osied-
lowych i œródmiejskich. Jest
obawa, ¿e drugie pó³rocze br. i
kolejne mog¹ przynieœæ rekor-
dow¹ liczbê likwidacji. W Go-
rzowie Wlkp. ok. 240 sklepów
tzw. spo¿ywczych utrzymywa³o
siê ze sprzeda¿y alkoholi wyso-
koprocentowych, a drugie tyle
istnieje  dziêki sprzeda¿y piwa i
ró¿nych napoi alkoholizowa-
nych adresowanych przede
wszystkim do m³odzie¿y.
Zniknê³y prawie wszystkie tra-
dycyjnie polskie drogerie i skle-
py odzie¿owe, które przejê³y w
wiêkszoœci sieciówki w gale-
riach. Trudno dzisiaj kupiæ nor-
malny garnitur, nie wspomi-
naj¹c o rozs¹dnie skrojonych
spodniach czy normalnych
sukniach dla pañ. Szykuje siê
„inwazja” sieciowych zachod-
nich aptek, której nasze w
d³u¿szej perspektywie nie  wy-
trzymaj¹.

Sklepy miêsne w handlu wiel-
kopowierzchniowym oferuj¹
czêsto bardzo tanie wyroby.
Najczêœciej kupuj¹cy nie zasta-
nawiaj¹ siê dlaczego te wyroby
s¹ takie tanie. Nie wiemy ile w
oferowanej szynce jest „miêsa
w miêsie”. Czytaj¹c etykiety na
np. serdelkach i parówkach py-
taliœmy kilka osób czy wiedz¹
co wype³nia kupion¹ przez nich
parówkê, skoro w niej jest tylko
np. 40 % miêsa wieprzowego,
wo³owego lub drobiowego?
Czy to mo¿na dawaæ dzie-
ciom? Dlaczego szynka na-

prawdê ³adnie wygl¹daj¹ca ma
tylko 50 % miêsa? Czym jest
wiêc naszprycowana?  Te wy-
roby s¹ znacznie tañsze w
sklepach sieciowych ni¿ w na-
szych tradycyjnych sklepach.
W³aœnie te trochê dro¿sze z
prawdziwego miêsa zalegaj¹
ch³odnie wystawowe. Dlaczego
tak siê dzieje? Oto dzia³a dzi-
siaj nowe prawo, parafrazuj¹c
prawo Kopernika, które mo¿na
nazwaæ prawem wypierania
dobrej ¿ywnoœci przez ¿yw-
noœæ gorsz¹ i tañsz¹. Mo¿na
sobie wyobraziæ co bêdzie siê
dzia³o jak Unia Europejska
wprowadzi zezwolenie na ¿yw-
noœæ genetycznie modyfiko-
wan¹, której uprawa rolna
kosztuje taniej, a wydajnoœæ z
hektara kilka razy wiêksza?
Bêdzie ona w hipermarketach
we wszystkim, w chlebie te¿, a
jako tañsza wyprze tê lepsz¹
nasz¹ tradycyjn¹ i oczywiœcie
zdrowsz¹. Czy chlebopodobne
produkty z  hipermarketów
maj¹ coœ wspólnego ze
œwie¿ym i dobrym tradycyjnym
pieczywem? „Bombarduj¹” nas
tam wywieszkami typu „Œwie¿e
wypieki”, „Chrupi¹ce i ciep³e
bu³eczki”, „ Wypiekane na miej-
scu”. Ta reklama jest bardzo
skuteczna, klienci nieœwiadomi
czekaj¹ na te prosto z pieca
pieczywo nie zdaj¹c sobie
sprawy z jego prawdziwego
pochodzenia. A jednak… Dzi-
siaj przy nazwie produktu po-
winna widnieæ jego waga oraz
sk³adniki. Czy widnieje? Docie-
kliwi mog¹ siê dowiedzieæ, ¿e
np. produkty te produkowane
s¹ w Niemczech czy Francji na
zlecenie konkretnej sieci hand-
lowej. Przy odrobinie determi-

nacji dowiemy siê te¿ ich
sk³adu recepturowego i kto wy-
produkowa³. Czêsto nie ma ter-
minu przydatnoœci do spo¿ycia
ani daty produkcji. Jeszcze trzy
lata temu obowi¹zywa³o Roz-
porz¹dzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca
2007 roku w sprawie znakowa-
nia œrodków spo¿ywczych
(DzU 137, poz.966). By³ tam
nakaz zamieszczania informa-
cji czy pieczywo produkowane
jest z ciasta g³êboko mro¿one-
go czy œwie¿ego. Ten nakaz
ju¿ nie obowi¹zuje od ok.
trzech lat, zlikwidowano go no-
wym Rozporz¹dzeniem z 15
marca 2013 roku ( DzU poz
414). Zatem klient nie musi byæ
informowany, ¿e dostarcza mu
siê „œwie¿e” pieczywo z  ciasta
g³êboko mro¿onego. Czy nie
nale¿a³oby siê zaj¹æ tym minis-
trem Rolnictwa, który przyzwoli³
na oszukiwanie Polaków w in-
teresie zagranicznych sieci?
Co robi³y w tej sytuacji NIK i
PIH?

Produkcja tradycyjnego i
dobrego ciasta chlebowego
jest d³u¿sza i poddawana spe-
cjalnej naturalnej jedno- lub kil-
ku fazowej fermentacji i proce-
sowi dojrzewania ciasta do wy-
pieku. Piekarz musi siê dobrze
napracowaæ by takie ciasto
przygotowaæ. Na ³atwiznê nie
pójdzie, bo wyprodukuje zaka-
lec. Inaczej jest z produkcj¹
ciasta g³êboko mro¿onego, któ-
re nosi nazwê OWP- czyli od-
roczony wypiek. Takie ciasto
wprowadza siê w stan nie-
pe³nej fermentacji do czasu wy-
pieku. To niedojrza³e ciasto
mrozi siê i przechowuje d³ugi
okres. Taki pó³produkt dostar-

czony do hipermarketu czeka
czêsto tygodniami na jego wy-
piek i ma skrócony proces
technologiczny. Aby zapobiec
niekorzystnym zmianom do
ciasta dodaje siê wiele
zwi¹zków chemicznych utrzy-
muj¹cych je w po¿¹danej for-
mie i konsystencji. Tradycyjne
ciasto jest w swym sk³adzie
bardzo proste. Inaczej jest z
tym g³êboko mro¿onym. Tam
dodaje siê np. m¹kê ziemnia-
czan¹, serwatkê w proszku,
skrobiê kukurydzian¹, emulga-
tor E472e, E471, kwas askorbi-
nowy, propionian wapna zapo-
biegaj¹cy pleœnieniu pieczywa
czy sorbinian potasu maj¹cy
dzia³anie konserwuj¹ce. Do te-
go dochodz¹ ró¿ne aromaty,
emulgatory i polepszacze
daj¹ce pulchnoœæ i chrupi¹c¹
skórkê. Niewa¿ne jest to, ¿e
niektóre ze sk³adników tego
chlebopodobnego produktu
mog¹ wywo³ywaæ odczyny
alergiczne i jakieœ reakcje orga-
nizmu. Niektórzy producenci
maj¹ jeszcze bogatsze po-
mys³y na ulepszanie wypieków
z ciasta g³êboko mro¿onego
dostarczanego do marketów.
Jedno jest pewne: z tego ciasta
mro¿onego w hipermarkecie
rzeczywiœcie  wypieka siê to co
nazywamy chlebem prosto z
pieca lub chrupi¹c¹ bu³eczk¹.
Tylko, ¿e tradycyjna np. bu³ka
grahamka w recepturze zawie-
ra 6 sk³adników, a bu³ka gra-
hamka z ciasta mro¿onego wy-
piekana w markecie zawiera
tych sk³adników 13. Mgr Barba-
ra Zielonka, technolog ¿ywno-
œci, mówi: ”œwie¿e wypieki z
supermarketów, produkty chle-
bopodobne, maj¹ naprawdê

niewiele wspólnego ze
œwie¿ym pieczywem wypieka-
nym w tradycyjnych piekar-
niach.(…) Te sk³adniki, które
nie zostan¹ wykorzystane
przez organizm, s¹ wy³apywa-
ne przez w¹trobê, która  w ra-
zie potrzeby unieszkodliwia
niektóre z nich. Ona te¿ ma
swoje granice wytrzyma³oœci”.
W Gorzowie jest jeszcze kilka
piekarñ o tradycyjnej technolo-
gii produkcji pieczywa. Cieszy
fakt, ¿e przed sklepami z trady-
cyjnym pieczywem s¹ kolejki.
Czêœæ spo³eczeñstwa ju¿ wie,
co jest dobre i zdrowe i tego
chlebopodobnego nie chce. I
dobrze. Mo¿e to prawo wy-
pierania lepszego przez ta-
ñsze i gorsze nie dotknie te-
go polskiego chleba po-
wszedniego, o którym
czêsto wspominamy w pa-
cierzu: „Chleba naszego po-
wszedniego daj nam dzi-
siaj”.
Prawo wypierania lepszego

produktu przez gorszy doty-
czy nie tylko bran¿y spo¿yw-
czej. Czêsto klienci wybieraj¹
przyk³adowo wiertarkê Boscha
w hipermarkecie, bo tañsza, a
odrzucaj¹ wiertarkê tej samej
marki w sklepie tradycyjnym,
bo tam dro¿sza. Nie wiedz¹, ¿e
ta tañsza jest produkowana dla
tej w³aœnie sieci w Chinach na
tanich podzespo³ach plastyko-
wych, któr¹ mo¿na okreœliæ jed-
norazówk¹ lub krótkiego u¿yt-
ku, a ta dro¿sza na podzes-
po³ach metalowych ma szansê
przetrwaæ wiele lat. Gorszy to-
war wygrywa konkurencjê z
tym lepszym do tego stopnia,
¿e tego lepszego po jakimœ
czasie ju¿ nie uœwiadczysz. Jak
i z czyim przyzwoleniem mog³o
siê tak staæ? Oto trochê
œwiat³a na problem rzuca
brytyjski dziennik” The Guar-
dian”, który twierdzi, ¿e Nie-
mcy wykosili polskie sklepy.
Oto Europejski Bank Odbudo-
wy i Rozwoju oraz Bank Œwia-
towy po¿yczy³y niemieckiemu
Lidlowi oraz Kauflandowi mi-
liard dolarów z pieniêdzy podat-
ników, tak¿e polskich, aby wy-
kosi³y konkurencjê ma³ych skle-
pów w Polsce (Niezale¿na.pl z
9.7.2015).

Ekspert ds. gospodarczych i
miêdzynarodowych Klubu Ja-
gielloñskiego Marcin Kêdzier-
ski mówi, ¿e bez w¹tpienia
trudno takie dzia³anie uznaæ za
uczciwe i œwiadczy ono o neo-
kolonialnym stosunku do ryn-
ków œrodkowoeuropejskich.
Rz¹dz¹cy to wszystko wiedzie-
li i œwiadomie pozbyli siê hand-
lu w Polsce po 1989 roku?
Mia³oby to znamiona zdrady
stanu. Dzisiaj odbudowaæ pol-
ski handel wewnêtrzny jest bar-

dzo trudno, a przy regulacjach
prawa europejskiego chro-
ni¹cego wielkich, szczególnie
Niemiec, prawie niemo¿liwe. 

Plan Morawieckiego odbudo-
wy Polski zapewne napotka tu
na powa¿ne bariery. Na nie-
wiele chyba zdadz¹ siê nowe
regulacje podatkowe od 1.
wrzeœnia obci¹¿aj¹ce hiper-
markety osi¹gaj¹ce powy¿ej
204 mln z³ rocznie obrotów po-
datkiem 0,8 %, a po przekro-
czeniu 2 mld rocznie podat-
kiem 1,4%. Jest to stawka po-
datkowa na tyle ma³a, ¿e
znacz¹cej przestrzeni handlo-
wej nie uruchomi dla tych upa-
daj¹cych ma³ych i œrednich
sklepów. Nale¿y spodziewaæ
siê te¿ interwencji Unii Europej-
skiej by te niewielkie opodatko-
wanie jeszcze z³agodziæ. Woj-
na o handel trwa, któr¹ pro-
wadzi dzisiaj wiele
czo³owych gospodarek w UE
oraz du¿e i ma³e miasta za-
chodniej Europy. 
A jak my chronimy nasz

handel w Gorzowie?  Miêdzy-
narodowe sieci handlowe ,
choæ rynek siê kurczy,  nie re-
zygnuj¹ z ekspansji i nadal
zwiêkszaj¹ liczbê swoich pla-
cówek. Chc¹ dobiæ nasz han-
del i pos³aæ na rzeŸ. Polskie-
go handlu spo¿ywczego mo¿e
jest jeszcze ok. 15 % ? Za upa-
dek polskiego handlu ktoœ od-
powiedzieæ powinien, choæby
przed histori¹ i w interesie po-
tomnych. W Gorzowie upadek
handlu jest dramatyczny, a ak-
tywnoœci gospodarczej bez
w³asnego handlu siê nie  uru-
chomi. W jednym z art. w
EchoGorzowa.pl pisaliœmy o
umieraj¹cym œródmieœciu. Do
tego artyku³u warto powróciæ.
Gorzów jeszcze ma szansê na
choæby czêœciowe odbudowa-
nie rodzimego handlu, ¿eby
nasze dzieci i wnuki zna³y za-
pach prawdziwego polskiego
chleba i smak naszej ¿ywno-
œci.
S³ynne dzie³o Adama Smit-

ha „ Bogactwo Narodów” pod-
daje analizie wiele czynników,
w tym system handlu, który za-
wsze by³ podstaw¹ dobrobytu.
Chyba ¿aden z polityków lokal-
nych i centralnych poprzednie-
go „rozdania” tej ksi¹¿ki nie
przeczyta³.Obecnej w³adzy j¹
polecamy, by ³atwiej realizo-
wa³a obiecan¹ i tak po-
trzebn¹ spo³eczeñstwu obfi-
toœæ dobrych zmian. 

Nale¿y ci¹gle przypominaæ:
„Najpierw gospodarka i patrio-
tyzm gospodarczy…”, ale o
tym w  nastêpnym wydaniu
EchaGorzowa.pl.  I tak mamy
szczêœcie, ¿e nadzieja umie-
ra ostatnia.

AUGUSTYN WIERNICKI

Gorszy towar wygrywa
konkurencję z tym lepszym
Liczba ma³ych sklepów spo¿ywczych kurczy siê coraz szybciej. 

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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Wydzia³ Ekonomiczny jest
jednym z czterech Wy-
dzia³ów Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej im. Jaku-
ba z Parady¿a w Gorzowie
Wielkopolskim. Na Wydziale
prowadzone s¹ studia pierw-
szego stopnia na kierunkach
ekonomia, finanse i rachun-
kowoœæ i zarz¹dzanie oraz
studiach drugiego stopnia na
kierunku zarz¹dzanie. 

Kierunek zarz¹dzanie jest
odpowiedzi¹ na zapotrzebo-
wanie rynku pracy , gdzie
poszukuje siê specjalistów
potrafi¹cych ³¹czyæ nowo-
czesn¹ wiedzê z zakresu
nauk o zarz¹dzaniu z umiej-
êtnoœci¹ skutecznego i efek-
tywnego rozwi¹zywania pro-
blemów funkcjonowania
wspó³czesnych przedsi-
êbiorstw. 

W ramach kierunku za-
rz¹dzanie, studia pierwsze-
go stopnia oferowane s¹
nastêpuj¹ce specjalnoœci:
zarz¹dzanie jakoœci¹, za-
rz¹dzanie procesami logis-
tycznymi, zarz¹dzanie
przedsiêbiorstwem oraz za-

rz¹dzanie zasobami ludzki-
mi. 

W ramach kierunku za-
rz¹dzanie, studia drugiego
stopnia oferowane s¹ spe-
cjalnoœci: doradztwo perso-
nalne i coaching w biznesie,
manager administracji, ma-
nager logistyki, manager tu-
rystyki, rachunkowoœæ i za-
rz¹dzanie finansami oraz
zarz¹dzanie przedsiêbior-
stwem.

W toku kszta³cenia kierun-
kowego student zdobywa
wiedzê w zakresie: analizy
przedsiêbiorstwa, jego oto-
czenia, formu³owania celów i
strategii dzia³ania marketin-
gowego, kszta³towania
dzia³alnoœci firmy, prowadze-
nia badañ rynkowych, reali-
zowania rachunku ekono-
micznego i oceny efektywno-
œci gospodarowania. 

Gruntowne poznanie zasad
funkcjonowania przedsi-
êbiorstwa, analiza za-
chodz¹cych w nim zjawisk,
procesów gospodarczych i
spo³ecznych to jedne z naj-
wa¿niejszych umiejêtnoœci

nabytych w toku studiów.
Stanowi¹ one podstawê
przysz³ej dzia³alnoœci zawo-
dowej. Nabyta wiedza sta-
nowi fundament do samo-
dzielnego, racjonalnego for-
mu³owania i rozwi¹zywania
problemów w poszczegól-
nych aspektach funkcjonal-
nych.

Ponadto studenci kierunku
zarz¹dzanie mog¹ zrzeszaæ
siê w ró¿nego rodzaju ko³ach
naukowych, co pomaga im w

rozwijaniu swoich zaintere-
sowañ. Ponadto bior¹ oni
czynny udzia³ w pracach
zwi¹zanych z inicjatywami
wspieraj¹cymi rozwój lokalny
i regionalny, np. uczestnic-
two w strategicznych grach
decyzyjnych, szkolenia i
warsztaty przygotowuj¹ce do
prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej a tak¿e trenin-
gi umiejêtnoœci interperso-
nalnych czy te¿ autoprezen-
tacji. Wiêkszoœæ takich ini-

cjatyw realizowanych jest
pod kierunkiem wysokowy-
kwalifikowanej kadry nauko-
wo- dydaktycznej oraz prak-
tyków biznesu. 

Podczas studiów na Wy-
dziale Ekonomicznym stu-
denci odbywaj¹ praktyki za-
wodowe, podczas których
weryfikuj¹ swoj¹ wiedzê w
praktyce, sprawdzaj¹ i pod-
nosz¹ swoje kwalifikacje za-
wodowe oraz zapoznaj¹ siê
z perspektywami na rynku
pracy. Mo¿liwa jest równie¿
realizacja praktyk zagranicz-
nych poprzez korzystanie z
programu Erasmus wspie-
raj¹cego sta¿e i praktyki w
firmach zagranicznych. 

Absolwenci kierunku za-
rz¹dzanie s¹ przygotowani
do podjêcia pracy zawodo-
wej na rynku krajowym i za-
granicznym, w tym do pro-
wadzenia dzia³alnoœci na
w³asny rachunek. Studia na
tym kierunku umo¿liwiaj¹ ab-
solwentowi zajmowanie wy-
sokich stanowisk kierowni-
czych lub stanowisk wysoko
cenionych specjalistów w or-

ganach zarz¹dzaj¹cych
przedsiêbiorstw i grup kapi-
ta³owych, instytucjach non
profit, jednostkach admini-
stracji publicznej ró¿nych
szczebli. 

Ten kierunek kszta³cenia
jest obecny w ofercie Uczelni
od momentu jej powstania.
To czyni nas prekursorami w
regionie kszta³c¹cymi kadrê
zarz¹dzaj¹ca wysokiego
szczebla. Zdobyte przez lata
dzia³alnoœci doœwiadczenia,
wspó³praca z doskona³¹
kadr¹ akademick¹, owocuj¹
œmia³ym wprowadzaniem
nowoczesnych programów
nauczania zgodnie ze œwia-
towymi trendami w tej dzie-
dzinie.

Kierunek zarz¹dzanie w
2013 roku otrzyma³ akredy-
tacjê Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej, co potwierdza
najwy¿sz¹ oferowan¹ przez
Wydzia³ jakoœæ kszta³cenia.

Zapraszamy do studiowa-
nia kierunku z przysz³oœci¹.

DR MAGDALENA BYCZKOWSKA
Prodziekan Wydzia³u

Ekonomicznego

Zarządzanie - kierunek dla ludzi
ze śmiałymi ideami
Nabyta tu wiedza pozwala rozwi¹zywaæ problemy w pracy zawodowej.

Absolwenci kierunku zarządzanie są przygotowani do pod-
jęcia pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym.
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Na badania i leczenie
ka¿dego roku przyje¿d¿a tu
ok. 70 tysiêcy pacjentów. S¹
wœród nich nie tylko miesz-
kañcy pó³nocnej czêœci wo-
jewództwa lubuskiego, ale
tak¿e mieszkañcy oœcien-
nych regionów (wojewódz-
twa zachodniopomorskiego i
Wielkopolski). 

Atutem gorzowskiego szpita-
la s¹ dostosowane do europej-
skich standardów oddzia³y
oraz  szeroka gama poradni i
zak³adów diagnostycznych, w
których na miejscu, przez ca³¹
dobê mo¿na skorzystaæ z
mo¿liwoœci badania przy
u¿yciu rezonansu magnetycz-
nego, tomografu komputero-
wego, czy pe³nego spektrum
badañ laboratoryjnych. Szpital
rocznie wykonuje ok. 160 tysi-
êcy badañ. To nie by³oby jed-
nak mo¿liwe, gdyby nie sprzêt,
którego do wykonywania ba-
dañ na co dzieñ, u¿ywaj¹ leka-
rze w gorzowskiej lecznicy. In-
westycje w sprzêt to, obok
ci¹g³ej poprawy jakoœci œwiad-
czonych us³ug i komfortu poby-
tu pacjentów, jeden z g³ównych
celów zarz¹du Wielospecjalis-
tycznego Szpitala Wojewódz-
kiego w Gorzowie Wlkp. 

