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Modlitewny młynek
z Tybetu też sobie
przywiozłem

Fot. Archiwum

Stefan Piosik, 78-letni przedsiębiorca z Gorzowa, zwiedził już
kawał świata, ale całego jeszcze nie widział… Tu podczas
wyprawy w dziewicze rejony Jukonu w Kanadzie kilka lat temu.
O swojej ostatniej podróży do Chin i Tybetu opowiada na s. 12.

r e k l a m a

● LISTOPAD 2017 ● NR 11/2017 (35)

Nim Gorzów wypięknieje musimy w nim żyć
Gorzów nie był i nie będzie liderem zamożności wśród
wojewódzkich stolic.
Taka bowiem jego historia, takie gospodarcze i
kulturowe uwarunkowania oraz takie są (mocno)
ograniczone możliwości rozwojowe na tle innych
wojewódzkich miast. Średnie mamy warunki i
średnio nam wszystko wychodzi. Wcale to jednak nie oznacza, że Gorzówek, jak mawiał zakochany w mieście poeta Kazimierz Furman, nie
może szybciej się bogacić, rozwijać i podążać
śladami metropolii.
Piszę to na kanwie tego, że jak podał portal i
dwutygodnik samorządowy Wspólnota, znowu
znaleźliśmy się na ostatnim miejscu w rankingu
miast wojewódzkich. Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy, że nasze miasto zajęło ostatnie miejsce za 2016 rok w gronie wojewódzkich stolic w
kategorii zamożności samorządów, z dochodem
na jednego mieszkańca w wysokości 3793 zł, o
kilkaset złotych za Zielona Górą (4229). Teraz
zaś słyszymy, ze jesteśmy na ostatnim miejscu w
za ostatnie lata (2014-2016) w zestawieniu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego
mieszkańca z kwotą niewiele ponad 813 zł, przy
prawie 948 zł w Zielonej Górze. I to jest powód do
poważnego zastanawiania się, ale nie płaczu.
Po publikacji na temat naszego miejsca w rankingu zamożności samorządów tłumaczyłem sobie i innym, że po upadku zakładów przemysłowych z prawdziwego zdarzenia nic w ich
miejsce w Gorzowie się nie pojawiło. Owszem
powstały i tworzą się wciąż nowe zakłady i firmy,
ale nie na miarę dawnego Stilonu, Silwany czy
Ursusa, gdzie powstawały oryginalne produkty i
wartości, a w ślad za tym było miejsce na godne
zarobki i płynące z nich podatki. Powstają więc

wciąż nowe miejsca pracy, ale nie takie drzewiej
bywało i daleko nam już chociażby do Zielonej
Góry, gdzie dochód na jednego mieszkańca jest
coraz wyższy, co jest zasługą innowacyjnych
firm, których jest już tam całkiem sporo, ale i uniwersyteckiego cenzusu i marszałkowskiego
urzędu. I tutaj zdania nie zmieniam. Natomiast w
kwestiach inwestycyjnych sprawa ma się podobnie, choć tłumaczyć to sobie innym trzeba inaczej. Przede wszystkim w tym województwie mamy dwie stolice, na dodatek na dorobku, z czego
jedna – Zielona Góra - z historycznych i politycznych powodów ma fory i pierwszeństwo w dostępie do pieniędzy i inwestycji, co od lat widoczne
jest gołym okiem. Kudy nam także do miast takich jak Bydgoszcz i Toruń, które także współistnieją w jednym województwie jako dwie stolice
albo Opola, Białegostoku czy Kielc, gdzie wojewódzka stołeczność funkcjonuje lepiej lub gorzej
niemal od powojennych czasów. Inaczej mówiąc,
nie mamy potencjału i podstaw, by być przed nimi w wielu kategoriach. Jesteśmy, zwyczajnie,
na dorobku i często przy tym błądzimy. Ponadto
ma sporo racji prezydent Jacek Wójcicki
tłumacząc sobie i nam, że my – z wielu powodów
– dopiero wchodzimy w realizację szeregu inwestycji, które w rankingach Wspólnoty zostaną
uwzględnione dopiero za kilka lat.
Dlatego niespecjalnie przejmuję się tymi rankingami, ale już tymi opóźnieniami, poślizgami
oraz całym tym zaściankowym myśleniem i
działaniem jak najbardziej tak. Nim Gorzów kiedyś wypięknieje musimy przecież w nim żyć.
JAN DELIJEWSKI
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Krzyż z katedry zagościł
w muzeum
Na czas remontu katedry zabytkowy gotycki krucyfiks jest eksponowany w Muzeum Lubuskim.
To ten krzy¿, który przez lata stal w przedsionku gorzowskiej katedry. I choæ
podczas po¿aru œwi¹tyni 1
lipca tego roku zabytek nie
ucierpia³ jakoœ szczególnie,
jednak jego stan ogólny by³
na tyle niedobry, ¿e wymaga³
konserwacji. Za tak¹ opcj¹
opowiada³ siê tak¿e konserwator zabytków B³a¿ej Skaziñski.
Odresturowany krucyfiks
wróci³ pod koniec sierpnia do
Gorzowa, ale na czas remontu katedry sta³ siê depozytem i eksponowany jest w
Muzeum Lubuskim im. Jana
Dekerta w Gorzowie.
Zabytek pochodzi z XVI
wieku i jak informuje kustosz
Janusz Michalski, rzeŸba
by³a restaurowana w 1938
roku w Berlinie, po takim
okresie wymaga³a wiêc kolejnej interwencji konserwatora, poniewa¿ drewno
miejscami by³o wykruszone
oraz znacznie uszkodzone

Fot. Archiwum Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta

w 1.11.
1959 r. - drużyna Unii (później
Stilon), trenowana przez Feliksa Karolka awansowała po raz
pierwszy do II ligi (odpowiednik obecnej I ligi); w ostatnim,
decydującym o awansie gorzowianie pokonali u siebie Polonię Poznań 4:1, w drużynie
gospodarzy wystąpili: Edward
Kozielski, Lothar De Martin,
Zdzisław Wolak, Henryk Holewik, Tadeusz Stupiński, Henryk
Wilczak, Jerzy Gawacki, Roman Dragon, Marian Cichosz,
Edward Lasecki, Jerzy Kaczmarek; Unia grała w II lidze tylko
jeden sezon.
w 2.11.
1947 r. - na cmentarzu świętokrzyskim przy ul. Warszawskiej poświęcono pomnik powstańców wielkopolskich,
miejsce pochówku gorzowskich
kombatantów powstania.
1973 r. zm. Jan Kazimierz Mickunas (66 l.), b. dyrektor Technikum Rachunkowości Rolnej
w Zieleńcu (1957-1961), słynny kawalerzysta i trener olimpijskiej kadry jeździeckiej, bohater dwóch skutecznych ucieczek z oflagu w Woldenbergu i
obozu NKWD w Diagilewie.
w 3.11.
1982 r. - Sergiusz Protoklitow
otworzył w Gorzowie firmę
„Omnis”, pierwszy w Polsce
prywatny zakład pogrzebowy.
2003 r. - zawiesił działalność
Dom Kultury „Kolejarz” w Gorzowie.
w 4.11.
1960 r. - premierą „Balladyny”
zainaugurował działalność
upaństwowiony Teatr im. Juliusza Osterwy.
w 6.11.
1966 r. - w Gorzowie odbyły
się kościelne uroczystości milenijne z udziałem prymasa
Polski i 50 biskupów, ocenione jako jedne z najpiękniejszych na szlaku milenijnym w
1966; o godz. 8.00 rozpoczęła
się w katedrze msza św. odprawiana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, który także
wygłosił kazanie, przed kościołem pozostała spora grupa
wiernych, dla której zabrakło
miejsca w środku, o godzinie
9.00 kazanie wygłosił ks. biskup Lech Kaczmarek, sufragan
gdański; równocześnie o godz.
8. i 9 w kościele św.
Stanisława msze św. dla dzieci
z kazaniami odprawił bp Jerzy
Stroba; o godzinie 11 rozpoczęło się centralne nabożeństwo dziękczynne diecezji gorzowskiej, ołtarz polowy ustawiono przy południowej nawie
katedry, gdyż na ustawienie go
przed głównym wejściem, przy
wieży, władze nie wyraziły
zgody, wokół ołtarza zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy
wiernych, wiele z nich usadowiło się na dachach okolicznych domów, wierni owacyjnie
powitali dostojników kościelnych na czele z prymasem Polski, na uroczystość przybyli
niemal wszyscy polscy biskupi,

Zabytkowy krucyfiks z katedry pochodzi z XVI wieku.

przez ko³atka. Od 1 wrzeœnia
gotycka figura Chrystusa na
krzy¿u prezentowana jest na
wystawie konwisarstwa, uzu-

pe³nionej
rzeŸb¹
pochodz¹c¹ z ró¿nych warsztatów artystycznych. Piêkne
dzie³o,
wychodz¹ce
z

dobrego warsztatu, wyró¿nia
siê ciekaw¹ form¹ naturalistycznego modelunku cia³a
Ukrzy¿owanego, a tak¿e

form¹ d³oni o symbolicznym
uk³adzie palców.
Krucyfiks pochodzi z terenu Marchii Brandenburskiej.
Figura Jezusa wykonana
jest z drewna lipowego, jest
polichromowana i czêœciowo
z³ocona. Wymiary figury to
wysokoœæ 183 cm, rozpiêtoœæ ramion 154 cm Na
krzy¿u umieszczona jest
tabliczka z napisem w jêzyku ³aciñskim, kapita³¹: I-N/RI. Natomiast sam krzy¿ wykonany jest z dêbiny i ma
wymiary 250 x 163 cm.
Przed 1937 rokiem znajdowa³ siê w zbiorach Muzeum
Miejskiego w Gorzowie (Städtischen Museum w Landsbergu). W 1938 roku by³ restaurowany w Berlinie. Tego roku po
zakoñczeniu prac konserwatorsko-restauratorskich zosta³
przekazany do koœcio³a Mariackiego. Po 1945 roku by³
umieszczony w kruchcie koœcio³a.
ROCH

Do kawiarenki na rodzinną imprezę
Zmieni³y siê zasady dzia³anie kawiarenki prowadzonej przez Gastronomik.
Nadal jednak cieszy siê
ona powodzeniem. Oryginalne miejsce prowadzi Zespó³
Szkó³
Gastronomicznych
wespó³ z Stowarzyszeniem
Cz³owiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski.
- Musieliœmy zmieniæ nieco
zasady dzia³ania, bo czas
pokaza³, ¿e jednak nie dajemy rady zapewniæ ci¹g³oœci
obs³ugi. Zajmowali siê tym
nasi uczniowie i osoby niepe³nosprawne ze stowarzyszenia Cz³owiek w Potrzebie. Zadanie okaza³o siê
trochê za ciê¿kie - mówi
Ma³gorzata Paw³owska, dyrektor Zespo³u Szkó³ Gastronomicznych, g³ówny prowadz¹cy nietypowy lokal.
W nowym roku szkolnym
zasada korzystania z kawiarenki zmieni³a siê o tyle, ¿e
obecnie nie jest ona otwarta
w okreœlonych godzinach.
Aby skorzystaæ z us³ug
uczniów gastronomika i
przekonaæ siê, ¿e naprawdê

Fot. Stanis³aw Miklaszewski
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Tu od początku obowiązywała zasada, że klient sam wycenia smakołyk, jaki zamawia.

s¹ dobrzy w swoim fachu,
trzeba siê umówiæ z osob¹
prowadz¹c¹ kawiarenkê na
konkretny termin. - I choæ nowa zasada obowi¹zuje od

wrzeœnia, to ju¿ znów mamy
sta³ych bywalców. Umawiaj¹
siê u nas zarówno seniorzy,
jak i osoby m³odsze. Poza
tym przyjmujemy zlecenia na

organizacjê imprez rodzinnych, i ju¿ muszê dodaæ, ¿e
takowe siê pojawiaj¹ - mówi
Ma³gorzata Paw³owska.
Choæ formu³a uleg³a lekkiej
zmianie, to nadal jest to ciekawy sposób kszta³cenia
oraz pomoc w kontaktach
osób niepe³nosprawnych ze
œwiatem ludzi zdrowych.
Pomys³ otwarcia kawiarni
pojawi³ siê z chwil¹, kiedy
miasto da³o lokal. W inicjatywê zaanga¿owa³y siê obok
szko³y
Stowarzyszenie
Cz³owiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski oraz Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Kawiarnia od
pocz¹tku by³a miejscem
kszta³cenia. Uczniowie pod
fachowym okiem nauczycieli
przygotowywali i nadal przygotowuj¹ ró¿ne smako³yki
oraz ucz¹ siê obs³ugiwaæ
klientów. - To jest tak¿e praktyczne kszta³cenie polegaj¹ce na oswajaniu siê z
biznesem,
ma³ym,
na

szkoln¹ skalê, ale biznesem
- mówi³ wówczas dyrektor
gastronomika.
Od samego pocz¹tku obowi¹zywa³a zasada, ¿e klient
sam wycenia smako³yk, jaki
zamawia. W karcie s¹
przek¹ski, ciasta, sezonowe
potrawy. I z regu³y klienci
p³ac¹ za takie niedu¿e dania
oko³o 10 z³.
Poza zmian¹ dostêpnoœci,
w³aœciwie w lokalu nie zmieni³o siê nic. Nadal jest przytulnym
pomieszczeniem,
gdzie mo¿na spêdziæ mi³e
chwile. I dyrekcja nie ukrywa, ¿e jeœli pojawi¹ siê
mo¿liwoœci
ponownego
otwarcia w sta³ych i regularnych godzinach, na pewno
tak siê stanie.
- Mieliœmy kilka zapytañ z
ró¿nych stron Polski, w jaki
sposób mo¿na otworzyæ taki
lokal i wiem, ¿e ju¿ niektórzy
id¹ naszym œladem - cieszy
siê Ma³gorzata Paw³owska.
ROCH
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Jak wjeżdżał do miasta,
to urzędnicy w dzwony bili
Na pierwszego polskiego biskupa, choæ ksi¹dz Edmund Nowicki nim nie by³, w Gorzowie czekali nie tylko katolicy.
Czeka³a te¿ w³adza. A kiedy siê w koñcu pojawi³, to i
maj¹tek mia³ dostaæ, choæ
wcale go nie chcia³… Ma³o
kto jednak pamiêta, ¿e z
przybyciem ksiêdza Edmunda Nowickiego, administratora apostolskiego w Gorzowie
wi¹¿¹ siê dziwne, a niekiedy
zabawne wydarzenia. Z jego
obecnoœci w mieœcie cieszyli
siê jednak wszyscy.

Ziemskiego i kaza³ wyznaczyæ dla pierwszego polskiego biskupa na Ziemiach Zachodnich „maj¹tek przynajmniej 2 tys. mórg”. Ksi¹dz
Nowicki oponowa³: „Nie, panie starosto, ja nie chcê ¿adnego maj¹tku”. Na co starosta zareagowa³ w znanym ju¿
stylu: „Cicho, nie bêdziemy
siê lumpowaæ”.

Urządzanie się w Gorzowie

Po latach reformacji znów
katolicyzm

Fot. Archiwum

Aby historia mia³a sens,
warto dodaæ, ¿e katolicki
Landsberg w 1537 roku, podobnie jak i ca³a Marchia
Brandenburska przeszed³ na
ewangelicyzm. Co prawda,
swoj¹ synagogê mieli ¯ydzi,
ale ju¿ katolicy, zreszt¹ nieliczni, swojego miejsca
mod³ów nie mieli. Sytuacja
zmieni³a siê mocno na
prze³omie XIX i XX wieku,
kiedy do Landsbergu zaczêli
trafiaæ robotnicy najemni zwykle za prac¹ przyje¿d¿ali
z katolickich terenów Polski,
wówczas jeszcze pod rozbiorami. Wtedy powsta³a katolicka parafia, czyli dziœ
Czerwony Koœció³. Ale nadal
wiêkszoœæ by³a ewangelicka.
No i przychodzi 1945 rok.
W wyniku wielkiej polityki
Landsberg staje siê Gorzowem. W marcu tego roku instaluj¹ siê w mieœcie polskie
w³adze. Zaczyna siê nap³yw
przesiedleñców. Ale…, ludzie nie chcieli siê osiedlaæ
w miejscowoœciach, gdzie
nie by³o ksiê¿y, gdzie nie
by³o parafii katolickich.
Ka¿dy duchowny by³ na
wagê z³ota, albo mórg, co
niemal przytrafi³o siê ksiêdzu
Nowickiemu.

I stracone zęby nie
pomogły

Interesuj¹ce jest, dlaczego
to w³aœnie ksiêdzu Nowickiemu przypad³ w udziale zaszczyt, ale i ogromna praca
organizacji
administracji
apostolskiej na tych ziemiach. OdpowiedŸ mo¿na
znaleŸæ w pamiêtnikach ksiêdza, w których pisze o swojej bliskiej znajomoœci z kardyna³em Augustem Hlondem, prymasem Polski
jeszcze sprzed II wojny œwiatowej. Prymasowi wydawa³o
siê to oczywiste, ¿e Nowicki
pojedzie na tê terra incognito
organizowaæ administracjê.
A tak o zdarzeniu pisze sam
ksi¹dz Nowicki: „W stosunku
do mnie uniós³ siê ks. kardy-

●

Na księdza Edmunda Nowickiego w Gorzowie czekali nie tylko katolicy.

na³ Hlond raz jeden, a mianowicie w 1945 roku, gdy
zleca³ mi urz¹d administratora apostolskiego a na pytanie, czy urz¹d ten przyjmuje,
odpowiedzia³em, ¿e w moim
przekonaniu na zadanie to,
wymagaj¹ce wielkich wysi³ków fizycznych, brak mi
zdrowia. Ks. Kardyna³ wówczas ogromnie spowa¿nia³ i
wyg³osi³ mi egzortê, ¿e dewiz¹ kap³ana powinno byæ
“nie moja lecz Twoja niech
siê dzieje wola” a kto siê Papie¿owi przeciwstawia, ten
przegra³ kap³añstwo swoje.
Tymczasem rzeczywiœcie
samopoczucie moje wówczas by³o fatalne. W obozie
Gusen bowiem nie tylko wybito mi zêby ale okaleczono
mi szczêki, tak i¿ pod koniec
wojny prof. Meissner w szpitalu Omega w Warszawie
dwukrotnie mnie operowa³ i
w koñcu lipca 1945 sprawa
zaczê³a siê odnawiaæ. Kardyna³ da³ mi trzy dni czasu
do zastanowienia siê a
zw³aszcza na modlitwê.
Dok³adnie w drodze od Ks.
Kardyna³a do swego mieszkania przy ulicy Spokojnej
spotka³em na ulicy dr. Kozaryna, który by³ œwiadkiem
moich warszawskich operacji. Gdy powiedzia³em mu o
swoim samopoczuciu, skierowa³ mnie do prof. dr. med.
Sarrazina.
Ten¿e
bezzw³ocznie podj¹³ siê operacji w swoim mieszkaniu
choæ bez asysty, wówczas
jeszcze nie osi¹galnej. W
czasie operacji pod narkoza
wyrwa³em siê profesorowi i
spad³em ze sto³u na
pod³ogê. W wyniku tych
przejœæ musia³em potem
d³u¿ej le¿eæ w ³ó¿ku. Ks.

Kardyna³, dowiedziawszy siê
o wszystkim, wzruszaj¹co
mnie przeprasza³ za okazany brak zrozumienia.

Jedzie administrator przez
Ziemie Odzyskane

Ksi¹dz Nowicki misjê powierzon¹ przez zwierzchnika
przyj¹³ i wyruszy³ szukaæ stolicy swojej administracji. Tak
trochê w ciemno, bo map
tych terenów wówczas jeszcze nie by³o, za bardzo te¿
nikt rozeznania w rzeczywistoœci nie mia³.
Los zetkn¹³ wówczas ksiêdza Nowickiego z pewnym
sowieckim oficerem. Jakoœ
w po³owie wrzeœnia 1945 r.
Po wizycie w S³ubicach
Rosjanin zapyta³ ks. Nowickiego: „A co chcesz smotriæ?” (Co chcesz widzieæ?)
Ks. Nowicki odpowiedzia³:
No - miasto powiatowe. Radziecki kapitan na to: To
mo¿e Landsberg? - zaproponowa³, patrz¹c na mapê.
Niech bêdzie Landsberg zgodzi³ siê ks. administrator.
I tak oto Gorzów zosta³ stolic¹ administracji apostolskiej.

Dzwony biły i radość
nastała

Gdy ksi¹dz Nowicki i rosyjski oficer dotarli do Landsberga - Gorzowa, miejscowy pe³nomocnik rz¹du,
który by³ jednoczeœnie starost¹, oraz prezydent miasta
zapewniali ks. Nowickiego,
¿e tylko tutaj powinien „zamieszkaæ i rezydowaæ, bo to
jest wielkie miasto. To jest
miasto wielkiej przysz³oœci;
to jest w ogóle centrum
ca³ych Ziem Zachodnich” i

¿e „jest koœció³, który nadaje
siê na katedrê jak sto dwa”.
Sam administrator dzieñ
ten wspomina tak: „Zajechaliœmy pod koœció³. Wszystkie
drzwi by³y otwarte na oœcie¿.
W koœciele, który póŸniej
s³u¿y³ za katedrê, to na metr
mo¿e by³o mierzwy, wszystkie szyby wybite, drzwi
otwarte jak szeroko. No, rzeczywiœcie - jedno spustoszenie. Na oœcie¿ wszystko pootwierane, drzwi powybijane,
gdzieœ w œrodku pewnie konie tam sta³y, bo pe³no zanieczyszczonej s³omy, ¿adnych o³tarzy, niczego. Stojê
tak na tej mierzwie i siê rozgl¹dam. Ale za chwilê s³yszê
- dzwony bij¹! Za jakieœ 5-6
minut przybiegli panowie
Kroenke
[pe³nomocnik
rz¹du] i Wysocki [prezydent
miasta] spoceni jak myszy,
rêce mi œciskaj¹ i powiadaj¹,
¿e byli na wie¿y i bili w dzwony, ¿eby uczciæ ten historyczny moment”.
Ale spotkanie trwa³o dalej i
mia³o doœæ egzotyczny przebieg.
Starosta,
m³ody
mê¿czyzna w wieku ok. 3540 lat, powita³ ks. Nowickiego doœæ swoiœcie: „No do
diab³a, czy to czasem nie
mój biskup”? Ks. Nowicki
prostowa³: „Jestem administratorem apostolskim”. Starosta nie przestawa³ wyra¿aæ
swojego zadowolenia: „Zaraz mi siê widzia³o, psia
krew. No ale to jest historyczna chwila”. Jak napisa³
ks. Nowicki, starosta „ucieszy³ siê najwyraŸniej”. A potem ju¿ by³o wybitnie egzotycznie. Starosta bowiem zacz¹³ rozdawaæ maj¹tek hojn¹
rêk¹. Natychmiast zatelefonowa³ do kierownika Urzêdu

Po wyjœciu z katedry
rz¹dcy miasta zapytali ks.
Nowickiego, co chcia³by
jeszcze zobaczyæ. Ksi¹dz
administrator chcia³ zobaczyæ miejsca, gdzie mieli zamieszkaæ ksiê¿a. Kroenke i
Wysocki na wszystko siê
zgadzali, chcieli, ¿eby biskup
- jak tytu³owali Nowickiego,
zamieszka³ w mieœcie. ObwieŸli wiêc ksiêdza administratora opustosza³ym
jeszcze mieœcie, pokazali
budynki, które mog¹ przekazaæ, kurii, a¿ czas przyszed³ na szukanie siedziby
dla samego biskupa. Pad³o
na obecny pa³ac biskupów
gorzowskich, czyli willê
Maxa i Roberta Bahrów.
Budynek by³ zajêty, starosta Kroenke obieca³, ¿e zrobi wszystko, aby pa³ac sta³
siê siedzib¹ biskupa. No i
trzeba dodaæ, s³owa dotrzyma³.
Gdy ks. Nowicki przyby³ w
Uroczystoœæ Chrystusa Króla, aby „obj¹æ Gorzów”, willa
czeka³a na dostojnego lokatora.
Nie pomieszka³ tam d³ugo.
26 stycznia 1951 w zwi¹zku
z „likwidacj¹ stanu tymczasowoœci w administracji koœcielnej na Ziemiach Zachodnich”, jak motywowa³a
swoj¹ decyzjê strona pañstwowa, musia³ opuœciæ administracjê gorzowsk¹. Powróci³ do Poznania, gdzie
zaj¹³ siê prac¹ w kurii,
s¹dzie duchownym oraz seminarium.
A potem zosta³ biskupem w
Gdañsku, ale to ju¿ zupe³nie
inna historia.
RENATA OCHWAT