Od czasu przekszta³cenia
w spó³kê prawa handlowego
(we wrzeœniu 2013 r.) go-
rzowski szpital zainwestowa³
ju¿ dziesi¹tki milionów
z³otych, g³ównie w poprawê
infrastruktury (remonty od-
dzia³ów, ci¹gów komunika-
cyjnych i wind) i sprzêt (m.in.
Gamma Kamera SPECT -
CT). Plan na ten rok to wy-
datki inwestycyjne rzêdu
14,5 mln z³otych. 

USG dla kardiologów

Pacjenci i personel Od-
dzia³u Kardiologii ju¿ korzys-

taj¹ z nowego - kupionego
ze œrodków w³asnych leczni-
cy, wartego prawie 400 tysi-
êcy z³otych - aparatu USG
marki Philips, który pomaga
postawiæ diagnozê na pod-
stawie oceny budowy i pracy
serca pacjenta. Nowe
urz¹dzenie pozwala nie tylko
na standardowe badanie
serce metod¹ przezklat-
kow¹, która pomaga znaleŸæ
przyczynê zaburzeñ relaksa-
cji miêœnia sercowego i nie-
inwazyjnego wykrywania
choroby wieñcowej). Dziêki
specjalnej g³owicy, w któr¹
jest wyposa¿ony, badanie
serca mo¿na zrobiæ przez...
prze³yk. Stosuje siê je u
osób, u  których obrazy stan-
dardowego USG s¹ s³abej

jakoœci lub w poszukiwaniu
skrzeplin w jamach serca. 

Zalet¹ nowego aparatu
USG jest jego mobilnoœæ
(urz¹dzenie w kilka chwil
mo¿na przewieŸæ na inny
oddzia³ szpitala, czy usta-
wiæ je bezpoœrednio przy
³ó¿ku pacjenta) oraz mo¿li-
woœæ archiwizacji badañ i
ich wyników na dysku twar-
dym. 

Laser dla urologów

Na potrzeby pacjentów Od-
dzia³u Urologii i Urologii On-
kologicznej szpital kupi³ laser
chirurgiczny. Jest on wyko-
rzystywany do zabiegów
m.in. usuniêcia gruczolaka
prostaty. U¿ycie aparatu z
powodzeniem zastêpuje tra-

dycyjne metody leczenia te-
go schorzenia. 

Jedn¹ z najwiêkszych zalet
urz¹dzenia i zabiegów wyko-
nywanych z jego u¿yciem
jest brak krwawienia i nie-
wielka ingerencja w cia³o.
Dziêki temu metodê tê
mo¿na stosowaæ tak¿e
wœród pacjentów, u których
ze wzglêdu na obci¹¿enia
kardiologiczne nie mo¿na
by³o przeprowadziæ opera-
cji prostaty metod¹ trady-
cyjn¹. Wykorzystanie lase-
ra pozwala na skrócenie
czasu operacji i szybszy
powrót do aktywnoœci fizycz-
nej pacjenta, bo zmienione
chorobowo tkanki pod
wp³ywem dzia³ania lasera o
du¿ej mocy s¹ zamieniane w

parê wodn¹ i... „wyparo-
wuj¹”. 

Tradycyjne, przezcewkowe
usuniêcie gruczolaka prosta-
ty wi¹¿e siê z siêgaj¹cym ok
10% ryzykiem powik³añ.
G³ównie chodzi o krwawie-
nie, zwê¿enie cewki moczo-
wej, zaburzenia funkcji se-
ksualnych, nadciœnienie
têtnicze, nudnoœci i bóle
g³owy. Co dziesi¹ty chory w
ci¹gu nastêpnych 10 lat
zwykle potrzebuje kolejnej
operacji. Ten sam zabieg
wykonany laserem zmniej-
sza iloœæ powik³añ. Ma to
zwi¹zek z krótszym cewniko-
waniem, mniejszym ryzy-
kiem krwawieñ œród- i po-
operacyjnych. Niew¹tpliw¹
zalet¹ jest te¿ krótszy czas
hospitalizacji, który z 5 dni
mo¿na ograniczyæ do 2 dni. 

Usuwanie gruczolaka pro-
staty laserem diodowym to
metoda, któr¹ mo¿na stoso-
waæ tak¿e u osób, które z
powodów œwiatopogl¹do-
wych czy religijnych nie
zgadzaj¹ siê na transfuzjê
krwi, jak np. Œwiadkowie
Jehowy. 

Plany inwestycyjne

Wartoœæ sprzêtu, jaki ma
trafiæ do Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkie-
go w Gorzowie Wlkp. do ko-
ñca 2016 r. jest szacowna na
prawie 6 milionów z³otych.
Bêd¹ to m.in. nowy aparat
USG (wartoœci 365 tysiêcy
z³otych) na potrzeby Od-
dzia³u Chorób We-
wnêtrznych, Nadciœnienia
Têtniczego, Endokrynologii i
Gastroenterologii. Z nowego
aparatu USG bêdzie te¿ ko-
rzystaæ personel medyczny
Oddzia³u Reumatologii i
Chorób P³uc. Nowy cyfrowy

aparat RTG (wartoœci ponad
600 tysiêcy z³otych) trafi do
Zak³adu Diagnostyki Obra-
zowej i Radiologii Interwen-
cyjnej. Nieco mniejszy, ale
doposa¿ony o ramiê C, apa-
rat RTG (wartoœci 290 tysi-
êcy z³otych) bêdzie te¿ s³u¿y³
pacjentom Oddzia³u Chirur-
gii i Traumatologii Dzieciêcej
z Pododdzia³em Urologii
Dzieciêcej. Takie aparaty
rentgenowskie umo¿liwiaj¹
wykonywanie zdjêæ RTG
bezpoœrednio podczas za-
biegów i operacji. Jego
kszta³t pozwala na ³atwe
przysuniêcie urz¹dzenia do
sto³u operacyjnego. 

Nowy sprzêt (4 inkubatory,
wartoœci 300 tysiêcy z³otych)
trafi na Oddzia³ Noworodko-
wy z Pododdzia³em Inten-
sywnej Opieki nad Noworod-
kiem. Szpital inwestuje te¿ w
inne oddzia³y. Wartoœæ apa-
ratury i drobnego sprzêtu
medycznego, który w 2016 r.
bêdzie wykorzystywany
m.in. przez Blok Operacyjny
siêga 200 tysiêcy z³otych.
Szpital kupi te¿ nowe apara-
ty do dializ, a wyposa¿enie
Oddzia³u Anestezjologii i In-
tensywnej terapii bêdzie
kosztowa³o ponad 270 tysi-
êcy z³otych. 

Zarz¹d gorzowskiej leczni-
cy na tym nie poprzestaje.
Kolejne 8 milionów zainwes-
tuje w modernizacjê bazy lo-
kalowej i infrastruktury szpi-
talnej. Kompleksowego re-
montu doczeka siê m.in.
Centralna Sterylizatornia, do
zadañ której nale¿y przygo-
towanie i zaopatrywanie od-
dzia³ów i poradni w materia³y
sterylne takie jak narzêdzia i
sprzêt oraz materia³y opat-
runkowe. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

�10 Wrzesień 2016 r.prosto z miasta

Nowoczesny sprzęt pomaga
w leczeniu pacjentów 
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie  to najwiêksza lecznica w regionie.  

Tylko w tym do szpitala trafi sprzęt wartości prawie 6 milionów złotych.
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�11Wrzesień 2016 r. LubusKie warte zaChodu

Zmiany w ustawie o dzia³al-
noœci leczniczej, przerzucenie
na samorz¹dy zadañ zwi¹za-
nych z kontraktowaniem
œwiadczeñ medycznych,
ograniczenia w mo¿liwo-
œciach komercjalizacji szpitali
- to wszystko wzbudza niepo-
kój samorz¹dowców. Dlatego
“Rzeczpospolita” - przy okazji
Konwentu Marsza³ków w
Szczecinie 2 sierpnia - zorga-
nizowa³a debatê na ten temat.
Uczestniczk¹ debaty by³a
marsza³ek El¿bieta Anna Po-
lak. - Marsza³kowie s¹
dobrym partnerem i dlatego
apelujemy o dialog. Jeszcze
nie jest na to za póŸno - po-
wiedzia³a.

Ze strony Ministerstwa Zdro-
wia w debacie uczestniczy³
podsekretarz stanu Piotr Gry-
za. Przewodniczy³ gospodarz
Konwentu - marsza³ek Za-
chodniego Pomorza Olgierd
Geblewicz, który zdiagnozo-
wa³ sytuacjê: - Poza NFZ-
tem, drugim p³atnikiem œwiad-
czeñ zdrowotnych maj¹ byæ
samorz¹dy, co sprawi, ¿e na-
st¹pi podzia³ na pacjentów A i
B, wed³ug kryterium
zamo¿noœci - stwierdzi³ O.
Geblewicz. - Nast¹pi te¿ roz-
mycie odpowiedzialnoœci za
œwiadczenie us³ug, bo nie
bêdzie wiadomo kto w jakim
przypadku jest p³atnikiem: pa-
ñstwo czy samorz¹d. To
wszystko spowoduje dalsze

turbulencje w s³u¿bie zdrowia,
bo wiadomo, ¿e samorz¹dów
nie staæ na kontraktowanie
œwiadczeñ. Tymi zmianami
cofamy siê o kilka lat do ty³u!

Marsza³ek Geblewicz pod-
niós³ te¿ problem planowane-
go objêcia nowym systemem
opieki zdrowotnej ok. 2 mln
ludzi, którzy nie p³ac¹ sk³adek
zdrowotnych: - Jeœli ka¿dy
obywatel ma mieæ prawo do
korzystania z systemu, to ja
siê pytam dlaczego mój kole-
ga, który pracuje za granic¹,
zarabia cztery razy wiêcej
ode mnie i nie dok³ada do te-

go systemu ani z³otówki, ma
mieæ takie same prawa do ko-
rzystania z systemu jak ja?
Za to wszystko zap³aci pa-
cjent d³u¿szymi kolejkami. Bo
to doprowadzi do jeszcze
wiêkszego ograniczenia do-
stêpu do us³ug medycznych.

Marsza³ek El¿bieta Anna
Polak mówi³a: - Wszyscy
dok³adnie o tym wiemy, ma-
my to od lat zdiagnozowane,
¿e brakuje w systemie pieni-
êdzy, aby poprawiæ warunki
leczenia, hospitalizacji. Mamy
sk³adkê zdrowotn¹ na pozio-
mie 9 proc., a obok w Nie-

mczech wynosi ona 15 pro-
cent. Nale¿a³oby, jeœli z
bud¿etu szukamy pieniêdzy,
ju¿ teraz znaleŸæ te œrodki fi-
nansowe. Minister wymyœli³,
gdzie te pieni¹dze znaleŸæ i
znalaz³ na poziomie regio-
nów, u marsza³ków, w
bud¿etach samorz¹dów woje-
wództw. Decyzje podejmowa-
ne s¹ na poziomie rz¹dowym,
bez konsultacji. Ale z jakich
œrodków finansowych mamy
dop³acaæ za nadwykonania?
Pomijam ju¿ sprawê odpowie-
dzialnoœci, która siê ca³kiem
rozmyje, kto odpowiada za fi-

nansowanie. Na pewno do
nas siê ustawi¹ kolejki. Zbyt
ograniczona dostêpnoœæ to
wymusi, skoro nie ma œrod-
ków finansowych ju¿ teraz. 

Marsza³ek doda³a, ¿e obec-
nie na poziomie regionów s¹
œwiadczenia na ochronê zdro-
wia. - Ale przeznaczamy je
przede wszystkim na progra-
my profilaktyczne, inwestycje,
poprawê warunków tej do-
stêpnoœci, wiêc te przep³ywy
finansowe s¹ inaczej kierowa-
ne - podkreœli³a. - My w regio-
nie lubuskim pokazaliœmy, ¿e
przy obecnym stanie praw-
nym, samorz¹d potrafi z
pe³n¹ determinacj¹ zajmowaæ
siê ochron¹ zdrowia. W regio-
nie lubuskim dzia³aj¹ spó³ki,
które nie generuj¹ strat, a
wrêcz przeciwnie maj¹ zyski,
inwestuj¹. Skutecznie roz-
wi¹zywaliœmy problemy. Mie-
liœmy najbardziej zad³u¿ony
szpital w Polsce, który zosta³
odd³u¿ony. Widaæ, ¿e ten sys-
tem prawny, który funkcjono-
wa³, nie jest z³y. Dla nas bar-
dzo niepokoj¹ce jest przeka-
zanie odpowiedzialnoœci
samorz¹dom w finansowaniu
dziury bud¿etowej, a zdrowie
nie powinno byæ polityczne.

Polityki rz¹du broni³ podse-
kretarz stanu Piotr Gryza: -
By³em kiedyœ dyrektorem
szpitala i wiem, ¿e brak mo¿li-
woœci finansowania œwiad-
czeñ przez samorz¹d by³ bar-

dzo powa¿n¹ bol¹czk¹. Fun-
dusze europejskie przezna-
czane na s³u¿bê zdrowia te¿
nie zawsze by³y dobrze wyko-
rzystane. Po to w³aœnie robi-
my “mapowanie” potrzeb,
¿eby zracjonalizowaæ te wy-
datki. To problemy, które na-
ros³y od wielu lat. Nast¹pi³o
tak ogromne rozproszenie po-
tencja³u w s³u¿bie zdrowia, ¿e
oczekiwania co do tego po-
tencja³u s¹ nierealne. Obec-
nie efektywnoœæ funkcjonowa-
nia systemu jest zaburzona.

Samorz¹dowcy jednak mieli
inne zdanie. - Jest wiele form
nierentownej dzia³alnoœci
szpitali, a przeniesienie odpo-
wiedzialnoœci za kontraktowa-
nie œwiadczeñ na samorz¹dy,
przy jednoczesnym ograni-
czeniu nam mo¿liwoœci ko-
mercjalizacji, bêdzie ozna-
czaæ wprost ograniczenie
mo¿liwoœci udzielania œwiad-
czeñ. Nie bêdzie na to œrod-
ków i ucierpi pacjent - mówi³
wicemarsza³ek woj. opolskiego
Roman Kolek. Samorz¹dowcy
stwierdzili, ¿e jeœli zmiany zo-
stan¹ przez rz¹d wprowadzo-
ne, to byæ mo¿e pacjenci w
pierwszej kolejnoœci za brak
mo¿liwoœci udzielania œwiad-
czeñ bêd¹ obarczaæ starostów
lub marsza³ków, ale na koñcu i
tak przyjd¹ pod Ministerstwo
Zdrowia.

M.I.

Marszałkowie o zmianach w ochronie zdrowia
Tymi zmianami cofamy siê o kilka lat do ty³u!

Marszałkowie polskich województw mają wiele zastrzeżeń do zmian w ochronie zdrowia wpro-
wadzanych przez rząd.
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- Dlatego trzeba stworzyæ
program rozwoju szkolnictwa
wy¿szego, z udzia³em rekto-
rów - mówi marsza³ek El¿bie-
ta Anna Polak. - Te dane na
pewno by³yby gorsze, gdyby
nie powo³anie kierunku lekar-
skiego i wydzia³u prawa na
Uniwersytecie Zielonogór-
skim oraz nasze wsparcie dla
Akademii Gorzowskiej i dla
nowych kierunków studiów
na PWSZ w Sulechowie.

W urzêdzie marsza³kow-
skim powsta³y w³aœnie
„Za³o¿enia polityki m³od-
zie¿owej woj. lubuskiego”. W
dokumencie znajdujemy nie-
pokoj¹ce dane dotycz¹ce
zmian demograficznych w
Lubuskiem. Przyk³adem jest
szkolnictwo wy¿sze. Wyra-
Ÿnie widaæ wp³yw zmian de-
mograficznych na liczbê stu-
dentów i absolwentów uczelni
wy¿szych. 

Dane dotycz¹ce absolwen-
tów szkó³ wy¿szych (w przeli-
czeniu na 10 tys. mieszka-
ñców) pokazuj¹, ¿e od roku
2007 najwiêkszy spadek licz-
by absolwentów nast¹pi³ w
województwie lubuskim, o bli-

sko 49%. Natomiast liczba
studentów szkó³ wy¿szych na
przestrzeni lat tak¿e
powa¿nie zmala³a. Ogó³em w
Polsce w przeliczeniu na 10
tys. w roku 2003 wynios³a
483, a w 2014 roku 382. W
Lubuskiem liczby te wynios³y
odpowiednio 390 w roku
2003 i 176 w roku 2014. W
roku 2004 studiowa³o w woje-
wództwie lubuskim oko³o 41
tys. osób, a dekadê póŸniej
liczba zmniejszy³a siê do
oko³o 16,5 tysi¹ca.

„Przy wspó³pracy z wszyst-
kimi uczelniami wy¿szymi
województwa lubuskiego
podjête zostan¹ dzia³ania
zmierzaj¹ce do opracowa-
nia kierunków rozwoju
szkolnictwa wy¿szego w
województwie lubuskim.
Opracowanie umo¿liwi
okreœlenie trendów rozwojo-
wych szkolnictwa wy¿szego
w naszym województwie,
wska¿e bariery rozwoju
oraz kierunki rozwoju
uwzglêdniaj¹ce zapotrzebo-
wanie lubuskiego rynku pra-
cy” - czytamy w dokumen-
cie.

Marsza³ek Polak podkreœla
jednak, ¿e dzia³aæ trzeba z
wyprzedzeniem. - Dlatego
w³aœnie finansujemy nowe
kierunki studiów na PWSZ w
Sulechowie, wspieraliœmy po-
wo³anie kierunku lekarskiego
i wydzia³u prawa na UZ, prze-
znaczamy 500 tys. z³ na Aka-

demiê Gorzowsk¹, planuje-
my wesprzeæ powo³anie no-
wej specjalnoœci w ramach
AWF - wylicza marsza³ek. -
Na powo³any rok temu kieru-
nek lekarski na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim ubiega³o
siê 30 chêtnych na jedno
miejsce! To pokazuje skalê

zapotrzebowania na ten kie-
runek. Gdyby nie te podjête
ju¿ dzia³ania, to niekorzystne
dla nas statystyki na pewno
by³yby dzisiaj jeszcze gorsze.

Przypomnijmy, ¿e tylko w
tym roku samorz¹d woje-
wództwa przyzna³ 500 tys. z³
dla Pañstwowej Wy¿szej

Szko³y Zawodowej im. Jaku-
ba z Parady¿a w Gorzowie
Wlkp. na zakup œrodków dy-
daktycznych, doposa¿enie
sal wyk³adowych, æwiczenio-
wych i laboratoriów dla two-
rzonej Akademii Gorzow-
skiej.

M.I.

Jak zatrzymać młodzież w regionie?
Dane dotycz¹ce spadku liczby absolwentów wy¿szych uczelni w Lubuskiem s¹ niepokoj¹ce.

„Za³o¿enia polityki
m³odzie¿owej woj. lubuskiego”
- to nowy dokument,
wypracowany w urzêdzie
marsza³kowskim, konsultowany z
radnymi województwa z Komisji
ds. M³odzie¿y i Spraw
Obywatelskich. W dokumencie
zawarte s¹ m.in. planowane
dzia³ania na rzecz aktywizacji
m³odych ludzi, takie jak np.
„Partnerstwo dla wolontariatu”
czy „Mamy prawo, mamy prawa”.

- „Partnerstwo dla
wolontariatu” - zawarto list
intencyjny miêdzy rzecznikiem
Praw Obywatelskich,
Województwem Lubuskim a
lubuskimi instytucjami
publicznymi i NGO. Jego efektem

bêdzie realizacja projektu
dedykowanego m³odzie¿y z
problemami dostosowawczymi
realizowany we wspó³pracy
Regionalnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, Departamentu
Zdrowia i Chor¹gwi Ziemi
Lubuskiej ZHP. Liderem projektu,
ma byæ Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego (Chor¹giew Ziemi
Lubuskiej), który dysponuje
obecnie baz¹ - ma na terenie
naszego województwa 15 hufców.
ZHP bêdzie siê ubiegaæ o œrodki w
ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego lub krajowego
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko.
Planowane jest uruchomienie
Poradni m³odzie¿owych oraz
mobilnych punktów

konsultacyjnych, które mia³yby
dy¿ury w mniejszych
miejscowoœciach na terenie
województwa. Wizytom takiego
autobusu towarzyszyæ maj¹
atrakcje (gry, zabaw, quizy
miejskie), a porady
psychologiczne bêd¹ de facto
“dodatkiem” - takie dzia³anie ma
na celu „odczarowanie” pomocy
psychologicznej, ale jednoczeœnie
uœwiadomienie m³odym ludziom,
¿e korzystanie z pomocy
specjalisty to nie wstyd.