Korzysta³am miedzy innymi z:
{http://hlond.blogspot.com/2
010/09/bp-edmund-nowickiwielkoduszny-wobec.html};
{http://laboratorium.wiez.pl/2
017/07/06/tysiac-klerykowczyli-przygod-ks-nowickiegow-gorzowie-ciag-dalszy/};
{https://www.tygodnikpowszechny.pl/gorzowska-notre-dame-148875}.
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wśród nich arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, którego biskup Wilhelm Pluta powitał
szczególnie ciepło jako naszego szczerego przyjaciela, po liturgicznym powitaniu prymasa
przez proboszcza parafii katedralnej ks. prałata Władysława
Sygnatowicza, episkopat, poprzedzony duchowieństwem
udał się w procesji, przy dźwiękach orkiestry, za relikwiami św. Wojciecha i Świętych
Braci Męczenników w kierunku
ołtarza polowego, w mowie powitalnej biskup Pluta przedstawił dzieje diecezji, odczytał
także depeszę papieża Pawła
VI z apostolskim błogosławieństwem; po krótkim wprowadzeniu, które wygłosił komentator ks. Franciszek Kuczka,
profesor WSD w Paradyżu, biskup Wilhelm Pluta rozpoczął
mszę pontyfikalną, kazanie
wygłosił prymas Wyszyński,
po mszy biskup Pluta ponowił
akt oddania diecezji w opiekę
Najświętszej Maryi Panny, po
czym został odśpiewany Apel
Jasnogórski, uroczystości zakończyła się zbiorowym odśpiewaniem dziękczynnego „Te
Deum”. Było największe do
1997 zgromadzenie religijne w
Gorzowie.
2009 r. - otwarto nowe przedszkole nr 17 przy ul. Maczka.
1980 r. zm. dr Leon Andrejew
(69 l.), lekarz rentgenolog,
pionier Gorzowa.
w 7.11.
2005 r. - na terenie Parku Górczyńskiego w Gorzowie otwarto
największy w mieście plac zabaw dla dzieci.
w 8.11.
1959 r. - na parterze Domu
Chemika przy ul. Drzymały 26
otwarto NOT-Klub, klub inteligencji technicznej, później kawiarnia Magnat, dziś zamknięte; wystrój wnętrza zaprojektował Mieczysław Rzeszewski.
w 9.11.
1998 r. - w Zielonej Górze
zebrał się po raz pierwszy Sejmik Lubuski; przewodniczącym
sejmiku został Jan Kochanowski, a marszałkiem województwa Andrzej Bocheński.
1932 r. ur. się prof. Bernard
Woltmann, em. pracownik
naukowy gorzowskiej filii AWF,
b. prodziekan (1971-1984),
prorektor (1987-1990), dziekan
ZWKFR (1984-1987) i dyrektor
Instytutu Kultury Fizycznej
(1999-2003), zm. w 2013 r.
w 10.11.
1979 r. - zbudowana w 1875 r.
willa Pauckscha, zwana przed
wojną Wartheschloß (zamek
warciański), od 1976 r. siedziba WDK, wpisana została do
rejestru zabytków; dziś stoi
pusta i niszczeje.
1984 r. - w szczelnie zapełnionej w hali widowiskowo-sportowej Stilonu przy ul. Czereśniowej odbył się III Międzywojewódzki Wielobój Gwiazd
TKKF, gwiazdami imprezy byli
Ryszard Szurkowski, Tadeusz
Ślusarski, Tadeusz Mytnik, Ed-
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Trzy pytania do Katarzyny Micza³ ze Stowarzyszenia Zielone Miasto Gorzów
- Czy powo³ane stowarzyszenie,
które pani reprezentuje, stawia sobie za zadanie ratowanie Gorzowa
przed ca³kowit¹ wycink¹ zieleni w
mieœcie?
- Miejmy nadziejê, ¿e do tak drastycznej sytuacji nie dojdzie. Celem
powo³ania stowarzyszenia jest chêæ
podjêcia rozmowy z w³adzami samorz¹dowymi na temat przysz³oœci zieleni w mieœcie. I od razu mo¿e
wszystkich zaskoczê, ale w naszej organizacji jest wiele osób, które wcale
nie maj¹ zaciêcia ekologicznego i nie
myœl¹ kategoriami ochrony wszystkiego co zielone za wszelk¹ cenê.
Wspominam o tym na wstêpie, ¿eby
zobrazowaæ ideê przyœwiecaj¹c¹ stowarzyszeniu. Najwa¿niejsze jest logiczne dzia³anie, czyli znajdowanie
poœredniej drogi pomiêdzy terenami
zielonymi a wszechobecnym ju¿ betonem, a tak¿e traktowanie przyrody jako istotnego elementu naszego krajobrazu oraz dziedzictwa. Ucz¹c siê
ekologii nie wolno bowiem zapominaæ
o przesz³oœci. Warto zastanowiæ siê,
dlaczego 200 czy 100 lat temu landsberczycy tak pieczo³owicie otaczali
miasto zieleni¹, budowali parki, sadzili wszêdzie drzewa. Oni nie czynili
tego dla siebie, ale dla kolejnych pokoleñ. My dzisiaj równie¿ powinniœmy
myœleæ o dzieciach i wnukach, bo to
oni kiedyœ przejm¹ miasto i bêd¹ w

Fot. Archiwum

ward Jancarz, Leonard Raba,
Bogusław Nowak, Andrzej
Huszcza, Jerzy Rembas, Zbigniew Narbutowicz, Andrzej
Nuckowski i inni, przebieg imprezy po raz pierwszy rejestrowała telewizja dla niedzielnego programu „Dwójki”.
2010 r. zm. Jan Gross (76 l.),
fraszkopisarz i aforysta.
w 11.11.
1959 r. - Zakłady Mechaniczne
„Gorzów” stały się monopolistą w produkcji ciagników typu „Mazur”.
2008 r. - przy ul. Orląt Lwowskich odsłonięto pomnik marszałka Piłsudskiego wykonany
przez Roberta Sobocińskiego
w 12.11.
2000 r. - w nowo zbudowanym
kościele pw. Pierwszych Polskich Męczenników przy ul. bp.
Wilhelma Pluty 7 odprawiono
pierwsze msze.
2007 r. - grupa działaczy
piłkarski podjęła decyzję o
reaktywowaniu KKS Warta.
w 13.11.
1980 r. - odbyło się zebranie
Klubu Inteligencji Katolickiej,
który od 1976 r. funkcjonował
bez rejestracji; spotkanie potraktowanojako nowe zebranie
organizacyjne i złożono nowy
wniosek do Urzędu Wojewódzkiego.
1998 r. - otwarto nowe
skrzyżowanie ul. Sikorskiego,
Estkowskiego, Jancarza
w 14.11.
2013 r. - z Zielonej Góry wyruszył pierwszy nowoczesny szynobus do Gorzowa; regularną
komunikacje uruchomiono
15.12.
2013 r. zm. dr n. med. Adam
Szyjkowski (86 l.), ginekolog i
położnik, jako jeden z pierwszych 12 maturzystów Miejskiego Gimnazjum i LO w Gorzowie (1946),
w 15.11.
2005 r. zm. Witold Niedźwiecki (76 l.), dziennikarz i pisarz.
w 16.11.
1983 r. - IX objazdowy festiwal
„Pomorska Jesień Jazzowa”
odbył się po raz pierwszy w
Gorzowie; w kinie „Słońce”
wystąpili goście Wojciecha Karolaka, który obchodził 25-lecie pracy artystycznej.
2010 r. - otwarto oficjalnie
zmodernizowaną ul. Wyszyńskiego.
w 17.11.
2007 r. - przy ul. Osadniczej
otwarto pierwszą świetlicę
środowiskową Gorzowskiego
Towarzyszenia Pomocy
Bliżniemu im. Brata Krystyna.
1940 r. ur. się ks. kanonik
Tadeusz Kondracki, kustosz
sanktuarium w Rokitnie i
dziekan, b. proboszcz parafii
Niepokalanego Poczęcia NMP
w Gorzowie (1984-1989), Lubuszanin 1998, zm. w 2009 r.
1998 r. zm. Kuba Zaklukiewicz (49 l.), aktor Teatru im.
Osterwy; zm. w skutek napadu rabunkowego podczas tourneé w Wilnie.
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Nie chodzi o ochronę wszystkiego co zielone za wszelką cenę

nim ¿yli. Dlatego jako stowarzyszenie
chcemy rozmawiaæ i edukowaæ.
Chcemy t³umaczyæ, jakie znaczenie
dla ¿ycia maj¹ parki, dlaczego place
zabaw powinny byæ otoczone drzewami a nie betonowymi klockami, i tak
dalej…
- Da siê pogodziæ zieleñ z betonem?
- Tu poruszamy obszar inwestycji i
nie jest tajemnic¹, ¿e z chwil¹ wejœcia
wykonawcy na plac budowy nic ju¿
rozs¹dnego nie mo¿na uczyniæ choæby w obszarze ratowania drzew. Dla-

tego chcemy przekonywaæ, ¿eby ju¿
na etapie projektowania, a najlepiej
przygotowywania specyfikacji, zwróciæ uwagê na wystêpuj¹c¹ w obszarze danej inwestycji zieleñ. Proces inwestycyjny, uwzglêdniaj¹cy wspó³istnienie zieleni, jest trudniejszy do
zrealizowania, bardziej kosztowny,
ale pojawia siê pytanie, czy mimo
wszystko nie jest korzystniejszy dla
nas wszystkich? Co siê bardziej
op³aca? Niszczyæ posiadany drzewostan i robiæ nowe nasadzenia, czy raczej chroniæ zabytki przyrody? By-

waj¹ sytuacje, ¿e nie ma wyjœcia i
trzeba wyci¹æ ileœ tam drzew, ale przy
wielu realizowanych ju¿ inwestycjach
specjaliœci wprost pokazali inne rozwi¹zania, dziêki którym mo¿na by³o
zachowaæ zieleñ bez straty dla tych
inwestycji. Nie nale¿y iœæ najprostsz¹
drog¹, bo stracimy na tym wszyscy.
- Czyli rozumiem, ¿e z dotychczasowych b³êdów nale¿y umieæ wyci¹gn¹æ wnioski. Czy samorz¹d
bêdzie potrafi³ to uczyniæ?
- Na pewno niefrasobliwoœci¹
by³oby teraz wymuszaæ na samorz¹dzie zmiany prowadzonych ju¿ inwestycji, bo mog³oby groziæ to utrat¹
dofinansowania. Chodzi jednak o to,
¿eby zacz¹æ wreszcie rozmawiaæ w
sprawie prowadzonych inwestycji.
Szukaæ rozwi¹zañ pozwalaj¹cych zachowaæ naturalne bogactwo miasta.
Nikt nam w tych rozmowach nie przeszkadza. To od nas zale¿y, czy zrobimy coœ pozytywnego, czy coœ zepsujemy. Nie jestem zwolenniczk¹ tworzenia jakiœ cia³ doradczych, a takowe
w mieœcie zaczê³y w³aœnie powstawaæ. Je¿eli to ma byæ tym wa¿nym
krokiem pchaj¹cym nas do przodu, to
niech bêdzie. Pojawi³ siê zielony zespó³, zielony oficer, jest nasze stowarzyszenie. Mam nadziejê, ¿e to
wszystko zaowocuje m¹drymi na
przysz³oœæ decyzjami.
RB

Bardzo chętnie chodzimy teraz na polskie filmy
Trzy pytania do Moniki Kowalskiej, dyrektor kina Helios
- Mija dziesiêæ lat kina Helios. Co
siê zmieni³o w tym czasie?
- Fakt, dziesiêæ lat. Szybko posz³o.
A co siê zmieni³o? Przede wszystkim
ca³a kinematografia i to ogromnie.
Mamy w tej chwili kino cyfrowe. Kiedy zaczynaliœmy, czyli te dziesiêæ lat
temu, to wszystkie seanse by³y seansami z tak zwanych „trzydziestekpi¹tek”, czyli z taœmy filmowej. I wydawa³o siê wówczas, ¿e do cyfryzacji, to ho, ho, jak daleko, ¿e to
jeszcze dziesi¹tki lat min¹, zanim dotrze ona do nas. A tak naprawdê to
ju¿ nie ma kopii 35-mm, nie ma projektorów, wszystkie kina s¹ scyfryzowane. I my te¿ mamy projektory cyfrowe. No i nasze kino w Gorzowie
przesz³o remont. Nawi¹zaliœmy nieco do kin, które by³y w Gorzowie,
czyli do tych wszystkich, które
zniknê³y z mapy miasta w momencie, kiedy pojawi³ siê Helios. Dzieñ
przed otwarciem Heliosa zamknê³o
siê ostatnie gorzowskie kino, czyli
Kopernik. S³oñce zamkniêto parê dni
wczeœniej. Upamiêtniliœmy te wszystkie kina, bo ka¿da z sal w Heliosie

Fot. Archiwum
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nosi teraz nazwê by³ego kina gorzowskiego.
- A co siê zmieni³o w mentalnoœci
widzów?
- Przede wszystkim ludzie zaczêli
coraz czêœciej chodziæ do kina. Kiedyœ ubolewaliœmy bardzo, ¿e staty-

styczny Polak idzie raz do roku do kina. Taka by³a œrednia. Teraz okazuje
siê, ¿e te magiczn¹ jedynkê ju¿ przekroczyliœmy. Po drugie bardzo chêtnie
chodzimy na polskie filmy. A dziesiêæ
lat temu to nie by³o takie oczywiste.
Dziesiêæ lat temu lubiliœmy przede

wszystkim kino amerykañskie. Tak
siê sk³ada, ¿e kino polskie w trakcie
tych dziesiêciu lat zrobi³o ogromne
postêpy i widzowie je pokochali.
- Co dalej czeka kino Helios?
- Kino Helios rozwija siê bardzo
mocno. Jesteœmy najwiêksz¹ sieci¹
w tej chwili i ca³y czas siê rozwijamy.
Pojawiamy siê w nowych miejscowoœciach. A kino w Gorzowie jest, mam
nadziejê, ¿e bêdzie mu dobrze,
bêdzie siê rozwijaæ, widzowie bêd¹
przychodziæ. Zobaczymy, jakie nowoœci techniczne siê pojawia. Bo
choæby technika 3D, która by³a takim wielkim hitem, przestaje nim
byæ. Okazuje siê, ¿e ludzie niekoniecznie lubi¹ ogl¹daæ w³aœnie takie
filmy, a to za spraw¹ tego, ¿e trzeba
wk³adaæ okulary. Ale nowinki mówi¹,
¿e mo¿e lada chwila ju¿ nawet i okularów nie trzeba bêdzie nosiæ, ¿eby
ogl¹daæ filmy w tej technice. Naturalnie coraz lepszy jest dŸwiêk w kinie, coraz lepszy obraz. No i oczywiœcie wszelakie nowinki pojawi¹ siê w
Gorzowie.

reklama www.echogorzowa.pl
519 462 660

RENATA OCHWAT

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

5

trzY pYtaNia

Listopad 2017 r.

Romska kuchnia przy Kwadracie będzie dla każdego
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Trzy pytania do Roberta Patryka Doliñskiego, prezesa gorzowskiego oddzia³u Zwi¹zku Romów Polskich

Fot. Archiwum

- Powsta³a Romska Spó³dzielnia
Pracy. Czym jest ta spó³dzielnia?
- To spó³dzielnia, która poprowadzi
romsk¹ restauracjê. Restauracjê z cygañskimi przysmakami. Bêdziemy
oferowaæ typowe potrawy romskie, za
rozs¹dn¹ cenê, ale jednak tradycyjne. Na naszych festiwalach latem
przekonaliœmy siê, ¿e cygañskie jedzenie smakuje, nawet bardzo. St¹d
wzi¹³ siê pomys³ czegoœ takiego, jak
spó³dzielnia.
- Kto tu bêdzie pracowa³?
- W spó³dzielni „U Babci Noñci”, bo
tak siê bêdzie nazywa³a, bêd¹ pracowaæ Romowie, ale i Polacy. A ma za
zadanie aktywizacjê zawodow¹ Cyganów. Ale te¿ kultywacjê tradycji.

Jak zespó³ Romani Cierheñ jest skierowany do dzieci romskich, choæ
tañcz¹ w nim tak¿e Polacy, tak
spó³dzielnia kierowana jest do doros³ych.
- Gdzie siê bêdzie mieœciæ
spó³dzielnia?
- Chcielibyœmy bardzo, aby by³a
ona zlokalizowana tam, gdzie mieszkaj¹ Romowie. Staramy siê, aby to
by³o w obrêbie Kwadratu, przy ul.
Chrobrego. Przypomnê, ¿e przy
Chrobrego dzia³a ju¿ romska œwietlica, gdzie Romani Cierheñ ma swoje
próby. No i dodam, ¿e chcielibyœmy
maksymalnie szybko uruchomiæ nasz¹ restauracjê.
RENATA OCHWAT

W Gorzowie nie brak perełek architektury, które zachwycają
Trzy pytania do Wioletty Wrony-Gaj, wroc³awskiej historyk sztuki i fotografki, której zdjêcia Gorzowa mo¿na by³o ogl¹daæ
w Ma³ej Galerii GTF

Fot. Archiwum

- Co w Gorzowie urzek³o
wroc³awiankê, ¿e sfotografowa³a
miasto i teraz efekty tej pracy
mo¿na ogl¹daæ na wystawie w
Ma³ej Galerii GTF?
- Ja ogólnie jestem zainteresowana
architektur¹ miast dolnoœl¹skich i lubuskich. Mnie ten temat bardzo absorbuje. W Gorzowie mia³am okazjê
wczeœniej byæ, wiêc postanowi³am lepiej obejrzeæ Gorzów, zobaczyæ, jak
on tak naprawdê wygl¹da. A w momencie, kiedy siê okaza³o, ¿e tu jest
taka du¿a liczba zachowanych historycznych kamienic, ekspresjonistycznych rzeczy, to by³y te elementy, które
mnie zachwyci³y.
- Jak wygl¹da³o przygotowanie tej
wystawy?
- Fotografie rozpoczêliœmy robiæ rok
temu. Dok³adnie by³a to jesieñ
ubieg³ego roku. By³o kilka sesji wyjazdowych, ale te¿ i czas na przemyœlenie koncepcji ca³oœci. Samo fotogra- wn¹trz, kto nie zna miasta, kto de fac- ulicach, szuka tego, co mo¿e byæ infowanie to by³a troszeczkê taka gra to nie wie zbyt wiele o tym, co siê za- spiruj¹ce, ciekawe architektonicznie.
na zasadzie: przyje¿d¿a ktoœ z ze- chowa³o, swobodnie sobie chodzi po Dlatego jest to wystawa o mieœcie wi-

r e k l a m a

dzianym okiem kogoœ z zewn¹trz.
Byæ mo¿e poka¿¹ gorzowianom coœ,
na co zwykle uwagi nie zwracaj¹, a to
jest œliczne. Wa¿ne te¿ by³o, ¿eby
specjalnie nie szukaæ wczeœniej jakiejœ du¿ej liczby obiektów, ale samemu odkrywaæ co jest piêkne, a co nie.
- Co pani s¹dzi o Gorzowie po tak
spêdzonym w mieœcie czasie?
- Patrzê na Gorzów okiem historyka
sztuki i fotografa i tylko w takich kategoriach mogê miasto oceniaæ. Co siê
rzuca na pierwszy rzut oka, to fakt,
¿e nie ma w ogóle centrum. Bo zosta³o zburzone, ale jest Nowe Miasto.
To, co siê zachowa³o, mam na myœli
secesjê, to s¹ niesamowite czasami
rzeczy. Niektóre p³askorzeŸby, przedstawienia reliefowe s¹ na naprawdê
bardzo wysokim poziomie. I to jest to
coœ, co zrobi³o na mnie wra¿enie. I
zostanie ze mn¹ na zawsze. A najbardziej podoba³a mnie siê £aŸnia
Miejska. Niezwyk³y budynek, naprawdê.
RENATA OCHWAT

w 18.11.
1931 r. ur. się Aleksander Ilnicki, działacz sportowy, b.
kierownik druzyny Stali i stadionu żużlowego, zm. w 2011
r.
1999 r. zm. Bolesław Stocki
(73 l.), nauczyciel, kombatant
AK, działacz sportowy, sędzia i
trener kajakarstwa, założyciel
MKS Znicz w Gorzowie, długoletni dyrektor Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego.
w 19.11.
1999 r. - Teatr Kreatury wystawił premierę „Radosnego
żywota głupka” wg powieści
Krzysztofa Jaworskiego w reż.
Przemysława Wiśniewskiego;
spektakl ten wielokrotnie wystawiany na różnych festiwalach zdobył liczne nagrody zespołowe i indywidualne, m. in.
nagrodę główną na III Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów
Studenckich w Gdańsku i Złotą
Misę Borowiny na Biesiadzie
Teatralnej w Horyńcu Zdroju w
2000; kreacja Aliny Czyżewskiej w tym przedstawieniu nagradzana była co najmniej 4
razy.
2002 r. - rozpoczęto kontrowersyjną wycinkę klonów na ul.
Chrobrego, sadząc w ich
miejsce wiśnie japońskie.
w 20.11.
1983 r. - do Gorzowa sprowadzono prochy Włodzimierza
Korsaka (1886-1973), pisarza,
podróżnika i myśliwego, pioniera Gorzowa; był to pierwszy
pochówek w tzw. zaułku poetów na cmentarzu komunalnym.
w 21.11.
1995 r. - prezydent H.M. Woźniak i burmistrz Herofrdu Gerhard Klippstein podpisali w
Gorzowie porozumienie o przyjaźni miast, przewidujące
współpracę w sporcie, gospodarce i kulturze oraz wymianę
młodzieży.
w 22.11.
2004 r. - w gorzowskim szpitalu wykonano pierwszy zabieg
koronarografii serca.
1981 r. zm. Waldemar Kućko
(49 l.), artysta fotografik i fotoreporter, współzałożyciel GTF,
pierwszy lubuski fotografik
przyjęty do ZPAF
2006 r. zm. inż. Zdzisław
Kołosiewicz (81 l.), b. główny
mechanik ZM „Gorzów” i
współtwórca gorzowskiego
żużla, b. prezes KS Stal (19531964).
w 23.11.
2009 r. - prezydent Jędrzejczak
posadził pierwsze drzewko w
sadzie renety landsberskiej
przy Zespole Szkół Ogrodniczych na Zieleńcu
w 24.11.
1947 r. - Motoklub Unia, dot.
sekcja poznańskiej Unii, został
zarejestrowany w Starostwie
Powiatowym jako samodzielny
klub sportowy, jego tradycje
kontynuuje Stal Gorzów.
1968 r. - oddano oficjalnie do
użytku sztuczne lodowisko „Lodostil”; sztuczne lodowisko,
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które mieściło się obok budynku Miejskiego Ośrodka Sztuki
(BWA), funkcjonowało do końca lat 70., na początku lat 80.
przeznaczone zostało do kapitalnego remontu, urządzenia
zostały zdemontowane i nigdy
nie odbudowane.
1984 r. - w nocy i w ciągu dnia
szalał wielogodzinny huragan,
którego prędkość sięgała momentami 30 m/s, wyrządził on
duże szkody w gospodarce komunalnej, energetyce,
łączności i w lasach, na skutego uszkodzenia wielu linii wysokiego i średniego napięcia
przez kilka godzin nie było
prądu w Barlinku, Międzychodzie, Międzyrzeczu, Myśliborzu, Rzepinie, Sulęcinie oraz w
niektórych dzielnicach Gorzowa; wiatr zniszczył liczne namioty foliowe, powybijał szyby
w cieplarniach i budynkach
mieszkalnych, woda dostała
się do piwnic, parterowych
mieszkań i magazynów, w gorzowskich parkach huragan powyrywał i połamał wiele
drzew.
w 25.11.
1986 r. - Urząd Wojewódzki
rozpoczął pracę w nowym 14piętrowym wieżowcu przy Jagielończyka; dotychczas UW
zajmował budynek „Stilonu” i
kilka innych obiektów w mieście
2002 r. - zamknięto Schody
Donikąd.
w 26.11.
2012 r. - zamknięta została
kładka dla pieszych na moście
kolejowym.
1990 r. zm. Stefan Kwaśny (63
l.), legendarny toromistrz Stali, wielokrotnie honorowany tytułem najlepszego toromistrza
w kraju.
w 28.11.
1972 r. - przebywający na synodzie w Rzymie bp Wilhelm
Pluta otrzymał papieską bullę
konstytucyjną „Cathedralia
collegia”, ustanawiającą formalnie gorzowską Kapitułę Katedralną.
w 29.11.
1977 r. - Miejska Rada Narodowa nazwała ulice na terenach przyłączonych do miasta
(Karnin, Zieleniec, Małyszyn
itd.).
w 30.11.
1969 r.- gorzowski zespół muzyczny „Refleks”, w którym
występowali Piotr Prońko (saksofon), Wojciech Prońko (gitara basowa), Krystyna Prońko
(vocal), Jerzy Bułaj, Jerzy Kiona, a na perkusji grał Rogoza,
zdobył wyróżnienie na I Ogólnopolskim Festiwalu Awangardy
Beatowej w Kaliszu; był to debiut estradowy Krystyny Prońko.
1999 r. - w Gorzowie otwarto
ośrodek Alliance Française.
1923 r. ur. się Franciszek Walczak, milicjant gorzowski, zraniony przez maruderów sowieckich 28.05., zm.
2.06.1945 r.; jego imieniem
nazwano 14.06.1945 r. ulicę w
Gorzowie.
n
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Żyje w Gorzowie, ale serce
w Grodnie zostało
Organizuje wystawy, walczy o groby zas³u¿onych nauczycieli, napisa³a cykl wspomnieñ o gorzowianach. Wybitna
polonistka, Weronika Kurjanowicz skoñczy³a 90 lat.
Kiedy siê patrzy na prof.
Weronikê Kurjanowicz, trudno uwierzyæ, ¿e skoñczy³a
90.lat. Mimo laski, bardzo
aktywna, bywa w ró¿nych
miejscach, zajmuje siê
ró¿nymi rzeczami. - Teraz
chcia³abym doprowadziæ do
pogodzenia wybitnego poety
Ryszarda Krynickiego z Gorzowem - mówi. I dodaje, ¿e
nie bardzo mo¿e zrozumieæ,
dlaczego poeta zapomnia³ o
Gorzowie, w którym zrobi³
maturê i o którym nawet napisa³ jeden ze swoich wierszy.
Przysz³a polonistka i dyrektorka Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych urodzi³a siê 31 paŸdziernika 1927 r. w Grodnie. Mia³a zaledwie trzy
latka, kiedy osieroci³ j¹ ojciec. Mama Aleksandra wysz³a za jakiœ czas ponownie
za m¹¿ i rodzina przenios³a
siê do Baranowicz. - Dla
mnie jednak miastem najwa¿niejszym
pozosta³o
Grodno - zaznacza Weronika Kurjanowicz.
Przysz³a
nauczycielka
przesz³a nietypow¹ œcie¿kê
edukacyjn¹. Najpierw uczy³a
siê w domu. Kiedy ju¿ w koñcu w 1935 roku trafi³a do
Baranowicz, rodzice uznali,
¿e coœ z tym dzieckiem zrobiæ trzeba i dok³adnie 12 maja, w dniu œmierci marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego ma³a
Weronika stanê³a przed komisj¹ oœwiatow¹, która mia³a
j¹ zakwalifikowaæ do odpowiedniej klasy. Wiekiem pasowa³a do klasy drugiej podstawówki, jednak wiedz¹ do
trzeciej i ostatecznie tam zaczê³a siê uczyæ. - Ca³e ¿ycie
by³am taki „lizusek prymuska” - œmieje siê pani Weronika. Ale wszystkie jej œwiadectwa to pi¹tki z góry na
dó³.
W Baranowiczach chodzi³a
a¿ do szóstej klasy podstawówki. Zd¹¿y³a te¿ zaliczyæ
17 dni gimnazjum, a potem
Polskê najechali Rosjanie i
skoñczy³y siê polskie szko³y.
Ale w edukacyjnym ¿yciu
Weroniki Kurjanowicz by³
tak¿e rozdzia³ pod tytu³em
prywatna pensja dla panien.
Na tê szko³ê, w stylu pensji
pani Latter, staæ j¹ by³o, poniewa¿ mia³a niewielki spadek po dziadku Lucjanie Kurjanowiczu, który mia³ tak
w³aœnie zostaæ wydany. Tam nauczy³am siê kindersztuby, manier - œmieje
siê pani Weronika. Lata wojny spêdzi³a na ró¿nych pracach w niemieckiej firmie
handlowo-przemys³owej.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski
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prosto z miasta

Dla Weroniki Kurjanowicz ważny jest Gorzów, ale ważniejsze było kiedyś Grodno, gdzie się urodziła

Ochroni³o to pannê Kurajnowicz przed niechybn¹ wywózk¹ na roboty przymusowe do Niemiec. No i przysz³a
nauczycielka pracowa³a miêdzy innymi np. w suszarni
warzyw i owoców, w makaroniarni, rozlewni wód gazowanych, kwaszarni kapusty, wytwórni kawy. Praca ta mia³a
te¿ i bardzo dobr¹ stronê,
mo¿na by³o przynieœæ trochê
jedzenia do domu.
Gorzów w ¿yciu Weroniki
Kurjanowicz pojawi³ siê
przez przypadek. Jak sama
mówi - poci¹g j¹ tu przywióz³, choæ gdyby j¹ pytaæ o
zdanie, to wybra³aby Sandomierz. W tamtych czasach
nikt nikogo nie s³ucha³ i jecha³ tam, gdzie jecha³ poci¹g.
Do tego poci¹gu na nieznany zachód wsiad³a z nieprzytomn¹, chor¹ matk¹, m³odszym przyrodnim bratem,
kufrem, kanap¹, ciê¿k¹ maszyn¹ do szycia marki Singer oraz z psem.
Do pogr¹¿onego w ciszy i
lekko zniszczonego miasta
pani Kurjanowicz dotar³a we
wrzeœniu. - Moim pierwszym
zaskoczeniem by³a architektura. W Baranowiczach domki by³y parterowe, drewniane, a tu murowane kilkupiêtrowe kamienice. Trzeba siê
by³o przestawiæ. Trzeba by³o
tak¿e sobie znaleŸæ jakieœ

lokum. Ruszy³am wiêc na
poszukiwania. Pewno sobie
tam i pop³akiwa³am pod nosem, ale co by³o zrobiæ. Posz³am w kierunku Chopina.
Tam znalaz³am taki domek,
pusty, choæ wype³niony pierzem. Ktoœ nam pomóg³
przewieŸæ nasz skromny dobytek i tak siê zaczê³o moje
gorzowskie ¿ycie - opowiada.
Pocz¹tki by³y bardziej ni¿
skromne. Pani Weronika nie
mia³a pieniêdzy, ani nic na
handel czy wymianê. - No i
tak naprawdê to uratowa³y
nas
pobliskie
ogródki
dzia³kowe, na których ros³y
zasadzone jeszcze przez
Niemców warzywa - mówi.
Z Baranowicz do Gorzowa
Weronika Kurjanowicz jecha³a tylko z mam¹ i bratem,
bo ojczym by³ w wojsku. Rodzina nie za bardzo wiedzia³a, gdzie on dok³adnie
jest. - Sz³am pewnego dnia
ulic¹, a tu nagle i niespodziewanie zobaczy³am swego ojczyma, który mia³ w Gorzowie jak¹œ sprawê do
za³atwienia. No i ju¿ ¿ycie
zrobi³o siê lepsze - opowiada.
Mniej wiêcej w tym samym
czasie zaczê³a Kursy Maturalne dla Doros³ych. Mia³am przerwê w szkole,
¿adnych dokumentów, wiêc
to by³ jedyny sposób na zdo-

bycie wykszta³cenia - opowiada. By³a na tzw. drugim
kursie.
Maturê
zda³a
owszem,
na
samych
pi¹tkach. I posz³a na studia
do Poznania, na filologiê polsk¹, choæ rodzice nalegali,
¿eby wybra³a medycynê. Nie by³abym dobr¹ lekark¹.
Mnie ta polonistyka da³a bardzo du¿o - wspomina. Pracê
magistersk¹ napisa³a o Tomaszu Teodorze Je¿u, nauczycielu pozytywiœcie pod
okiem
prof.
Zygmunta
Szweykowskiego.
Po studiach Weronika Kurjanowicz wróci³a do Gorzowa. Przez d³ugie lata uczy³a
polskiego w Zespole Szkó³
Ekonomicznych, w którym
potem by³a dyrektorem. Ale
nie tylko to j¹ zajmowa³o.
Bo Weronika Kurjanowicz
ma na koncie samouczki ortograficzne i inne ksi¹¿eczki
oswajaj¹ce ucz¹cych siê z
kolczast¹ polsk¹ ortografi¹
czy interpunkcj¹. Kilka lat temu wyda³a tomik opowiadañ,
choæ nie bardzo lubi o nim
mówiæ. Poza tym przez wiele
lat robi³a korektê „Nadwarciañskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego” oraz
innych wydawnictw jaki siê
ukazywa³y nak³adem Archiwum Pañstwowego. By³a nie
tylko korektorem, ale autork¹
cyklu tekstów poœwiêconych
niepospolitym gorzowianom.

- Teraz ju¿ nie czytam,
szwankuj¹ mi oczy, teraz
s³ucham - mówi.
Przez lata by³ zaanga¿owana w pomoc drugiemu
cz³owiekowi,
aktywnie
dzia³a³a bowiem w Towarzystwie Pomocy Brata Alberta.
Przez lata nie opuszcza³a
teatralnych premier, jak tylko
zaczê³a dzia³aæ Filharmonia
Gorzowska, tak¿e bardzo
czêsto bywa³a na koncertach. Bo jak sama mówi, ma
takie œwie¿bienie mózgu, ¿e
lubi i chce wiedzieæ.
Jej uczniowie mówi¹ o niej
tylko w samych superlatywach, wspominaj¹ j¹ jako
fantastyczn¹ nauczycielkê
oraz znakomitego, sprawiedliwego pedagoga.
W domowym archiwum pani Weronika ma dokumenty z
nazwiskiem pisanym Kurjanowicz i Kurianowicz. - Po
zmianie zasad pisowni w
1953 roku sama sobie zmieni³am pisowniê na to nowoczesne. Ale po latach zdecydowa³am, ¿e wracam do tradycyjnej pisowni. St¹d czêœæ
dokumentów jest w jednym
stylu, czêœæ w innym - wyjaœnia.
Inna rzecz, ¿e doœæ czêsto
jeszcze do chwili obecnej
zdarza siê, i¿ ktoœ pisze jej
nazwisko w³aœnie z i a nie z
j, jak powinno byæ.

RENATA OCHWAT
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Staramy się szukać wyjścia
z każdej sytuacji
Rozmowa z Mari¹ Góralczyk-Krawczyk, pe³ni¹c¹ obowi¹zki dyrektora Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej

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

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

- Zosta³o nam niewiele
czasu do koñca roku. Co
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej uznaje za najwiêkszy sukces tego roku?
- Przede wszystkim to, ¿e
pracujemy.
- A nie jest sukcesem
KAWKA?
- KAWKÊ mamy na finiszu.
Jeszcze nie odtr¹biamy sukcesu, bo rozliczenie w przysz³ym roku. Monta¿owo natomiast owszem, ale ca³kowity
sukces
odtr¹bimy
dopiero w marcu przysz³ego
roku. Ale na pewno dla wiêkszoœci mieszkañców, którzy
s¹ objêci tym programem,
¿ycie sta³o siê l¿ejsze. Maj¹
wiêkszy komfort. Ale pojawiaj¹ siê tu dodatkowe
op³aty. Jak ktoœ pali w piecu,
to jednak ponosi mniejsze
koszty. Kiedy siê ma centralne ogrzewanie i ciep³¹ wodê
w kranie, to jednak ponosi
siê systematyczne op³aty
przez okr¹g³y rok. Jednak
wiêkszoœæ mieszañców nie
liczy swojego wysi³ku, bo
przecie¿ ten wêgiel trzeba
przywieŸæ, trzeba go wnieœæ
bywa na trzecie lub wy¿sze
piêtro, potem znieœæ popió³.
Najwa¿niejsza rzecz, jaka
siê z tym programem wi¹¿e,
to czystoœæ powietrza. Jak
patrzymy na mapy, gdzie
kiedyœ byliœmy czarnym punktem, teraz pojawiamy siê jako zielony. I to chyba jest
najwiêkszy sukces - nasze
zdrowie w oparciu o lepsz¹
jakoœæ powietrza.
To by³ program przyjazny
mieszkañcom. Przyjazny, bo
dotacja siêgnê³a 75 procent
wartoœci wykonanych prac.
To ju¿ siê mo¿e nie powtórzyæ.
- To co mog¹ teraz zrobiæ
lokatorzy z takich obszarów jak choæby Zawarcie,
bo przecie¿ on te¿ chc¹
lepszego komfortu?
- Przymierzaliœmy siê w
przypadku Zawarcia do programu KAWKA 2, ale wiemy,
¿e w takim uk³adzie ten program nie bêdzie ju¿ powtórzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej. Czekamy na propozycje, ale co
bêdzie, to nie wiadomo. Na
razie rozmawiamy z PGE o
w³¹czaniu pojedynczych budynków tam, gdzie jest taka
mo¿liwoœæ. I bêd¹ to kamienice Wawrzyniaka od 71 do
79, czyli w pobli¿u NovaPark. Mogê powiedzieæ, ¿e
bêdziemy
siê
starali
wszêdzie tam, gdzie bêdzie
taka mo¿liwoœæ.
- A ludzie chc¹ tego?

Adresy

Maria Góralczyk-Krawczyk: Nie tratujemy ludzi jak zwykłych petentów.

- Tu jest ró¿nie. Widaæ to
choæby po wcielonej w ¿ycie
KAWCE. Zdarza³o siê, ¿e z
budynku, który decyzj¹
wspólnoty by³ w³¹czany do
miejskiego ciep³oci¹gu wycofywali siê w³aœciciele, którzy maj¹ piece. S¹ takie
przypadki, czyli z tym bywa
ró¿nie.
- A gdyby nagle ZGM dosta³ wór pieniêdzy, tak bardzo, bardzo du¿o. To na co
ZGM by je wyda³?
- Oj lubiê marzyæ. Jest tyle
potrzeb, ¿e ten wór pieniêdzy musia³by byæ naprawdê
bardzo, bardzo du¿y. W
pierwszej kolejnoœci nadrobilibyœmy wszystkie zaleg³oœci
w stosunku do naszych lokatorów, jakie mamy w zakresie wymiany stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, wymiany pieców kaflowych
tam, gdzie to niezbêdne i
gdzie siê nic nie da zrobiæ. A
tam, gdzie mo¿na, robilibyœmy centralne eta¿owe. Zadbalibyœmy o klatki schodowe. Ale na pocz¹tku by³by lokator i jego dom, ale
oczywiœcie w tym zakresie,
który nas obowi¹zuje. Potem
bym wysz³a na klatki schodowe, bo dachy mamy praktycznie w ca³oœci zmienione.
Potem by³yby elewacje, a na
koniec podwórka. No i wówczas ju¿ by by³o super.
- Piêkne miasto by siê
sta³o.
- Ale niestety, na to przyjdzie nam jeszcze d³ugo, d³ug
czekaæ. Bo zwyczajnie nikt
siê nie pojawi z workiem pieniêdzy.
- Powiedzia³a pani podwórka. Bywa tak, ¿e ele-

wacje s¹ zrobione, idzie
siê na podwórko, a tam…
- A tam Sajgon. Rzeczywiœcie nie jest piêknie. Ale w
pierwszej kolejnoœci staramy
siê rozbieraæ te komórki,
ró¿ne ruderki. Ale proszê pamiêtaæ, ¿e tak krawiec kraje,
jak materii staje. Mamy niestety z³e przyk³ady, jak choæby podwórko w kwartale
ulic Mieszka I, Krasiñskiego,
D¹browskiego, Mickiewicza.
Od lat staramy siê je zrobiæ.
Zapa³ by³ na pocz¹tku du¿y.
Dostaliœmy nawet dotacjê na
projekt i czêœæ prac. Jedn¹
czêœæ zrobiliœmy z w³asnych
œrodków, bo od kilku lat nie
dostajemy na to ¿adnych
pieniêdzy. No i niestety, stoi
takie rozgrzebane. Mamy
koncepcjê dla podwórka
przy ul. Wodna, Spichrzowa,
£azienki. No ale niestety, nie
mamy pieniêdzy - my jako
ZGM, ¿eby realizowaæ porz¹dkowanie podwórek. Na
to musi byæ dodatkowa dotacja.
- A lokatorzy jak do tej
kwestii pochodz¹?
- Wie pani, ja tu ju¿ pracujê
17 lat. I zaobserwowa³am,
¿e ludzie stali siê niezwykle
roszczeniowi.
Chcieliby
wszystko dostaæ na tacy.
Ma³o jest takich podwórek,
gdzie faktycznie lokatorzy
wychodz¹ razem i coœ tam
robi¹. Ale to jest kropla w
morzu potrzeb.
- Ale mo¿e dlatego te¿, ¿e
zaniedbane podwórko nie
potrafi skupiæ lokatorów?
- Z moich obserwacji wynika, ¿e to jest taki trochê mit o
tym wychodzeniu na podwórka, wspólnym zasiada-

niu czy grillowaniu s¹siedzkim. Obecnie jest tak, ¿e
m³odzi pracuj¹ i raczej nie
wychodz¹ na podwórko, bo
zwyczajnie nie maj¹ czasu.
A starsi? Owszem, jeszcze
wyjd¹. Ale proszê pamiêtaæ,
¿e do tego dochodz¹ jeszcze
konflikty miêdzys¹siedzkie.
My mamy tyle ludzi sk³óconych w jednej kamienicy nieraz, ¿e to trudno sobie wyobraziæ. Proszê pamiêtaæ, ¿e
ka¿dy lokator ma swoje
w³asne interesy, które niekoniecznie id¹ w parze z interesami pozosta³ych.
- Jakieœ przyk³ady?
- Proszê bardzo. Ktoœ, kto
ma samochód, chcia³by go
parkowaæ pod oknem, a najlepiej niemal przy swoich
w³asnych drzwiach. Dlatego
optuje, ¿eby wyznaczaæ
miejsca do parkowania. Starsze osoby, które chcia³by ciszy i spokoju, faktycznie
chcia³by mieæ ³aweczkê i
trochê zieleni, mo¿e jak¹œ
altaneczkê, ¿eby sobie tam
usi¹œæ. Szczególnie myœl¹ o
tym osoby, które s¹ samotne. My zreszt¹ czêsto jesteœmy odwiedzani przez takich
starszych, samotnych ludzi.
Przychodz¹ do ADM lub do
nas, do ZGM z jednym problemem, ale siedz¹ i po dwie
godziny,
opowiadaj¹
o
wszystkich swoich problemach. Natomiast m³odzi,
którzy maj¹ dzieci, chcieliby
plac zabaw - jak¹œ piaskownicê, jak¹œ huœtawkê. Natomiast ci, którzy maj¹ starsze
dzieci, chcieliby ju¿ jakiœ
s³upek z koszem, mo¿e jakieœ boisko. A jeszcze inni
wymyœlaj¹, ¿e dobrze by

by³o utwardziæ, bo na rolkach
by sobie dzieci pojeŸdzi³y.
No i przy zagospodarowaniu
takiego podwórka jest problem, ¿eby te wszystkie
opcje i racje pogodziæ. No i
choæby dlatego my ca³y czas
musimy byæ takim mediatorem miêdzy ludŸmi i tak siê
poruszaæ, ¿eby pogodziæ te
racje.
- Wynika z tego, ¿e ZGM
jest nie tylko zarz¹dc¹
substancji mieszkaniowej,
ale i po trochê socjologiem.
Te¿,
te¿
musimy
wys³uchaæ ka¿dego. Nieraz
ja sama widzê, jak tu przychodz¹ lokatorzy ze skargami, bo coœ za d³ugo trwa, a
przy okazji opowiadaj¹ historie swojego ¿ycia, co s³ychaæ
u dzieci. Ja mam takich
klientów, ¿e opowiadaj¹ mi
od lat, co tam u nich s³ychaæ.
Najwa¿niejsze, ¿eby byæ dla
mieszkañca przyjaznym, nie
stwarzaæ bariery urzêdniczej. Zawsze staramy siê
szukaæ wyjœcia z ka¿dej sytuacji. Nie tratujemy ludzi jak
zwyk³ych petentów.
- No i chyba siê udaje, bo
od jakiegoœ czasu skoñczy³o siê labidzenie na
strasznych ludzi z ZGM…
- Te¿ mnie siê tak wydaje.
Du¿o szkolimy naszych pracowników w³aœnie pod takim
k¹tem, ¿eby potrafili rozmawiaæ z ludŸmi, ¿eby nie traktowali ich oschle. Staramy
siê wychodziæ z ró¿nymi inicjatywami do mieszkañców.
Byæ mo¿ne nam siê w koñcu
rzeczywiœcie uda³o odwróciæ
z³e postrzeganie.

RENATA OCHWAT

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/
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Dobry zawód nadal jest w cenie
Ka¿dy cz³owiek dokonuje w swoim ¿yciu nieskoñczonej liczby wyborów.

Fot. Archiwum AJP

Jedne s¹ wa¿ne, inne mniej
istotne, ale jeden z nich ma
znaczenie szczególne, gdy¿
dotyczy wyboru zawodu, a
wiêc tego, czym chcielibyœmy
w swoim ¿yciu siê zajmowaæ.
Trafna decyzja oznacza, ¿e
swoj¹ pracê bêdziemy wykonywaæ chêtnie, z czasem
j¹ polubimy, bêdzie ona dla
nas Ÿród³em satysfakcji i sposobem na ¿ycie. Jednak wybór zawodu czêsto oznacza
niewiadom¹ o przysz³e miejsce pracy i stabilnoœæ zatrudnienia.
W podjêciu tak wa¿nej decyzji pomocne mog¹ byæ informacje p³yn¹ce z rynku pracy o
tym, w których zawodach
naj³atwiej znaleŸæ zatrudnienie. „Barometr zawodów
2017” dla Gorzowa Wielkopolskiego zawiera d³ug¹ listê profesji szczególnie poszukiwanych przez lokalnych pracodawców. S¹ tu miêdzy innymi:
spedytorzy i logistycy, magazynierzy, specjaliœci ds. finansowych, specjaliœci ds. reklamy, marketingu i sprzeda¿y,
specjaliœci ds. zarz¹dzania zasobami ludzkimi i rekrutacji,
samodzielni ksiêgowi, pracownicy ds. finansowo-ksiêgowych, przedstawiciele handlowi, kierownicy ds. produkcji,
zarz¹dzania i obs³ugi biznesu,
kierownicy sprzeda¿y.
W tym kontekœcie warto zadaæ sobie pytanie, gdzie zdobyæ wykszta³cenie niezbêdne
do pracy w wy¿ej wymienionych zawodach?
Wydzia³ Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Parady¿a
w Gorzowie Wielkopolskim
oferuje studia, pozwalaj¹ce
ubiegaæ siê o zatrudnienie w
wymienionych profesjach.
Kszta³c¹c na czterech kierunkach (zarz¹dzanie, ekonomia, finanse i rachunkowoœæ
oraz logistyka), w ramach
których dostêpnych jest dziewiêtnaœcie specjalnoœci, posiada szerok¹ ofertê dla osób
zainteresowanych zdobyciem
praktycznego zawodu. Ju¿ w
trakcie studiów przyszli managerowie, ksiêgowi, logistycy odbywaj¹ praktyki w wybranych przez siebie przedsiêbiorstwach. Mog¹ rozwijaæ

W podjęciu decyzji o wyborze kierunku studiów pomocne mogą być informacje płynące z
rynku pracy.

swoje zainteresowania poprzez udzia³ w ró¿nego rodzaju ko³ach naukowych,
szkoleniach i warsztatach
przygotowuj¹cych ich do
przysz³ego zawodu.
Kierunek Zarz¹dzanie jest
idealnym wyborem dla osób
o zdolnoœciach organizacyjnych i przedsiêbiorczych, lubi¹cych wyzwania i gotowych
podejmowaæ ryzyko. W trakcie studiów na specjalnoœci
zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem zdobywa siê wiedzê i
umiejêtnoœci z zakresu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, zarz¹dzania personelem, marketingu, ekonomii
oraz prawa. Studia przeznaczone s¹ przede wszystkim
dla osób chc¹cych pe³niæ
funkcje kierownicze lub zamierzaj¹cych za³o¿yæ w przysz³oœci w³asn¹ firmê. To specjalnoœæ dla osób, które
chcia³yby, aby ich przysz³a
praca polega³a m.in. na organizowaniu i nadzorowaniu
dzia³añ w firmie, podejmowaniu wa¿nych decyzji, kontrolowania efektów pracy.