- „Mamy prawo, mamy
prawa” - to projekt realizowany
od 2014 r. przez
Stowarzyszenie BABA,
adresowany do dzieci i
m³odzie¿y szkolnej. W

przystêpnej, warsztatowej
formule omawiane jest pojêcie
obywatelskoœci, podstawowe
definicje prawne, organy w³adzy
s¹downiczej, rola zawodów
prawniczych, rola Wydzia³u
Rodzinnego i Nieletnich. Zakres
wiedzy jest dostosowany do
poziomu percepcji dzieci i
m³odzie¿y i ich indywidualnych
potrzeb. Mniejsze dzieci
dowiedz¹ siê, gdzie mog¹
szukaæ pomocy, gimnazjaliœci
poznaj¹ tematykê obywatelsk¹,
licealiœci naucz¹ siê, w jaki
sposób rozwi¹zywaæ konflikty,
wykorzystuj¹c techniki
mediacyjne. Stowarzyszenie
BABA podpisa³o równie¿ list
intencyjny „Partnerstwo dla
wolontariatu”.



Ludzie potrzebują nie tylko
igrzysk, ale i chleba
Z Mart¹ Bejnar-Bejnarowicz, szefow¹ klubu radnych Ludzie Dla Miasta, rozmawia Robert Borowy

- To jak to jest: jest pani
wrogiem igrzysk, sportu,
festynów miejskich i za-
baw organizowanych w
Gorzowie?

- Jestem ich zwolenniczk¹!
Uczestniczê w wiêkszoœci
wydarzeñ: tak¿e tych, któ-
rych organizatorem nie jest
miasto. Stowarzyszenie
LDM organizowa³o przecie¿
podwieczorki na kwadracie,
potañcówki miejskie czy ki-
no plenerowe. W Gorzowie
jest gdzie wyjœæ i co zoba-
czyæ, s¹ miejsca, których re-
pertuar jest naprawdê fajny i
ciekawy: choæby Centrala,
C-60, MOS czy Megaron. 
- Jak rozmawiam z gorzo-

wianami, którzy uczest-
nicz¹ w ró¿nych miejskich
zabawach i imprezach,
mówi¹ wprost, ¿e im to siê
podoba. To podkrêca
¿ycie miasta, integruje
spo³eczeñstwo. Dlaczego
mamy sobie nie pozwoliæ
na zorganizowanie 2-3
du¿ych imprez miejskich
w roku?

- Mo¿emy zorganizowaæ
nawet 20-30 imprez miej-
skich, pod warunkiem, ¿e in-
ne sprawy bêd¹ za³atwione.
W powtarzanym czêsto po-
wiedzeniu „chleba i igrzysk”
wystêpuj¹ nie tylko igrzyska,
ale i chleb. Oczywiœcie do
mnie te¿ docieraj¹ g³osy, np.
¿e Gorzów jest czystszy i w
mieœcie jest ogólnie „lepiej”.
I to te¿ jest wartoœæ: w koñcu
zaczynamy dostrzegaæ, ¿e
Gorzów ma potencja³, by
byæ œwietnym miejscem do
¿ycia. Zawsze jednak pytam:
a gdzie pójd¹ do pracy Two-
je dzieci? OdpowiedŸ jest
najczêœciej poprzedzona se-
kund¹ zadumy i brzmi mniej
wiêcej: do Poznania/Anglii...
Tak prezydent jak i radni
musz¹ myœleæ w skali mak-
ro. Czysto, ³adnie, weso³o -
oczywiœcie. Ale po pierwsze
- ludzie musz¹ mieæ z czego
¿yæ. Wtedy zostan¹. M³odzi
ludzie po pierwsze zadaj¹
sobie pytanie, gdzie znajd¹
godnie p³atn¹ pracê. Jeœli ty-
le samo zarobiê w Poznaniu
i w Gorzowie, to wtedy rze-
czywiœcie zadam sobie pyta-
nie: gdzie jest fajniej? M³odzi
nie wyje¿d¿aj¹ do Warsza-
wy czy Londynu, bo tam jest
wiêcej imprez. Tam s¹ po
prostu perspektywy: pracy,
rozwoju a w którejœ kolejno-
œci spêdzania wolnego cza-
su.
- Argumentacja, ¿e za pie-

ni¹dze przeznaczane dla
Dni Gorzowa czy inne miej-
skie wydarzenia mo¿na na-

prawiæ wiêcej chodników,
podnieœæ p³ace pracowni-
kom DPS-ów nie wszyst-
kich przekonuje, bo na te
cele œrodki powinny po-
chodziæ z innej puli. A z ja-
kiej, to rola prezydenta i
radnych, ¿eby siê porozu-
mieli.

- Nie ma innej puli. Pula to
roczny bud¿et - minus kre-
dyty do sp³acenia, minus ich
koszty, minus wk³ady w³asne
na projekty unijne, minus
sta³e zobowi¹zania, itd…
Mówienie o jakiœ pulach to
zwyk³a demagogia. Jeœli w
domu masz kredyt, rachunki
za pr¹d i gaz, z dachu ciek-
nie a dzieciom trzeba kupiæ
buty na zimê, to na pytanie
czy chcesz jechaæ na waka-
cje 2 czy 3 razy w roku pew-
nie wybuchniesz gromkim
œmiechem. Nawet, jak po-
wiem ci, ¿ebyœ wzi¹³ na to
pieni¹dze z portfela swojej
¿ony. Z innej puli! No, chyba,
¿e wpadniesz na pomys³,
aby odroczyæ sp³atê kredytu
i scedowaæ j¹ na swoje dzie-
ci… Ale ¿aden odpowie-
dzialny cz³owiek tak prze-
cie¿ nie robi. Porozumieæ
mo¿na siê oczywiœcie za-
wsze - bez wyj¹tku. Waru-
nek jest jeden - trzeba roz-
mawiaæ i musi byæ dobra
wola z obu stron. Ja z prezy-
dentem mia³am przyjem-
noœæ rozmawiaæ kilka miesi-
êcy temu, ju¿ nawet nie pa-
miêtam kiedy to dok³adnie
by³o. Od tego czasu zosta³o
zmienione przewodnictwo w
radzie miasta przy u¿yciu

metod, które zosta³y ju¿ do-
statecznie szeroko skomen-
towane. Teraz na sesji prze-
wodnicz¹cy odbiera radnym
g³os, jeœli zadaj¹ trudne py-
tania. Rada Miasta to organ
kontroli mieszkañców nad
prezydentem, a ju¿ niewielu
radnych pamiêta, po co zos-
tali wybrani…
- Czy w dobie szybkiego i

szerokiego przep³ywu in-
formacji dy¿ury radnych
ciesz¹ siê jeszcze jakim-
kolwiek zainteresowa-
niem?

- Na dy¿ur zawsze ktoœ
przychodzi. A to z zieleni¹
do uporz¹dkowania, a to z
pomys³em na „Kwadrat”, a
to z informacj¹, ¿e ten czy
inny obiekt wymaga remon-
tu. Niektórzy maj¹ na
przyk³ad pomys³ na biznes
na terenie miejskim, ale nie
wiedz¹, w jaki sposób uzys-
kaæ wsparcie. Trzeba powie-
dzieæ jednak uczciwie, ¿e
dy¿ury to mo¿e 10% czasu,
jaki poœwiêcam na kontakty
z mieszkañcami. Mój pry-
watny telefon, mail czy FB
s¹ dostêpne dla ka¿dego.
Mam œrednio 3-4 sponta-
niczne spotkania z mieszka-
ñcami w tygodniu. Telefo-
nów, wiadomoœci fb czy
maili nawet nie liczê. Czêsto
spotykam siê z mieszkañca-
mi w kawiarniach, zapra-
szam do swojego biura czy
do domu. Muszê siê trochê
nagimnastykowaæ, ¿eby po-
godziæ bycie mam¹, ¿on¹,
architektem, radn¹ ale te¿
córk¹ czy przyjació³k¹.

Wszystko da siê na
szczêœcie zrobiæ.
- Sk¹d pomys³, ¿eby spo-

tykaæ siê z mieszkañcami
w ramach dy¿urów w
miejscach publicznych,
jak puby, kawiarnie?

- Szczerze mówi¹c to ¿ycie
wymusza takie rozwi¹zania,
bo jak mówi³am wczeœniej,
spotykam siê z ludŸmi
wszêdzie. Ale sam pomys³
planowego dy¿uru w kawiar-
ni us³ysza³am od Moniki
Mossakowskiej-Bia³o, rad-
nej z warszawskiej Ochoty.
Na III Forum Praktyków Par-
tycypacji w Warszawie
by³yœmy panelistkami w dys-
kusji nt. „Gdzie siê podziali
radni i radne? O roli radnych
w partycypacji i roli partycy-
pacji w pracy radnych”. Po-
stanowi³am sprawdziæ na fa-
cebook’u jak zareaguj¹
mieszkañcy i propozycja
spotka³a siê z bardzo pozy-
tywnym odbiorem. Pierwsze
spotkanie odby³o siê u mnie
w domu, potem pojecha³am
do pani na ulicê War-
szawsk¹, mia³am ju¿ spot-
kaniem z panem w kawiarni.
Zadzwoni³ te¿ w³aœciciel jed-
nej z restauracji, ¿e
chcia³by, aby „dy¿ur” odby³
siê w jego lokalu. To bardzo
fajne i mi³e, bo daje mi syg-
na³, ¿e dzia³alnoœæ, jak¹
prowadzimy w mieœcie jest
odbierana pozytywnie i po-
trzebna.
- Trwa dyskusja na temat

promocji miasta. Siêgniêto
nawet po pomoc do Krako-
wa w tej sprawie. Za jakim

wyborem kierunku promo-
cji miasta jest pani?

- Skutecznym. Jeœli firma
inwestuje w promocjê, to po
pierwsze okreœla co chce
promowaæ, za ile i jaki jest
oczekiwany efekt koñcowy,
czyli co bêdziemy z tego
mieli. Przyk³adowo przyjmij-
my, ¿e naszym celem jako
miasta jest spowodowanie,
¿e gorzowianie bêd¹ zara-
biaæ wiêcej oraz ¿e m³odzi
nie bêd¹ wyje¿d¿aæ - a jeœli
ju¿ wyjad¹ np. na studia, to
wróc¹. Przyk³adowo oczywi-
œcie, bo wiadomo, ¿e celów
mo¿emy mieæ du¿o wiêcej.
Okreœlamy zatem, ¿e
bêdziemy zadowoleni - po-
wiedzmy - gdy na przestrze-
ni 4, 5 czy 6 lat œrednie za-
robki w Gorzowie bêd¹ 2800
netto (teraz to ok 2200), na-
tomiast saldo migracji na po-
byt sta³y bêdzie zero lub na
plusie. 
- Jak to zrobiæ? 
- Pomys³y s¹, jak widaæ, w

trakcie opracowywania, za-
tem na tê chwilê mo¿emy je-
dynie zastanawiaæ siê, jak
na osi¹gniêcie tych celów
wp³ynê³y dotychczas finan-
sowane z „promocji”
dzia³ania, jak np.: ¿u¿lowe
Grand Prix, kubki z logo
miasta, albumy, finansowa-
nie klubów sportowych, kuli-
naria, bale charytatywne czy
Dni Gorzowa. A w trakcie
realizacji wybranych dzia³añ
promocyjnych trzeba anali-
zowaæ czy udaje siê osi¹gaæ
cel. Jeœli nie, to trzeba zmie-
niæ strategiê dzia³ania.
- Co dalej z klubem LdM,

który na pocz¹tku kaden-
cji mia³ siedmiu radnych, a
teraz… nie wiadomo ilu
tak naprawdê jest, bo
ostatnio mieliœmy widocz-
ny roz³am podczas
wa¿nych g³osowañ poli-
tycznych?

- Polityka wg Arystotelesa
to rodzaj sztuki rz¹dzenia
pañstwem, której celem jest
dobro wspólne. Kiedy
s³yszê, ¿e ktoœ dzia³a dla
realizacji celów swojej partii
czy grupy interesów, to nie
chce siê pod tym podpisy-
waæ, bo nie niesie to nic
dobrego dla gorzowian. Bar-
dziej, ni¿ do liczby radnych
w klubie przyk³adam wagê
do rosn¹cej liczby mieszka-
ñców, którzy s¹ œwiadomi,
zaanga¿owani i posiadaj¹
wiedzê, która buduje
spo³eczeñstwo obywatel-
skie. Tak jak niejednokrotnie
powtarzaliœmy, jednym z
podstawowych celów Ludzi
Dla Miasta jest aktywizacja

naszej lokalnej spo³ecznoœci
i praca nad popraw¹ jakoœci
¿ycia w mieœcie. Nie
uk³adanki.
- Czy bêdziemy mieli w

Gorzowie przedszkole
dwuzmianowe?

- Mam nadziejê. Interpela-
cja zosta³a z³o¿ona wspólnie
z pani¹ Mari¹ Surmacz,
wiêc liczê, ¿e prezydent nie
odmówi. Odzew mieszka-
ñców na tak¹ inicjatywê jest
bardzo pozytywny. Kilka
osób napisa³o, ¿eby daæ im
sygna³, kiedy bêdzie ten po-
mys³ konsultowany, bo bar-
dzo chcia³yby przekazaæ
swoje uwagi do magistratu.
Pojawi³y siê te¿ g³osy o po-
trzebie choæby punktów
przedszkolnych przy du¿ych
zak³adach pracy, zatem te-
mat jest rozwojowy i jeœli
bêdzie partner do rozmowy,
to pewnie z czasem uda siê
wdro¿yæ nowoczesne roz-
wi¹zania.
- Jaka bêdzie nad-

chodz¹ca jesieñ w Gorzo-
wie?

- Nadchodz¹ca jesieñ
bêdzie doœæ trudna, bo za-
czn¹ siê prace nad
bud¿etem miasta na 2017
rok. W zesz³ym roku prezy-
dent nie mia³ wiêkszoœci w
radzie miasta. Radni roz-
wa¿ali nawet zag³osowanie
przeciwko uchwale bud¿eto-
wej. By³ to dobry klimat dla
analizy merytorycznej, bo
s³u¿by prezydenta stara³y
siê uzasadniæ ka¿dy wyda-
tek. Teraz prezydent ma
wiêkszoœæ, która jak widaæ
po ostatnich sesjach,
przeg³osowuje dos³ownie
wszystko, co prezydent wy-
myœli. W tej sytuacji przefor-
sowaæ racjonalne propozy-
cje do bud¿etu bêdzie nam
bardzo trudno. Upolitycznie-
nie w magistracie nie sprzy-
ja miastu. W radio jeden z
radnych powiedzia³, ¿e reali-
zuje przede wszystkim cele
swojej partii… To bardzo
groŸne dla miasta. Ponadto
zbli¿aj¹ siê wybory i bêdzie
coraz wiêksza tendencja do
wydawania pieniêdzy na ig-
rzyska. To mo¿e zamydliæ
ludziom oczy. Bêdzie mniej
na drogi, remonty czy kul-
turê. Obawiam siê o gospo-
darcz¹ kondycjê Gorzowa.
Myœlê, ¿e gdyby mieszkañcy
g³osowali na igrzyska, budo-
walibyœmy drug¹ filharmoniê
albo stadion. A g³osowali na
transparentnoœæ, normal-
noœæ, rozwi¹zywanie przy-
ziemnych spraw i proble-
mów - w tym p³ac.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Marta Bejnar-Bejnarowicz: Obawiam się o gospodarczą kondycję Gorzowa.
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- Czasami jestem zmêczo-
ny, ale czujê dumê, ¿e z ni-
czego potrafiliœmy zrobiæ na-
prawdê fajn¹ rzecz - mówi
Augustyn Wiernicki o Oœro-
dek Kolonijny Sportowo -
Wychowawczym  pod Or³em
Bia³ym, znajduj¹cym siê w
D³ugiem.

I przypomina 1998 rok, kie-
dy to w ramach dzia³aj¹cego
ju¿ Stowarzyszenia Pomocy
BliŸniemu im. Brata Krystyna
zdecydowa³ siê wykupiæ od
Agencji Rolnej Skarbu
Pañstwa nieu¿ytkowany,
zniszczony popegerowski
oœrodek. Chcia³ bowiem
stworzyæ miejsce wypoczyn-
ku dla dzieci z biednych go-
rzowskich rodzin, ¿eby
ka¿de z nich choæ raz w roku
mia³o okazjê wyjechaæ na
krótki wakacyjny wypoczy-
nek. Przez blisko 20 lat wy-
konano gigantyczn¹ pracê,
która poch³onê³o ogromne
pieni¹dze, ale jeszcze wiêcej
ludzkiej pracy i serca. 

Pomagają bezdomni 
i wolontariusze

- Gdybyœmy postawili na
komercyjny charakter, za-
pewne dzisiaj ten oœrodek
wygl¹da³by jeszcze bardziej
komfortowo, lecz corocznie
oko³o 30 procent przy-
je¿d¿aj¹cych tu dzieci ma
pobyt finansowany przez na-
sze Stowarzyszenie - konty-
nuuje prezes Augustyn
Wiernicki. - Pozostali p³ac¹
za pobyt, przy czym nie s¹ to
wygórowane stawki. Z tych
pieniêdzy musimy utrzymaæ
obiekt. Niewielkie nadwy¿ki
natomiast inwestujemy w
podwy¿szenie komfortu
oœrodka, a resztê pieniêdzy
na ten cel szukamy gdzie tyl-

ko jest to mo¿liwe. Mamy
wielu sponsorów, korzysta-
my z dotacji unijnych, siêga-
my nawet po œrodki rz¹dowe
i inne. I to naprawdê z
ró¿nych Ÿróde³, bo swego
czasu zwracaliœmy siê z
proœb¹ do ambasad i naj-
czêœciej uzyskiwaliœmy po-
moc - t³umaczy.

Oœrodek sportowo-wycho-
wawczy pod Or³em Bia³ym
jest przyk³adem, ¿e nie ma
rzeczy niemo¿liwych dla lu-
dzi chc¹cych zrobiæ coœ wiel-
kiego i wspania³ego dla in-
nych. I to bezinteresownie.
Augustyn Wiernicki opowia-
da, ¿e prawie wszystko zos-
ta³o oparte na wolontariacie.
W oœrodku pracuj¹ g³ównie
osoby bezdomne i wolonta-
riusze. W sumie oko³o 25, w
tym zaledwie kilka na eta-
tach. 

- Bezdomni pracuj¹ prak-
tycznie u nas przez ca³y rok -
mówi pani Aleksandra No-
wak, bêd¹c¹ od chwili po-
wstania oœrodka jej kierow-
nikiem. - Jest ich dziewiêciu
i zajmuj¹ siê wszystkimi
pracami technicznymi, po-
rz¹dkowymi, utrzymaniem
obiektów w nale¿ytym sta-
nie. Mieszkaj¹ w jednym z
pawilonów. Najwiêcej osób
jest w kuchni. Piêæ kucharek
musi codziennie przygoto-
waæ oko³o 300 œniadañ,
obiadów i kolacji. Maj¹ do
pomocy kilka osób zaj-
muj¹cych siê utrzymaniem
porz¹dku, zmywaniem na-
czyñ, jest równie¿ parê kel-
nerek - wylicza dok³adnie. 

Wydzierżawili nawet plażę

Po latach prowadzonych
prac inwestycyjnych oœrodek
sta³ siê turystyczn¹ pere³k¹

regionu i posiada cztery pa-
wilony mieszkalne dwukon-
dygnacyjne, z czego dwa s¹
przystosowane do potrzeb
osób niepe³nosprawnych ru-
chowo z podjazdami dla
wózków. Wszystkie zosta³y
ju¿ wyremontowane w œrod-
ku, choæ w dwóch potrzebna
jest jeszcze instalacja grzew-
cza. 

- Sieæ zosta³a pod³¹czona
do wszystkich budynków,
musimy tylko zainstalowaæ
grzejniki. Myœlê, ¿e ca³oœæ
zostanie zakoñczona do
wiosny przysz³ego roku. A
potem ruszymy pracami kos-
metycznymi, czyli remontem
elewacji. Jeden pawilon ju¿
zosta³ zrobiony i prezentuje
siê naprawdê okazale - pod-
kreœla pan Augustyn Wier-
nicki.

Do tego s¹ cztery œwietlice
do zajêæ edukacyjnych,
warsztatowych ze sprzêtem
audiowizualnym. Wra¿enie
robi pawilon sto³ówkowy z
kawiarenk¹ oraz sala konfe-
rencyjna z kominkiem. Wo-
kó³ znajduje siê plac do za-
baw ruchowych, integracyj-
nych i tañców z mo¿liwoœci¹
pod³¹czenia nag³oœnienia,
plac do rekreacji przy ognis-
ku z siedziskami, teren do
organizacji biegów, ³owienia
ryb, podchodów oraz amfi-
teatr ze scen¹ i miejscami na
ponad tysi¹c osób. Jest rów-
nie¿ miasteczko namiotowe
w systemie tarasowym z za-
pleczem sanitarnym, 2 ha
historycznego parku ze
œcie¿kami spacerowymi czy
trasy do biegów prze³ajo-
wych i prze³ajów rowero-
wych. A tak¿e pawilon biuro-
wy oraz kaplica. Na terenie
oœrodka znajduj¹ siê tablice

pami¹tkowe, maj¹ce zainte-
resowaæ m³odzie¿ naj-
nowsz¹ histori¹ Polski.