Wybór specjalnoœci zarz¹dzanie procesami logistycznymi oznacza przygotowanie polegaj¹ce na poznaniu zjawisk wystêpuj¹cych na
rynku, zasad zarz¹dzania
magazynem i dostawami, wykorzystaniu zarz¹dczych syste mów logistycznych. Wybieraj¹c tê specjalnoœæ absolwent
bêdzie przygotowany do analizowania i projek towania systemów
logistycznych,
zarz¹dzani ³añcuchami logistycznymi, rozwi¹zywania problemów zarz¹dzania logistycznego w przedsiêbiorstwach
produkcyjnych
i
us³ugowych, koordynowania
procesów logistycznych w warunkach du¿ej dynamiki zjawisk rynkowych. Bêdzie móg³
podj¹æ pracê jako: koordynator przep³ywu produktów i
us³ug, specjalista ds. obs³ugi
klienta, transportu, sk³adowania i utrzymy wania zapasów,
realizacji zamówieñ.
Specjalnoœæ zarz¹dzanie
zasobami ludzkimi jest ofert¹
adresowan¹
do
osób
pragn¹cych pracowaæ w cha-

rakterze m. in. specjalistów
ds. rekrutacji, szkoleñ, p³ac,
administracji personalnej.
Specjalnoœæ umo¿liwia zdobycie praktycznej wiedzy z
zakresu rekrutacji, motywowania, oceniania i wynagradzania pracowników, komunikacji wewnêtrznej, przeprowadzania
negocjacji
w
biznesie, zarz¹dzania wiedz¹
i zmian¹ w firmie. Absolwenci
tej specjalnoœci potrafi¹ diagnozowaæ i rozwi¹zywaæ problemy personalne, psychologiczne i organizacyjne powstaj¹ce w ró¿nego typu
firmach. Zdobyta wiedza
przygotowuje ich do pracy w
dzia³ach personalnych ró¿nej
wielkoœci przedsiêbiorstw.
Zarz¹dzanie jakoœci¹ to
specjalnoœæ, która umo¿liwia
zdobycie wiedzy z zakresu
zarz¹dzania produkcj¹, doskonalenia procesowego,
systemów zarz¹dzania jakoœci¹, metod i technik
zarz¹dzania jakoœci¹, audytowania i certyfikacji. W konsekwencji umo¿liwia pe³nienie funkcji kierowniczych, ko-

ordynacyjnych, kontrolnych i
wykonawczych w obszarze
zarz¹dzania jakoœci¹ na stanowiskach: menad¿era jakoœci, audytora, specjalisty ds.
jakoœci i bezpieczeñstwa produktu.
Na drugim z kierunków Finanse i Rachunkowoœæ oferowane s¹ 3 specjalnoœci.
Pierwsza z nich bankowoœæ,
to oferta adresowana do
osób
zainteresowanych
wiedz¹
z zakresu funkcjonowania
systemu bankowego i innych
instytucji finansowych, która
pozwoli na zdobycie m.in.
umiejêtnoœci oceny wiarygodnoœci i badania zdolnoœci kredytowej, monitoringu kredytowego, a tak¿e kompendium
wiedzy z zakresu poszczególnych produktów i rodzajów
dzia³alnoœci
prowadzonej
przez banki. Ukoñczenie tej
specjalnoœci przygotowuje do
pracy w instytucjach finansowych, agencjach kredytowych, doradztwie finansowym.
Finanse w sektorze administracji publicznej to specjalnoœæ umo¿liwiaj¹ca nabycie
wiedzy z obszaru zarz¹dzania finansami w administracji
publicznej, zamówieñ publicznych, zasad bud¿etowych
oraz prawa podatkowego. Absolwent tej specjalnoœci nabywa specjalistyczn¹ wiedzê i
umiejêtnoœci z zakresu gospodarki finansowej pañstwa
oraz samorz¹du terytorialnego. Uzyskuje zdolnoœæ pozyskiwania œrodków europejskich s³u¿¹cych finansowaniu
inwestycji publicznych.
Na specjalnoœci rachunkowoœæ i podatki studenci zdobywaj¹ wiedzê z obszaru rachunkowoœci finansowej i zarz¹dczej,
kompleksowej
obs³ugi finansowo-ksiêgowej
podmiotów gospodarczych
oraz opodatkowania przedsiêbiorstw, osób fizycznych i
prawnych. Nabywaj¹ umiejêtnoœci prowadzenia ksi¹g
rachunkowych, sporz¹dzania
sprawozdañ finansowych, a
tak¿e wiedzê niezbêdn¹ do
efektywnego zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstwa.

Dziêki uzyskanym kwalifikacjom mog¹ podj¹æ zatrudnienie jako specjaliœci ds. rachunkowoœci, doradcy podatkowi, ksiêgowi, referenci w
dzia³ach finansowych.
Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku Zarz¹dzanie
stanowi¹ ofertê
dla osób, które posiadaj¹c
ju¿ tytu³ licencjata lub in¿yniera, chcia³yby uzyskaæ tytu³
zawodowy magistra w ramach jednej z 6 specjalnoœci,
którymi s¹: zarz¹dzanie
przedsiêbiorstwem, rachunkowoœæ i zarz¹dzanie finansami, manager turystyki, manager administracji, manager
logistyki, doradztwo personalne i coaching w biznesie.
Oferowane specjalnoœci dostarczaj¹ wszechstronnej i
specjalistycznej wiedzy z zakresu najnowszych trendów
w naukach o zarz¹dzaniu
oraz naukach pokrewnych,
odnosz¹cych siê do problemów funkcjonowania organizacji w zmiennych warunkach rynkowych.
Studia magisterskie stanowi¹ okazjê do zdobycia lub
pog³êbienia wiedzy z zakresu innowatorskich przedsiêwziêæ o ró¿nym charakterze, warunkuj¹cych skuteczne zarz¹dzanie, a tak¿e
wyposa¿aj¹ studenta w
umiejêtnoœci i kompetencje
niezbêdne do rozpoznawania i diagnozowania problemów na wszystkich szczeblach zarz¹dzania w organizacjach ró¿nego typu oraz
doboru odpowiednich technik
i metod ich rozwi¹zywania.
Absolwent mo¿e podj¹æ
pracê w przedsiêbiorstwach
krajowychi zagranicznych
ró¿nego typu i wielkoœci,
agencjach konsultingowych,
instytucjach oko³obiznesowych, organizacjach nonprofit, jednostkach administracji pañstwowej i samorz¹dowej lub podj¹æ siê
prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Szczegó³owe informacje na
temat oferty wydzia³u dostêpne s¹ pod adresem:
www.ajp.edu.pl

DR ALBIN SKWAREK
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Randka na stole operacyjnym
w szpitalu
Po tym zabiegu pacjenci ju¿ w nastêpnej dobie mogli zostaæ wypisani do domu.
kaj¹ siê przy zmianie chorobowej. Ta metoda stosowana przy omijaniu niektórych
guzów przewodu pokarmowego wymaga du¿ej sprawnoœci i umiejêtnoœci operatora.
- Wspólnie z dr Janiszewskim i dr Maciejem Kococikiem z naszego szpitala
trzem pacjentom wykonaliœmy drena¿e przezskórne.
Zdecydowaliœmy siê na zabieg
hybrydowy,
czyli
po³¹czenie klasycznej techniki chirurgicznej z nowoczesnymi technikami endoluminarnymi wywodz¹cymi
siê z radiologii interwencyjnej. Jego zadaniem jest
ma³oinwazyjne udro¿nienie
dróg ¿ó³ciowych i umo¿liwienie swobodnego wyp³ywania ¿ó³ci - wyjaœnia Marek
Buszkiewicz - chirurg i endoskopista z Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp.

Fot. Archiwum WSzW w Gorzowie

Chirurdzy z Oddzia³u Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jako pierwsi w woj. lubuskim wykonali operacje
zwane przez specjalistów
rendez-vous, polegaj¹ce na
po³¹czeniu technik endoskopowych i przezskórnego radiologicznego leczenia dróg
¿ó³ciowych. W pierwszych
zabiegach gorzowskim chirurgom pomaga³ dr Kazimierz Janiszewski z warszawskiej Endoterapii. Kolejne robi¹ ju¿ sami.
Zastosowana w gorzowskim szpitalu metoda œwietnie sprawdza siê u pacjentów, u których nie mo¿na
wykonaæ tradycyjnego endoskopowego
zabiegu
ECPW czyli drena¿u dróg
¿ó³ciowych od strony dwunastnicy. Zabieg wykonywany jest jednoczeœnie przez
dwa zespo³y chirurgiczne.
Ich narzêdzia wprowadzane
do
cia³a
pacjenta
niezale¿nie od siebie, spoty-

Marek Buszkiewicz - chirurg i endoskopista z
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

W tego typu zabiegach
gros pacjentów, to pacjenci
onkologiczni. Niestety zmiany rakowe dróg ¿ó³ciowych
nale¿¹ do nowotworów, których leczenie jest bardzo
trudne. Tradycyjne leczenie
chirurgiczne
(ECPW)
mo¿na zastosowaæ tylko u
chorych, u których guz
umiejscowi³ siê blisko œciany
dwunastnicy. W innych przypadkach zazwyczaj leczy
siê tylko objawy tej choroby
czyli zak³ada siê dren (po
którym sp³ywa ¿ó³æ) oraz minimalizuje ból. Nowa metoda leczenia tego typu nowotworu (rendez-vouz) daje
szansê terapii wiêkszej liczbie chorych.
- Dziêki rendez-vous w wykonaniu chirurga, endoskopisty i radiologa mo¿emy
sprawiæ, by nie powsta³ odwrócony pasa¿ ¿ó³ci, tzn.
umo¿liwiæ naturalne sp³ywanie ¿ó³ci do dwunastnicy. To
bardzo
wa¿ne
dla

prawid³owego
przebiegu
procesu trawienia pokarmów szczególnie tych, które
zawieraj¹ t³uszcze - t³umaczy Marek Buszkiewicz. Jeœli u osoby zoperowanej
tradycyjnym sposobem pokarm w drogach ¿ó³ciowych
natrafia na przeszkodê ¿ó³æ
wyp³ywa do zewnêtrznego
worka i jest wylewana. Nie
spe³nia wiêc swojej roli - dodaje chirurg.
Pierwsi pacjenci, u których
zastosowano metodê rendez-vous ju¿ w nastêpnej
dobie mogli zostaæ wypisani
do domu, gdyby robiæ taki
zabieg
tradycyjnie
to
spêdziliby w szpitalu 2-3 tygodnie.
Nowa metoda mo¿e byæ
stosowana tak¿e u pacjentów
z przewlek³ym zapaleniem
trzustki, anomaliami anatomicznymi, po operacjach
zmniejszenia ¿o³¹dka i usuniêcia guza g³owy trzustki.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Przed nami kolejny sezon grypowy
Zdaniem ekspertów szczepienie jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania grypie i jej powik³aniom.
Przed t¹ groŸn¹ chorob¹
zakaŸn¹ chroni¹ siê te¿
pracownicy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego. Chêtni bêd¹
poddawani szczepieniom
najnowsz¹
czterowalentn¹ szczepionk¹, która
zapewnia
najszersz¹
mo¿liw¹ ochronê przed
gryp¹.
Dziêki dofinansowaniu akcji przez Zarz¹d lecznicy
pracownicy szpitala zap³acili

r e k l a m a

tylko 1 ceny rynkowej szczepionki.
- To jedno z naszych
dzia³añ, które maj¹ ograniczyæ liczbê zwolnieñ lekarskich pojawiaj¹cych siê w
sezonie jesienno-zimowym.
Grypa jest chorob¹ demokratyczn¹. £atwo jest siê zaraziæ, a pracownicy s³u¿by
zdrowia z racji wykonywanych
przez
siebie
obowi¹zków, znajduj¹ siê w
grupie ryzyka. Chcemy temu

zapobiec. Dofinansowuj¹c
szczepienia liczymy na to, ¿e
nasi pracownicy sami nie
bêd¹ zara¿aæ i bêd¹ bardziej
odporni na „przyjêcie” choroby od innych - mówi Jerzy
Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp.
Przeciw grypie szczepiæ
powinny siê wszystkie osoby, które chc¹ zapobiegaæ
chorobie i jej powik³aniom,

ale najwiêcej korzyœci ze
szczepieñ dotycz¹ osób choruj¹cych przewlekle (na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego, cukrzycê oraz choroby uk³adu oddechowego),
seniorów, dzieci i kobiet w
ci¹¿y.
Szczepionka czterowalentna, któr¹ przyjmuj¹ pracownicy szpitala zawiera antygeny dwóch szczepów grupy
typy A (Michigan/45/2015
(H1N1)
i
Hong

Kong/4801/2014
(H3N2)
oraz antygeny typu B (Brisbane/60/2008 Victoria) i
Phuket/3073/2013 (Yamagata).
Objawy grypy to przede
wszystkim kaszel, ból gard³a,
katar, wysoka gor¹czka (powy¿ej 38 stopni C), dreszcze, bóle miêœniowo-stawowe, bóle g³owy, ból w klatce
piersiowej, z³e samopoczucie, brak ³aknienia, nudnoœci
i wymioty. Grypa mo¿e pro-

wadziæ te¿ do powik³añ m.in.
zapalenia p³uc i oskrzeli, zapalenia ucha œrodkowego,
zapalenia miêœnia sercowego i osierdzia, zaostrzenia
istniej¹cych chorób przewlek³ych, powik³añ neurologicznych.
Ka¿dego roku na œwiecie
epidemie grypy powoduj¹
ok. 3 mln ciê¿kich zachorowañ i nawet 500 000 zgonów.
A.W.
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Stawiamy na przemysł
zaawansowany technologicznie
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obchodzi w tym roku 20-lecie dzia³alnoœci.
Na pocz¹tku paŸdziernika
w Filharmonii Gorzowskiej
odby³o siê z tej okazji spotkanie podsumowuj¹ce wk³ad
spó³ki w rozwój gospodarczy
regionu.
Jednym z podstawowych
za³o¿eñ powo³ania KSSSE
by³o przeciwdzia³anie bezrobociu strukturalnemu w regionie. Po 20 latach funkcjonowania Strefy, bezrobocie
w „miastach strefowych” jest
bliskie zeru.

zuje siê byæ infrastruktura,
g³ównie droga S-3.
- Jest to droga ¿ycia, arteria wokó³, której koncentruje
siê teraz ¿ycie gospodarcze
województwa. Czekamy a¿
droga ta jak najszybciej zostanie poci¹gniêta przynajmniej do Bolkowa. Marz¹
nam siê równie¿ inwestycje
kolejowe. Brakuje szczególnie elektryfikacji linii kolejowej z Kostrzyna do Krzy¿a,
potrzebny jest te¿ szybszy
remont magistrali nadodrzañskiej oraz budowa przepraw mostowych na Odrze wymienia.

Najlepszy rok w historii

Fot. Robert Borowy

- Dla nas obecny rok jest
szczególny, nie tylko ze
wzglêdu na jubileusz - mówi
Krzysztof Kielec, prezes
KSSSE. - Ju¿ teraz mo¿emy
powiedzieæ, ¿e osi¹gniemy
najwy¿szy roczny zysk w
ca³ej historii spó³ki. Ma³o tego, jesteœmy na najlepszej
drodze, ¿eby pobiæ najlepszy
dotychczasowy wynik o sto
procent - cieszy siê i zaraz
dodaje, ¿e kiedy spojrzy siê
na wszystkie liczby, dotycz¹ce ca³ego 20-lecia,
mo¿na zwróciæ uwagê, jak
dynamicznie rozwija³a siê
spó³ka.
- Najwa¿niejsze, ¿e dziêki
Strefie zdo³aliœmy przenieœæ
siê na zupe³nie inny etap
rozwoju gospodarczego. Pocz¹tkowo inwestorzy otrzymywali wiêksze przywileje,
potem to siê zmieni³o, lecz
najistotniejsze, ¿e zachowana zosta³a dynamika przyci¹gania inwestorów, a to z
kolei pozwala³o ca³y czas eliminowaæ bezrobocie - wyjaœnia prezes.
Pierwotnie Strefa utworzona zosta³a na terenach inwestycyjnych
Kostrzyna
i
S³ubic. Obecnie dzia³a na
obszarze 56 podstref w
trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim

r e k l a m a

Nadrobić stracony czas

Prezesi KSSSE Stanisław Iwan i Krzysztof Kielec oraz przewodniczący rady miasta Sebastian
Pieńkowski są zgodni, że trzeba nadrobić stracony czas w zakresie poszukiwań inwestorów
oferujących wysokopłatne stanowiska pracy.

oraz wielkopolskim. £¹czna
powierzchnia
wszystkich
podstref wynosi 2.201 hektarów.
Na przestrzeni dwóch dekad dzia³alnoœci zarz¹d
KSSSE wyda³ 327 zezwoleñ
na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej. Najwiêcej firm
reprezentuje kapita³ niemiecki - 37 %, na drugim miejscu
plasuje siê kapita³ polski 27%.
- W innych Strefach ten kapita³ pochodzi najczêœciej z
innych kierunków ni¿ u nas,
a wynika to z tego, ¿e
le¿ymy na pograniczu polsko-niemieckim - t³umaczy
Stanis³aw Iwan, wiceprezes
KSSSE.
£¹czne, poniesione we
wszystkich
podstrefach,
nak³ady inwestycyjne, ujmuj¹c inwestorów prowadz¹cych dzia³alnoœæ bez
zezwolenia uprawniaj¹cego
do korzystania z ulg podatkowych, wynosz¹ 8,13 mld
z³. Do tego inwestorzy zade-

klarowali nak³ady na kolejne
inwestycje w wysokoœci blisko 8 mld z³.

Droga życia

Zatrudnienie na terenie
Strefy znalaz³o ponad 32 tysi¹ce osób, z czego nowoutworzone miejsca pracy to
20 tysiêcy etatów i utrzymane ponad 12 tysiêcy. Inwestorzy zadeklarowali utworzenie kolejnych blisko 12,5
miejsc pracy.
Bran¿e wiod¹ce w KSSSE
to bran¿a: automotive, papiernicza, drzewna, tworzyw
sztucznych oraz elektroniczna. Najwiêksi inwestorzy,
którzy ulokowali swoje fabryki na terenie naszej Strefy to:
Volkswagen Poznañ, Amica
Wronki, Arctic Paper Kostrzyn, ICT Poland, TPV Displays Polska, Olsa Poland,
Gedia Poland, Homanit Polska, Barlinek Inwestycje, Zalando, BMW.
- Obecnie spó³ka koncentruje siê na pozyskiwaniu in-

westycji o wysokim wk³adzie
technologicznym, gwarantuj¹cym dynamiczny rozwój
nie tylko przemys³u, ale równie¿ szkolnictwa wy¿szego.
Spó³ka zaanga¿owana jest
w
szeroko
rozumiane
dzia³ania CSR w regionie
oraz rozwój szkolnictwa zawodowego - t³umaczy Andrzej Kail, dyrektor ds. marketingu.
Jest to wa¿ne, poniewa¿ na co zwraca uwagê prezes
Krzysztof Kielec - mediana
zarobków plasuje lubuskie
miasta na szarym koñcu.
- Wynika to z potencja³u
rynku pracy, który u nas nie
jest jeszcze odpowiednio
ukszta³towany, a to kwalifikacje pracownicze s¹ w pierwszej kolejnoœci brane pod
uwagê przy podejmowaniu
decyzji o lokalizacji inwestycji - podkreœla.
Wiceprezes Stanis³aw Iwan
zwraca uwagê, ¿e ogromnym kapita³em dla gospodarczego rozwoju regionu oka-

Dwudziestoletnia dzia³alnoœæ
KSSSE
istotnie
wp³ynê³a równie¿ na gospodarczy rozwój samego Gorzowa.
- W naszym mieœcie powsta³o kilka du¿ych fabryk i
dobrze, bo przypomnijmy sobie, jak du¿e mieliœmy bezrobocie - mówi Sebastian Pieñkowski, przewodnicz¹cy
rady miasta. - Wiem, ¿e
dawniej mówiliœmy o tych firmach, ¿e s¹ to jedynie montownie, ale one by³y wówczas bardzo potrzebne. Dzisiaj przechodzimy na wy¿szy
etap, na którym mamy przemys³ bardziej zaawansowany technologicznie. Musimy
goniæ inne rejony kraju i to
czynimy dziêki dynamicznemu rozwojowi Strefy - zaznacza.
Przewodnicz¹cy Pieñkowski przyznaje, ¿e jako miasto
nie w pe³ni wykorzystujemy
mo¿liwoœci rozwojowe, ale
najwa¿niejsze, ¿e mamy tereny, które mo¿na wykorzystaæ na dalsze inwestycje.
- Je¿eli spojrzymy na wskaŸnik bezrobocia w mieœcie to
mo¿emy powiedzieæ, ¿e jako

miasto potrafimy wykorzystaæ fakt, ¿e obok mamy
Strefê i przy jej pomocy
œci¹gaæ inwestorów - kontynuuje Sebastian Pieñkowski.
- Z drugiej strony bezrobocie
w ca³ym kraju jest niskie,
dlatego to nie jest powód do
dumy. Bardziej liczy siê tworzenie
wysokop³atnych
miejsc pracy, a do tego potrzebne s¹ inwestycje o wysoko zaawansowanych technologiach. I pod tym
wzglêdem odstajemy od innych. Dlaczego? To ju¿ jest
pytanie do prezydentów,
obecnego oraz poprzedniego. Skoro jednak nie w pe³ni
wykorzystaliœmy wczeœniej
swojej szansy, w tej chwili
trzeba ciê¿ko pracowaæ,
¿eby nadrobiæ stracony czas
- zaznacza.
Prezes Krzysztof Kielec dodaje, ¿e we wspó³pracy z oddzia³em terenowym Agencji
Nieruchomoœci
Rolnych,
trwaj¹ prace nad przygotowaniem atrakcyjnej oferty
dla inwestorów pragn¹cych
ulokowaæ swoje podmioty w
Gorzowie.
- Na razie, w porównaniu
do innych samorz¹dów o podobnym potencjale, gorzowska oferta nie jest najkorzystniejsza g³ównie ze
wzglêdu na s³ab¹ infrastrukturê techniczn¹ czy nierozwi¹zane kwestie w³asnoœciowe. Dla potencjalnych inwestorów s¹ to czynniki zbyt
du¿ego ryzyka, bo skoro
maj¹ oni naprawdê bardzo
szeroki wybór stawiaj¹ na tereny optymalnie przygotowane, tak¿e logistycznie. W wyœcigu o inwestorów trzeba
dysponowaæ ró¿nymi atutami, nale¿y byæ równie¿ mocno konkurencyjnym - wyjaœnia na koniec.
ROBERT BOROWY

prosto z miasta
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Innowacyjne technologie w Gorzowie
Weekendowy Szlak Naukowy dziêki Lubuskiej Organizacji Pracodawców zagoœci³ równie¿ w naszym mieście.
20 paŸdziernika br., w ramach Weekendowego Szlaku Naukowego uczniowie gorzowskiego Zespo³u Szkó³ Mechanicznych wyruszyli z Lubusk¹ Organizacj¹ Pracodawców na politechniczn¹ przygodê pod has³em „Innowacja i Politechnizacja z LOP-em”.
Dziêki uprzejmoœci gorzowskiego PKS-u m³odzie¿ odwiedzi³a dwa nowoczesne zak³ady. Ma³o kto dzisiaj pamiêta, ale
PKS to firma z tradycjami. Zal¹¿ki Pañstwowej Komunikacji
Samochodowej powsta³y w Gorzowie ju¿ w czerwcu 1949 roku. W pierwszych latach PKS zatrudnia³ 147 pracowników,
dysponowa³ piêcioma samochodami, trzema ci¹gnikami oraz
piêtnastoma zaprzêgami konnymi. We wrzeœniu 2000 roku
pracownicy spó³ki przejêli maj¹tek PKS w leasing. - Obecnie
zatrudniamy 360 pracowników w siedmiu oddzia³ach w województwie lubuskim i wielkopolskim. Tabor to 274 jednostki
przewozowe - informuje Krzysztof Czêstochowski, prezes
zarz¹du PKS sp. z o.o. w Gorzowie.

Rozwiązania na miarę jutra

Fot. Ma³gorzata Ziêtek

Uczniowie najpierw obejrzeli Fabrykê Maszyn do Drewna
GOMAD. Przy okazji us³yszeli, ¿e 2 stycznia 1952 roku na
bazie warsztatów „Pagedu” i Wytwórni Narzêdzi Leœnych Pañstwowej Centrali Produktów Niedrzewnych „Las” powsta³
Gorzowski Zak³ad Przemys³u Maszynowego Leœnictwa
(GZPML). Firma najpierw produkowa³a proste narzêdzia i naprawia³a sprzêt dla leœnictwa. W 1958 roku rozpoczêto produkcjê ci¹gnika jednoosiowego „Dzik”, a dwa lata póŸniej glebogryzarki „Mrówka”. Przez nastêpne 15 lat w zak³adzie powsta³o ponad 16 tysiêcy „Dzików”. W kolejnych latach firma
koncentrowa³a siê ju¿ wy³¹cznie na obrabiarkach do drewna.
W 2003 roku nast¹pi³a prywatyzacja zak³adu. Powsta³a Fabryka Maszyn do Drewna GOMAD sp. z o.o., która specjalizuje siê w konstruowaniu i produkcji obrabiarek zadaniowych
na indywidualne zamówienia. W 2017 roku GOMAD obchodzi 65-lecia istnienia.
Andrzej Graczykowski, prezes zarz¹du Fabryki Maszyn
do Drewna GOMAD podkreœli³, ¿e w Gorzowie powstaj¹ najwy¿szej jakoœci obrabiarki spe³niaj¹ce œwiatowe standardy: Na rynku jesteœmy absolutnym liderem, zarówno w Polsce,
jak i Europie. Dlatego chcemy, by wizerunek fabryki odzwierciedla³ innowacyjnoœæ naszych produktów przy jednoczesnym zachowaniu w centrum tego, co stanowi ich przeznaczenie - drewna.