Powierzchnia ca³ego
oœrodka to 10 hektarów.
Ma³o tego, g³ówna pla¿a nad
jeziorem nale¿y do oœrodka,
podobnie jak parking. Augu-
styn Wiernicki wydzier¿awi³
pla¿ê, bo - jak mówi - maj¹c
tak du¿o dzieci pod opiek¹
chce mieæ gwarancjê naj-
wy¿szej jakoœci bezpie-
czeñstwa nad wod¹.

- Dlatego ja wybieram ra-
towników i ca³¹ obs³ugê. A
¿eby zarobiæ na utrzymanie
wszystkich ludzi wprowa-
dzi³em handel gastronomicz-
ny. I wszystko teraz dzia³a
jak w szwajcarskim zegarku
- cieszy siê. 

W tym roku sezon wakacyj-
ny rozpocz¹³ siê w ostatnim
tygodniu czerwca i do koñca
sierpnia ob³o¿enie oœrodka
wyniesie ponad 90 procent.
W sumie to ponad 1200
osób, g³ównie dzieci i m³od-
zie¿. Jednorazowo na oœrod-
ku mo¿e przebywaæ oko³o
300 wypoczywaj¹cych.

- Obozy pi³karskie trwaj¹
od 7 do 10 dni, kolonie dwa
tygodnie - mówi pani Ale-
ksandra Nowak. - Powoli
szykujemy siê ju¿ do wynaj-
mowania oœrodka przez ca³y
rok. Nie ca³ego, bo nie
wszystkie jeszcze pawilony
zosta³y do tego przystosowa-
ne, ale kilka ju¿ ma nowo-
czesne ogrzewanie, wysoki
komfort w pokojach i jestem
przekonana, ¿e dziêki temu
wzroœnie zainteresowanie
wynajmem równie¿ w okre-
sie jesienno-zimowym, choæ
zapewne bêd¹ to raczej krót-
kie kilkudniowe wizyty - za-
znacza i przypomina, ¿e

choæ jest to oœrodek zbudo-
wany z myœl¹ dla dzieci i
m³odzie¿y to mile s¹ te¿ wi-
dziani doroœli, a przede
wszystkim seniorzy.

- Du¿o jest ludzi, którzy
chc¹ przyje¿d¿aæ do nas
póŸn¹ jesieni¹ czy zim¹, bo
tu s¹ naprawdê œwietne wa-
runki do wypoczynku. Wokó³
s¹ piêkne leœne drogi space-
rowe nad jeziorami. Jak jest
œnieg mo¿na zorganizowaæ
kulig, zjazdy saneczkowe, a
przede wszystkim mo¿na
wy³¹czyæ siê z miejskiego
zgie³ku, bo tu jest kompletna
cisza. Liczê, ¿e ob³o¿enie w
tym okresie bêdzie powy¿ej
30 procent, a w weekendy
siêgnie 50 procent - uwa¿a,
a pan Augustyn Wiernicki
jest przekonany, ¿e sta³ymi
klientami bêd¹ tzw. zielone
szko³y. - Zachêcamy do przy-
jazdu zw³aszcza klasy biolo-
giczne, przyrodnicze, które
znajd¹ tutaj doskonale wa-
runki do praktycznej nauki.
Zapraszamy równie¿ do-
ros³ych, zak³ady pracy na in-
tegracyjne spotkania czy
ró¿nego rodzaju konferen-
cje, w tym dotycz¹cych ener-
gii odnawialnej, bo nasz
oœrodek pod tym wzglêdem
mo¿e stanowiæ doskona³y
przyk³ad zastosowania naj-
nowoczeœniejszego systemu
energetycznego - zauwa¿a. 

Postawili na niezależność 
i odnawialne źródła energii

Przez lata najwiêkszym
problemem by³y koszty pod-
grzewania wody oraz ogrze-
wania pomieszczeñ. Naj-
pierw trzeba by³o przywoziæ
wêgiel, potem œci¹gaæ drogi
gaz p³ynny, który by³ maga-
zynowany w zbiornikach.

Roczne koszty siêga³y 250-
300 tysiêcy z³otych. By³o to
pod wieloma wzglêdami nie-
rentowne i uci¹¿liwe. Dlate-
go wziêto siê za monta¿ no-
woczesnego systemu ener-
getycznego.

- Zakoñczyliœmy ju¿ mon-
ta¿ systemu energetycznego
i dobrze, gdy¿ niektórzy
uwa¿ali, ¿e ta inwestycja
po³o¿y nas na ³opatki. Da-
liœmy radê, nie mamy ¿ad-
nych zad³u¿eñ, wszystko
perfekcyjnie dzia³a i teraz
bêdziemy mogli za-
oszczêdzone pieni¹dze
przeznaczyæ na inne inwe-
stycje - podkreœla prezes
Stowarzyszenia i zaznacza,
¿e ca³a inwestycja to by³ wy-
datek 2,6 mln z³otych. Po-
winna ona zwróciæ siê w
ci¹gu szeœciu lat, przy czym
inwestycja by³a wspó³finan-
sowana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, a œrodki na dotych-
czasowe utrzymanie pocho-
dzi³y z kasy oœrodka. - Jest
to najnowoczeœniejsza tech-
nika, praktycznie nieznisz-
czalna, która po okresie
zwrotu mocno zwiêkszy
maj¹tek oœrodka - zaznacza
prezes.

Po zainstalowaniu systemu
mo¿na teraz ogrzewaæ
wszystkie budynki w oœrod-
ku, w których znajduje siê
sieæ. Oœrodek posiada rów-
nie¿ w³asn¹ wodê gor¹c¹,
choæ sam¹ wodê sprowadza
z ogólnej sieci, ale we w³as-
nym zakresie j¹ uzdatnia i
zmiêkcza poprzez zastoso-
wanie odpowiednich filtrów.
W przysz³oœci bêdzie mo¿na
ogrzewaæ równie¿ halê spor-
tow¹ i basen. I tu an Augu-
styn Wiernicki opowiada na

Jedyny taki ośrodek stworzony       nie tylko dla dzieci i młodzieży
Wykonano tu gigantyczn¹ pracê, która poch³onê³o ogromne pieni¹dze, ale jeszcze wiêcej ludzkiej pracy i serca.

To jedyny taki ośrodek w woj. lubuskim, a ma być jeszcze lepszy…
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Tu można trenować, bawić się i wypoczywać na pobliskiej plaży
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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czym polega zamontowana
hybryda energetyczna,
sk³adaj¹ca siê z kilku Ÿróde³
wytwarzania energii odna-
wialnej, przyjaznej œrodowis-
ku.

- Pierwsze Ÿród³o to wi-
doczne na jednym z budyn-
ków solary, które s³u¿¹ do
wytwarzania gor¹cej wody.
Dalej s¹ pompy g³êbinowe
wydobywaj¹ce ciep³o z ziemi
oraz pompa powietrzna. Do
tego zamontowaliœmy piec na
specjalne drzewo zrêbkowe
oraz tradycyjny piec na drze-
wo na wypadek, gdyby nagle
wszystkie wczeœniejsze
Ÿród³a zawiod³y. Ca³oœci¹ ste-
ruje komputer, który wybiera
dane Ÿród³o ciep³a w
zale¿noœci od potrzeb -
t³umaczy krok po kroku.

¯eby ca³¹ instalacjê mo¿na
by³o napêdziæ odpowiednim
silnikami potrzebny jest pr¹d.
O to równie¿ zadbano w
oœrodku. W tym celu za-
montowano panele prze-
kszta³caj¹ce promieniowa-
nie s³oneczne bezpoœrednio
w elektrycznoœæ, zwane fo-
towoltanik¹. Jest ponadto
turbina powietrzna pionowa
równie¿ do wytwarzania
pr¹du. Iloœæ produkowanego
pr¹du w pe³ni pokrywa po-
trzeby utrzymania systemu
energetycznego, a nad-
wy¿ka jest kierowana na
oœrodek. Brakuj¹c¹ zaœ
energiê oœrodek zakupuje z
sieci.

- Nad ca³oœci¹ czuwa kom-
puter i to jest najwa¿niejsze
urz¹dzenie w tej ca³ej
uk³adance - mówi pan Ry-
szard Kupczyk, zajmuj¹cy
siê nadzorem technicznym. -
Ca³oœæ jest skomputeryzo-
wana i trzeba wiedzieæ, jak

ustawiaæ w danej chwili od-
powiednie parametry. Z pra-
cy fizycznej to jest tylko przy-
gotowanie drzewa oraz raz w
miesi¹cu opró¿niæ tzw. po-
pielniki z popio³u. Jak mamy
s³oneczn¹ pogodê wodê
podgrzewaj¹ solary, jak tego
s³oñca brakuje w³¹cza siê
piec i po odpowiednim na-
grzaniu automatycznie siê
wy³¹cza. Mo¿emy równie¿
podgrzewaæ wodê na potrze-
by kuchni, choæ w tym przy-
padku jest to oko³o 65 stopni,
ale i tak daje du¿e
oszczêdnoœci, bo je¿eli pa-
nie kucharki musia³yby goto-
waæ wodê od normalnej tem-
peratury to du¿o wiêcej
zu¿ywa³yby energii - pod-
kreœla.

Można ćwiczyć 
i bawić się

Sta³ymi bywalcami oœrodka
s¹ m³odzi sportowy. Z roku
na rok ich przybywa, ale s¹
tacy, którzy od dziesiêciu lat
corocznie przyje¿d¿aj¹ pod
Or³a Bia³ego. W tym gronie
s¹ miêdzy innymi pi³karki
TKKF-Stilon. Prezes klubu
Janusz Ka³uziñski jest pod
ogromnym wra¿eniem na-
stêpuj¹cych z roku na rok
zmian infrastrukturalnych i
bytowych.

- Przyje¿d¿amy tutaj na
zgrupowania, poniewa¿ s¹ tu
znakomite warunki do gry w
pi³kê - mówi. - Znajduj¹ siê tu
znakomite murawy, ale jest
tak¿e œwietne boisko do
beach soccera. Do tego wa-
runki mieszkaniowe s¹ coraz
lepsze, pokoje s¹ ju¿ ogrze-
wane, w kranach mamy za-
wsze cieplutk¹ wodê, na
miejscu jest sto³ówka z
dobrym wy¿ywieniem. Po-

wiem wprost, jest to oœrodek,
którym powinniœmy chwaliæ
siê wszêdzie, bo naprawdê
niewiele jest miejsc z regio-
nie maj¹cych jednoczeœnie
bazê sportow¹ i zaplecze so-
cjalne na tak wysokim pozio-
mie.  Dlatego przywozimy tu
wszystkie grupy wiekowe, od
najm³odszych siedmiolatek
do zespo³u seniorek - doda-
je.

11-letnia Weronika Wie-
czorek z Kostrzyna podczas
wakacji mia³a okazjê dwu-
krotnie goœciæ w oœrodku na
D³ugiem. Najpierw w czer-
wcu, potem w pierwszej
po³owie sierpnia. Ta m³oda
dziewczyna trenuje w pi³kê w
kostrzyñskim klubie o na-
zwie MUKS ,,Przyjació³
Sportu’’ i nie kryje zadowole-
nia, ¿e mia³a okazjê spor¹
czêœæ wakacji spêdziæ w
D³ugiem.

- Przyjecha³am z kadr¹ wo-
jewództwa lubuskiego i oczy-
wiœcie najwiêcej czasu
poœwiêcaliœmy treningom -
mówi Weronika. - W wolnym
czasie nie nudzi³yœmy siê.
Mo¿na pograæ w tenisa
sto³owego, pójœæ nad wodê.
S¹ dobre warunki, ¿eby po-
bawiæ siê w ró¿ne inne zaba-
wy, na przyk³ad w chowane-
go. W sumie mo¿na mi³o i at-
rakcyjnie spêdzaæ czas
wolny - t³umaczy.

Kiedy zawitaliœmy do
oœrodka spotkaliœmy równie¿
m³odzie¿ na co dzieñ tre-
nuj¹c¹ w PUKS Maksymilia-
nie Gorzów. I to ponad 70
adeptów z czterech grup
wiekowych. Jak mówi pre-
zes i za³o¿yciel klubu
Krzysztof Go³êbiowski to
ju¿ tradycja, ¿e ka¿dego ro-
ku w oœrodku mo¿na spot-

kaæ m³odych sportowców z
jego klubu.

- Przyje¿d¿amy tutaj od
chwili za³o¿enia klubu i po-
wiem uczciwie, ¿e ka¿dego
roku s¹ tu widoczne zmiany
na korzyœæ. Ju¿ sobie wyob-
ra¿am, jak wysoko bêdzie
ceniony ten oœrodek, kiedy
panu Augustynowi Wiernic-
kiemu uda siê spe³niæ kolej-
ne marzenie i postawiæ tu
halê oraz wybudowaæ basen
- krêci g³ow¹ pan Krzysztof i
zaraz zaznacza, ¿e w takim
przypadku oœrodek stanie
siê ca³orocznym dla przed-
stawicieli wielu dyscyplin.
Nie tylko futbolu. - Pomys³
jest naprawdê dobry i godny
realizacji - podkreœla.

Prezes Krzysztof
Go³êbiowski zwraca uwagê,
¿e oœrodek jest doskonale
znany w kraju, czego dowo-
dem jest to, ¿e przyje¿d¿aj¹

tu grupy szkoleniowe z
ró¿nych klubów. - W tej chwi-
li mamy choæby m³odzie¿ z
Bytomia, ale byli te¿ ze
Szczecina, Warszawy i wielu
innych miast - kontynuuje. -
Poczta pantoflowa dzia³a,
ale nie mo¿na temu siê dzi-
wiæ. Kiedyœ by³ to oœrodek
bardziej kolonijny, teraz prze-
kszta³ca siê w sportowo-
szkoleniowy. Atutem jest po-
nadto specyficzny mikrokli-
mat. Wokó³ mamy jeziora i
lasy. Dzieciaki chêtnie tre-
nuj¹ w takich warunkach, Ale
s¹ wakacje, chodzi równie¿,
¿eby odci¹gn¹æ je od bloków
mieszkalnych i betonowych
podwórek - wyjaœnia.

Jeszcze jedno wielkie
marzenie

Augustyn Wiernicki bardzo
chce jak najszybciej dopro-
wadziæ do budowy hali i ba-

senu do nauki p³ywania dla
dzieci i m³odzie¿y. To w tej
chwili priorytetowe zadanie
na najbli¿sze lata.

- Nasz oœrodek odwiedzi³o
ju¿ kilku ministrów - mówi. -
Pani minister El¿bieta Rafal-
ska doskonale zna nasz
oœrodek, bo by³a tu wielo-
krotnie, ale by³ te¿ tutaj mi-
nister spraw wewnêtrznych i
administracji Mariusz B³asz-
czak. Wszyscy s¹ pod
wra¿eniem naszej dzia³al-
noœci. Mieliœmy równie¿ wi-
zytê przedstawiciela Totali-
zatora Sportowego, gdy¿ na-
sz oœrodek znalaz³ siê na
liœcie tzw. wa¿nych oœrod-
ków sportowych w kraju i
mam nadziejê, ¿e spe³nimy
wszystkie wymagania po-
zwalaj¹ce nam ubiegaæ siê o
dofinansowanie do budowy
tych obiektów - koñczy.

ROBERT BOROWY

Jedyny taki ośrodek stworzony       nie tylko dla dzieci i młodzieży
Wykonano tu gigantyczn¹ pracê, która poch³onê³o ogromne pieni¹dze, ale jeszcze wiêcej ludzkiej pracy i serca.

Kompleks boisk umożliwia wszechstronny trening nie tylko piłkarski.
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Apetyty wszystkim dopisują, bo i ruch na świeżym powietrzu sprzyja temu.
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Trudno wyobrazić sobie powstanie i rozwój tego ośrodka bez A. Wiernickiego i A. Nowak.

Fo
t. 

Ro
be

rt 
Bo

ro
wy

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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- Panie dyrektorze, w teat-
rze olbrzymie zmiany…

- Personalnie nie (œmiech).
Choæ w³aœciwie po trosze tak,
bo przychodzi dwóch
m³odych aktorów, bo i trzeba
troszkê odm³odziæ zespó³. Ale
nikt nie odchodzi. Przychodzi
ch³opak, który jest znany w
naszym œrodowisku gorzow-
skim, bo z Gorzowa pocho-
dzi. To Miko³aj Kwiatkowski,
który skoñczy³ szko³ê w
Olsztynie i wraca. Drugi to
Damian Weisner, te¿ po
olsztyñskiej szkole, wycho-
wanek Jacka G³omba z Leg-
nicy. By³em na dyplomach
obu. I bardzo siê cieszê, ¿e ta
dwójka bêdzie u nas praco-
waæ. 
- A zmiany architektonicz-

ne?
- Wymieniliœmy ca³¹ serwe-

rowniê, wszystkie kable elek-
tryczne, bo tego wymaga³o
bezpieczeñstwo. Zosta³ wy-
mieniony ca³y interkom, czyli
pani inspicjent bêdzie mia³a
znacznie wy¿szy komfort pra-
cy. Minê³o prawie 20 lat od
wymiany foteli, czas wiêc
przyszed³ na kolejn¹ zmianê.
Nie oznacza to jednak, ¿e
zmieniamy strukturê widowni.
Chcia³em te¿ w pewien spo-
sób o¿ywiæ ulicê Teatraln¹.
Mo¿e to dowcip, ale na-
prawdê zaczynam s¹dziæ, ¿e
jesteœmy bli¿ej Santoka
ani¿eli Gorzowa. Ale coœ w
tym jest. Upewni³em siê w
tym s¹dzie podczas zlotu
Zwi¹zku Artystów Scen Pol-
skich, który odby³ siê u nas w
koñcu lipca. Ludzie jechali
poci¹giem z Krzy¿a, i mówili,
¿e piêknie jest jak siê patrzy
na Wartê i bulwar, ale jak ju¿
siê spojrzy na drug¹ stronê,
to rozpacz ogarnia. Dlatego
musimy to zmieniæ. I to jest
priorytet. Trzeba zrobiæ
wszystko, aby to zmieniæ.
Jest tak, ¿e aktorzy boj¹ siê
po 22.00 samemu chodziæ po
tej ciemnej i ponurej ulicy. I
dlatego chcê wyremontowaæ
fronton teatru.
- Kiedy?
- No teraz. Ca³oœæ powinna

siê zakoñczyæ w po³owie
paŸdziernika. Bêdzie wymia-
na schodów na granitowe,
czyli na takie, jakie by³y tu
oryginalnie. Ca³y fronton zo-
stanie poddany rewitalizacji.
Tak¿e drzwi wejœciowe bêd¹
poddane kompleksowej od-
nowie. Trwa ju¿ remont

okien. No i ca³oœæ bêdzie
piêknie podœwietlona. Tak
wiêc, jak bêdziemy wracali z
Krzy¿a, to bêdzie taki jeden
piêkny punkcik na tej ponura-
wej ulicy. Poza tym koñczymy
etap, który zaczêliœmy w
ubieg³ym roku, czyli we
wszystkich pracowniach
zak³adamy wyci¹gi z nawie-
wami. No i w koñcu naj-
wiêksza moja radoœæ to to, ¿e
teatr bêdzie mia³ wreszcie
podjazd i toaletê dla osób
niepe³nosprawnych. W koñcu
stanie siê tak, ¿e osoba na
wózku, która zechce przyje-
chaæ na spektakl, bêdzie to
mog³a zrobiæ sama i nie trze-
ba bêdzie nikogo prosiæ o po-
moc we wnoszeniu wózka do
wewn¹trz. 
- No to jeszcze zostanie

tylko wyremontowanie pla-
fonu na widowni.

- Tak, ale remont plafonu
trzeba po³¹czyæ z kosmetyk¹
wnêtrza, ale i sceny
wewn¹trz. Teraz mia³em
trochê czasu i pochodzi³em
sobie po górze, po sznurow-
ni. No i zalaz³em taki
pó³okr¹g³y horyzont, u¿ywany
jeszcze przed wojn¹. To takie
urz¹dzenie, które zaokr¹gla
œwiat³o sceny, powoduje, ¿e
nie gra siê w przestrzeni pro-
stok¹tnej. No i jest ca³e drew-
niane urz¹dzenie, które
napêdza³o ten horyzont.