Mestil Kariera Młodych Plus

Nastêpnie uczniowie odwiedzili Zak³ad Mechaniczny „MESTIL”, przedsiêbiorstwo utworzone w 1996 roku z Wydzia³u
Mechanicznego ZWCH „STILON” S.A. Tu us³yszeli, ¿e firma
zatrudnia 160 osób i mocno stawia na rozwój kadry. Dla
m³odych osób chc¹cych podj¹æ pracê w firmie Mestil przygotowano specjalny program „Mestil Kariera M³odych Plus”, w
ramach którego pracownicy maj¹ mo¿liwoœæ wyjazdu za granicê w zwi¹zku z realizacj¹ kontraktów miêdzynarodowych.
W przesz³oœci tego typu zadania by³y realizowane miêdzy innymi w Stanach Zjednoczonych, Chinach, W³oszech, Tajlandii, Rosji, Francji, Hiszpanii, Bangladeszu, Anglii. MESTIL
dofinansowuje równie¿ studia zaoczne oraz certyfikowane
szkolenia wewnêtrzne np. na obrabiarki CNC, spawalnicze,

Uczniowie gorzowskiego “Mechanika” na terenie Zakładu Mechanicznego MESTIL.

jak równie¿ zewnêtrzne kursy np. z jêzyka niemieckiego, angielskiego oraz kursy programowania maszyn i wiele innych.
- Nasi pracownicy zdobyli bogate doœwiadczenie pracuj¹c
nad powstawaniem najnowoczeœniejszych narzêdzi do produkcji samochodów, linii produkcyjnych do wytwarzania wysokiej jakoœci opon oraz maszyn dla najwiêkszego na œwiece
producenta kabli œwiat³owodowych - podkreœli³ prezes firmy
„MESTIL” Zbigniew Rudowicz.
Przemys³aw Suszczewicz z dzia³u marketingu informuje,
¿e osoby zainteresowane prac¹ w zak³adzie mog¹ wys³aæ
swoje zg³oszenie na adres rekrutacja@mestil.pl {mailto:rekrutacja@mestil.pl} z dopiskiem Echo Gorzowa.

Politechnizacja jest niezbędna

Organizatorem Weekendowego Szlaku Naukowego jest
marsza³ek Województwa Lubuskiego El¿bieta Anna Polak.
Do udzia³u w tegorocznym przedsiêwziêciu zaproszone zosta³y: uczelnie wy¿sze, lubuskie firmy, ko³a zainteresowañ
oraz instytucje kultury. Celem akcji jest wypromowanie
miejsc zwi¹zanych z nauk¹, tak¿e t¹ zawodow¹.
Wyjazd do gorzowskich zak³adów uatrakcyjni³ teoretyczn¹ naukê
i przybli¿y³ uczniom przemys³ow¹ rzeczywistoœæ. I byli pod
wielkim wra¿eniem tego, co zobaczyli. Weekendowy Szlak

Naukowy wspó³organizowany przez gorzowskich przedsiêbiorców chwali³ tak¿e dyrektor gorzowskiego „Mechanika”
Piotr Kruk: - To bardzo wa¿ne przedsiêwziêcie w zawodowej
edukacji, promuj¹ce politechnizacjê wœród uczniów szkó³
technicznych. M³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ dopytania siê o
techniczne i praktyczne kwestie, czego brakuje na lekcjach.
Mo¿e niektórzy nasi uczniowie po obejrzeniu tych zak³adów
zechc¹ tam pracowaæ.
Wojciech Konigsberg z Wydzia³u Promocji Departamentu
Zarz¹dzania Regionalnym Programem Operacyjnym zaznacza, ¿e to ju¿ duga edycja Weekendowego Szlaku Naukowego.
W przysz³ym roku organizatorzy tego przedsiêwziêcia bêd¹
d¹¿yli do tego aby wszyscy chêtni mogli obejrzeæ interesuj¹ce
ich zak³ady stosuj¹ce innowacyjne technologie w Gorzowie.
Z kolei przewodnicz¹cy zarz¹du Lubuskiej Organizacji Pracodawców, Henryk Maciej WoŸniak, podsumowuj¹c
dzia³ania LOP w ramach Weekendowego Szlaku Naukowego
stwierdzi³:
- Promocja kszta³cenia zawodowego wœród m³odych ludzi
jest niezbêdna, aby za kilka, kilkanaœcie lat nasz rynek pracy
nie uleg³ za³amaniu z powodu braku wykwalifikowanych pracowników.
MAŁGORZATA ZIÊTEK
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Modlitewny młynek z Tybetu
też sobie przywiozłem
Ze Stefanem Piosikiem, przedsiêbiorc¹, podró¿nikiem i fotografem, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum Stefana Piosika

- Gdzie pana znów wywia³o?
- Wywia³o mnie ostatnio do
Tybetu i Chin. Rozpoczêliœmy zwiedzanie od pobytu w
stolicy prowincji Syczuan,
Chengdu. Miasto liczy sobie
12 milionów mieszkañców, a
ca³y rejon metropolii liczy sobie 20 mln ludzi. Dla Europejczyków Chiny to rodzaj
wielkiego szoku. Mo¿na to
pokazaæ na moim przyk³adzie. Ostatni raz by³em w Chinach 10 lat temu i przez ten
okres nast¹pi³ olbrzymi skok
cywilizacyjny. Taki dostrzegalny z zewn¹trz. Bo o ile
dziesiêæ lat temu by³o tam 11
tys. kilometrów autostrad, to
teraz jest 100 tysiêcy kilometrów, czyli co rok budowa³o siê tam przynajmniej 10
tys. kilometrów autostrad.
Oczywiœcie, nie tylko same
autostrady, bo ca³a infrastruktura temu towarzysz¹c,
myœl techniczna, jest to niebywa³y szok.
- Chce pan powiedzieæ,
¿e Chiny przegoni³y Europê?
- Tak, chcê to powiedzieæ.
Chiny przegoni³y Europê.
Mo¿emy czuæ dyskomfort.
Zreszt¹ tego nie da siê tak
prosto porównaæ. Zreszt¹ jak
siê cz³owiek wg³êbi w historiê Chin i kulturê tego kraju,
to nagle siê odkryje, ¿e Chiny zawsze by³y przed Europ¹. No i teraz znów wracaj¹ na tê pozycjê. Ale w tym
Chengdu zobaczy³em coœ,
na czym mi bardzo zale¿a³o,
a mianowicie operê syczuañsk¹.
Polega
ona
g³ównie na zmianie masek,
aktor zmienia stale maski,
które symbolizujê ró¿ne jego
nastroje. U nas, w Europie
opera to ró¿ne glosy, to melodyka, w operze syczuañskiej to w³aœnie maska i jej
u¿ywanie wyznacza kierunek opowieœci. A drugie moje spotkanie z teatrem w Chinach, to by³ spektakl pod tytu³em „Dynastia Tang”. I na
nas, Polakach wywar olbrzymie wra¿enie. By³em w grupie z³o¿onej z 16 osób i
ka¿dy jednak na swój sposób odebra³ ten spektakl.
Trwa³o to prawie dwie godziny, bez znajomoœci jêzyka
byliœmy skazani na ruch,
dŸwiêk, kolor, bajeczny dodam. Co jakiœ czas pojawiali
siê tancerze, ale tacy z
umiejêtnoœciami akrobatycznymi. No, by³o na co popatrzeæ. Tym bardziej, ¿e spektakl uk³ada³ siê w postaci
amplitudy, by³y fragmenty
szybkie, po których nastêpowa³y wolne.

S. Piosik: Widziałem Himalaje od północy. Teraz musze pojechać do Indii i Nepalu, żeby zobaczyć Himalaje od południa.

- A potem to ju¿ by³ Tybet?
- Tak, potem by³ ju¿ Tybet.
I
jakie
pierwsze
wra¿enie?
- Zupe³nie ró¿ne od tego,
co ja sobie wyobra¿a³em.
By³em niedawno w Mongolii i
sobie wyobra¿a³em, ¿e to
bêdzie coœ podobnego. Bo
przecie¿ na gruncie buddyzmu zetkn¹³em siê z szamanizmem w³aœnie w Mongolii i
na Syberii. Naj³atwiej to
okreœliæ, jako odmianê
w³aœnie buddyzmu, jak ró¿ne
religie chrzeœcijañskie. No i
tego tam nie by³o. Za to jest
tybetañski od³am buddyzmu.
No i tu zobaczy³em szereg
najwa¿niejszych buddyjskich
klasztorów. Widzia³em wielkiego Buddê, posag wykuty
w skale i wysoki na 70 metrów. Pos¹g zosta³ wyrzeŸbiony 1300 lat temu i jest na Liœcie Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. I
wie, pani on tam siê mocno z
religi¹ identyfikuj¹. Maj¹ takie m³ynki modlitewne, nie
tylko do przesuwania, ale takie do krêcenia. Idzie taki Tybetañczyk drog¹ i sobie tym
m³yneczkiem krêci. No i taki
modlitewny m³ynek z Tybetu
te¿ sobie przywioz³em.
- I co, bêdzie pan krêci³
tybetañskim
m³ynkiem
modlitewnym w Gorzowie???
- Nie, nie bêdê (œmiech).
Niech siê gorzowianie nie
martwi¹, nie zobacz¹ Stefana Piosika z m³ynkiem na ulicy.

- Ale serio mówi¹c, by³am
zaskoczona. Bo teraz od
kilku lat wjechaæ do Tybetu
jest niezmiernie trudno.
Chiñczycy nie pozwalaj¹.
- Ja te¿ nie wiedzia³em,
dlaczego mam takie trudnoœci, ¿eby tam wjechaæ, choæ
mocno siê stara³em. A
chcia³em pojechaæ tam indywidualnie. Prawda jest taka,
¿e Chiñczycy indywidualnych turystów nie chc¹ widzieæ w Tybecie.
- To dlatego pan pojecha³
na wycieczkê z biurem turystycznym…
- Dlatego pojecha³em z biurem.
- Zaprawiony podró¿nik,
bywalec Syberii, Jukonu,
Alaski i innych odludnych
k¹tków, pojecha³ na wycieczkê z biurem turystycznym. No i to mi siê
w³aœnie w g³owie nie mieœci³o.
- No wiem, ale przyczyna
jest prosta. Chiñczycy
wpuszczaj¹ do Tybetu tylko 3 tys. turystów rocznie.
I Chiñczycy chc¹ mieæ
tych turystów w grupach,
dlatego wpuszczaj¹ tylko
zorganizowane wycieczki.
Grupa ma program, polskiego w naszym przypadku pilota i tybetañskiego
przewodnika. Ten w³aœnie
przewodnik odpowiada za
program,
który
jest
zreszt¹ przez kogoœ zatwierdzony.
- Ale widzia³ pan takich
zwyk³ych, normalnych Tybetañczyków?

- Tak, widzia³em. To nie jest
tak, ¿e oni nie mog¹ siê poruszaæ.
- A w Potali pan by³?
- By³em. To by³a jedna z
najwa¿niejszych rzeczy. Potala to jest ogromny budynek. Ma ponad tysi¹c komnat. To ogromny zamek,
klasztor i warownia. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e Potala zosta³a
zbudowana w 637 roku naszej ery. Czyli ma te¿ 1300
lat. Wejœcie tam jest uci¹¿liwe. To naprawdê nie jest
prosta sprawa. Nie ma windy, trzeba siê wdrapaæ po
schodach. Poniewa¿ jestem
zaprawionym narciarzem i
generalnie trampem, to
da³em sobie radê. Ale wielu
z naszych ludzi mia³o problemy, chocia¿ to te¿ byli ludzie,
którzy te¿ mieli wprawê w
wyjazdach. Ekipa by³a w
wieku od 50 do 60 lat. No ja
taki jeden by³em taki trochê
starszy. Wejœcie tam to wyczyn, zabiera nawet do
dwóch godzin. No i proszê
pamiêtaæ, ¿e byliœmy na wysokoœci 3,7 tys. metrów nad
poziom morza. Powietrze
jest rozrzedzone. Lhasa, stolica Tybetu, gdzie Potala stoi,
le¿y wysoko. Ja mam
wprawê, choæby dlatego, ¿e
jak je¿d¿ê na nartach po lodowcach, to te¿ na takich
wysokoœciach, wiêc jakieœ
tam obycie mam. Ale uczciwie trzeba przyznaæ, ¿e powietrza czasami brakowa³o.
By³em te¿ w klasztorze
pa³acu w Palkhor, architektoniczna mandala. No i by³em

te¿ w klasztorze Tashilhunpo, czyli w siedzibie panczenlamów, czyli zarz¹dców
Tybetem, kiedy umiera dalajlama i rozpoczyna siê poszukiwanie jego inkarnacji.
Nie dosta³em siê do œrodka,
bo poszed³em sobie w³asn¹
œcie¿k¹, ale obszed³em
pa³ac dooko³a. Dojecha³em
tak¿e do kompleksu klasztorów w Xining nad ¯ó³t¹
Rzek¹, gdzie Budda objawia³ siê w liœciach drzew.
Zreszt¹ ten buddyzm to jest
mocno
skomplikowana
rzecz. Wie pani, buddyzm
jawi mnie siê jako religia, w
której cz³owiek œwiadomie
uczestniczy, a nie przez
wiarê.
Moim
zdaniem
cz³owiek im ma wy¿sz¹
œwiadomoœæ swojej œwiadomoœci, jest wy¿ej usytuowany.
- Widzia³ pan mnichów
buddyjskich na ulicach?
- Naturalnie, widzia³em, ale
najwiêksza ich koncentracja
jest w³aœnie w okolicach
klasztorów. Bo tych z m³ynkami modlitewnymi widaæ
wszêdzie (œmiech).
- Panie Stefanie, ma pan
ju¿ swoje lata, ale przecie¿
pan jest czynnym przedsiêbiorc¹,
jest
pan
wspó³w³aœcicielem du¿ej
firmy, jak¹ jest Gotech. Jak
pan godzi te swoje podró¿e z obwi¹zkami zawodowymi? Przecie¿ pan
du¿o podró¿uje.
- No tak, przyznajê siê bez
bicia - mam 78 lat.
- Trudno w to uwierzyæ.

- Ma³o tego, w wieku 67 lat
przeszed³em na emeryturê,
a w firmie pracujê jeszcze na
pó³ etatu i dalej p³acê
sk³adkê ZUS. Nie uciekam
od tego. Skoro pracujê, to
nale¿y mnie siê urlop. A kiedy ju¿ tego urlopu nie mam,
to biorê urlop bezp³atny. No i
firma nie p³aci mi pensji.
- Ale przecie¿ ma pan
jeszcze okreœlone obowi¹zki zawodowe. No to
jak to jest?
- Trzeba umieæ zorganizowaæ pracê, zaufaæ wspó³pracownikom, a nie trzymaæ
wszystko w swoim rêku i myœleæ, ¿e jest siê najm¹drzejszym ze wszystkich i nikt nie
jest w stanie mnie zast¹piæ.
Inni ludzie te¿ potrafi¹ rozwi¹zywaæ problemy. Trzeba
po prostu scedowaæ swoje
obowi¹zki na inn¹ osobê.
Ale sprawdzaæ, czy ta osoba
ewentualnie je dobrze wykonuje. Jeœli wszystko siê odbywa prawid³owo, to tak trzeba robiæ.
- To mo¿e jeszcze wróæmy do podró¿y. Jak siê
pan czu³ w Chinach czy Tybecie, kiedy wszystko pan
mia³ zorganizowane, nic
pan nie musia³. Bo jak pan
jedzie na Syberiê czy
Alaskê, to pan musi sam
wszystko, zaczynaj¹c od
za³atwienia logistyki, poprzez gotowanie jedzenia
na noszeniu wszystkiego
niezbêdnego koñcz¹c?
- No to by³ luksus, bo by³
hotel. Zreszt¹, ka¿dy ma
prawo na tak¹ wycieczkê pojechaæ, ja te¿. Co jest mo¿e
trudne do uwierzenia, ale ja
te¿. Muszê te¿ dodaæ, ¿e naprawdê du¿o zobaczy³em. I
muszê powiedzieæ, ¿e jest
bardzo zadowolony z tego
wyjazdu.
- To teraz gdzie pan pojedzie?
- No muszê to dokoñczyæ,
tê podró¿.
- Co pan mam na myœli?
- By³em w Tybecie, widzia³em Himalaje od pó³nocy. Teraz muszê pojechaæ do
Indii i Nepalu, ¿eby zobaczyæ
Himalaje od po³udnia. I znów
bêdzie przewaga Nepalu ze
stolic¹ w Kathmandu. Ale
wszystkie atrakcje Indii te¿
mam w planie.
- Panie Stefanie, z regu³y
pan zaprasza na wystawy
swoich
zdjêæ
po
podró¿ach. Kiedy ta tybetañska?
- W czerwcu. W Ma³ej Galerii GTF, jeœli Marian £azarski mnie zaprosi (œmiech).
- To ja panu tego ¿yczê i
dziêkujê za rozmowê.

13

rozmowa

Listopad 2017 r.

U nas się mniej zarabia
niż w Niemczech
Z Izabel¹ Jankowsk¹, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

- Mówi siê od jakiegoœ
czasu, ¿e nie ma bezrobocia, ¿e wszystko idzie w
dobrym kierunku. Ale w
Gorzowie na ulicach coraz
czêœciej s³ychaæ jêzyk
ukraiñski. Ukraiñcy pracuj¹ wszêdzie - na budowach, w sklepach, w restauracjach. Jak wiêc jest
z tym naszym rynkiem pracy?
- Jest tak, jak pani mówi.
Faktycznie mamy coraz
wiêcej osób z zagranicy i w
95 procent s¹ to ludzie
w³aœnie z Ukrainy, pracuj¹cy
nie tylko w samym mieœcie,
ale i w powiecie. Jest to spowodowane tym, ¿e w pewnych bran¿ach brakuje nam
ludzi do pracy. Dotyczy to
g³ównie produkcji, budowlanki, transportu, us³ug. Ale te¿
dotyczy gastronomii, rolnictwa. W tych dziedzinach mówimy coraz czêœciej o braku
r¹k do pracy. St¹d obecnoœæ
Ukraiñców. Podam dla
przyk³adu rynek gorzowski.
Przepisy dziœ mówi¹, ¿e pracodawca mo¿e zatrudniaæ
osobê z Ukrainy na okres
szeœciu miesiêcy tylko na zasadzie oœwiadczenia i uzyskania wizy przez tê osobê.
Mo¿emy porównaæ tê sytuacjê do roku 2015, kiedy to
w ca³ym roku wydano 4820
oœwiadczeñ, a w tym roku do
13 paŸdziernika, wydaliœmy
ju¿ 13 587 oœwiadczeñ.
- Skokowa ró¿nica.
- Rzeczywiœcie du¿a ró¿nica. W ubieg³ym roku, czyli w
2016 by³o prawie 12 tysiêcy
oœwiadczeñ, a obecnie ju¿
mamy prawie 14 tys., a do
koñca roku zosta³y jeszcze
dwa miesi¹ce. Wiem, ¿e listopad i grudzieñ bêd¹ takimi
miesi¹cami, kiedy tych
oœwiadczeñ bêdzie przybywaæ z uwagi na to, ¿e od
przysz³ego roku zmieniaj¹
siê przepisy dotycz¹ce zasad zatrudniania osób z zagranicy.
- Co to znaczy?
- Mamy ju¿ now¹ ustawê
reguluj¹c¹
zatrudnianie.
Okres zatrudniania bêdzie
uzale¿niony od bran¿y, w jakiej docelowo cudzoziemiec
bêdzie pracowa³. Pojawi siê
mo¿liwoœæ zatrudnienia na
dziewiêæ miesiêcy lub jak
obecnie na szeœæ miesiêcy.
Ale maj¹ to byæ p³atne zezwolenia, czyli ka¿dy pracodawca bêdzie musia³ za

●

I. Jankowska: Taki jest obecnie rynek pracy, że my musimy sięgać po obcokrajowców.

ka¿dego obcokrajowca zatrudnionego przez siebie
zap³aciæ okreœlon¹ kwotê
pieniêdzy. Oczywiœcie to nie
bêd¹ jakieœ wielkie kwoty,
ale jednak bêd¹. Coraz
czêœciej jest taka sytuacja,
¿e pracodawca stara siê o
zatrudnienie cudzoziemca,
konkretnie osoby z Ukrainy,
za³atwia wszystkie formalnoœci, dana osoba dostaje wizê
na pó³ roku, ale wje¿d¿aj¹c
do Polski, ju¿ jej nie ma.
- Ale jak to - jej nie ma?
- Znaczy to, ¿e nie pojawia
siê u tego pracodawcy, który
za³atwi³ wszelkie formalnoœci, bo woli pojechaæ gdzieœ
indziej do pracy, albo jedzie
do Niemiec lub jeszcze dalej.
Nowe
przepisy
maj¹
uporz¹dkowaæ ten rynek.
Zmiany maj¹ spowodowaæ,
¿e dany cudzoziemiec ma
pracowaæ u tego pracodawcy, który wyst¹pi³ z propozycj¹, a nie gdzie b¹dŸ. Nie
mo¿na ukrywaæ, ¿e pracodawca poœwiêca czas i œrodki na pozyskanie pracownika, planuje mu pracê, a tu
siê okazuje, ¿e dana osoba
wcale siê u niego nie pojawia.
- Pani dyrektor, z czego
wynika fakt, ¿e akurat tak
du¿o Ukraiñców u nas pracuje? Przecie¿ do granicy
z Ukrain¹ mamy z 800 km.
- Po pierwsze mamy skutki
ni¿u demograficznego. Mniej
ludzi pojawia siê na rynku

pracy.
Mamy
znacznie
wiêcej ludzi wykszta³conych.
Oznacza to, ¿e do prac prostych, produkcyjnych nie ma
ludzi. Jakby by³o ma³o, mamy otwarty rynek pracy w
Unii Europejskiej, co oznacza, ¿e czêœæ ludzi z
dobrymi zawodami, zwyczajnie wybiera tamte rynki pracy, bo mo¿e zarobiæ wiêcej.
Przecie¿ ka¿dy z nas chce
mieæ lepiej. A wiadomo, ¿e u
nas siê mniej zarabia ni¿ w
takich Niemczech. I tak samo, jak od nas wyje¿d¿aj¹
za prac¹, tak samo z Ukrainy
ludzie jad¹ tu za prac¹. Oni
podobnie jak my, chc¹ lepiej
zarabiaæ, lepiej ¿yæ.
- Pani zdaniem to dobry
trend - zatrudnianie cudzoziemców?
- Zawsze taki trend by³.
Mo¿e nie by³ on tak widoczny, jak teraz, ale nie jest to
nic nowego. Od wieków ludzie migrowali za prac¹. Proszê pamiêtaæ, ¿e praca te¿
siê zmienia. Kiedyœ wiêkszoœæ ludzi pracowa³a w rolnictwie. Potem ludzie pracowali w przemyœle, nastêpnie
w us³ugach. Takie s¹ prawa
rynku.
- Czy do pani urzêdu docieraj¹ informacje, ¿e gorzowianie maj¹ doœæ zatrudniania cudzoziemców,
bo ci zabieraj¹ im pracê?
- Jak do tej pory nie spotka³am siê z takimi g³osami.
Proszê jedna pamiêtaæ, ¿e

wszystko ma dwie strony.
Pracodawcy widz¹, ¿e wielu
Ukraiñców,
którzy
przyje¿d¿aj¹ do nas do pracy, ma œwiadomoœæ - ile u
nas siê zarabia. Wiedz¹, ¿e
u nas nie ma kierowców z
wy¿szymi kategoriami i dlatego maj¹ wy¿sze wymagania. Druga strona medalu
jest taka, pracodawcy mówi¹, ¿e jak ju¿ przyjedzie do
niego do pracy Ukrainiec i
potrzeba jest pracy po godzinach, w sobotê czy niedzielê, to on pracuje. To samo robili Polacy, nie przymierzaj¹c ja, jak na studiach
wyje¿d¿a³am do pracy na
zachodzie. Jak trzeba by³o
po godzinach czy w wolne
dni pracowaæ, to siê to robi³o.
Polacy za granic¹ do dziœ w
niektórych przypadkach tak
siê zachowuj¹. Proszê pamiêtaæ, ¿e pieni¹dz ma dwie
strony. Ale wa¿ne jest te¿,
¿eby rozumieæ, ¿e skoro cudzoziemcy mieszkaj¹ u nas,
pracuj¹ u nas, to musz¹ u
nas ¿yæ. Musz¹ zap³aciæ za
mieszkanie, musz¹ kupiæ
chleb, œrodki czystoœci. Ale i
od czasu do czasu kupi¹ i alkohol, jak i wszystkie inne
rzeczy. A jak maj¹ d³u¿szy
okres pracy, przyje¿d¿aj¹
nawet z rodzinami, czyli
przyje¿d¿a ¿ona i dziecko,
które te¿ ma swoje potrzeby.
Nigdy nie jest tak, ¿e tylko
jedna strona ma dobrze, a
druga Ÿle. Zawsze musi byæ