Bêdê szuka³ pieniêdzy, aby to
urz¹dzenie usprawniæ. To jest
trochê du¿y wydatek, ale war-
to. I przy tej ca³ej elektronice
jedno urz¹dzenie bêdzie na
korbkê. Cieszê siê bardzo, ¿e
te 2 mln z³, które otrzyma-
liœmy z Urzêdu Marsza³kow-
skiego, pozwoli³y na za-
mkniêcie przedostatniego
etapu remontu. Ostatni, który
trzeba zrobiæ, to wnêtrze.
Dlatego sk³adamy kolejny raz
papiery do Lubskiego Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego i jak wszystko dobrze
pójdzie, to w 2017 roku za-
koñczymy ca³oœæ rewitalizacji
teatru. Ja siê cieszê, ale i jed-
noczeœnie bojê. Bo te wszyst-
kie prace konserwatorskie
by³y wykonywane w latach
40. I mo¿e siê okazaæ, ¿e coœ
zosta³o zamalowane, poja-
wi³y siê wówczas znaki i sym-
bole, ¿e ten teatr by³ piastow-
ski od pocz¹tku œwiata. A
przecie¿ znamy rzeczywis-
toœæ.
- Od lat ju¿ mo¿na mówiæ,

jak tu naprawdê by³o.
- Ja uwa¿am, ¿e zwyczajnie

trzeba mówiæ. Zobaczymy, co
siê odkryje pod tymi ró¿nymi
malunkami. Zwyczajnie
chcia³bym, aby ten teatr wró-
ci³ do swojej przedwojennej
œwietnoœci. No i chcia³bym
skoñczyæ jeszcze park. Ju¿
s¹ posadzone drzewa, które

upamiêtniaj¹ naszych akto-
rów i by³ych dyrektorów, jak
Kubê Zaklukiewicza czy Mar-
ka Pude³kê. Alik Maciejewski
ma swój klon, d¹b symbolizu-
je mego mistrza i guru arty-
stycznego, dyrektora Ryszar-
da Majora. Te drzewa siê
œwietnie przyjê³y. Park bêdzie
piêkny.
- Porozmawiajmy o tym,

co nas czeka w nowym se-
zonie. Kiedy pierwsza pre-
miera?

- Myœmy próby zaczêli ju¿ w
sierpniu, bo szykuje siê doœæ
du¿e przedsiêwziêcie. Chce-
my rozmawiaæ o
spo³eczeñstwie, o rzeczywis-
toœci, jaka nas otacza i to w
ramach kampanii „ObudŸ
siê!”. Ale nie chcemy epato-
waæ pewnymi zjawiskami,
mówiæ o przeciwdzia³aniu
ró¿nym patologiom. Jest tyle
innych tematów, dlatego woli-
my rozmawiaæ z m³odzie¿¹ o
tym, co ich otacza. O tym, co
s³ysz¹, ale nie do koñca rozu-
miej¹. Piotr Rowicki napisa³
tak¹ sztukê „New Year’s
Day”. Tytu³ jest wziêty ze
s³ynnej piosenki Bono, któr¹
napisa³ o Polsce podczas
karnawa³u Solidarnoœci i po-
tem stanu wojennego. Rzecz
siê dzieje w jednym miejscu,
ale w ró¿nych czasoprzest-
rzeniach. To tekst o zomow-
cach, o ludziach w czasie 13

grudnia 1981 roku. Nie
os¹dzamy, nie oceniamy, po-
kazujemy pewne zjawiska. Ta
sztuka znalaz³a siê w finale
konkursu na wspó³czesny
dramat polski. I to bêdzie pol-
ska prapremiera. Re¿yseruje
Joanna Zdrada, aktorka, któ-
ra pracowa³a na po³udniu
Polski. No i premiera
odbêdzie siê 17 wrzeœnia. 
- Symbolicznie.
- Tak siê jakoœ z³o¿y³o.

Chcia³bym, abyœmy dawali
znaki, natomiast nie do koñca
brali udzia³. Teatr jest od te-
go, aby mówiæ o ró¿nych zja-
wiskach. W paŸdzierniku cze-
ka nas jeszcze premiera „Ka-
rola” S³awomira Mro¿ka w
re¿yserii B³a¿eja Peszka. Na
scenie Krzysztof Tuchalski,
Jan Mierzyñski i Bartek Ban-
dura. Natomiast 2017 rok jest
rokiem naszego jubileuszu,
ale i jubileuszu miasta - mija
760 lat od za³o¿enia. Pa-
miêtam, jak dziesiêæ lat temu
fajnie by³y zorganizowane ob-
chody tego œwiêta. No i
chcia³bym, abyœmy wrócili do
tego. Aby znów godnie tê
rocznicê obejœæ. Chcia³bym,
abyœmy porozmawiali o
mieœcie, bo jest tyle wa¿nych
i ciekawych tematów, a skoro
wolno nam mówiæ o ró¿nych
rzeczach, to dlaczego tego
nie robiæ. Mo¿emy rozma-
wiaæ i o Chriœcie Wolf, Papu-

szy. Przymierzamy siê do te-
go. Rozmawia³em z Adamem
Ba³dychem, czy nie napisa³by
do tego muzyki do takiego
spektaklu. Pyta³am Krzyszto-
fa Bizio, czy by siê podj¹³ na-
pisaæ tekst. Pyta³em tak¿e
Martê Guœniowsk¹. Chcieli-
byœmy pójœæ wieloma torami,
bo warto. No i chcia³bym, aby
Lech Raczak przymierzy³ siê
do widowiska razem z prof.
Piotrem Tetlakiem, czyli duet
znany w ca³ej Europie. Mia³oby
to byæ widowisko sumuj¹ce la-
ta minione, odnosz¹ce siê do
historii Gorzowa. Poza tym fi-
nalizujemy umowy dotycz¹ce
Gorzowskich Spotkañ Teatral-
nych. No i jest jeszcze jedna
sprawa. Dawno nie by³o w
teatrze farsy.
- Prawda, dawno nie by³o.
- Dlatego chcê, aby farsa

siê pojawi³a. To bêdzie „¯ona
potrzebna od zaraz” Edwarda
Taylora. Nie jest to g³upie
sztuczyd³o, tylko zabawna
historia. Ma to wyre¿ysero-
waæ Zdzis³aw Derebecki, któ-
ry ma dobr¹ rêkê do fars
w³aœnie. Oczywiœcie to s¹
plany, bo chcia³bym do tego
zaprosiæ miasto. Bo przecie¿
to jubileusz. No i kolejna
sprawa. Rozmawia³em z prof.
Monik¹ Woliñsk¹ na temat
wspó³pracy. Skoro mamy
dwie instytucje, jedna jest
miejska, druga marsza³kows-
ka, ale przecie¿ mog¹ i po-
winny ze sob¹ wspó³praco-
waæ. 
- A jaki jest pomys³ na tê

wspó³pracê?
- Chcielibyœmy wystawiæ

„Operê za trzy grosze” Bertol-
da Brechta i Kurta Weila.
Rozmowy s¹ doœæ precyzyj-
ne, bo rodzina Kurta Weila
doœæ restrykcyjnie podchodzi
do udzielania zgody na pro-
dukcjê. Jeszcze do niedawna
mo¿na by³o „Operê” wysta-
wiaæ z jednym lub dwoma
muzykami, teraz niezbêdny
jest zespó³, czyli ma byæ tak,
jak kompozytor napisa³. No i
chcia³bym, ¿eby prof. Wo-
liñska dyrygowa³a muzyk¹
na ¿ywo. Mo¿na ods³oniæ w
teatrze kana³ orkiestrowy.
Zespó³ sk³ada siê z 14 muzy-
ków, wiêc bez problemu w
kanale siê zmieszcz¹. Roz-
mawia³em z Paw³em Szkota-
kiem, czy nie podj¹³by siê
re¿yserii. No i zobaczymy,
jak dalej pójdzie. 
- Dziêkujê.

Teatr ma być perełką
na tej ponurej ulicy
Z Janem Tomaszewiczem, dyrektorem Teatru im. Juliusza Osterwy, rozmawia  Renata Ochwat

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

Jan Tomaszewicz: Chciałbym, aby ten teatr wrócił do swojej przedwojennej świetności.
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Pisarza, poety i animatora
kultury, nieco ju¿ zapom-
nianego i ró¿nie oceniane-
go. Niew¹tpliwie jednak
Zdzis³aw Morawski by³ w
swoim czasie wielk¹ oso-
bowoœci¹ ¿ycia kulturalne-
go i literackiego Gorzowa.
Przypominamy jego postaæ
w reporta¿u Bogdana J.
Kunickiego, który zosta³
opublikowany w 1996 roku
w ksi¹¿ce „W przestrzeni
têczy” wydanej przez
Agencjê Dejamir.

Poeta

Wyj¹tkowo dobrze pa-
miêtam tamten dzieñ sprzed
æwieræ wieku. Trudno siê
zreszt¹ dziwiæ, skoro mia³
rozstrzygaæ o mojej przy-
sz³oœci, o ca³ym doros³ym
¿yciu. 7 marca 1970 roku
pierwszy raz znalaz³em siê
w Gorzowie. Miasto robi³o fa-
talne wra¿enie: wiosenne
roztopy pozostawi³y na uli-
cach brudne oczka ka³u¿, a
nieliczne samochody roz-
bryzgiwa³y fontanny wody na
przechodniów, wspania³e
s³oñca wydobywa³o surrea-
listyczne faktury odrapanych
budynków œródmieœcia.
Przypominam sobie jeszcze
niemi³osiernie zgrzytaj¹ce
tramwaje, z których tubylcy
uczynili dumny symbol wiel-
komiejskoœci, niedostêpny
stolicy województwa, by w
tak dziwaczny sposób re-
kompensowaæ sobie kom-
pleks Zielonej Góry. Lustra-
cja „pejza¿u wizualnego
miasta” - takie bowiem
m¹dre okreœlenia ko³ata³y
siê wtedy po nabitej fachow¹
wiedz¹ g³owie studenta
ostatniego roku socjologii -
wypad³a zatem doœæ przy-
gnêbiaj¹co i raczej od-
strêcza³a od chêci pozosta-
nia gorzowianinem. Jedyne,
co przybysza z centralnej
Polski mog³o tutaj ujmowaæ,
to ludzie - serdeczni, dobro-
duszni, otwarci. Zaczepia³em
przechodniów pytaj¹co go-
dzinê, choæ na rêku mia³em
Blonex (ponoæ najszybszy
zegarek œwiata) prosto z
podwarszawskiej miej-
scowoœci B³onie. Nagaby-
wa³em kioskarkê o drogê na
dworzec, choæ w³aœnie
stamt¹d wraca³em. A
wszystko po to, aby dowie-
dzieæ siê czegoœ o miesz-
kañcach Gorzowa, którymi
ewentualnie mia³em siê w
przysz³oœci otaczaæ, dzieliæ
wspólne losy.

Dyrektor „Juty” (jak obiego-
wo zwano wówczas zak³ady
jedwabnicze, dzisiejsz¹ „Sil-
wanê”), który zaproponowa³
mi pracê u siebie, gor¹co za-
chwala³ miasto, roztaczaj¹c
swoj¹ s³ynn¹ - o czym siê
dopiero potem dowiedzia³em

- teoriê o „ptakach” i „krza-
kach”. Przedstawia³ dobro-
dziejstwa p³yn¹ce z obec-
noœci teatru, lokalnej gazety,
najsilniejszego w kraju klubu
¿u¿lowego, wabi³ malowni-
czoœci¹ okolicznych lasów i
jezior.

- Mamy równie¿ w Gorzo-
wie œwietnego poetê - powie-
dzia³ na koniec, wymieniaj¹c
jakieœ, zupe³nie mi nieznajo-
me nazwisko. Widaæ poeta
ów zalicza³ siê tutaj do lokal-
nych atrakcji na równi z Po-
gorzelskim czy Migosiem.
Nie s¹dzê jednak, aby ten
w³aœnie argument zawa¿y³
na mojej decyzji, ale coœ w
nim by³o. Koledzy serdecz-
nie przestrzegali przed
ja³owoœci¹ kulturaln¹ i za-
bójcz¹ dla ambitnych m³od-
zieñców atmosfer¹ zaœcian-
ka, a przyjaciel, Carlos, za-
miar osiedlenia siê na
prowincji uwa¿a³ nawet za
przejaw masochizmu i akt
samodestrukcji. Z tym zabój-
czym klimatem wokó³ indywi-
dualnoœci nie jest tutaj chyba
tak Ÿle, skoro w œwiadomoœci
mieszkañców - pomyœla³em,
przywo³uj¹c w pamiêci
postaæ rudego dyrektora -
ozdobê miasta stanowi pi-
sarz.

Samego poetê pozna³em
kilkanaœcie miesiêcy póŸniej
- wiosn¹ AD 1971. Siedzia³
przy pierwszym stoliku ka-
wiarni MPiK i perorowa³ tu-
balnym g³osem. Siwy, star-
szy - jak mi siê wydawa³o -
pan, przewodz¹cy wianusz-
kowi lokalnej, wpatrzonej
weñ inteligencji. Niezbyt
zreszt¹ mile wspominam
tamto spotkanie, ograniczo-
ne do wymiany paru zdaw-
kowych uwag pomiêdzy
kimœ, kogo ju¿ wtedy ota-
cza³a miejscowa legenda a
cz³owiekiem z zewn¹trz,
znik¹d - intruzem. Ale wkrót-
ce wszystko mia³o siê zmie-
niæ.

Legenda Zdzis³awa to
rzecz godna wytrawniejsze-
go pióra. Wiele jej w¹tków
sam powo³ywa³ do ¿ycia.
W³asne lapsusy przekuwa³
zrêcznie na sentencjonalne
m¹droœci, przypadkowym
³amañcom jêzykowym nada-
wa³ rangê epokowych odkryæ
i bawi³o go niezmiernie, gdy
udawa³o siê kogoœ tymi od-
kryciami zwieœæ. Potrafi³ ce-
lebrowaæ ka¿de, nawet
sk¹din¹d b³ahe zdarzenie,
jeœli tylko ods³ania³o jak¹œ
pozytywn¹ stronê jego oso-
by, jeœli mog³o pos³u¿yæ de-
koracji artystycznego ¿ycio-
rysu, nobilitacji w oczach
œrodowiska. W jego ustach
urasta³o ono wówczas co
najmniej do rozmiaru aneg-
doty, któr¹ dopóty siê w gro-
nie kolegów delektowa³, a¿

wszyscy uwierzyli w jej nie-
zwyk³oœæ. Relacjonuj¹c, licz-
ne i czêste zreszt¹, kontakty
z koryfeuszami polskiej lite-
ratury zawsze umia³ tak je
przedstawiæ, i¿by nie by³o
w¹tpliwoœci, ¿e Zdzis³aw
wœród tych koryfeuszy wie-
dzie prym. On, niew¹tpliwy
arystokrata umys³u, przy-
wióz³ sobie kiedyœ z War-
szawy godnoœæ Ksiêcia.
Któryœ z kolegów po piórze
takim go mianem przekornie
okreœli³, Zdzis³aw tu, na miej-
scu, rozdmucha³ incydent do
rozmiarów historycznego
wydarzenia, obudowa³ cere-
monia³em sprawiaj¹cym
wra¿enie, jakby w ca³ym lite-
rackim œwiatku by³a to po-
wszechnie stosowana wobec
niego, a naturalnie mu na-
le¿na tytulatura. Tkwi³eœ w
przekonaniu, ¿e tak na co
dzieñ zwraca³ siê doñ San-
dauer, Kubiak, ca³y czubek
krajowego Parnasu i tylko
przyrodzonej skromnoœci
Zdzis³awa przypisywaæ na-
le¿y brak orkiestry oraz czer-
wonego dywanu na sto³ecz-
nym dworcu, gdy pojawiæ siê
tam raczy³ gorzowski ksi¹¿ê.
Trudno dociec, ile w tym by³o
pró¿noœci i pychy, ile zaœ po-
godnej autoironii, œwietnej
drwiny z siebie, a jeszcze
bardziej z prowincjonalnego
otoczenia, niezmiernie
czu³ego na metropolitarne
dowody uznania. Jakkolwiek
b¹dŸ, do zbudowania swej
legendy przyczynia³ siê
Zdzis³aw znakomicie, a po-
krywaj¹c wynios³ym milcze-
niem inne szczegó³y ¿yciory-
su ci¹gle zagêszcza³ wokó³
siebie atmosferê tajemni-
czoœci, pozostawiaj¹c miejs-
ce na kolejne mity.

Ale te¿ ¿yciorys jego pe³en
by³ wydarzeñ i barwnych, i
dramatycznych, nierzadko
oplecionych niedomówienia-
mi, atmosfer¹ sensacji, a ta-
kie ze swej natury ³atwo pod-
daj¹ siê mitologizacji. Urodzi³
siê we wrzeœniu 1926 roku
na peryferiach Aleksandro-
wa.

Dodaæ trzeba koniecznie,
¿e Aleksandrowa Kujawskie-
go, by³ bowiem Zdzis³aw z
tego pochodzenia niezwykle
dumny i czêsto je podkreœla³.
„U nas, na Kujawach...” - po-
wiada³, cytuj¹c dosadne lu-
dowe powiedzonka, wspomi-
naj¹c tamtejsze zwyczaje,
obrz¹dki. Z dzieciñstwa,
g³ównie dziêki ojcu, wyniós³
mi³oœæ do literatury, siln¹ po-
trzebê aktywnoœci spo³ecz-
nej i lewicow¹ orientacjê po-
lityczn¹. Jako kilkunastoletni
ch³opiec skierowany zostaje
podczas wojny na roboty
przymusowe do fabryki sa-
molotów pod Poznaniem,
ucieka jednak i ukrywa siê w
piwnicy rodzinnego domu.
Zabrany w ³apance trafia do
zak³adów zbrojeniowych w
okolicach Berlina, ale tak
skutecznie symuluje cho-
robê, ¿e uzyskuje zwolnie-
nie. Wkrótce, po raz trzeci
wywieziony przez okupanta,
tym razem do Bielawy, pra-
cuje jako pomocnik furmana
zwo¿¹cego drzewo z gór. Z
koñcem wojny wraca w ro-
dzinne strony, na krótko za-
trudnia siê w aleksandrow-
skim magistracie, a potem
przez dwa lata jest funkcjo-
nariuszem Ministerstwa Bez-
pieczeñstwa Publicznego na
terenie powiatów Szubin i
Nowe Miasto. Zwolniony,
opuszcza Kujawy i przenosi
siê na Dolny Œl¹sk, parê

miesiêcy robi w fabryce kon-
fekcyjnej, wreszcie trafia na
trzymiesiêczny kurs w woje-
wódzkiej szkole PPR we
Wroc³awiu, po którym pierw-
szy raz przyje¿d¿a do Go-
rzowa, gdzie wczeœniej
osiad³a jego rodzina. Odt¹d -
od 1947 roku - datuj¹ siê je-
go zwi¹zki z naszym mias-
tem, na razie jeszcze epizo-
dyczne, choæ bez w¹tpienia
istotne dla przysz³oœci. Jest
instruktorem, potem sekreta-
rzem komitetu miejskiego
PPR, po zjednoczeniu zaœ -
Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej. Wkrótce odde-
legowany zostaje do pracy
partyjnej w Œwiebodzinie, a
nastêpnie (1949 r.) odbywa
roczny kurs Centralnej
Szko³y PZPR w £odzi i prze-
chodzi do wydzia³u szkolenia
KC PZPR w Warszawie. Tu
równie¿ nie zagrzewa miejs-
ca - te ci¹g³e zmiany pracy
po³¹czone z wêdrówkami po
kraju stanowiæ bêd¹ osobli-
woœæ ca³ej jego m³odzieñczej
kariery - przeniesiony do
Centralnej Rady Zwi¹zków
Zawodowych trafia do
Szczecina, gdzie pe³ni obo-
wi¹zki dyrektora szko³y
kszta³c¹cej zwi¹zkowych
dzia³aczy kulturalno-oœwiato-
wych, a potem do Czer-
wieñska jako zastêpca kie-
rownika szko³y kultury fizycz-
nej CRZZ. Wraca do centrali,
lecz b³yskotliwie zapowia-
daj¹ca siê kariera m³odego
dzia³acza partyjnego zostaje
nagle zachwiana: skierowa-
ny do podwarszawskiej
mieœciny „awansuje” na dy-
rektora. W³aœciwie jednak
jest to rodzaj zsy³ki - typowa
wówczas praktyka wobec lu-
dzi niechêtnie widzianych w
krêgach partyjnych. Zawsze
niepokorny - znamy tê cechê
charakteru z czasów, kiedy
by³ dojrza³ym, statecznym
cz³owiekiem, tym ³atwiej
wiêc wyobraziæ sobie mo¿na
postawê zbuntowanego
m³odzieñca - zyskuje opiniê
rewizjonisty: zrozumia³e, ¿e
towarzysze z ulg¹ pozbyliby
siê takiego towarzystwa.
Wkrótce nadarza siê okazja:
w styczniu 1954 roku Mo-
rawski zostaje aresztowany
pod enigmatycznym pretek-
stem i przez 19 dni przebywa
w wiêzieniu. Prokurator
wprawdzie przyzna siê po-
tem do pomy³ki, ale zabrana
przy zatrzymaniu legityma-
cja partyjna nie wraca do
w³aœciciela: odzyska j¹ do-
piero w 1959 roku po
uprzedniej rehabilitacji i zali-
czeniu ca³ego piêtnastolet-
niego sta¿u cz³onkowskiego.
Jednak w tamtym okresie - w
apogeum stalinizmu - ode-
branie legitymacji by³o kar¹
ciê¿sz¹ ni¿ wiêzienie, ozna-

cza³o bowiem œmieræ pub-
liczn¹. Morawski usi³uje do-
chodziæ racji w warszawskiej
instancji, w odpowiedzi
s³yszy jednak, ¿e dla takich,
jak on, jest miejsce tylko w
kopalni lub kamienio³omach.
„Dodaæ tu muszê - napisze
póŸniej - ¿e autentycznie nie
mog³em dostaæ pracy, gdy¿
wszystko to, co mog³oby
œwiadczyæ za mn¹ œwiad-
czy³o przeciwko mnie: nie
mia³em legitymacji, chocia¿
nikt mnie z partii nie usuwa³,
by³em by³ym pracownikiem
KC, a to te¿ by³o dziwnie wi-
dziane, bo przecie¿ by³em
by³ym pracownikiem. Na gra-
nicy kompletnej rozpaczy,
nie mog¹c znaleŸæ spra-
wiedliwoœci, postanowi³em
jej nie szukaæ wiêcej i na
przekór sobie, œwiatu, na
znak buntu pojecha³em do
pracy w kamienio³omach
[w Gêbczycach - przyp.
BJK], jak paskudnie poradzili
mi towarzysze. Oczywiœcie,
¿e i tam d³ugo nie praco-
wa³em: jesieni¹ 1954 roku
na skutek fatalnych warun-
ków bhp wózek z ³adunkiem
kamienia przejecha³ mi nogê
na podudziu i znalaz³em siê
w szpitalu w Strzelinie, a
póŸniej w ró¿nych klinikach
leczono mnie przez dwa lata.
W roku 1956 amputowano
mi nogê, gdy¿ zapalenie
szpiku kostnego grozi³o dal-
szymi powik³aniami dla orga-
nizmu. B¹dŸ co b¹dŸ przez
okres dwóch lat przeszed³em
przez dwa lata szpitala i
szeœæ operacji kostnych, za
pomoc¹ których lekarze
chcieli mnie wyleczyæ”.

Po tych bolesnych
doœwiadczeniach wraca do
rodziców, do Gorzowa. Szu-
ka nowego miejsca dla sie-
bie, nowego zajêcia. Zaczy-
na pisaæ. „Któregoœ jesien-
nego dnia 1956 roku -
wspomina Romuald Szura -
Zdzis³aw o kulach zjawi³ siê
w biurze przedsiêbiorstwa
handlowego (gdzie praco-
wa³em od dwóch lat), z pli-
kiem swoich wierszy. Mia³em
oceniæ wartoœæ napisanych
przez niego utworów. Po
wstêpnej lekturze wydawa³y
mi siê one chropowate, dziw-
nie kanciaste, jakby utoczo-
ne z kamienia. By³em wtedy
jedynym chyba wierszoklet¹
w Gorzowie. Publikowa³em
ju¿ moje liryki w czasopis-
mach spo³ecznych i kultural-
nych. Dlatego zapewne zja-
wi³ siê u mnie Morawski. Pa-
miêtam, sprawia³ wra¿enie
cz³owieka zmêczonego,
z³amanego przez jakiœ okrut-
ny los, cz³owieka, który zna-
laz³ siê nagle jakby w nowej
rzeczywistoœci i próbuje od-
naleŸæ siê w wierszach, w
œwiecie ³agodnym, pozba-

Wieczny buntownik, który wodził       rej przy Stoliku Numer Jeden
6 wrzeœnia 2016 r. przypadaj¹ 90 urodziny Zdzis³awa Morawskiego.

Był literatem, publicysta i animatorem kulturalnych przed-
sięwzięć.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um



�19Wrzesień 2016 r. KuLtura

wionym dramatów. Wydaje
mi siê, ¿e wtedy, w 1956 ro-
ku, w swoich próbach literac-
kich Zdzis³aw Morawski
chcia³ uciec z kamienio³omu,
gdzie pracowa³ po konflikcie
z w³adzami partyjnymi w
Warszawie, bo nigdzie nie
móg³ dostaæ pracy”.

Jego odyseja powoli zbli¿a
siê do koñca, stopniowo
krystalizuje siê to, co stano-
wiæ bêdzie w przysz³oœci
sens ¿ycia. Raz jeszcze
Zdzis³aw opuœci Gorzów i kil-
kanaœcie miesiêcy prze³omu
lat 1957/58 spêdzi w Zielo-
nej Górze, gdzie zajmuje siê
m.in. organizacj¹ Lubuskie-
go Towarzystwa Kultury,
wspó³tworzy „Nadodrze”,
jedno z najciekawszych
póŸniej regionalnych czaso-
pism spo³eczno-kulturalnych.
W 1957 roku debiutuje: w
tym i w nastêpnym roku na
³amach kilkunastu czasopis-
mach uka¿e siê kilkadziesi¹t
jego wierszy, autor zaœ uzys-
ka III nagrodê w
presti¿owym konkursie ZLP,
tym bardziej satysfakcjo-
nuj¹c¹, ¿e przewodnicz¹cym
jury by³ sam Jaros³aw Iwasz-
kiewicz.

Kszta³towanie siê literackiej
osobowoœci Zdzis³awa Mo-
rawskiego - zrazu wy³¹cznie
poety, póŸniej tak¿e prozai-
ka, dramatopisarza, publicy-
sty, wreszcie eseisty i t³uma-
cza - przypada na schy³ek lat
piêædziesi¹tych i pocz¹tek
szeœædziesi¹tych. Rok 1959
przynosi debiut ksi¹¿kowy:
„Pejza¿ myœli” jest zarazem
pierwszym tomikiem lubu-
skiego autora wydanym
przez profesjonaln¹ oficynê.
W 1961 r. Morawski zostaje
przyjêty do Zwi¹zku Litera-
tów Polskich i - wspólnie z T.
Kajanem, J. Koniuszem, W.
Korsakiem, B. Soliñskim
oraz E. Wachowiakiem -
zak³ada w Zielonej Górze
oddzia³ ZLP. Jako powieœcio-
pisarz debiutuje „Kwarta³em
bohaterów” (1965), a po-
twierdzeniem jego prozator-
skich mo¿liwoœci staje siê
druga powieœæ „Nie s³uchaj-
cie Alojzego Kotwy”, która w
1970 r. wygrywa ogólnopol-
ski konkurs wroc³awskiego
„Ossolineum”, lecz ze
wzglêdów cenzorskich d³ugo
nie mo¿e siê ukazaæ: osta-
tecznie drukuje j¹ PIW w
dziewiêæ lat póŸniej. W 1966
r. dramat „Wilcze do³y” otrzy-
muje wyró¿nienie w konkur-
sie debiutów „Ateneum”:
sztukê wystawia wkrótce go-
rzowski teatr. W naszej œwia-
domoœci Morawski pozostaje
nade wszystko poet¹, choæ
w rzeczywistoœci by³ pisa-
rzem wszechstronnym. Sto-
sunkowo s³abo znana, nawet
najbli¿szemu otoczeniu, jest

jego twórczoœæ dramatur-
giczna, a dorobek to prze-
cie¿ pokaŸny, sk³adaj¹cy siê
z dwunastu (z których
po³owa doczeka³a siê insce-
nizacji) dramatów oraz
oœmiu s³uchowisk radiowych,
w wiêkszoœci zrealizowanych
przez zielonogórsk¹
rozg³oœniê Polskiego Radia:
czêœæ z nich, np. „Zegary”
prezentowano równie¿ w
programie ogólnokrajowym.
Ima³ siê tak¿e pracy transla-
torskiej, t³umacz¹c rosyjskie
wiersze W. Gordiejczewa,
dokonuj¹c przek³adów po-
etyckich z jêzyka niemieckie-
go. Przez te wszystkie lata
prowadzi³ jednoczeœnie
o¿ywion¹ dzia³alnoœæ publi-
cystyczn¹ i eseistyczn¹ na
³amach prasy regionalnej i
ogólnopolskiej.

Szczególn¹ jednak satys-
fakcjê czerpa³ z pracy w
Zwi¹zku Literatów Polskich:
tu by³ wœród swoich, tu znaj-
dowa³ potwierdzenie pisar-
skiej to¿samoœci, spotyka³
dowody szacunku dla w³as-
nej postawy ¿yciowej i arty-
stycznej. Œrodowisko obda-
rza³o go niema³ym zaufa-
niem, powierzaj¹c rozmaite
funkcje, m.in. przewod-
nicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej Zarz¹du G³ównego ZLP,
a póŸniej cz³onka tej¿e ko-
misji oraz prezesa lubuskie-
go oddzia³u, któr¹ pe³ni³ do
chwili rozwi¹zania zwi¹zku w
stanie wojennym. Mimo roz-
leg³ych kontaktów, mimo in-
tensywnej dzia³alnoœci pub-
licznej, w Gorzowie by³ chy-
ba artyst¹, w gruncie rzeczy,
samotnym. To jest cena, jak¹
zwykle p³aci twórca oryginal-
ny, niezale¿ny, któremu przy-
sz³o ¿yæ w oœrodku mimo
wszystko prowincjonalnym,
izolowanym, pozbawionym
tego, co Zdzis³aw ceni³ naj-
wy¿ej - wiêzi intelektualnych.
Od¿ywa³, kiedy wyje¿d¿a³ do

kolegów w Warszawie czy
Poznaniu: przy kawiarnia-
nym stoliku zdawa³ nam po-
tem drobiazgowe relacje,
gêsto os³adzaj¹c je anegdo-
tami. Tu, na miejscu, narze-
ka³ na ja³owoœæ otoczenia,
p³ytkoœæ myœlenia, marginal-
noœæ problemów podejmo-
wanych w codziennych roz-
mowach. Gdy mu zanadto
doskwiera³y, ucieka³ w po-
ezjê, aby spieraæ siê z ulu-
bionymi myœlicielami sta-
ro¿ytnymi lub wieœæ dialog z
samym sob¹. A ¿e mia³
duszê otwart¹ na ludzi i
dla ludzi, po jakimœ czasie
opuszcza³ sw¹ intymn¹ sa-
motniê i na nowo oddawa³
siê dzia³alnoœci publicznej.
W ostatnim okresie zaan-
ga¿owa³ siê w pomys³ pisar-
skiego stowarzyszenia,
maj¹cego na celu integracjê
Intelektualistów po obu stro-
nach Odry dla prze³amywa-
nia narodowych uprzedzeñ,
likwidacji irracjonalnych fobii
wyrastaj¹cych z przesz³oœci,
budowania nowego ³adu in-
telektualnego dla przysz³ej
Europy. W ten sposób po-
wsta³o Niemiecko - Polskie
Stowarzyszenie Literackie z
siedzib¹ we Frankfurcie nad
Odr¹: Z. Morawski zosta³ je-
go pierwszym prezesem i
redaktorem naczelnym
dwujêzycznego periodyku
„Prom”: pierwszego numeru
gotowego ju¿ czasopisma
Zdzis³aw, niestety, nie do-
czeka³.

Traktowanie pisarstwa, jako
misji intelektualnej zawsze u
Zdzis³awa sz³o w parze z
poczuciem spo³ecznego
pos³annictwa: pielêgnowa³
tym samym te wspania³e
tradycje polskiej inteligencji,
które nie pozwala³y zamykaæ
siê w obrêbie w³asnych li tyl-
ko problemów, które bycie
dla innych i dzia³anie na
rzecz innych podnosi³y do

rangi moralnego imperaty-
wu, obligatoryjnej cnoty. Dla-
tego w³aœnie naturaln¹ pasj¹
Morawskiego sta³a siê praca
dla otoczenia i wszystko,
b¹dŸ niemal wszystko, co
wa¿nego powsta³o w go-
rzowskiej kulturze, powsta³o
z powodu lub w zwi¹zku z je-
go osob¹. W latach piêædzie-
si¹tych, kiedy rozpoczyna³
tutaj sw¹ drogê literack¹, na-
le¿a³ do pierwszych, jeszcze
wtedy nielicznych siewców
wysokich aspiracji miasta,
od szeœædziesi¹tych, gdy by³
ju¿ poet¹ dojrza³ym, wiód³
prym i nadawa³ tempo po-
czynaniom miejscowego œro-
dowiska.

A trzeba pamiêtaæ, ¿e Go-
rzów pocz¹tków siódmej de-
kady to miasto w gruncie
rzeczy dosyæ zapyzia³e,
choæ nietuzinkowe. Odradza³
siê tutaj teatr - przez d³ugie
lata jedyna zawodowa pla-
cówka artystyczna - który
skupia³ wokó³ siebie ró¿noi-
mienny kr¹g spragnionej kul-
turalnych wydarzeñ inteli-
gencji, pe³ni¹c - raz lepiej, in-
nym razem gorzej - funkcjê
miejscowego salonu. Kon-
takty mikroskopijnej zbioro-
woœci twórców sprowadza³y
siê g³ównie do ¿ycia towarzy-
skiego wokó³ tzw. Stolika Nu-
mer Jeden, poczynania arty-
styczne zaœ - do dzia³alnoœci
amatorskiej, w której spekta-
kularne sukcesy odnosili je-
dynie fotograficy. We wszyst-
kich tych zjawiskach
Zdzis³aw uczestniczy³ jako
animator i rzecznik ponadpo-
wiatowych ambicji. Te bêd¹
siê mog³y urzeczywistniaæ
dopiero w nastêpnej deka-
dzie, gdy do Gorzowa przy-
bywa wielu m³odych artystów
(zw³aszcza plastyków) i kie-
dy stworzenie tutaj odpo-
wiednich warunków pracy
twórczej stanie siê nie tyle
kaprysem kilku parnasistów,

ile koniecznoœci¹. Z dobrze
przygotowanej poprzednio,
u¿yŸnionej gleby wyrasta³a
idea Gorzowskiego Towarzy-
stwa Spo³eczno-Kulturalne-
go i jego periodyku - „Ziemi
Gorzowskiej”. Inicjatorem
obydwu przedsiêwziêæ jest
oczywiœcie Morawski, on te¿
obejmuje funkcje prezesa
stowarzyszenia oraz redak-
tora naczelnego czasopis-
ma. Wprawdzie po paru la-
tach demonstracyjnie z nich
zrezygnuje, lecz pozostawi
ruch spo³eczny wystar-
czaj¹co okrzep³y, zdolny pro-
mowaæ i realizowaæ kar-
ko³omnie ambitne pomys³y,
wyzwalaæ i pobudzaæ nowe
aspiracje twórcze coraz licz-
niejszego œrodowiska. Ten
rozdzia³ lokalnej historii na-
zwie póŸniej Zdzis³aw
„dobrym okresem Gorzowa”.
Sam by³ tej historii postaci¹
centraln¹: jeœli nie
najwa¿niejsz¹, to bez
w¹tpienia pierwsz¹ wœród
wa¿nych.

W intelektualno-artystycz-
ny œwiatek Gorzowa pierw-
szych lat siedemdziesi¹tych
powoli zapuszcza³em korze-
nie, miêdzy innymi za
spraw¹ Zdzis³awa, który
wci¹gn¹³ mnie do wspó³pra-
cy z „Ziemi¹ Gorzowsk¹”,
uczyni³ potem jej redakto-
rem. Sta³ siê recenzentem
moich pierwszych tekstów.
¯yczliwym, ale wydawa³o mi
siê wtedy - przesadnie suro-
wym, bezwzglêdnym i bez-
dusznym. Grzmia³ rzadko.
Kiedy nie podoba³ mu siê ja-
kiœ fragment artyku³u, filuter-
nie mru¿y³ jedno oko, przy-
klejaj¹c do warg kpiarski
uœmiech. Widaæ by³o, ¿e coœ
jest nie tak. Rzadko pomaga³
wprost, raczej zmusza³ do
samodzielnego poszukiwa-
nia przyczyn niezadowole-
nia. Czasem przywo³ywa³
jak¹œ anegdotkê z wielkiej li-
teratury, jak¹œ metaforyczn¹
konstrukcjê i t¹ analogi¹ su-
gerowa³ zmiany. Od inteli-
gencji ofiary zale¿a³o, czy
udawa³o siê jej trafnie odczy-
taæ oczekiwania Zdzis³awa.
By³ sk¹pcem, wrêcz skner¹,
gdy sz³o o pochwa³y. Ta
powœci¹gliwoœæ mia³a uczyæ
szacunku do s³owa i pokory
tworzenia. Czêsto zarzu-
ca³em mu, ¿e krytyka p³ynie
u niego potokiem, a uznanie
kroplami. Bardzo siê z takiej
oceny cieszy³: naczelny - po-
wiada³ - musi dla autorów
wygl¹daæ groŸnie, aby siê
czytelnicy z nich potem nie
œmiali. Wiele od innych wy-
maga³, lecz tak¹ sam¹ miarê
stosowa³ do siebie i w³as-
nych poczynañ - wystarczy
wiedzieæ, ile rozmaitych
wersji miewa³ ka¿dy wiersz
zanim go opublikowa³, a i te

wydrukowane ci¹gle dosko-
nali³, szuka³ dosadniejszych
metafor, zmienia³ strofy w ko-
lejnych edycjach.

Co naprawdê myœla³ o
ka¿dym z nas, jakie cenzurki
we w³asnych mniemaniach
wystawia³ ka¿demu, trudno
by³o oceniæ. Uzewnêtrzniane
opinie bywa³y chyba mniej
¿yczliwe a bardziej zjadliwe,
ni¿ prawdziwe, skrywane dla
siebie przekonania. O lu-
dziach mia³ bodaj lepsze zda-
nie od tego, które przekazy-
wa³ kolegom wprost, jakby ba³
siê rozpieszczaæ ich nazbyt
dobrym s³owem. Surowoœæ, z
jak¹ pospo³u traktowa³ i nie-
doœwiadczonych adeptów, i
artystów uznanych, przy-
nios³a mu opiniê cz³owieka
rzekomo t³amsz¹cego indywi-
dualnoœci wokó³ siebie: zarzu-
cano mu nawet, ¿e chcia³ wy-
dawaæ siê wielki przez po-
mniejszanie swego otoczenia.
To jeden z wielu niesprawied-
liwych mitów. Zdzis³aw nie
musia³ b³yszczeæ kosztem
drugich, to raczej inni mienili
siê œwiat³em odeñ odbitym.
Istotnie, bywa³ bezkompro-
misowy, czasem na granicy
ma³ostkowoœci, lecz tê
osch³oœæ czerpa³ z m¹drej
wrogoœci nie wobec cz³owie-
ka, ale wobec tandety. A tej
przecie¿ wokó³ niema³o. Ci,
którzy j¹ produkowali maso-
wo, którzy bylejakoœæ dawali
zamiast rzetelnej monety,
rzeczywiœcie na Zdzis³awow¹
pob³a¿liwoœæ liczyæ nie mogli.
W takich sytuacjach nie po-
trafi³ powstrzymaæ jêzyka,
podporz¹dkowaæ go uk³ad-
nym konwenansom, przeto
hufiec osób przetr¹conych
jego s³owem - poszkodowa-
nych, dotkniêtych, uprzedzo-
nych - zwiêksza³ siê z tygo-
dnia na tydzieñ. Kiedy atako-
wa³ któregoœ z kolegów,
kwitowaliœmy to wzrusze-
niem ramion: „Morawskiemu,
jak zwykle, nic siê nie podo-
ba”. To ca³kiem chyba natu-
ralna postawa obronna -
udawanie, ¿e nas to nie ru-
sza i nie dotyczy, ¿e nas tu w
ogóle nie ma. Lecz tak na-
prawdê nikt nie pozostawa³
obojêtny na jego opinie. Na tej
bolesnej szczeroœci i dotkliwej
krytyce zbudowa³ imponuj¹cy
autorytet w œrodowisku, które-
go by³ wielk¹ indywidual-
noœci¹. Bodaj najwiêksz¹, ja-
ka siê pojawi³a w piêædzie-
siêcioletniej historii Gorzowa.

Tak naprawdê, najskrytsze
myœli Zdzis³awa pozna³em
dopiero po jego œmierci,
dziêki prywatnemu dzienni-
kowi, jaki prowadzi³ przez
ponad dwadzieœcia lat,

Wieczny buntownik, który wodził       rej przy Stoliku Numer Jeden
6 wrzeœnia 2016 r. przypadaj¹ 90 urodziny Zdzis³awa Morawskiego.

Zdzisław Morawski  w towarzystwie Waldemara Kućki, fotografika i kronikarza miasta.
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udostêpnionemu mi przez
¿onê poety, Mariê Mo-
rawsk¹. Tytu³owa³ ów bez-
cenny rejestr bie¿¹cych spo-
strze¿eñ, wnikliwych uwag
doœæ ró¿nie: Notatki osobis-
te, Zapiski codzienne lub, po
prostu, Zapiski. Powsta³a w
ten sposób ogromna - obej-
muj¹ca 30 pêkatych skoro-
szytów du¿ego formatu, pra-
wie trzy tysi¹ce gêsto zapi-
sanych stron - spuœcizna,
wspaniale oddaj¹ca pasje,
rozterki, gniewy, radoœci: to
wszystko, czym ¿yje
cz³owiek, zw³aszcza umys³
wra¿liwy i refleksyjny.
Sporz¹dza³ notatki bardzo
skrupulatnie, systematycz-
nie, niemal ka¿dego dnia: tu,
na miejscu, ale te¿
wszêdzie, gdzie go zawiod³y
losy - w podró¿y na urlopie,
podczas artystycznych sym-
pozjów, partyjnych narad,
zebrañ Zwi¹zku Literatów
Polskich. Pe³no w nich fak-
tów pospolitych, ale i nad-
zwyczajnych, spostrze¿eñ
prostych, ale i g³êboce filozo-
ficznych. Kreœli ¿ycie co-
dzienne i wa¿ne wydarzenia
przewijaj¹ce siê obok, de-
maskuje wiele fa³szywych
mitów i sam powo³uje nowe.
Szkicuje wizerunki ludzi
dobrze znanych w Gorzowie
- miejscowych artystów,
dzia³aczy kulturalnych, dy-
rektorów, polityków - oraz
portrety krajowych osobis-
toœci, znajomych artystów, li-
teratów, polityków. By³
Zdzis³aw na co dzieñ
cz³owiekiem drapie¿nym,
otwarcie wyg³aszaj¹cym
s¹dy o ludziach i sytuacjach,
ale szczeroœæ tych zapisków
jest szczególna, chwilami
wrêcz brutalna. Nie
oszczêdza³ nikogo, choæ za-
razem stara³ siê zrozumieæ
motywy cudzego postêpowa-
nia, czasami bywa³ stoicko
tolerancyjny, czasami z byle
powodu napastliwy. Wiele
osób wola³oby zapewne, aby
opinie te nie ujrza³y œwiat³a,
by uwiêd³y w szufladzie na
zawsze. Ale - powiadali Rzy-
mianie - Amicis Plato, ami-
cus ocrates, sed magis ami-
ca veritas. Nie ma racjonal-
nych przes³anek, byœmy
unikali poznawania tego, co
inni naprawdê o nas myœl¹.