jakiœ œrodek. W ka¿dym razie nikt w mieœcie na razie
nie narzeka, ¿e ma s¹siadów
Ukraiñców lub innych cudzoziemców. Proszê pamiêtaæ,
¿e jak otwierano fabrykê telewizorów, to przyje¿d¿a³o
sporo ludzi z Chin, z Korei, i
te¿ s³ychaæ by³o s³owa, ¿e
strasznie ich du¿o, ¿e nas
zalej¹, a tak siê nie sta³o.
- Pani dyrektor, s¹dzi
pani, ¿e ten trend jest do
odwrócenia? Mam na myœli tak¹ sytuacjê, ¿e lokalni pracodawcy zaczn¹
p³aciæ na tyle dobrze, ¿e
gorzowianom nie bêdzie
siê chcia³o szukaæ zarobków za granic¹?
- Ju¿ w niektórych zawodach jest tak, ¿e ludzie nie
musz¹ migrowaæ.
- Przyk³ad?
- G³ównie w bran¿y komputerowej, w zawodach
specjalistycznych.
- To jest zrozumia³e, ale
ja mam na myœli pracê,
która nie wymaga wysokiej specjalizacji.
- Trudno mi jest odpowiedzieæ, jak gospodarka
bêdzie siê rozwija³a. Czy
kiedykolwiek zarobki ustal¹
siê na poziomie takim, jak
za granic¹. Zreszt¹ nie
mo¿na braæ samych zarobków, bo trzeba policzyæ, ile
z tych zarobków zostanie
nam na czysto po zap³aceniu kosztów ¿ycia. Nie da
siê obecnie jednoznacznie

odpowiedzieæ na takie pytanie.
- Sporo gorzowian doje¿d¿a do pracy do Niemiec. Czy PUP ma
wiedzê, jak wielu pracowników mo¿e tak zarabiaæ
na ¿ycie?
- Nie, bo takich danych siê
nie zbiera. Tym bardziej, ¿e
my siê zajmujemy ludŸmi,
którzy chc¹ pracowaæ lub
szukaj¹ pracy.
- No to jak wygl¹da poziom bezrobocia w Gorzowie?
- W Gorzowie mamy stopê
bezrobocia na poziomie
3,3%, a powiat to 5,1%.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e
nie ma bezrobocia.
- Pamiêtam, jak by³am tu
dwa lata temu, to na dole
k³êbi³ siê t³um ludzi, a
dziœ nie ma nikogo.
- Ale wci¹¿ jest grupa ludzi, którym trzeba mimo
wszystko pomóc w szukaniu pracy lub w pewien sposób przygotowaæ ich do
pracy. Czêsto siê teraz spotykamy z osobami, które s¹
m³ode, ale nie maj¹c wzorców, nie maj¹ ¿adnych
kwalifikacji, no i naszym zadaniem jest nauczyæ tych
ludzi czegoœ, aby mog³y
podj¹æ pracê. Poza tym
proszê pamiêtaæ, ¿e ju¿ nie
ma dziœ takich tzw. „z³otych
r¹czek”, które potrafi¹
wszystko. Teraz ka¿dy jest
specjalist¹. I czasami trzeba tych specjalistów nauczyæ zmiany bran¿y.
- Nale¿y siê cieszyæ z
tak niskiego bezrobocia?
- Ja uwa¿am, ¿e tak. Ale
to te¿ ma dwie strony. Jeœli
rozwija siê produkcja czy
handel lub us³uga, a pracodawca nie ma r¹k do pracy,
to siê zaczyna zastanawiaæ, co jest. Bo ktoœ szuka
do pracy, a PUP ich nie
ma. A jak by³o du¿e bezrobocie, to te¿ wszyscy siê
zastanawiali, co w tych
urzêdach robi¹, ¿e nic nie
robi¹. Taki jest obecnie rynek pracy, ¿e my musimy
siêgaæ po obcokrajowców.
A bywa tak¿e, ¿e Polacy,
którzy do nas trafiaj¹, nie
maj¹ chêci do pracy, wiêc
trzeba z takim cz³owiekiem
dojœæ do takiego momentu,
¿eby zechcia³o mu siê pracowaæ. I to jest du¿e wyzwanie.
- Dziêkujê bardzo.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Polska albo będzie trzeźwa, albo jej nie będzie
Pisa³em ju¿ tutaj o problemach alkoholowych wystêpuj¹cych w naszym kraju i mieœcie.
œnie popyt w wyniku du¿ych
oszczêdnoœci na alkoholu.
Krótko mówi¹c, to czego nie
przepijemy, to wydamy na
coœ bardziej przydatnego, a
podatek od produkcji tych
dóbr i z handlu, zasili bud¿et
pañstwa. Pañstwo mo¿e zaoszczêdziæ 20-30 mld z³ z
tyt. zmniejszenia pijañstwa.
Polska ponosi gigantyczne
koszty towarzysz¹ce ró¿nym
skutkom pijañstwa, m.in.: rodzi siê kilka tysiêcy dzieci
rocznie z zespo³em alkoholowym, wystêpuje nadumieralnoœci, wzrasta iloœci przestêpstw, np.: seksualnych
wobec dzieci, wypadków
drogowych, przemocy, chorób i deformacji o charakterze dziedzicznym. Pojawiaj¹
siê tzw. mikro ubytki psychoosobowoœciowe rzutuj¹ce na
k³opoty wychowawcze dzieci
i m³odzie¿y. 20-30% kobiet
pije alkohol bêd¹c w ci¹¿y, a
przecie¿ nawet niewielka
iloœæ wypitego alkoholu
przez kobietê w ci¹¿y czêsto
ma katastrofalny wp³yw na
dziecko. W bud¿etach tych
pañstw, w których ograniczono spo¿ycie alkoholu, jak w
Szwecji, Norwegii, USA, nie
by³o strat bud¿etowych pañstwa, ale wzrost dochodów,
nast¹pi³y oszczêdnoœci i powsta³y pañstwa dobrobytu.
2. Gospodarka kraju
ucierpi, jak ograniczymy
konsumpcjê
alkoholu,
bêd¹
zwolnienia.
Obawy s¹ nieprawdziwe.
Przy obecnym niedoborze
pracowników
w
wielu
ga³êziach gospodarki nie
bêdzie trudnoœci z zatrudnieniem osób opuszczaj¹cych
zak³ady pracy zwi¹zane z
ograniczeniem produkcji i
dystrybucji alkoholu. Zatrudni¹ inne bran¿e, gdzie wzroœnie popyt na ich dobra w
zwi¹zku z oszczêdnoœciami,
których nie przepijemy. Dzisiaj brakuje r¹k do pracy,
pracodawcy posi³kuj¹ siê
pracownikami z Ukrainy (ok.
1 mln osób w Polsce) i coraz
wiêcej z Bia³orusi. Im mniej
Polacy przepij¹ tym wiêcej
bêd¹ mieæ oszczêdnoœci,
przyspieszy to rozwój gospodarczy i dobrobyt.
3. Upadaæ bêd¹ sklepy
tzw. spo¿ywcze, w których
alkohol decyduje o ich rentownoœci.
Rzeczywiœcie
bêd¹ bankrutowaæ sklepy,
które nazywamy spo¿ywczymi, a sprzedaj¹ce g³ównie
napoje alkoholowe. Pañstwo
musi zjawisko zdiagnozowaæ, okreœliæ spo³eczne
skutki bankrutowania tych
sklepów i punktów gastronomicznych.
Zagro¿one
upad³oœci¹ zak³ady i sklepy
powinny mieæ prawo do pomocy pañstwa w przypadku
przebran¿owienia. Utrudnie-

Fot. Archiwum

Na wstêpie przypomnê, ¿e
we wrzeœniu bra³em udzia³ w
Narodowym Kongresie TrzeŸwoœci w Warszawie, wraz z
lubusk¹
delegacj¹.
W
zwi¹zku z tym mia³em
okazj¹ byæ zapraszany do
naszego lubuskiego radia na
rozmowy o problemach alkoholowych w Gorzowie i Polsce. Przy tych i innych rozmowach pojawiali siê ró¿ni
ludzie, te¿ nasi gorzowscy i
lubuscy politycy. Ich wiedza
o spo³ecznych skutkach pijañstwa mnie przerazi³a.
W³aœnie to jest przyczynkiem
do napisania tego artyku³u.
Radna Sejmiku t³umaczy³a
mi, ¿e ze sprzeda¿y alkoholu
mamy du¿y dochód do
bud¿etu pañstwa i z tego
sporo przeznacza siê na problemy alkoholowe. Radny
gorzowski z kolei mówi, ¿e z
tzw. „korkowego” mamy na
profilaktykê prawie 3 miliony
z³otych - a gdyby ich nie
by³o…? Inny polityk dodaje,
¿e sprzeda¿ alkoholu to
dobre Ÿród³o podatków,
je¿eli ograniczymy dochód z
alkoholu, to siê bud¿et nie
domknie, a polski alkohol
jest s³ynny. No w³aœnie, mówiê, Polska nie s³ynie ju¿ z
produkcji statków, lokomotyw, wagonów i stali, nawet
wêgla brakuje, a rozbudowano przemys³ alkoholowy.
Rozmowy z politykami by³y
wiêc ¿enuj¹ce, obna¿a³y
marne rozumienie problemów alkoholowych.
Je¿d¿ê
zapraszany na
spotkania do wielu lokalnych
spo³ecznoœci. Proœci ludzie
wiedz¹, ¿e problemy alkoholowe przek³adaj¹ siê na miliardowe straty spo³eczne,
obni¿aj¹ poziom ¿ycia. Jedna z gorzowianek mówi, ¿e
25% spo³eczeñstwa nadmiernie pije alkohol, a 1,5
miliona dzieci wychowuje siê
w domach z problemem alkoholowym. W Gorzowie po
alkohol siêgaj¹ ju¿ 12-letnie
dzieci, a picie przez m³odzie¿ jest przera¿aj¹ce. Wiêkszoœæ polskiego spo³eczeñstwa prawie nie pije, ale ¿al
patrzeæ na ten pijacki margines biedy i niedolê dzieci mówi moja rozmówczyni.
Czemu nie rozumieli tego ci
politycy? Politykom dajê to
pod rozwagê, bo je¿eli chc¹
dobrobytu dla Polaków to pijañstwo musz¹ ograniczyæ.
Ale najpierw musz¹ zrozumieæ istniej¹ce mity na temat
alkoholu:
1. Pañstwa straci miliardy z³ w wyniku ograniczenia sprzeda¿y alkoholu i
produktów
z
jego
udzia³em. Jest to nieprawda. W wyniku efektu substytucji
dochody
pañstwa
znajd¹ nowe Ÿród³a zasilania
w bran¿ach, na które wzro-

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.

nie dostêpu do alkoholu wysokoprocentowego i podwy¿szenie jego ceny, spowoduje efekt substytucyjny,
gdy¿ iloœæ pieniêdzy w portfelach klientów siê nie
zmniejszy, a z tytu³u nie
przepicia czêœci gotówki wyst¹pi popyt na inne dobra
wy¿szego rzêdu. To zjawisko dobrze wyt³umaczone
jest zasad¹ substytucji konsumpcji i wyczerpuj¹co opisane w ekonomii. Warto
przeczytaæ Raport UE i Raport Uczelni £azarskiego z
2013 roku p.t. Ekonomiczne
aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce.
4. Nast¹pi rozszerzenie
przemytu i bimbrownictwa.
Je¿eli pañstwo bêdzie tylko
„teoretyczne”, to te zjawiska
patologii gospodarczej i
spo³ecznej na pewno wyst¹pi¹. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e „pañstwo teoretyczne” przesz³o bezpowrotnie ju¿ do historii Polski.
Pewnego marginesu tych
zjawisk jednak nale¿y siê
spodziewaæ, podobnie jak
pocz¹tkowo w krajach, w
których wprowadzono ograniczenie sprzeda¿y alkoholu
- tam poradzono sobie z patologicznymi zjawiskami. W
Polsce te¿ siê opanuje.
Czêsto za przyk³ad przemytu

podaje siê zakupy alkoholu
przez osoby na promach do
Szwecji. Choæ zjawisko statystycznie jest marginalne, to
lobby alkoholowe je wyolbrzymia celowo ku przestrodze.
Przecie¿
nale¿y
postawiæ pytanie: ile trzeba
przewieŸæ jednorazowo litrów alkoholu z Polski do
Szwecji, aby ten proceder
siê op³aca³? Przecie¿ podró¿
promem kosztuje. Ka¿d¹
„op³acaln¹” partiê alkoholu
przewo¿onego z jednego pañstwa do drugiego, przy
czujnoœci s³u¿b granicznych
i skarbowych mo¿na ³atwo
zlokalizowaæ. Przy du¿ych i
nieuchronnych karach ryzykantów bêdzie niewielu. Zakupy turystyczne alkoholu
istniej¹, ale ich wielkoœci statystycznie okazuj¹ siê zjawiskiem niewielkim. Poziom
przemytu zale¿y od woli politycznej rz¹dz¹cych, od przyzwolenia na bezprawne bogacenie siê pewnych grup.
Najlepszym dowodem na to
jest
dzisiaj
skuteczne
dzia³anie rz¹du wobec przemytu np. paliwa, papierosów
czy „machlojek” z VAT.
Bud¿et ju¿ odzyska³ wiele
miliardów i ma nadwy¿kê
wp³ywów do bud¿etu pañstwa. Podobnie jest z bimbrownictwem. Je¿eli bêdzie

przyzwolenie na bimbrownictwo, to ono wyst¹pi, nawet
na skalê trudn¹ do opanowania i tzw. latynizacji gospodarki, a wiêc uzale¿nienie
¿ycia du¿ej grupy spo³ecznej
od bimbrownictwa i nielegalnego handlu alkoholem. Pañstwo poradzi sobie z tymi
zjawiskami si³¹ swoich s³u¿b,
a kary musz¹ odstraszaæ i
czyniæ
kontrabandê
nieop³acaln¹ i ryzykown¹.
5. Spo³eczeñstwo nie
zgodzi siê na tak radykalne ograniczenie spo¿ycia
alkoholu. Bêd¹ protesty.
W krêgach zbli¿onych do
sektora przemys³u alkoholowego mówi siê, ¿e Polacy s¹
narodem
nadmiernie
pij¹cym, a nawet pijackim i
niewiele da si¹ zrobiæ. Jest
to stygmat nieuprawniony,
krzywdz¹cy i granicz¹cy z
psychomanipulacj¹ tak, aby
zniechêciæ do ograniczania
pijañstwa. Prawda jest taka,
¿e 50-60% spo³eczeñstwa
polskiego prawie nie pije, w
tym 15% jest zadeklarowanymi abstynentami, 20% pije
umiarkowanie. Tylko ok. 20%
pije nadmiernie, a w tym prawie 1 milion jest uzale¿nionych od alkoholu. Dla wiêkszoœci Polaków nie ma znaczenia czy sklep
z
alkoholem jest pod jego domem czy, jak w Szwecji, np.
20 km dalej. Wiêc kto mia³by
protestowaæ? Czy do protestu zdolni s¹ ci ci¹gle pijani
(ok 1 mln), którzy nie maj¹
si³y do jakiejkolwiek pracy?
Oni œpi¹ w parkach i tygodniami zamuleni nie wychodz¹ ze swoich bar³ogów.
Mo¿liwe, ¿e lobby alkoholowe zmobilizowa³oby do
sprzeciwu i demonstracji te
20% nadmiernie pij¹cych,
nawet
za
symboliczn¹
„po³ówkê” bior¹c pod
uwagê ogrom miliardów, jakie ten przemys³ móg³by
straciæ w wyniku zmniejszenia pijañstwa choæby o
po³owê. Ale i tak na takich
demonstracjach t³oku spodziewaæ siê nie nale¿y.
Ograniczono alkohol w Norwegii, Szwecji, USA, a jednak ludzie tam na ulicê nie
wyszli. W pañstwach dobrobytu o sklepie blisko domu
nawet nikt nie myœli. Je¿eli
jedzie z Polski to mu siê
przypomni, ¿eby ze dwie
„po³ówki” zabraæ ze sob¹ do
Norwegii - ale i tak póŸniej
stoj¹ w barku na jak¹œ
szczególn¹ okazjê, bo ten co
pije i tak musi wracaæ do Polski. Demonstrowaæ tam za
alkoholem? - to poni¿aj¹ce i
wstyd. Jednak trzeba mieæ
œwiadomoœæ, ¿e sprzeda¿
napojów alkoholowych siêga
w Polsce ok. 50 mld z³. W
przypadku
obni¿enia
spo¿ycia, choæby o po³owê,

przemys³ alkoholowy straci
wiele miliardów z³ zysku i
dlatego z walki nie zrezygnuje i na walkê „grosza”
¿a³owa³ nie bêdzie.
6. Ograniczona bêdzie
wolnoœæ
gospodarcza,
swobodny przep³yw kapita³u i dyrektywa UE.
To bêdzie zarzut prawdziwy.
Tylko czy œrodki odurzaj¹ce,
maj¹ce cechy narkotyku,
mo¿na traktowaæ tak samo
jak inne towary rynkowe?
Czy mo¿emy w wolnym obrocie towarowym na równi z innymi artyku³ami traktowaæ
np. opium, marihuanê i taki
narkotyk jak alkohol? Œwiatowa Organizacja Zdrowia
(WHO) zaleca doœæ radykalne metody ograniczania
spo¿ycia alkoholu. Przede
wszystkim proponuje, aby
sektor gospodarki alkoholowej by³ prowadzony przez pañstwo, 1 sklep z alkoholem
wysokoprocentowym powinien przypadaæ nie mniej ni¿
na 1000 mieszkañców( u nas
270), a sklepy mog³yby byæ
otwarte nie d³u¿ej ni¿ przez 8
godzin dziennie, z wy³¹czeniem niedziel. UE w 2012r.
zauwa¿y³a w koñcu problem
pijañstwa w Europie i zaleci³a
prace nad modelem ograniczaj¹cym pijañstwo na wzór
Skandynawii. Na razie wygra³o lobby finansjery alkoholowej i zasada wolnego rynku.
7. Unia Europejska nie
zezwoli na prawne ograniczenia spo¿ycia alkoholu
w Polsce.
Ten argument mo¿e byæ
najtrudniejszym do pokonania
- zadecyduje stanowczoœæ
polskiego rz¹du i spo³eczeñstwa troszcz¹cego siê o
trzeŸwoœæ Narodu. Polska
musi domagaæ siê ograniczenia europejskich zasad wolnego rynku w stosunku do alkoholu jako uzale¿niaj¹cego
narkotyku przynosz¹cego
olbrzymie szkody spo³eczne i
gospodarcze. W UE nie mog¹
nas postrzegaæ jako naród pijaków i tych nietrzeŸwych wype³niaj¹cych domy dla bezdomnych w Niemczech i Anglii.
A mo¿e o taki wizerunek komuœ chodzi, by naród polski
takim przedstawiaæ? Ograniczenie pijañstwa w Gorzowie
Wlkp. nie powiod³o siê naszym w³adzom. Problemów z
tego tytu³u ci¹gle przybywa.
O rozwi¹zania prowadz¹ce
do trzeŸwoœci Polaków trzeba
upomnieæ siê w Warszawie.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e politycy mitologiê spo³eczn¹ odrzuc¹, kierowaæ siê bêd¹
rozs¹dkiem i wiedz¹ i dla
dobra spo³ecznego dzia³aæ
bêd¹ roztropnie i w koñcu pijañstwo ogranicz¹. Polska albo bêdzie trzeŸwa, albo jej
nie bêdzie.
AUGUSTYN WIERNICKI

bizNes po gorzowsku
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Światowy lider dobrze nam znanej branży
Kto dzisiaj stosuje ochronne folie lub szk³a na wyœwietlacze telefonów komórkowych?
Zapewne ka¿dy posiadacz
tego przenoœnego urz¹dzenia, zw³aszcza przy du¿ych
ekranach. A ilu z nas wie, kto
jest œwiatowym liderem w
produkcji tych akcesoriów? I
tu czeka nas spora niespodzianka. Jednym z pionierów
produkcji,
a
obecnie
dzier¿¹cy pozycjê jednego z
liderów jest gorzowska firma
o nazwie Lamel, maj¹ca siedzibê przy ulicy ¯wirowej.

by³y folie ochronne, ale w
ostatnim czasie na równi nale¿y traktowaæ szk³a hartowane i hybrydowe, u¿ywane
do ró¿nego rodzaju i typów
ekranów. Nie tylko telefonicznych czy smartfonów,
ale choæby aparatów fotograficznych
lub
tabletów.
Wszystkie te produkty s¹
znane pod mark¹ MyScreenPROTECTOR.

Najpierw Europa, teraz już
cały świat

Kręta droga do sukcesu

Fot. Archiwum

Historia powstania firmy
datuje siê na 1990 rok. Nie
by³y to jeszcze czasy rozkwitu telefonów komórkowych i
w tym okresie za³o¿yciel
spó³ki Andrzej Leszczyñski
zajmowa³ siê g³ównie handlem drewnem. Przyszed³ jednak 2005 rok, rynek telefonii
komórkowej na dobre siê
rozwin¹³ i widz¹c w tym spory potencja³ szefowie firmy
postanowili spróbowaæ si³. A
sta³o siê to w okolicznoœciach trochê przypadkowych.
Jak opowiada Mariusz
Wo³oszyn, dyrektor sprzeda¿y w Lamelu, pocz¹tki
zwi¹zku z bran¿¹ GSM mia³y
miejsce tak naprawdê jeszcze w innej firmie Admax,
równie¿ nale¿¹cej do Andrzeja Leszczyñskiego. Zajmowa³a siê ona sprzeda¿¹
plastikowych
elementów
obudowy do telefonów. Z
czasem zaczê³a dostarczaæ
inne akcesoria.
- Sytuacja biznesowa spowodowa³a, ¿e Admax trafi³
pod skrzyd³a ówczesnego
potentata w zakresie dystrybucji akcesoriów GSM firmy
TelForceOne, maj¹cej siedzibê we Wroc³awiu - kontynuuje dyrektor Mariusz
Wo³oszyn. - Pracowa³em w
niej razem z Andrzejem
Leszczyñskim w dziale rozwoju. Po jakimœ czasie
zak³ad popad³ w ró¿ne zawirowania i zacz¹³ pozbywaæ
siê niektórych obszarów
dzia³alnoœci. Dostaliœmy co

Lamel jest światowym potentatem w produkcji folii i szkieł zabezpieczających ekrany telefonów komórkowych.

prawda propozycjê pozostania, ale wi¹za³a siê ona ze
zmian¹ miejsca zamieszkania i postanowiliœmy rozwijaæ
pomys³y we w³asnym zakresie - t³umaczy.

Metodą prób i błędów

I tak ,,odkurzono’’ dawny
Lamel i rozpoczêto produkcjê
folii
zabezpieczaj¹cych ekrany
telefoniczne. Akcesoria te
bardzo szybko zaczê³y zdobywaæ najpierw rynek niemiecki, nastêpnie hiszpañski
i w krótkim dos³ownie czasie
gorzowska firma znalaz³a
odbiorców
niemal
we
wszystkich europejskich krajach.
- Mo¿e dlatego, ¿e byliœmy
pionierami. Razem z nami
na rynku dzia³a³y praktycznie
tylko dwie niemieckie firmy wspomina
Mariusz
Wo³oszyn. - Co ciekawe, to
tak naprawdê nasz¹ dzia³alnoœæ rozpoczêliœmy od
wspó³pracy z jednym z
du¿ych niemieckich dystrybutorów. £atwo nie by³o, bo
choæ sam¹ foliê œci¹galiœmy
z ró¿nych stron œwiata, to

wa¿niejsze by³o opracowanie obrysów ekranów oraz
technologii ciêcia folii - zauwa¿a.
I zaraz przyznaje, ¿e do
wszystkiego trzeba by³o dochodziæ samemu. Od podstaw, gdy¿ ¿adnych wzorów
nikt wczeœniej nie opracowa³.
Na rynku znajdowa³y siê
ogólnodostêpne maszyny,
które mo¿na by³o wykorzystaæ do dzia³alnoœci, ale najpierw nale¿a³o je odpowiednio zmodyfikowaæ.
- Do wszystkiego dochodziliœmy metod¹ prób i b³êdów.
Czêsto napotykaliœmy na
k³opoty, ale dziêki temu
opracowaliœmy wiele nowatorskich metod. Jedn¹ z nich
by³a sprzeda¿ folii uniwersalnych i klient sam móg³, korzystaj¹c z naszej bazy obrysu, wydrukowaæ odpowiedni
wzór i na jego podstawie doci¹æ foliê. Dzisiaj mo¿e wydaæ siê to zaskakuj¹ce, ale
ileœ lat temu to by³o innowacyjne rozwi¹zanie, pierwsze
w œwiecie - podkreœla.