W pocz¹tkach mej gorzow-
skiej drogi pozostawaliœmy w
wielkiej ze sob¹ za¿y³oœci.
Wyje¿d¿aliœmy czêsto nad
okoliczne jeziora. Mia³ eks-
kluzywnego opla commodo-
re, ktoœ wiêc, bodaj Wiesiek
Strebejko, nazwa³ Zdzis³awa
Komandorem i tytu³ ów w za-
przyjaŸnionym gronie kr¹¿y³
parê dobrych lat. Spaceruj¹c
po leœnych duktach niczym
ateñscy perypatetycy, wied-
liœmy namiêtne spory ju¿ to o
Platona i jego filozoficzne
konstrukty, ju¿ w sprawach
przyziemnych - o jakimœ
b³yskotliwym artykule na
³amach „¯ycia Literackiego”,
o niedolach gorzowskiej kul-
tury, o politycznej rzeczywis-

toœci do której mieliœmy ra-
czej krn¹brny stosunek.
Goœciliœmy siê wzajemnie w
domu. Dawa³ mi wówczas do
czytania swoje niepubliko-
wane wiersze - zrudzia³e
maszynopisy utworów za-
trzymanych przez cenzurê i te
zupe³nie jeszcze œwie¿e - po-
kazywa³ prywatne listy Iwasz-
kiewicza, Przybosia, San-
dauera. Pamiêtam wieczory,
gdy syciliœmy siê wspó³czesn¹
poezj¹ greck¹, odkrywaj¹c
wci¹¿ nowe jej przek³ady, i
gdy rozbieraliœmy metafory
Kawafisa, zamartwiaj¹c siê
„Có¿ my teraz poczniemy bez
barbarzyñców? Oni byli ja-
kimœ rozwi¹zaniem”. Przede
wszystkim jednak zach³annie
rozmawialiœmy.

A rozmawiaæ ze
Zdzis³awem znaczy³o przede
wszystkim potykaæ siê na
s³owa. I by³a to wielka przy-
jemnoœæ, i by³ ciê¿ki trud za-
razem. Zna³ tajemne
zawi³oœci erystyki, sofizma-
tami pos³ugiwa³ siê z tak na-
turaln¹ swobod¹, jakby nau-
ki pobiera³ w samej Mega-
rze. Trzeba by³o nieustannej
czujnoœci, aby siê nie daæ
wywieœæ na manowce, nie
ulec wdziêkowi przewrotnej
argumentacji, dotrzymaæ po-
la w zapasach. Kocha³em tê
atmosferê nieomal pla-
toñskiej „Uczty”, kiedy towa-
rzystwo  rozmawia po ko-
lacji o rzeczach m¹drych.
Bawi¹c siê. Chwilami puste,
dziecinne prawie ¿arty, chwi-
lami bajka i mit, to znowu
rozkoszna gra s³ów wielo-
znacznych i gra na trudnym
instrumencie dobrej mowy,
chwilami zachwyty myœlowe i
s³owa oderwanych objawieñ,
to znowu apoteoza cz³owie-
ka, pana nad sob¹ i pana
nad otoczeniem. Kobiet nie
ma, a jest nastrój kwiatów w
powietrzu; drewnianych
uczonych nie ma, a jest at-
mosfera jasnej, prostej a
bystrej  myœli, niby blask jas-
nych oczu Pallady; jest roz-
kosz myœlenia pojêciami
ogólnymi, niby st¹panie po

szczytach tam, gdzie ob³oki
blisko, a ni¿ej gaje ró¿”. W
naszych biesiadach by³o coœ
- mo¿e nawet bardzo wiele -
z tamtego nastroju.

W atmosferze wadzenia siê
o akuratnoœæ s³ów powsta³
„Toast Sokratesa” i któryœ z
wierszy, bodaj „Pod gorzow-
skim platanem”, zadedyko-
wany mnie. Ale zanim dosz³o
do jego publikacji, nasze
kontakty nagle - nie pierw-
szy, nie ostatni raz - wy-
styg³y. Nigdy j zreszt¹ nie
próbowaliœmy póŸniej ustaliæ
przyczyn nieporozumienia,
doœæ jednak, ¿e Zdzis³aw ze
z³oœci¹ skreœli³ moje nazwi-
sko i wiersz ukaza³ siê w dru-
ku bez dedykacji.

Jedynym œwiadectwem po-
zosta³ manuskrypt, który
wiele lat potem ogl¹da³em
zaskoczony na wystawie w
muzeum.

Podobnych zawirowañ w
stosunkach miêdzy wyma-
gaj¹cym Mistrzem a niepo-
kornym uczniem bywa³o spo-
ro. I przyszed³ moment, kie-
dy myœla³em, ¿e nasze drogi
rozchodz¹ siê ostatecznie.
Na zebraniu w empiku - jed-
nym z czêstych wtedy kon-
wentyklów naiwnych zapa-
leñców, pragn¹cych uzdro-
wiæ gorzowsk¹ kulturê -
Zdzis³aw gor¹co zachêca³ do
powo³ania jakiegoœ tam cia³a
spo³ecznego, rady czy sto-
warzyszenia. Ale gdy pomys³
zaowocowa³ konkretami i
przysz³o do wyboru repre-
zentantów nagle wycofa³ siê.
Powiedzia³em wtedy publicz-
nie, ¿e postêpuje amoralnie -
najpierw wszystkich do cze-
goœ zachêca, a potem staje
z boku odmawiaj¹c pomocy.
Zdzis³aw jakby na to w³aœnie
czeka³: spiorunowa³ mnie
wzrokiem i zagrzmia³, ¿e w
towarzystwie, które zarzuca
mu brak zasad moralnych on
przebywaæ nie bêdzie. I de-
monstracyjnie z naburmu-
szon¹ min¹, poœród grobo-
wej ciszy wyszed³. Wszyscy
wiedzieli, ¿e chodzi³o o pre-
tekst, bo nie takie przewiny

na co dzieñ bezkarnie rzuca-
liœmy sobie w oczy. Coœ mu
siê jednak w ca³ym przed-
siêwziêciu nie spodoba³o,
chcia³ siê wykrêciæ, ale tak,
by mu nikt nie zarzuci³ zanie-
chania czy obojêtnoœci - nie
tak zwyczajnie, lecz z ambi-
cjonaln¹ korzyœci¹ dla sie-
bie. Mo¿e istotnie sz³o o
sprawy wielkie, a mo¿e, po
prostu, znudzi³y go kaskady
pustos³owia lub Malina cze-
ka³a z kolacj¹? W koñcu by³
mistrzem wynajdywania pre-
tekstów, potrafi³ je wyczaro-
waæ z powietrza i zawsze
zgrabnie wykorzystaæ, gdy
coœ go przestawa³o intereso-
waæ lub zbyt d³ugo na hory-
zoncie nie pojawia³ siê - au-
tentyczny, a z braku takowe-
go przynajmniej wymyœlony -
wróg: ów barbarzyñca bez
którego Ÿle. Nazajutrz spot-
kaliœmy siê, jak zwykle, w
kawiarni. Moja wyci¹gniêta
na powitanie d³oñ na mo-
ment zawis³a w pró¿ni,
czu³em wahanie Zdzis³awa,
widzia³em na jego twarzy
walkê rozumu i emocji. Po-
tem, jak wrogowie, którzy
musz¹ dojœæ do porozumie-
nia - podaliœmy sobie rêce. 

Wrócił rzeczy porządek.

Do dziœ nie wiem - i wie-
dzieæ tego ju¿, niestety, nie
bêdê - czy tamto wahanie
by³o naturalne, czy mo¿e tyl-
ko udawane, starannie wy-
studiowane, aby ukaraæ kon-
testatora?

Sam zreszt¹ mia³ opiniê
wiecznego buntownika. „Wie-
le zrobi³ dla miasta - pisa³ o
Zdzis³awie H. Ankiewicz - a
jednak ci¹gnie siê za nim opi-
nia cz³owieka konfliktowego i
kapryœnego w kontaktach z
w³adz¹, z czego pisarz w do-
datku jakby czerpa³ dobre sa-
mopoczucie”. Rzeczywiœcie,
to by³ jeden z pospolitych ste-
reotypów otaczaj¹cych
postaæ Morawskiego. I, trze-
ba przyznaæ, ¿e ciê¿ko, solid-
nie nañ zapracowa³. Jak bo-
wiem inaczej oceniaæ
cz³owieka, który notorycznie

zachowuje w³asne zdanie,
najczêœciej odmienne od kur-
su oficjalnego, choæ praktycz-
ny oportunizm nakazuje mil-
czeæ? Nie doœæ, ¿e w wielu
kwestiach g³osi pogl¹dy inne
od obowi¹zuj¹cych pokorne-
go cz³onka partii, to jeszcze -
co gorsze - publicznie te he-
rezje wypowiada, pisze mani-
festy, listy otwarte.

Jak inaczej os¹dziæ
dzia³acza partyjnego o
niew¹tpliwie szczerze lewi-
cowych przekonaniach, który
po brutalnej rozprawie milicji
z opozycyjn¹ demonstracj¹
w sierpniu 1982 r. og³asza
solidarnoœæ z pobitymi i na
znak protestu manifestacyj-
nie sk³ada dymisjê z wszel-
kich spo³ecznych funkcji? Jak
traktowaæ kogoœ, kto najpierw
zaciekle walczy z administra-
cj¹ przeciw powo³aniu Go-
rzowskiego Towarzystwa Kul-
tury, potem zaœ zostaje jego
pierwszym prezesem, by po
kilkunastu godzinach z hu-
kiem z zaszczytu zrezygno-
waæ? Kiedy prezesowa³ go-
rzowskim stowarzyszeniom -
a by³y to zazwyczaj ich wiel-
kie dni - kiedy prowadzi³
s³awetn¹ jednodniówkê „Zie-
miê Gorzowsk¹”, gdy pisywa³
felietony do „Nadodrza” czy
„Gazety Lubuskiej” nagle, z
godziny na godzinê, zrywa³
wspó³pracê, odchodzi³ z trza-
skiem, który niós³ siê po ca³ej
Ziemi Lubuskiej. Na dobr¹
sprawê nigdy nie by³o wiado-
mo, jak post¹pi nazajutrz.
Wiele, bardzo wiele zacho-
wañ Zdzis³awa - tych w sto-
sunkach oficjalnych i w
uk³adach kole¿eñskich - zda-
wa³o siê potwierdziæ opiniê
osoby konfliktowej, chime-
rycznej. Ale nie by³y to chi-
mery prawdziwe, niekontro-
lowane, przypadkowe - in-
stynktowne odruchy ¿alu czy
z³oœci. Raczej jakaœ sprzecz-
ka intelektualna z samym
sob¹, jakiœ bunt wobec potul-
nie myœl¹cego otoczenia.
Morawski nie nale¿a³ do lu-
dzi podejmuj¹cych decyzje z
pobudek emocjonalnych, na-
wet jeœli i chcia³ takie
wra¿enie sprawiæ. Wrêcz od-
wrotnie - czyni³ to z zimnym
wyrachowaniem, doskonale
panuj¹c nad uczuciami i jas-
no zdaj¹c sobie sprawê z
konsekwencji czynu. To zaœ,
¿e czasem nie ujawnia³
prawdziwych motywów, ¿e
nie zwierza³ siê otoczeniu
(mia³ zreszt¹ do niego, a nie
bez powodów, ograniczone
dosyæ zaufanie) jedynie pod-
syca³y podejrzliwoœæ i odczy-
tywane by³y jako kolejny do-
wód labilnego charakteru,
b¹dŸ nawet cynizmu. Ów
brak subordynacji, którego
nie dawa³o siê w ¿aden spo-
sób wykorzeniæ, liczne i
ostre (choæ zazwyczaj krót-
kotrwa³e) konflikty z naj-
bli¿szym œrodowiskiem czy z
w³adzami sprawia³y, ¿e za-
szczytów dostêpowa³ zwykle
nie w porê i zawsze zbyt
póŸno, po paroletnim oczeki-

waniu w „kolejce”: tak by³o z
nagrod¹ „Nadodrza”, Na-
grod¹ Gorzowsk¹, Lubusk¹
Nagrod¹ Kulturaln¹.

Dla obcych by³ Zdzis³aw
prostoduszny, otwarty i
chêtny. Czego oni chc¹ od
Morawskiego - dziwili siê ci,
co pierwszy raz z nim roz-
mawiali - przecie¿ to taki
mi³y, kulturalny i pan. Rze-
czywiœcie. Dla bliskich jednak
nie zawsze pozostawa³ tako-
wym - partnerem by³ raczej
trudnym, skomplikowanym,
raz wspania³omyœlnym, za
chwilê piekielnie zjadliwym, to
znowu kostycznym. K¹œliwym
wobec przyjació³: powiada³
wzorem Diogenesa, ¿e czyni
tak dla ich dobra. Bezlitosny
w bezpoœredniej rozmowie,
obna¿aj¹cy cudze s³aboœci,
rzucaj¹cy w oczy wszelkie
przygany, wokó³ osoby u któ-
rej dostrzega³ „iskrê bo¿¹”,
potrafi³ jednak budowaæ po-
za jej plecami przychyln¹ at-
mosferê otoczenia. Wielu z
tego skorzysta³o. 

Irytowała go
najpospolitsza z ludzkich
przywar - głupota. 

Wybacza³ wiele - g³upoty
nigdy. G³upiec, to w jego
ustach zarzut najciê¿szy,
nieodwracalny. A ¿e g³upoty
wokó³ miara nieprzebrana,
on zaœ stroni³ od kompromi-
sów i nie zwyk³ kogokolwiek
oszczêdzaæ, tedy na brak
osób sobie nieprzychylnych
narzekaæ nie musia³. Trakto-
wa³ je z wynios³¹, wrêcz
ostentacyjn¹ obojêtnoœci¹,
wydawa³o siê czasami - po-
gardliwie. Tych, których
uzna³ za prawdziwych wro-
gów nigdy nie oszczêdza³.
Dla wrogów stawa³ siê au-
tentycznie niebezpieczny.

Pod koniec lat
osiemdziesi¹tych znów
zbli¿yliœmy siê do siebie. Towa-
rzysko, bo przecie¿ intelektual-
na wiêŸ nigdy zerwana nie zos-
ta³a. Znowu biesiadowaliœmy
przy wodzie rozmownej, i zno-
wu goœci³a wokó³ tamta niepo-
wtarzalna atmosfera m¹drej
dysputy, zwiewnych dykteryjek,
rubasznych dowcipów. Ju¿ nie
tak wprawdzie, jak dawniej,
o¿ywcza - jego trapi³y nowe pro-
blemy, we mnie dopala³a siê
m³odzieñcza brawura - z
wiêkszym dystansem do œwiata
i siebie. Uwa¿a³em go zawsze
za wybitnego par excellence
poetê: mia³ chyba trochê ¿alu,
¿e nie docenia³em na równi pro-
zatorskiego b¹dŸ dramatopisar-
skiego dorobku. I nie wiem, czy
zachwyty nad jego wierszami
by³y w tym wzglêdzie dlañ ekwi-
walentne. Ale przecie¿ sam te-
go uczy³ nas latami, i¿by s³owa i
myœli sz³y razem, trzyma³y siê
za rêce. I sam wedle tej zasady
postêpowa³

BOGDAN J. KUNICKI
W książce „W przestrzeni tęczy”

Od redakcji: Zdzis³aw Mo-
rawski zmar³ w 1992 r. i zos-
ta³ pochowany na cmentarzu
w Gorzowie.

Z. Morawski przy Stoliku Numer Jeden, siedzi jako pierwszy z lewej. Obok niego Mieczysław
Rzeszewski, Michał Puklicz i Andrzej Gordon. Stoją: Piotr Steblin Kamiński i Hieronim
Świerczyński.
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r  e  k  l  a  m  a

W tym roku kilkadziesi¹t le-
ciwych samochodów wyru-
szy poprzez Czechy, Italiê i
Francjê do Lloret de Mar w
Hiszpanii na wybrze¿u Mo-
rza Sródziemnego.  Aby zna-
leŸæ siê na liœcie startowej,
trzeba zdobyæ minimum
1500 z³ od darczyñców i

wp³aciæ je na konto funda-
cji Nasz Œl¹sk im. gen. Je-
rzego Ziêtka. Pieni¹dze
trafi¹ do dzieci z domów
dziecka. Poza tym nale¿y
dysponowaæ pojazdem
wyprodukowanym, w któ-
rymœ z krajów dawnej de-
mokracji ludowej lub w ta-

kim kraju zaprojektowa-
nym. 

Kawalkada  pojazdów wy-
rusza ze stolicy Œl¹ska  Na
starcie mo¿na bêdzie mo¿na
obejrzeæ ca³y przekrój pojaz-
dów z czasów PRL. Jedni
podró¿uj¹  szybko i komfor-
towo  Polonezami, Fiatami

125, 132 lub Ladami.  Inni
nieco mniej wygodnie Malu-
chami, Trabantami, Syrena-
mi i ¯ukami, a s¹ równie¿ ta-
cy, którzy próbuj¹ si³ na ta-
kich maszynach jak
trójko³owy Velorex.  Organi-
zator wyznacza punkty noc-
legowe, do których mo¿na

dotrzeæ dowoln¹ tras¹. Nie
jest to rajd i nie ma presji
czasu ani kar za pominiêcie,
któregoœ punktu. Liczy siê
jazda i dotarcie do mety.
Ka¿da edycja to nowe przy-
gody, zwi¹zane zarówno ze
specyfik¹ mijanych krajów,
jak i z zawodz¹c¹ czasem
technik¹. 

Gorzowskim weteranem
Z³ombolu jest Micha³
Chmielewski, który bywa³
na kolejnych edycjach im-

prezy przeró¿nymi samo-
chodami. By³ Maluchem w
wersji Happy end, Trabanta-
mi, Polonezem i nale¿y
oczekiwaæ, ¿e na tego-
roczn¹ edycjê przygotowa³
kolejny model auta o peere-
lowskim rodowodzie i
wiêkszej iloœci miejsc. Spe-
cyfik¹ imprezy jest równie¿
to, ¿e mo¿na zabraæ tylu
pasa¿erów na ilu przewi-
dziane jest auto. 

RYSZARD ROMANOWSKI

Wyprawa do Hiszpanii autami
z minionej epoki
Z³ombol 2016 wyrusza 25 wrzeœnia, gdy œródziemnomorskie upa³y os³abn¹.

r  e  k  l  a  m  a

Gorzowskim weteranem Złombolu jest Michał Chmielewski.
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Bowiem tym zwyciêstwem -
nad Gluecklichem, Bombi-
kiem i Cieœlakiem - Edmund
Migoœ pieczêtowa³ swój
pierwszy (i jedyny) tytu³ indy-
widualnego mistrza Polski
1970 roku. Jak pierwszy
¿u¿lowiec Stali siêgn¹³ po
ten zaszczytny tytu³, na który
przez wiele lat cierpliwie cze-
kali kibice z nadwarciañskie-
go grodu.

„- Wiedzia³em, ¿e publicz-
noœæ pragnie mego zwy-
ciêstwa i ja te¿ o tym ma-
rzy³em - powie po latach
Krzysztofowi Ho³yñskiemu z
„Gazety Lubuskiej”. -
JeŸdzi³o mi siê bardzo
dobrze. Klasa rywali by³a
najlepszym dopingiem.
Przed ostatnim moim wyœci-
giem Janek Malinowski i inni
dzia³acze oraz ¿u¿lowcy ju¿
mi gratulowali. Powiedzia³em
im: poczekajcie, mam jesz-
cze jeden wyœcig, Do koñca
by³em przezorny. Wygra³em i
potem mog³em sobie pozwo-
liæ na radoœæ. £zy mia³em w
oczach, gdy ca³y stadion
szala³ ze szczêœcia.”