Najpierw folie, potem
szkła

Nasz rozmówca, wspominaj¹c pierwsze lata dzia³alnoœci przypomina, ¿e telefony wtedy mia³y ma³e ekrany i
folie nie cieszy³y siê du¿¹
popularnoœci¹, choæ stanowi³y nowoœæ wœród akcesoriów GSM. Dlatego tak
wa¿na by³a dobra wspó³praca z pierwszym partnerem
handlowym, który nie mia³
kolosalnych obrotów, ale dawa³ stabilizacjê. To z kolei
pozwala³o na dalsze prace
innowacyjne oraz czas na
promowanie
oferty
i
nawi¹zywanie wspó³pracy z
kolejnymi klientami.
- Jednym z pierwszych naszych hitów by³o wprowadzenie folii na bazie klejów akrylowych, za pomoc¹ których
mo¿na by³o odnowiæ porysowane ekrany. Zadowoleni byli szczególnie u¿ytkownicy
dro¿szych aparatów, a my
dziêki temu powiêkszyliœmy
bazê klientów i mogliœmy
pójœæ dalej w rozwoju - twierdzi.
Na przestrzeni ostatnich 12
lat Lamel mocno rozwin¹³
dzia³alnoœæ. Od pocz¹tku
najwa¿niejszym produktem

Te i inne sukcesy pozwoli³y
firmie otworzyæ siê na pozaeuropejskie rynki. W ci¹gu
piêciu ostatnich lat Lamel
zacz¹³ wysy³aæ produkty na
wszystkie kontynenty. Zaczê³o siê od Afryki i Bliskiego
Wschodu, potem by³y obie
Ameryki, Azja i Australia.
Przez lata w firmie opracowano kilkanaœcie wariantów
produkcyjnych, co wi¹¿e siê
z szerok¹ gam¹ oferowanych w tej chwili produktów.
Ka¿dy z nich ma swoje cechy szczególne, dziêki czemu, ka¿dy u¿ytkownik znajdzie coœ dla siebie. Jedne
produkty pomagaj¹ utrzymaæ dane w poufnoœci, inne
chroni¹ wzrok przed szkodliwym niebieskim œwiat³em
emitowanym przez ekran, a
jeszcze inne chroni¹ przed
bakteriami, kurzem, py³em,
czy odblaskami. Jednak
wszystkie produkty maj¹
wspólny mianownik - ka¿dy z
nich chroni ekran przed zarysowaniem.
- Kiedyœ by³ jeden typ folii,
ale rynek zacz¹³ wymuszaæ
nowe rozwi¹zania i w naturalny sposób musieliœmy siê
dostosowaæ. Chc¹c siê wyró¿niaæ na tle konkurencji
wychodziliœmy z nowymi propozycjami i dzisiaj prezentowana przez nas rozpiêtoœæ
materia³owo-wariantowa jest
najbogatsza w tego rodzaju
firmach w œwiecie - podkreœla dyrektor i zwraca uwagê,
¿e
obecnie
akcesoria
zwi¹zane z ochron¹ ekra-

nów ciesz¹ siê najwiêkszym
zainteresowaniem nabywców. Ochrona to nie tylko folie i szk³a, to równie¿ pokrowce.
- Staramy siê zapewniæ
u¿ytkownikom kompletn¹
ochronê, dlatego oferujemy
te¿ tzw. tylne pokrowce, które idealnie pasuj¹ do ochrony wyœwietlacza - dodaje.

Wyróżnieni, docenieni

Kiedy firma Lamel startowa³a w bran¿y GSM jej zatrudnienie by³o nad wyraz
skromne. Dzisiaj jest to
oko³o 70 osób pracuj¹cych w
dwóch spó³kach. Dlaczego?
Jak
wyjaœnia
dyrektor
Wo³oszyn, na pocz¹tku
bie¿¹cego roku firma uleg³a
przekszta³ceniu, którego celem jest jej dalszy rozwój.
- Najwa¿niejszym zawsze
dla nas celem jest siêganie
po nowe kana³y dystrybucji
oraz
dalsza
promocja
wiod¹cej marki MyScreenPROTECTOR i tym zajmuje
siê nowo utworzona spó³ka
pod nazw¹ Lamel Brands.
Zatrudnionych jest tam 12
osób. Natomiast Lamel
Technology dalej skupia siê
g³ównie na produkcji. Dodam
jeszcze, ¿e mamy dwie dodatkowe marki Gepard i Ryœ,
a produkty MyScreen mo¿na
znaleŸæ tak¿e pod markami
innych znanych producentów
- wyjaœnia.
Niedawno Lamel Technology zosta³a wyró¿niona drug¹
nagrod¹ w kategorii mikro
przedsiêbiorstw w ramach
konkursu Lubuski Lider Biznesu.
- Dla nas takie wyró¿nienia
s¹ wa¿ne, bo staramy siê
koncentrowaæ nie tylko na
œwiatowych rynkach, ale te¿
na lokalnym. Chcemy byæ
widoczni, zawsze radujemy
siê, jak jesteœmy zauwa¿ani,
poniewa¿ uto¿samiamy siê z
tutejszym
œrodowiskiem.
Przyk³adem niech bêdzie to,
¿e od lat sponsorujemy
ró¿ne inicjatywy sportowe

Świeży towar ma szybciej trafiać do sklepów
W Gorzowie otwarte szesnaste w kraju centrum dystrybucyjne sieci Biedronka.
Jest to najnowoczeœniejszy i najwiêkszy tego rodzaju punkt w kraju, z którego
docelowo bêdzie obs³ugiwanych ponad 200 sklepów
nale¿¹cych do firmy Jeronimo Martins na terenie województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Ka¿dego dnia
do centrum bêdzie przyjmowanych 8000 palet. Centrum dysponuje rozbudo-

wan¹ flot¹ samochodow¹
licz¹c¹ 60 samochodów
oraz 80 naczep. Posiada
tak¿e w³asn¹ stacjê paliw
oraz specjaln¹ myjniê.
Sama budowa centrum
trwa³a niespe³na rok. Koszt
inwestycji wyniós³ 113 mln
z³. Powierzchnia hal to 31
tysiêcy metrów kwadratowych,
odpowiada
powierzchni niemal piêciu boisk pi³karskich. Wp³yw na

tak du¿¹ wielkoœæ ma rozbudowana, w porównaniu do
innych centrów, powierzchnia przeznaczona dla produktów œwie¿ych. Rozbudowane s¹ tak¿e specjalne doki ch³odnicze dla mroŸni.
W planie jest zatrudnienie
320 pracowników, z czego
280 w magazynie, g³ównie
na stanowiskach takich jak:
magazynier, specjalista oraz
inspektor ds. operacji maga-

zynowych, inspektor ds.
kontroli magazynu, elektromechanik. Pozostali to pracownicy biurowi. Œrednia
wieku pracowników ju¿ zatrudnionych to ok. 30 lat,
którzy zarabiaj¹ œrednio
3400 z³ brutto. Do tego 150
kolejnych osób ju¿ pracuje
w firmach zewnêtrznych,
które wspó³pracuj¹ z centrum.
S¹
to
firmy
sprz¹taj¹ce, recyclingowe,

cateringowe, serwisuj¹ce,
sortuj¹ce palety, ochroniarskie i logistyczne.
Centrum dystrybucyjne w
Gorzowie testuje nowy model logistyczny Just - in Time (ang. dok³adnie na
czas), maj¹cy na celu dalsze zwiêkszanie efektywnoœci dostaw do sklepów. System ten pozwala m.in. na
optymalizacjê procesu zamawiania towarów. Zaopat-

rzenie dostosowane jest
dok³adnie do potrzeb klientów, a towary ultraœwie¿e
szybciej trafiaj¹ do sklepu,
co oznacza, ¿e hala ma…
œwieciæ pustkami. Towar
przywieziony ma natychmiast trafiaæ na odpowiednie palety i jeszcze tego samego dnia ma byæ wieziony
do wyznaczonego sklepu.
RB

16

rozmowa

Listopad 2017 r.

Kocham Gorzów, bo to moje miasto
Z Barbar¹ Latoszek, plastyczk¹, mistrzyni¹ wêdkarsk¹, emerytk¹, rozmawia Renata Ochwat

r e k l a m a

wêdkarska, bo to takie raczej ch³opackie zajêcie.
- Prosto. Dziewucha znad
Warty. No i ja jestem zodiakalnym Strzelcem, co to jest
bardziej ch³opakiem ni¿ dziewuch¹ i zawsze siê kumplowa³am z ch³opakami. Poza
tym jestem z rodziny osiedleñców. W domu siê nie przelewa³o. Bieda. Bra³o siê jak¹œ
leszczynkê, ¿y³kê, prosty
sp³awik i hajda na ryby.
Przez ulicê na rybki,
dos³ownie. Ja to robi³am od
zupe³nego dzieciaka. I te rybki by³y zwyczajnie do jedzenia. Tyle tylko, ¿e to ³owienie
niesamowicie wci¹ga³o, tym
bardziej, ¿e mia³am fantastycznego brata, z którym
trzymaliœmy sztamê i na te
ryby razem chodziliœmy. Nawet proszê sobie wyobraziæ,
w dniu Pierwszej Komunii
posz³am ³owiæ. Zreszt¹ dosta³am za te ryby lanie.
- Zamiast na Komuniê posz³a pani na ryby?
- Nie. By³am piêknie ubrana
w bia³¹ sukienkê, w³osy mama na pogrzebacz nakrêci³a,
bo kiedyœ nie by³o lokówek.
Do komunii posz³am, a jak¿e,
ale trzeba by³o poczekaæ na
fotografa, bo Komunia bez
zdjêcia siê nie liczy. Goœcie
w domu byli, a ja, wykorzystuj¹c woln¹ chwilê, wziê³am
swoj¹ leszczynkê, polecia³am na dó³, do rzeki. No i
pech, zerwa³a mi siê ryba,
p³oæ,
ca³kiem
zreszt¹
s³uszna. No to ja siê rzuci³am, oczywiœcie w tej bia³ej
kiecce, ale ryba by³a moja.
Przysz³am do domu taka
szczêœliwa z t¹ p³oci¹ - Mam
rybê - pokaza³a wszystkim.
Wszystkim siê podoba³o, tylko nie mamie. Zwyczajnie lanie dosta³am za tê p³oæ. Ale
co by³o robiæ. Rozebra³a
mnie, cichy wypra³a, w³oski
znów ponakrêca³a i wydawa³oby siê, ¿e ju¿ wszystko
bêdzie dobrze. I znów by³am
piêknie odszykowana, wy-

Fot. Archiwum

- Pani Basiu, mówi¹ w
mieœcie, ¿e pani jest ju¿
emerytk¹.
- No jestem. Ju¿ d³ugo, bo
od piêciu lat.
- Ale to nie prawda, bo
jest pani non stop zajêta.
- Bo i o to chodzi. Zwyczajnie uciekam przed œmierci¹.
Uciekam przed depresj¹.
Zajêcie to ¿ycie. A je¿eli ma
siê jak¹œ pasjê, to siê ¿yje.
No i ¿ycie goni, najwa¿niejsze, ¿e pozytywnie.
- Pani pasje zaczyna
wêdkarstwo. Trzecie miejsce na mistrzostwach œwiata we Francji, to jednak jest
coœ. Nadal pani wêdkuje?
- W 1995 roku zosta³am kolejny raz powo³ana do kadry
narodowej wêdkarzy i wtedy
napisa³am takie po¿egnanie,
bo nie chcia³am odchodziæ w
nies³awie. Jestem diabetykiem i muszê siê dos³adzaæ.
Na terenie Polski jeszcze jakoœ dawa³am radê, ale ju¿
zagranic¹ to nie by³o takie
proste. Ludzie dziwnie patrzyli, bo baba s³usznej
postury i tu w trakcie zawodów coœ tam podjada. No i
wówczas dosz³am do wniosku, ¿e dalej ju¿ nie, ¿e koniec
z ³owieniem. Powiedzia³am
wówczas, ¿e by³ czas na
³owienie ryb, no i przyszed³
czas na suszenie sieci. No i
przesta³am ³owiæ. Jak przesta³am ³owiæ, to nagle zrobi³o
mi siê bardzo du¿o wolno
czasu i zaczê³am wpadaæ w
depresjê. Bardzo siln¹ depresjê, a ¿e mam m¹dr¹ córeñkê, to ona mnie wziê³a za
rêkê i zaprowadzi³a do
RSTK, czyli Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców
Kultury. Posadzi³a
na
³aweczce, a akurat tam by³
Roman Habdas, poeta, ale i
wêdkarz i ju¿ na starcie by³
mi ³atwiej. Wtedy wróci³am
do malarstwa.
- Ale zanim o malarstwie,
to mo¿e pani opowie, jak
siê zaczê³a ta pasja

B. Latoszek: Jeżeli ma się jakąś pasję, to się żyje.

sz³am pierwsza z domu. A
tych bloków, które teraz s¹ w
centrum nie by³o, ale by³a
fontanna. No to sobie po tej
fontannie pochodzi³am. Pech
chcia³, znów wpad³am do wody. No i dlatego zdjêcie komunijne mia³am zrobione jakieœ kilka tygodni póŸniej
(œmiech). Takie ¿ycie. No i
w³aœnie to dzieciêce ³owienie
przerodzi³o siê w pasjê, pasja przesz³a w sport. Ale w miêdzyczasie by³a potrzeba
¿ycia, bo te ryby ³owione w
Warcie by³y na obiad albo na
kolacjê. Trzeba dodaæ, ¿e
czêsto te¿ je wypuszczaliœmy. Ale liczy³a siê ta adrenalina, ¿e jest, ¿e bierze, ¿e
jest twoja. To s¹ tak pozytywne emocje.
- Ale przyszed³ czas, ¿e
trzeba by³o je zostawiæ i
przyszed³ czas na malarstwo.
- Ja tak naprawdê to wróci³am do malowania. Malowa³am ju¿ w podstawówce,
potem w liceum. Nawet
mia³am wówczas wystawê z
uczniem Jana Korcza. Ale
póŸniej pozna³am ch³opaka i
ta pasja gdzieœ tam odesz³a.
Ale wczeœniej blejtramy robi³
mi mój tata. Zreszt¹ by³
pierwszym krytykiem i pierw-

szym fanem. Ale wie pani, ja
jestem samoukiem, zreszt¹
jak i we wszystkich kolejnych
swoich dzia³aniach.
- No w³aœnie, pani Basiu,
bo pani dzia³a w Kole Gospodyñ Miejskich, w RSTK,
na plenery jeŸdzi, w imprezach niemal wszystkich
bierze udzia³, go³êbie pani
karmi…
- Go³êbie swego czasu to
by³y w domu trzy. Zimê
spêdza³y. Mieszka³y pod sufitem na ¿yrandolu. Nawet
przestraszy³y ksiêdza, co
przyszed³ po kolêdzie, bo siê
tego nie spodziewa³. Zreszt¹
wszystkie moje zwierzêta
(obecnie w domu pani Basi
mieszkaj¹ trzy psy - roch)
maj¹ swoje kroniki ze
zdjêciami i opisami ich losów.
- To jak wygl¹da pani
dzieñ. Emerytki mocarnie
zajêtej….
- Teraz? Teraz stwierdzam,
¿e ¿ycie zaczyna siê po 60.
(œmiech). Mieszkam z przyjacielem, i on rano wstaje i
przed prac¹ wyprowadza
psy, potem ja wstajê, coœ
jem, jakieœ leki, potem wyjœcie z psami, potem malowanie, potem obiad trzeba przygotowaæ, potem psy, potem
albo malujê, albo coœ innego

robiê. Potem ju¿ jem obiad.
No dzieñ mocno napiêty jest.
- No i jak do tego dodaæ
kibicowanie, to faktycznie
doba mo¿e byæ za krótka,
bo przecie¿ pani chodzi i
na Stilon ale i na Stal te¿.
- No tak. Ja zwyczajnie kocham sport. ZaprzyjaŸniona
by³am z ¿u¿lowcami, Bogusiem Nowakiem, Zenkiem
Plechem. Zreszt¹ z Bogusiem jestem w kontakcie.
¯u¿el podziwiam. Ale tu siê
liczy motor, sprzêt. Na pi³ce
trzeba kopaæ. Swego czasu
by³a taka bieda, ¿e myœmy
siê nawet sk³adali na wyjazdy
ch³opaków ze Stilonu na wyjazdy. Jestem w ultrasie, czyli jak by³a potrzeba , to
szy³am flagi klubowe, torby
dla ch³opaków (powa¿ny kawa³ek mieszkania pani Basi
zajmuj¹ nalepki klubowe Stilonu - roch).
- Mówi pani, ¿e ¿ycie zaczyna siê po 60. Kiedy zrobi³a sobie pani pierwszy tatua¿, dziarkê znaczy?
- Pierwsza moja dziarka, to
jest tygrys. Mój syn Tomek
by³ w podstawówce. Przyszed³ pewnego razu i zacz¹³
marudziæ, mama a zrobiê sobie dziarkê. Na co ja, ¿e chyba oszala³, bo to tylko element nosi. Ale marudzi³, marudzi³, a¿ w koñcu kaza³am
mu wybraæ coœ, co mo¿emy
razem mieæ. I razem mamy
tygrysa. Potem by³a opask¹
na prawej rêce. A jako ¿e jestem patriotk¹, to powy¿ej
mam or³a. A poni¿ej mam
Kubê z jeziora Reczynek w
Oœnie (Kuba - ³abêdŸ, który
przez lata przyp³ywa³ na
ka¿de zawo³anie Barbary Latoszek, która regularnie jeŸdzi do Oœna na plenery malarskie). Jak siê urodzi³a Lenka - moja wnuczka, to pojawi³
siê kolejny tatua¿, ale na
rêce z tygrysem, bo to taka
rodzinna rêka. Jak odchodzi³
mój m¹¿ Bogdan, to tu mama Bodzia. No i ostatnim jest

tatua¿ na urodziny wnuka Tobiasz i te¿ jest.
- Ludzie siê nie dziw¹, jak
patrz¹ na pani tatua¿e?
- Nie wiem, ale mnie to zupe³nie nie interesuje.
- Jednym s³owem, jest pani emerytk¹, ale nie ¿yje
jak przys³owiowa emerytka…
- No nie. Ja jestem tak¹
wiercipiêt¹, ¿e inaczej nie
da³abym rady. Jak ja siê za
coœ biorê, to nie robiê tego
po³owicznie. Tak by³o z
wêdkowaniem, które doprowadzi³o mnie do kadry narodowej. Jak pi³am wódkê,
choæ mam ju¿ 28 lat abstynencji, to te¿ na powa¿nie.
- Jest pani jedn¹ z bohaterek filmu Dominik Dulniak „Gorzów w ró¿owych
okularach”…
- Ano jestem. Przysz³a kiedyœ do mnie. JeŸdzi³a ze
mn¹ na plenery, podgl¹da³a
w pracy.
- Panie recepta na staroœæ to ignorowaæ staroœæ?
- Tak. Zdecydowanie. My
jesteœmy starzy metrykalnie,
czyli w kalendarzu. A czy
ktoœ jest stary czy nie, to
wszystko jest w sercu. St¹d
wyp³ywa potrzeba ruchu,
dzia³ania.
- Pani Basiu potrafi³aby
siê pani wyprowadziæ z Gorzowa?
- Nigdy! Absolutnie nie! Ja
by³am w Kanadzie i szybko
stamt¹d wraca³am do Gorzowa. Wraca³am z Okêcia wozem stra¿ackim, pomys³ mojej szalonej szwagierki, i jak
doje¿d¿a³am do Gorzowa, to
by³am najszczêœliwsza pod
s³oñcem. Kocham Wartê.
Warta nas ¿ywi³a, Warta nam
odbiera³a ¿ycie, bo w jej nurtach zginê³a i ciocia, i kuzyn,
ale Warta jest moj¹ mi³oœci¹.
Ja tu ros³am, mieszkam ca³e
¿ycie i nie wyobra¿am sobie
czegoœ innego. Gorzów jest
mój.
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Jak gorzowska aktorka zagrała
w „Uchu prezesa”
Z Ma³gorzat¹ Kocik, aktork¹, która grywa w warszawskich teatrach, ale na stale mieszka w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum Ma³gorzaty Kocik

- Aktorka, któr¹ mo¿na
zobaczyæ w „Uchu Prezesa”, która grywa u Krystyny Jandy, by³a ulubiona
studentk¹ Janusza Gajosa, mieszka sobie i chodzi
po ulicach w Gorzowie. Jakim cudem?
- Ano takim, ¿e nie jestem
aktork¹ na ¿adnym etacie.
Tu jest mój dom. Pochodzê z
Gorzowa. Generalnie nie
staæ mnie na to, ¿eby siê z
ca³a rodzin¹ przeprowadziæ
do Warszawy. Ale te¿ nie ma
takiego sensu, ani potrzeby.
Obecnie jest taka tendencja,
¿e aktorzy doje¿d¿aj¹ do
pracy do Warszawy w³aœnie.
I nie ma w tym nic dziwnego.
S¹ to aktorzy z Krakowa,
Wroc³awia, Gdañska. Istniej¹ telefony, Internet. Jak
jest potrzeba, to nawet tego
samego dnia mo¿na byæ w
stolicy.
- Jak pani zosta³a aktork¹?
- Zdawa³am do szko³y teatralnej….
- Ale to nie jest tak prosto, ¿e siê zdaje do szko³y
teatralne i ju¿. Z marszu
siê aktorem nie zostaje.
- Z marszu nie? No
dobrze. No to zaczê³o siê
od s³awetnego „Romea i Julii” w Teatrze Osterwy w Gorzowie, gdzie wygra³am
casting na Juliê. Wówczas
to dyrektor Jan Tomaszewicz wymyœli³ sobie, ¿e
postaci Romea i Julii maj¹
zagraæ m³odzi ludzie, jak w
tekœcie Szekspira stoi. My
mieliœmy wówczas po 15,
16 lat. No i po castingu
przez sezon gra³am Juliê. A
potem przysz³a myœl, ¿e to
jest bardzo fajna rzecz, bardzo fajna atmosfera pracy,
system pracy, który lubiê.
Zdecydowa³am, ¿e spróbujê. Zdawa³am do szko³y
teatralnej.
- Zdawa³am i zda³am?
- Za drugim razem. Za
pierwszym siê nie dosta³am,
chocia¿ przesz³am do ostatnich etapów w Krakowie i
Warszawie. Uda³o siê dopiero nastêpnego roku, dosta³am siê do szko³y teatralnej w £odzi. To by³ dobry
czas, wszystko siê u³o¿y³o i
zosta³am w £odzi.
- I tam zosta³a pani ulubion¹ studentk¹ profesora
Janusza Gajosa.
- Nie, nie mo¿na tak powiedzieæ, ¿e ulubion¹.
- Ale to prof. Gajos powiedzia³ te s³owa…

●

M. Kocik w towarzystwie Roberta Górskiego i Mikołaja Cieślaka, czyli głównych bohaterów kabaretowego serialu „Ucho prezesa”.