A zdarzy³o siê to w ostat-
ni¹ niedzielê (27) wrzeœnia
1970 roku, na gorzowskim
torze. Fina³ rozgrywano po
raz pierwszy w Gorzowie,
gdy¿ zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ zasad¹, to
dru¿ynowy mistrz Polski or-
ganizowa³ w nastêpnym roku
fina³ indywidualnych mist-
rzostw kraju. Zabrak³o na
starcie tego fina³u m.in. Jan-
carza, Pogorzelskiego i Pa-
dewskiego. Kontuzje i inne
losowe przypadki sprawi³y,
¿e nie mogli wyst¹piæ.
Oprócz Migosia startowa³
jeszcze Dziatkowiak z miej-
scowego klubu. Na Dziatko-
wiaka nikt nie stawia³ - by³ za
m³ody, brakowa³o mu
umiejêtnoœci, doœwiadcze-
nia. Wszyscy liczyli na Migo-
sia. By³ ju¿ przecie¿ wice-
mistrzem kraju i medalist¹
mistrzostw œwiata. No i star-
towa³ na w³asnym torze
przed w³asn¹ publicznoœci¹.

Edmund Migoœ zaczyna³
sportow¹ karierê w latach
piêædziesi¹tych od ... boksu.
Podobnie jak Rogal. I te¿ w
Stali. I mo¿e zosta³by przy
boksie d³u¿ej, gdyby nie roz-
pad³a siê dru¿yna, z któr¹
wywalczy³ awans do II ligi.
Wtedy zaj¹³ siê motocros-
sem. Równie¿ w Stali. I tutaj
da³ siê poznaæ z dobrej stro-
ny. By³ mistrzem i wicemist-
rzem okrêgu w klasie 125
ccm. Z motocrossu trafi³ do
¿u¿la. Oczywiœcie w Stali.
Tak w nietypowy sposób roz-
poczê³a siê jego przygoda z
czarnym sportem.

W 1970 roku mia³ ju¿ 33
lata. Czas by³ wiêc
najwy¿szy zdobyæ medal,

którego nie mia³ w swojej ko-
lekcji, a którego bardzo mu
brakowa³o, jak sam przyzna-
wa³. No i brakowa³o go te¿ ki-
bicom, dzia³aczom. Ba, ale
podobne pragnienia mieli
Wyglenda i Woryna z Rybni-
ka, P. Waloszek i Mucha ze
Œwiêtoch³owic, Trzeszkowski
i Bruzda z Wroc³awia, Glu-
ecklich z Bydgoszczy, ¯yto z
Gdañska i inni uczestnicy
gorzowskiego fina³u. Wygraæ
móg³ tylko jeden. 

Tym jednym by³ w³aœnie
Migoœ. Mimo przegranych
startów cztery razy mija³ linie
mety jako pierwszy i raz tyl-
ko by³ drugi przegrywaj¹c z
Wyglend¹. Da³o mu to w su-
mie 14 punktów i tytu³ mist-
rza kraju wraz z czapk¹ Ka-
dyrowa (by³ego radzieckiego
zawodnika - Gabdrachmana
Kadyrowa, szeœciokrotnego
mistrza œwiata w wyœcigach
na lodzie), przekazywan¹ od
lat jako nieoficjalny atrybut
mistrzostwa. Ka¿dy mistrz
dopisywa³ na niej swoje na-
zwisko i przekazywa³ na-
stêpnemu. Drugi by³ Wory-
na, trzeci Wyglenda. Dziat-
kowiak z 3 punktami znalaz³
siê na piêtnastej pozycji.

To by³ wielki dzieñ Edmun-
da Migosia i kontynuacja
dobrej passy - tydzieñ
wczeœniej wywalczy³ z pol-
sk¹ dru¿yn¹ na Wembley
br¹zowy medal DMŒ. Zdoby³
tam 4 punkty, maj¹c za part-
nerów Jana Muchê - 6 pkt.,
Antoniego Worynê - 5 pkt.,
Henryka Gluecklicha - 3 pkt.
i Paw³a Waloszka - 2 pkt.
Jeszcze wczeœniej po raz
pierwszy w swej karierze wy-
st¹pi³ w finale IMŒ na stadio-
nie we Wroc³awiu, gdzie
zgromadzi³ 4 punkty i zaj¹³
czternaste miejsce. Wielki
triumf œwiêci³ tam Ivan Mau-
ger, ale te¿ œwiêtowali Pola-
cy - Waloszek by³ drugi, Wo-
ryna trzeci.

By³ to najlepszy sezon w
karierze Migosia, któremu
koledzy klubowi z ró¿nych
powodów nie mogli dotrzy-
maæ tym razem kroku. Ale w
sporcie tak bywa, ¿e raz siê
wygrywa, raz przegrywa, ¿e
obok wzlotów s¹ te¿ upadki,
czêsto niezawinione i nieza-
mierzone. Obok zwyciêzców
musz¹ byæ przecie¿ prze-
grani. Najwa¿niejsze, by
chcieæ zwyciê¿aæ i robiæ ku
temu wszystko, co w mocy.

Stalowcy chcieli zwy-
ciê¿aæ, lecz rozpoczêli se-
zon w niezbyt optymistycz-
nych nastrojach. Padewski
nadal leczy³ kontuzjê, Jan-
carz narzeka³ na dolegli-
woœci zwi¹zane z kontuzjo-
wanym ju¿ kilka razy bar-
kiem, ale ze startów nie
rezygnowa³. Inni te¿ nie byli
w pe³ni si³ i zdrowia...

Wystêpy na torze gorzo-
wianie zaczêli od startów w
Anglii, gdzie pojechali -
wzmocnieni zawodnikami
ROW - w ramach rewizyty na
zaproszenie mistrzów z Po-
ole. Po serii spotkañ, w
wiêkszoœci wygranych, po-
wrócili na krajowe stadiony,
by nadrobiæ zaleg³oœci w li-
dze. Na inauguracjê wygrali
41:36 z Kolejarzem Opole,
który by³ do tego momentu
prawdziw¹ rewelacj¹ rozgry-
wek, gdy¿ mia³ na koncie sa-
me zwyciêstwa i remisy. Na-
stêpnie gorzowianie, mimo
absencji Padewskiego i Jan-
carza (do starej kontuzji do-
szed³ nowy uraz), pokonali
Wybrze¿e Gdañsk 40:38.

Im jednak by³o dalej, tym
by³o gorzej. Stalowcy prze-
grywali spotkanie za spotka-
niem, w niczym nie przypo-
minaj¹c mistrzowskiej
dru¿yny z poprzedniego se-
zonu. Do grona kontuzjowa-
nych do³¹czyli Jurasz i Dziat-
kowiak, a Pogorzelski z po-
wodów dyscyplinarnych
zosta³ na pewien czas za-
wieszony. W tej sytuacji, czy-
li z koniecznoœci mocno po-
stawiono na klubow¹ m³od-
zie¿, która rwa³a siê walki,
ale niewiele jeszcze umia³a.
Do zespo³u coraz czêœciej
wchodzili wychowankowie
Migosia i Pogorzelskiego:
Bogus³aw Nowak, Roman
JóŸwiak i Zenon Plech.
Ciê¿ar ligowej walki spad³
wiêc na tych, którzy byli ak-
tualnie zdrowi i mogli jechaæ.
W tych okolicznoœciach ko-
rzystnie prezentowa³ siê
Dziatkowiak, który wyrasta³
na klasowego zawodnika.

Ostatecznie Stal zajê³a
pi¹te miejsce w tabeli, od-
nosz¹c 7 zwyciêstw (z czego
trzy w samej koñcówce se-
zonu), jeden mecz remisuj¹c
i 6 spotkañ przegrywaj¹c.
Najskuteczniejszym zawod-
nikiem, mimo ci¹g³ych k³opo-
tów ze zdrowiem, by³ Jan-
carz, który w 35 startach
uzyska³ przeciêtn¹ 2,46 pkt.
Za nim w klubowej punktacji
uplasowa³ siê Pogorzelski -
34/2,30 i Migoœ - 58/2,03.

W tak trudnej sytuacji kad-
rowej zwyciêstwo w pucha-
rze PZMot. by³o mi³¹ nie-
spodziank¹. Tym cen-
niejsz¹, ¿e po oœmiu latach
puchar trafi³ wreszcie z Ryb-
nika do Gorzowa. Jednak¿e
w konkurencjach indywi-
dualnych, poza wyczynem
Migosia, równie¿ stalowcom
siê nie wiod³o. Pewnym po-
cieszeniem by³y postêpy
m³odych zawodników, którzy
w rywalizacji z rówieœnikami
prezentowali siê z ka¿dym
startem coraz lepiej. W fina-
le m³odzie¿owych mist-
rzostw Polski Plech zaj¹³

Edmund Migoś w czapce Kadyrowa na stadionie Stali
Kiedy w 17 wyœcigu mija³ jako pierwszy liniê mety stadion oszala³ ze szczêœcia. 

Edmund Migoś na początku swej kariery w latach 50-tych minionego wieku.
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Stal w II lidze. Od lewej : Jerzy Flizikowski, Mieczysław Cichocki, Tadeusz Stercel, Edward
Pilarczyk, Edmund Migoś, Jerzy Padewski i Kazimierz Wiśniewski.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um



�23Wrzesień 2016 r. sport

czwarte miejsce, a Nowak
by³ szósty.

Cieszy³y postêpy m³odych
¿u¿lowców, ale martwi³y kon-
tuzje i urazy podstawowych
zawodników. Jancarz w
koñcu zdecydowa³ siê na
operacjê, która mia³a mu
przywróciæ dawn¹ spraw-
noœæ barku. Z kolei Migoœ w
jednym z ostatnich turniejów
o Z³oty Kask dozna³ bardzo
powa¿nej kontuzji
krêgos³upa i jego dalsza ka-
riera stanê³a pod znakiem
zapytania. Na szczêœcie wyj-
dzie z tego i nie bêdzie mu-
sia³ rezygnowaæ z uprawia-
nia ukochanego ¿u¿la.

W ka¿dym b¹dŸ razie
¿u¿lowy sezon zakoñczy³ siê
w Gorzowie bez Jancarza,
Migosia i Pogorzelskiego,
ale z Nowakiem i Plechem
oraz Woryn¹, Grytem i Wy-
glend¹ z ROW towarzyskim
spotkaniem z zespo³em
CAMK ze Zwi¹zku Radziec-
k i e g o . G o s p o d a r z e
zwyciê¿yli 50:26, a obok naj-
skuteczniejszego Padew-
skiego, najbardziej podoba³
siê m³odziutki Plech.

Roœli nastêpcy mistrzów,
którzy jednak nie powiedzieli
jeszcze ostatniego s³owa.
(…)

Podczas zimowej przerwy
Jancarz i Migoœ wrócili do
zdrowia. Wyleczyli te¿ drob-
ne urazy inni zawodnicy.
By³y wiêc podstawy, by
s¹dziæ, ¿e doœwiadczenie
weteranów w po³¹czeniu z
ambicjami i talentem
m³odych da bardzo korzys-
tne wyniki.

„W 1971 roku bêdziemy
siêgaæ po tytu³ dru¿ynowego
mistrza kraju - mówili Roma-
nowi Siudzie z „Gazety Lu-
buskiej” dzia³acze: Aleksan-
der Dzilne, Witold G³owania i
Zygmunt Szarabajko. - O ile
pech opuœci czo³owych za-
wodników tego klubu - pisa³
dalej R. Siuda. - trudno nie
upatrywaæ w Stali faworyta
nr 1. Zaprawieni w bojach
m³odzi ¿u¿lowcy s¹ w stanie
zgromadziæ w ka¿dych za-
wodach 5-8 punktów. A prze-
cie¿ stara gwardia ani myœli

ustêpowaæ pola czo³owym
zawodnikom innych klubów.
Do optymizmu sk³ania rów-
nie¿ fakt znakomitej pracy
mechaników Edwarda Pilar-
czyka i Teodora Pogorzel-
skiego. Sprzêtu nie brakuje -
tego najwy¿szej klasy, a
tak¿e motocykli przeznaczo-
nych do szkolenia ¿u¿lowych
osesków. A na stadionie przy
ul. Œl¹skiej wszechw³adnie
króluje gospodarz tego
obiektu Aleksander Ilnicki.
Dzia³acze Stali powiadaj¹,
¿e przez minione 10 lat nie
zrobiono tyle, ile zdzia³a³
obecny gospodarz.”

Ligowa premiera nie by³a
jednak pomyœlna dla gorzo-
wian. „Gazeta Lubuska’’ do-
nosi³a: „Przy kompletach wi-
dzów rozegrano wczoraj
inauguracyjne mecze ekstra-
klasy ¿u¿lowej. Z naj-
wiêkszym zainteresowaniem
oczekiwano pojedynku mist-
rza Polski ROW Rybnik z go-
rzowsk¹ Stal¹, startuj¹c¹ po
wielu tarapatach w pe³nym
sk³adzie. Rybniczanie kolej-
ny raz oparli siê atakom
przeciwników, zwyciê¿aj¹c
43:35. Punkty dla ROW zdo-

byli: Wyglenda 12, Woryna
10, Gryt i Mas³owski po 8,
Peszke 3, Reinchold i St.
Tkocz po 1, a dla Stali Go-
rzów: Jancarz 10, Pogorzel-
ski 9, Padewski 7, Migoœ 5,
Dziatkowiak, Plech, Nowak i
Jurasz po 1.

O pora¿ce zespo³u goœci
zdecydowa³y trzy pierwsze
biegi, wygrane przez zawodni-
ków ROW po 4:2. Od czwarte-
go biegu rozgorza³a zaciêta
walka, których wynikiem by³o
szeœæ biegów remisowych.
Gorzowianie triumfowali dwu-
krotnie. Najlepszym zawodni-
kiem meczu by³ Wyglenda,
który zdoby³ komplet punktów.
Dobrze spisuj¹cy siê Jancarz
musia³ jednak trzykrotnie
uznaæ wy¿szoœæ reprezentan-
tów ROW. Nie³atwej sztuki po-
konania gorzowianina dokona³
równie¿ Mas³owski w jednym
z wyœcigów. W sumie gospo-
darze odnieœli zas³u¿one zwy-
ciêstwo, choæ walka by³a wy-
równana a goœcie zas³u¿yli na
s³owa uznania za nieustêpliw¹
walkê. Powa¿nym manka-
mentem zawodów by³ Ÿle
przygotowany tor, który sta³ siê
przyczyn¹ kilku kraks.”

Przegrana niewielk¹
iloœci¹ punktów na torze
mistrza, który posiada³ w
swoich szeregach kilku nie-
mal etatowych reprezentan-
tów kraju rzeczywiœcie ujmy
nie przynosi³a i niczego nie
przes¹dza³a. Jak dowodzi³a
ligowa praktyka, by zostaæ
mistrzem nale¿y przede
wszystkim wygrywaæ u sie-
bie, a na wyjazdach nieko-
niecznie trzeba zwyciê¿ac
wszystkich rywali.

U siebie, w nastêpnym
meczu, stalowcy pokazali,
¿e potrafi¹ wygrywaæ. „Nie
da³a szans - pisa³a „Gazeta
Lubuska” - dru¿yna gorzow-
skiej Stali, która na w³asnym
torze pokona³a Kolejarza
Opole 47:31. Znakomit¹
formê zademonstrowa³ Ed-
ward Jancarz, który w czte-
rech wyœcigach zdoby³ 12
punktów. Z pozosta³ych za-
wodników najkorzystniejsze
wra¿enie pozostawi³ Padew-
ski oraz Jurasz i Nowak. Nie
zawiód³, ale te¿ nie b³yszcza³
Pogorzelski. W dru¿ynie Ko-
lejarza Skowron, Bombik i
Szczakiel startowali piêcio-
krotnie, ale na trudnym, wy-

magaj¹cym technicznej jaz-
dy gorzowskim torze niczego
poza brawur¹ nie pokazali.

Mecz by³ bez historii. Tylko
w XII wyœcigu goœcie triumfo-
wali 4:2. Siedem wyœcigów
zakoñczy³o siê remisem, a
cztery wygrali gospodarze
po 5:1, a jeden 4:2.(...)
Punkty dla Stali zdobyli: Jan-
carz 12, Pogorzelski i Pa-
dewski po 8, Jurasz i Nowak
po 6, Dziatkowiak 5 oraz
Plech 2, a dla Kolejarza -
Skowron 9, Bombik 8,
Szczakiel 7, Kozubski 4 oraz
Golec, Liber i Hyla po 1.”

Uwagê zwraca brak w sk³ad-
zie Edmunda Migosia, który
by³ przecie¿ podstawowym za-
wodnikiem. W³aœnie, by³...

„ - Sta³o siê to - wspomina³
po latach na ³amach „Gazety
Lubuskiej” - w trakcie trenin-
gowej jazdy z Zenonem Ple-
chem. Od jego przyjœcia do
sekcji wiedzieliœmy, ¿e ma-
my do czynienia z du¿ym ta-
lentem. 18-letni wówczas
Zenek robi³ jednak ra¿¹cy
b³¹d techniczny na wira¿u.
Chcia³em mu pomóc. Umó-
wiliœmy siê, ¿e poka¿ê mu
jak nale¿y doci¹¿aæ moto-
cykl na ³uku. Pojechaliœmy
razem, blisko siebie. K¹tem
oka œledzi³em sytuacjê. W
pewnym momencie przy
wyjœciu na prost¹ poczu³em
uderzenie w praw¹ nogê.
Unios³o mój motocykl. Wraz
z maszyn¹ zwali³em siê na
bandê. Siatka nie pêk³a, a
motocykl odbity od niej upad³
na mnie. Silnik przygniót³ mi
g³owê w okolicach lewego
oka powoduj¹c powa¿ne ob-
ra¿enia czaszki. Co by³o da-
lej, wiem ju¿ tylko z opowia-
dañ... Po oœmiu dniach od-
zyska³em przytomnoœæ, ale
do wyleczenia by³o daleko.
Bardzo wmawia³em sobie,
¿e wrócê na tor. Myœla³em,
¿e zrobiê na przekór losowi.
Nie uda³o siê.”

Taki to sport - szybki, dy-
namiczny, ale przez to bar-
dzo niebezpieczny. Na ¿u¿lu
wypadki i upadki, kolizje i ka-
rambole, kontuzje i pot³ucze-
nia s¹ czymœ naturalnym,
jakby wpisanym w specyfikê

tego sportu. Na ¿u¿lu mo¿na
straciæ ¿ycie lub staæ siê ka-
lek¹. To nas szokuje, ale i
te¿ fascynuje. Czêsto sami
siê boimy i tym chêtniej po-
dziwiamy tych, którym star-
cza odwagi, by œcigaj¹c siê
walczyæ z torem i rywalami -
maszyna w maszynê, bark w
bark, noga w nogê... Wal-
czyæ z rywalami, którzy jed-
nak w ferworze walki czasa-
mi siê zapominaj¹, nie za-
wsze jad¹ fair... Na
szczêœcie, ¿u¿lowcy na ogó³
szanuj¹ siê nawzajem, bo
dobrze wiedz¹ czym to grozi.

Przyk³adem, wrêcz wzo-
rem d¿entelmena toru - opi-
sywanym w œwiatowej litera-
turze - by³ dwukrotny mistrz
œwiata (z roku 1959 i 1962)
Anglik, Peter Craven. Drobny
i niepozorny nazywany by³
mistrzem balansu, gdy¿ po-
trafi³ tak idealnie wyczuæ œro-
dek ciê¿koœci motocykla, ¿e
umiejêtnym przechy³em
cia³a i prêdkoœci¹ równo-
wa¿y³ przeciwstawne sobie
si³y oddzia³ywuj¹ce podczas
poœlizgu kontrolowanego,
dziêki czemu przeje¿d¿a³
cztery okr¹¿enia bez pod-
pierania siê lew¹ nog¹. I wy-
grywa³! Nigdy jednak nie
stara³ siê wygraæ za wszelk¹
cenê, kosztem upadku i kon-
tuzji przeciwnika. Zgin¹³ na
torze wierny do koñca swo-
im zasadom. W trakcie
ostatniego wyœcigu chcia³
unikn¹æ najechania na
le¿¹cego przed nim zawod-
nika. Na ominiêcie nie by³o
ani czasu, ani miejsca. Przy
pe³nej szybkoœci po³o¿y³ siê
z maszyna na torze i ze
straszliw¹ si³¹ uderzy³ w
podporê bandy ochronnej.
Zmar³ w drodze do szpitala.

Migoœ mia³ wiêcej
szczêœcia. Prze¿y³, ale do
koñca ¿ycia zosta³ kalek¹. Z
czasem zapomnianym ka-
lek¹, który kiedyœ wielkim
¿u¿lowcem by³...

Zmar³ 3 wrzeœnia 2006 ro-
ku.

JAN DELIJEWSKI

„¯u¿el nad Wart¹ 1945-
1989”

Edmund Migoś w czapce Kadyrowa na stadionie Stali
Kiedy w 17 wyœcigu mija³ jako pierwszy liniê mety stadion oszala³ ze szczêœcia. 

Pierwszoligowa drużyna z 1966 roku. Stoją od lewej: Wojciech Jurasz, Zygmunt Szarabajko
(kierownik drużyny), Bogdan Gabrysiak (kierowca klubowego autobusu), Andrzej
Pogorzelski, Bronisław Rogal, Edmund Migoś i  prezes Władysław Mazurek. Klęczą: Marian
Pilarczyk i Władysław Opala. 
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