- (œmiech) Nie, nie, myœlê,
¿e profesor nas wszystkich
bardzo lubi³, ale nie s¹dz¹,
aby kogoœ wywy¿sza³ œwiadomie. Zawsze siê stara³
dzieliæ siebie dla nas wszystkich. Ale jakoœ nie œmiem
myœleæ o sobie jako o ulubionej studentce Janusza Gajosa.
- A jakie wobec tego drogi zawiod³y pani¹ do Teatru Polonia Krystyny Jandy?
- Pani Krystyna poprosi³a
w³aœnie profesora Gajosa i
profesora Jerzego Trelê, którzy byli opiekunami mego roku w £odzi, ale i opiekunami
w Krakowie i Warszawie, aby
polecili po jednej dziewczynie z roku na ka¿dej z tych
uczelni. No i pan profesor
poleci³ mnie. Ale to by³ dopiero drugi rok studiów, potem to siê wszystko przewertowa³o. No i myœlê, ¿e po
czwartym roku mia³by ju¿ dylemat, kogo poleciæ. Myœlê,
¿e u mnie czu³ pewn¹ sprawnoœæ i dojrza³oœæ w podejœciu do pracy, oraz pokorê i
gotowoœæ na przyjmowanie
uwag.
- W dalszym ci¹gu
wspó³pracuje pani z Teatrem Polonia?
- Ju¿ od trzech produkcji
jestem w Och-Teatr, czyli
drugim teatrze pani Krystyny
Jandy.
- To w czym pani teraz
gra?
- Gram w „Pomocy domowej”. To jest farsa na piêæ

postaci. Jest ma³¿eñstwo,
kochankowie i owa tytu³owa
pomoc domowa, któr¹ gra
pani Krystyna Janda i która
jest w oku cyklonu wszystkich naszych wejœæ i wyjœæ.
Jest bardzo urocza w tej roli.
- No w³aœnie, a jak siê
pracuje z Krystyn¹ Jand¹.
Bo ja mam wra¿enie, ¿e to
jest raczej taka straszna
pani…Apodyktyczna osoba, która znakomicie wie, o
co jej chodzi.
- Mo¿e byæ taka, ale jednoczeœnie jest to bardzo sprawiedliwa i dobra osoba. W
próbach daje naprawdê bardzo du¿o swobody, daje
uwagi, które maj¹ naprowadziæ a nie pognêbiæ cz³owieka. Ona ma naprawdê bardzo du¿o zajêæ. Pracuj¹c z
ni¹, ma siê œwiadomoœæ tego, ¿e to jest jedna piêædziesi¹ta jej dnia, bo spraw, które
ona musi za³atwiæ, z którymi
siê musi uporaæ. Mnie siê z
pani¹ Jand¹ pracuje œwietnie. Nie czujê siê nigdy jakby
to by³a gwiazda, czy w³aœnie
straszna pani…
- No to pora na „Ucho
Prezesa”. Jakie drogi tam
pani¹ zawiod³y?
- Zwyczajnie szukali dziewczyny, która by³aby podobna
do Ma³gorzaty Sadurskiej…
- Tej pani od PZU, co
wczeœniej by³a szefow¹
kancelarii prezydenta RP?
- Dok³adnie. I ostatnio by³o
o niej doœæ g³oœno. I to by³o
niesamowite, bo autorzy zamienili kolejnoœæ odcinków w

emisji tak, ¿e wszystko siê
zgadza³o z rzeczywistoœci¹.
Odcinek z Kurskim poszed³,
jak by³o g³oœno o Opolu, a
mój, kiedy by³o g³oœno o Sadurskiej. Jednym s³owem odby³a siê dobra zamiana. A
jak tam siê dosta³am? Z polecenia po prostu. Znajomy
mnie poleci³ Miko³ajowi Cieœlakowi i Robertowi Górskiemu.
- Jak siê pracowa³o z naczelnym kabareciarzem
kraju?
- Ja spêdzi³am z nimi parê
godzin. Z tego, co zapamiêta³am, to ¿e obaj panowie
s¹ tak zdystansowani, ale w
taki m¹dry sposób, bez jakichœ kompleksów, tam nie
ma nacisków, tam jest dobra
zabawa
po³¹czona
ze
sprawn¹ prac¹, co jest niezmiernie wa¿ne. Tam nie ma
rozwodzenia siê na jakieœ tematy, tylko d¹¿enie do najlepszego efektu. A wszystko
otoczone jest rozbrajaj¹c¹
dawka humoru. Ja siê przez
ca³y czas ba³am, ¿e zapomnê tekstu, ¿e coœ zrobiê
nie tak, a tak naprawdê, kiedy zbli¿a³o siê s³owo „akcja”,
modli³am siê, ¿eby nie wybuchn¹æ œmiechem, ¿eby jak
to aktorzy mówi¹, nie zgotowaæ siê tam przy nich, bo sekundy przed s³owem „akcja”
jeszcze pada³y ¿arty i to na
takim poziomie, który mnie
najbardziej rozbraja, czyli totalna twarz pokerowa i dobry
¿art. Jednym s³owem, by³ to
wspania³y dzieñ. Od nich

p³ynie œwietna energia. W
nich nie ma ¿adnego udawanego artyzmu. Wiedz¹, na
czym stoj¹. Odnieœli wielki
sukces. To jest ich ¿ycie, ich
zabawa. Œwietnie siê w tym
odnajduj¹, a przy tym s¹ to
faceci, którzy w porównaniu
do innych kabaretów przemycaj¹ ¿arty jednak dla
osób inteligentnych. Bo
owszem, czasem jad¹ po
bandzie, ale czasem w skeczach odnosz¹ siê do historii
Polski, do kultury, i nie ka¿dy
odnajdzie ukryty sens.
- To wróæmy teraz na ziemiê. M¹¿, dwoje dzieci,
kuchnia. Jak pani to
wszystko godzi?
- Dobrze. Udaje siê, ale nie
bardzo chcê o tym mówiæ.
- Ale chodzi pani z w³asnymi dzieæmi na ró¿ne zajêcia. Zajmuje siê pani te¿
domem. Kobieta, która
¿adnej pracy siê nie boi?
- No chyba tak. Tak mia³am
z moj¹ mam¹, teraz to powtarzam. Szkoda bowiem
marnowaæ czasu. Fajnie jest
rozwijaæ swoje dzieci, bo to
daje bardzo du¿o satysfakcji.
Ka¿dy lubi owoce swojej pracy - postawi dom, zbuduje
firmê, czy cokolwiek, to ja
widz¹c rozwój swego dziecka mam swój szczyt
szczêœcia.
- Ma pani zwyk³e normalne dni, takie bez teatru?
- S¹, oczywiœcie. By³o ich
bardzo du¿o ostatnimi czasy.
Bo w moim zawodzie s¹ dni,
gdzie siê gra i pracuje, ale

s¹ dni, kiedy siê czeka przy
telefonie na propozycjê. Mój
zawód to fala, raz jest
dobrze, innym razem mo¿e
byæ tragicznie. Dobrze, ¿e
mam swoje dzieci, które mi
daj¹ tê stabilnoœæ umys³ow¹
i psychiczn¹. To jest wa¿ne.
Jak jestem w Gorzowie, zajmujê siê dzieæmi, pomagam
w domu, robiê te wszystkie
prozaiczne rzeczy. A jak jestem w Warszawie, to jest to
zupe³nie inaczej. Ale na
szczêœcie, mam nadziejê,
zrobiæ coœ w Gorzowie.
- I w³aœnie o te plany
chcia³am zapytaæ.
- To jest taka bardzo prosta rzecz. Dosta³am mikrodofinansowanie z Urzêdu
Marsza³kowskiego na zrobienie filmu, co podkreœlam,
filmu o Gorzowie. Nazywa
siê to „Gorzów - sk¹d jesteœ”. Chcia³abym, ¿eby by³
tylko i wy³¹cznie kierowany
do osób m³odych, czyli licealistów. Ma to byæ coœ w
stylu MTV, gdzie jest bardzo
szybki monta¿. Nie ma ¿adnego
przynudzania
i
wyk³adów o historii. Na pocz¹tku zjadê Gorzów, jako
miejsce okropne. Potem
chcia³abym zrobiæ wywiady,
bardzo krótkie, z ludŸmi,
których zapytam w³aœnie sk¹d jesteœ? Oczywiœcie
wspomnê, ¿e jeszcze 90 lat
temu by³o to miasto niemieckie, a potem z dnia na
dzieñ sta³o siê polskie. WeŸmy przyk³ad mojej babci,
która jest spod Soko³owa
Podlaskiego, czyli ca³kowicie na Podlasiu. Przyjecha³a ona do Poznania do
szko³y pielêgniarskiej i tam
dosta³a
nakaz
pracy
w³aœnie w Gorzowie i nagle
staliœmy siê rodzin¹ z Gorzowa. Chcê w³aœnie takie
informacje, krótkie. Nie opowieœæ o podró¿y, udrêce i
wojnie, ale w³aœnie o to,
sk¹d. Bo nie chcia³abym zanudziæ m³odych ludzi, co
dziœ w kulturze obrazkowej
jest niezmiernie ³atwe.
Chcia³abym ¿eby ci m³odzi
zrozumieli, ¿e s¹ z Gorzowa, ale jeszcze dwa pokolenia wstecz tak nie by³o. A
potem jednak pochwalenie
tego
³adno-brzydkiego
miasta i powiedzenie, ¿e
nigdzie siê tak dobrze nie
mieszka, jak tu.
- A nie myœla³a pani jeszcze o tym, ¿eby zagraæ u
Osterwy?
- To jest w fazie planów….

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Nasze wspomnienia nie mają nic
wspólnego z naszymi poglądami
Z Mariuszem Zbanyszkiem, twórc¹ strony internetowej „Gorzów.Wczoraj”, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum

- (…) Sk¹d siê wzi¹³ pomys³ stworzenia w³aœnie
takiej strony?
- Wie pani, histori¹ interesujê siê tak d³ugo, jak ¿yjê.
Natomiast histori¹ Gorzowa
interesujê siê od czasów liceum. Dyrektor mego Liceum Katolickiego, Marek Robak, zrobi³ nam kilka historycznych wycieczek i muszê
stwierdziæ, ¿e historia dawnego Gorzowa mnie urzek³a.
Zacz¹³em zbieraæ ró¿ne rzeczy zwi¹zane z przesz³oœci¹
miasta i z Landsbergu, i ze
starego Gorzowa. W miêdzyczasie by³em uczestnikiem
strony Dom Historii Miasta
Landsberg Gorzów Profil
Prywatny do momentu, w
którym prowadz¹cy, czyli admin, mnie nie usun¹³ ze
s³owami na odchodne: jak ci
siê nie podoba, to za³ó¿ sobie swoj¹ stronê. Przyczyna
usuniêcia by³a taka, ¿e w
tekœcie o Milenium Chrztu
administrator ponadkrytycznie w mojej perspektywie
oceni³ jednego z proboszczów katedralnych. Ja siê
grzecznie do tej opinii odnios³em,
wówczas
us³ysza³em, ¿e to prywatna
strona i jak chcê, to mogê
sobie sam coœ zrobiæ. Pomyœla³em wówczas - a dlaczego nie? W sumie dobry pomys³. Za³o¿ê stronê, bo dlaczego nie? No i rok temu
za³o¿y³em „Gorzów Wczoraj”. Efekt - pond 20 tys.
u¿ytkowników. Ktoœ mo¿e
zarzuciæ mi, zreszt¹ spotka³em siê z takim zarzutem,
¿e kupujê „lajki” (komputerowe polubienia strony), ale
nie, ja tego nie robiê. Jestem
osob¹ prywatn¹, nie pracujê
w urzêdzie, ani nic, wiêc nawet gdybym kupowa³, to za
swoje prywatne pieni¹dze.
Trzeba pamiêtaæ jednak, ¿e
komentarzy siê nie kupi. Nie
kupi siê tej ca³ej nostalgii,
któr¹ widaæ we wpisach i komentarzach pod kolejnymi
zdjêciami. Nie kupi siê ludzkiej ¿yczliwoœci, która tam
jest ponad ró¿nymi podzia³ami.
- Z czego to wynika, ta
popularnoœæ strony? Z
mody na historiê domow¹,
z nostalgii za przesz³ym, z
tego, ¿e chcemy siê
uto¿samiaæ z tym miastem?
- To jest trochê tak, ¿e,
tworz¹c tê stronê, od razu
zastrzeg³em, ¿e swoje pogl¹dy polityczne ka¿dy zostawia na boku.
- Fakt, strona jest wolna
od tej sfery.
- Nie abstrahujê od sytuacji, jaka jest teraz w Polsce.

Mariusz Zbanyszek - twórcą strony internetowej „Gorzów.Wczoraj”.

Ale w sytuacji, w której jesteœmy podzieleni jak nigdy za
mojego ¿ycia, bo nawet za
komuny, czy na pocz¹tku lat
90. czegoœ takiego nie by³o,
a mnie siê ta sytuacja nie
podoba.
Dlatego
te¿,
tworz¹c tê stronê, chcia³em
wybudowaæ pewn¹ oazê
wzajemnej ¿yczliwoœci. Chodzi³o mi o osi¹gniêcie stanu
takiego, ¿e nasze wspomnienia nie maj¹ nic wspólnego z naszymi pogl¹dami.
Ka¿dy z nas by³ wówczas w
jakimœ okreœlonym miejscu i
to s¹ historie tych ludzi. Nikt
z nas tamtego ¿ycia nie
zmieni. Ale ma pewne
wspomnienia, coœ wspólnego dla nas wszystkich, ja to
nazywam gorzowskoœci¹.
Nasz¹ lokaln¹ ojczyzn¹. Niemcy maj¹ pojêcie „Heimat”.
W polskim nie ma tego okreœlenia. Jest ojczyzna - no i tu
mamy du¿y patos. Kiedyœ
by³a ojcowizna i to okreœlenie wydawa³oby siê najlepsze dla takich ma³ych ojczyzn. Ale to okreœlenie jednak siê nie przyjê³o. Nie ma
zatem okreœlenia na zwi¹zek
z tak¹ ma³¹ prywatn¹ ojczyzn¹. A coœ takiego jednak jest.
- Przyk³ad poproszê.
- S³u¿ê. Wrzucenie na
stronê zdjêcia dawnego
Okr¹glaka, s³ynnej kawiarenki gorzowskiej wywo³a³o u
mnie coœ na kszta³t szoku.
Mia³em wówczas na stronie
mo¿e 1,5 tys. osób. A do
Okr¹glaka w krótkim czasie
by³o z 500 polubieñ, ponad
200 komentarzy. Jednym
s³owem naprawdê masowy
oddŸwiêk. A przecie¿ zakres
oddzia³ywania by³ stosunko-

wo niewielki. Nagle zobaczy³em,
¿e
ludzie,
niezale¿nie od pogl¹dów,
wspominaj¹ to samo. Pojawi³y siê takie teksty - jak
przechodzê ko³o Okr¹glaka,
to nadal czujê zapach kawy.
Pamiêtam sa³atkê owocow¹
albo galaretkê z bit¹ œmietan¹ czy rurki z kremem.
Ma³o tego. Zamieszczenie
pocztówki z nieistniej¹c¹ ju¿
restauracj¹ S³owiañsk¹, pocztówki drukowanej niegdyœ
na
wielk¹
skalê,
te¿
wywo³uje mnóstwo wspomnieñ, mnóstwo komentarzy.
Pozytywnych, ¿e podkreœlê.
Okazuje siê, ¿e przesz³oœæ,
która generalnie by³a trudna,
bo przecie¿ lata 70. i 80. by³y
trudne - by³o szaro, buro i
ponuro, jak siê to kiedyœ mówi³o. Przecie¿ wszyscy mieli
to samo i tyle samo. A jednak w naszych wspomnieniach te lata jawi¹ siê jako
pozytywne. I to te¿ by³o dla
mnie kolejnym odkryciem.
Mog³em siê spodziewaæ, ¿e
ludzie bêd¹ na ten PRL pomstowaæ, ¿e taki z³y, ponury,
byle jaki. A wysz³o, ¿e ludzie
maj¹ pamiêæ tego, co by³o
na zewn¹trz, czyli pañstwa, i
tego prywatnego œwiata. Pamiêtaj¹ te rurki z kremem,
ale i Stilon. Bo obrazki ze
Stilonu te¿ ciesz¹ siê olbrzymim powodzeniem. Ludzie
tam pracowali, ale nie tylko.
Bo z tych wspomnieñ wychodzi, ¿e Gorzów to miasto w
fabryce, czyli tak jak w Rotterdamie, o którym siê mówi,
¿e to miasto w porcie. Ka¿dy
kogoœ w tym zak³adzie mia³.
Poza tym przecie¿ by³o kilka
innych potê¿nych zak³adów,
jak Silwana, Ursus. I w³aœnie

tych wspomnieñ zawodowych, prywatnych, s¹siedzkich, szkolnych, podwórkowych jest mnóstwo. Ja dla
przyk³adu wychowa³em siê
na Dolinkach i tam by³ taki
sad miêdzy Poniatowskiego
a Traugutta. I myœmy jako
dzieci toczyli wojny o ten
sad. My byliœmy poniatowscy, a przeciwnicy trauguciarze. Jak to dzieciarnia w
tamtych czasach toczyliœmy
wa¿n¹ wojnê. No i wystarczy³o wrzuciæ zdjêcie, na
którym widaæ bloki w³aœnie z
Traugutta i Poniatowskiego
oraz ten sad wywo³a³o lawinê wspomnieñ, komentarzy. To idzie w setki. Jeœli to
pomaga byæ ludziom dla siebie milszymi, ¿yczliwszymi,
sprawia,
¿e
ktoœ
siê
uœmiechnie, to super. To
znaczy, ¿e coœ siê uda³o.
- Ale nigdy nie wychodz¹
sytuacje trudne, zwi¹zane
z polityk¹?
- Oczywiœcie, ¿e bywaj¹. W
ubieg³ym roku wspomina³em
wydarzenia gorzowskie, te z
31 sierpnia 1982 roku w kontekœcie wydarzeñ w Zielonej
Górze, czyli obrona Domu
Katolickiego w 1960 roku.
Przypomina³em, ¿e wydarzenia w Zielonej Górze to jednak ma³a garstka ludzi w porównaniu do Gorzowa. No i
mnie siê oberwa³o. Bo lubuskie media twierdz¹, ¿e to
by³o coœ wielkiego, niemal
na skalê powstania warszawskiego. Trzeba by³o sobie jakoœ z tym fantem poradziæ. Jakiœ czas temu prowadzi³em sobie badania nad
kapita³em spo³ecznym. Nie
jest ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e w
Polsce wiêzi spo³eczne s¹

bardzo s³abe. A tu siê okazuje, ¿e w³aœnie taka strona jak
Gorzów Wczoraj i moderowana w³aœnie w tym kierunku - pamiêci w³asnej, odpowiada na te potrzebny, na
potrzeby kontaktów spo³ecznych, tworzenia siê wiêzi
spo³ecznych.
- Têsknimy za tym, co
by³o kiedyœ?
- Myœlê, ¿e tak. Kiedyœ ludzie spotykali siê czêœciej.
Tak by³o z s¹siadami, rodzinami. Teraz te spotkania
maj¹ bardziej oficjalny charakter. Zmieni³a siê struktura
spo³eczna.
- Panie Mariuszu, a kto
jest g³ównym u¿ytkownikiem pana strony? Kto najczêœciej zagl¹da?
- Na pewno jest du¿a reprezentacja kobiet w starszym wieku, czyli takich
oko³o 60. roku ¿ycia. Panie
odkry³y Internet, odkry³y Facebooka, maj¹ z czego ¿yæ,
maj¹ czas, wiêc korzystaj¹ z
mo¿liwoœci, jakie sieæ daje.
Druga grupa, ale ju¿ bez rozró¿nienia na p³eæ, to s¹ 4050-latkowie. Natomiast jeœli
chodzi o m³odych, to mam
wra¿enie, ¿e oni odkrywaj¹
tê stronê. Przybywa ich sukcesywnie. I co wa¿ne, oni siê
zachwycaj¹. Zachwyca ich
ten Gorzów z tamtych czasów. Komentarze s¹ - Wow,
to taki by³ Gorzów? To tak
kiedyœ by³o? Niewiarygodne,
ale jednak takie s¹ komentarze. Zrobi³em niedawno taki
projekt - stronê gorzowwczoraj.pl. Facebook to spo³ecznoœæ, która teraz jest, ale
mo¿e znikn¹æ. Proszê sobie
przypomnieæ casus naszej
klasy. Te¿ sobie nikt nie wy-

obra¿a³, ¿e mo¿e jej nie byæ.
A proszê, kto dziœ pamiêta o
klasie? Dlatego jest strona
poza Facebookiem. Zreszt¹
ju¿ dwa razy w³aœnie tê facebookow¹ stronê mi zablokowano. Mo¿e siê tak staæ, ¿e
znów FB zablokuje mnie i
nie zechce otworzyæ, po to
w³aœnie ta domena. I kiedy
wspomnia³em, ¿e potrzebujê
pomocy w redagowaniu, to
zg³osi³o
siê
mnóstwo
m³odych ludzi. Ich to bawi,
pasjonuje, jest fajne.
- A inne projekty na przysz³oœæ?
- S¹ liczne. Jednym z nich
jest upamiêtnienie wydarzeñ
gorzowskich z 1982 roku we
wspó³pracy z Archiwum Pañstwowym i z „Solidarnoœci¹” robimy konferencjê poœwiêcon¹ temu wydarzeniu.
Dalej - poniewa¿ wiele osób
jest zainteresowanych odtwarzaniem rzeczywistoœci
czy to przedwojennej czy
PRL-owskiej, to jest w³aœnie
kr¹g ludzi, którzy s¹ zainteresowani
przywróceniem
wodospadu w Quilitzpark,
czyli parku Siemiardzkiego. I
jak siê okazuje, wcale to nie
jest niemo¿liwe. Ci¹gle
wie¿a ciœnieñ jest wie¿¹ ciœnieñ. Górka ci¹gle jest
górk¹. Sp³yw ci¹gle jest
sp³ywem. No i nastêpny projekt. To jest coœ, co gdyby
siê uda³o, to mog³oby byæ
rzecz¹ naprawdê fenomenaln¹. Mam na myœli próbê
reanimacji i odtworzenia baru Okr¹glak.
- Ale tam jest bank!
- To jest wszystko kwesti¹
pieniêdzy. To prywatna w³asnoœæ dzier¿awiona przez
bank. Wa¿ne, ¿eby z chwil¹
koñca dzier¿awy wyst¹piæ z
lepsz¹ ofert¹. To absolutnie
nie jest niemo¿liwe. Trzeba
tylko chcieæ. Jakby siê to
uda³o, to miejsce to przyci¹ga³oby do centrum, dziœ
praktycznie
martwego.
Oczywiœcie nie móg³by byæ
to skansen, ale ¿yj¹ca kawiarnia. No i kolejna rzecz,
stowarzyszenie. Nie ukrywam, ¿e kilka osób mnie o to
pyta³o. Stowarzyszenie jako
rozwiniêcie w³aœnie strony
„Gorzów.Wczoraj”. To nie ma
byæ nic wielkiego. Nie ma to
byæ grunt pod jak¹œ karierê,
bo mnie to na ten moment
nie interesuje. Nie chcê sobie „robiæ” nazwiska w³aœnie
przez stronê.
- I ostatnie pytanie. Panie
Mariuszu, czy pan ¿yje z
tej strony? Przynosi ona
panu materialne dochody?
- Nie, no sk¹d. Mam inne
Ÿród³o utrzymania, a to robiê,
bo mi sprawia satysfakcjê.
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Motyle poleciały do muzyka
i dziennikarza
Nagrody kulturalne prezydenta, zwane Motylami otrzymali B³a¿ej Król i Wojciech Kuska.

Fot. Renata Ochwat

Uroczysta gala tradycyjnie
otworzy³a 12 paŸdziernika
nowy sezon kulturalny 20172018.
- Nagrody kulturalne prezydenta otrzymuj¹ Wojciech
Kuska i B³a¿ej Król - odczyta³
z wrêczonej mu chwilkê
wczeœniej koperty wiceprezydent Rados³aw Sujak. Po
raz kolejny otwarcie roku kulturalnego i wrêczenie nagród
ludziom zwi¹zanym z kultur¹
w³aœnie odby³o siê w Filharmonii Gorzowskiej.
W tym roku œrodowiska
zwi¹zane z kultur¹ zg³osi³y
nastêpuj¹ce kandydatury:
Katarzynê Chor¹¿yczewsk¹ i
Martê Rembas - organizatorki warsztatów perkusyjnych
w Filharmonii Gorzowskiej,
Wojciecha Kuskê - dziennikarza TVP Gorzów; Beatê
Patrycjê Klary - poetkê; Cezarego ¯o³yñskiego - aktora;
dr. Tadeusza Szczurka - muzealnika, eksperta w dziedzinie numizmatyki; B³a¿eja
Króla - muzyka; Izabelê Patek - dziennikarkê Radia Zachód oraz Monikê Woliñsk¹ by³¹ ju¿ g³ówn¹ dyrygent Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej.
Doœæ licznie zgromadzona
w Filharmonii publicznoœæ
dorobek kandydatów pozna³a w filmie przygotowanym
przez Piotra Adamowicza.
Wiêkszoœæ z nominowanych
ma pokaŸny dorobek i dokonania.
Weryfikacji zg³oszonych
kandydatów dokona³a Kapitu³a Nagrody, w której w tym
roku zasiedli: S³awomir Jach
- przewodnicz¹cy Kapitu³y dyrektor Biblioteki Akademii
Jakuba z Parady¿a; Beata
Chor¹¿ykiewicz - aktorka i
jednoczeœnie
laureatka

r e k l a m a

Wojciech Kuska i Błażej Król otrzymali Motyle, czyli tegoroczne nagrody kulturalne prezydenta miasta.

ubieg³orocznego Motyla; Kazimierz Ligocki - fotograf; dr
hab. Beata Or³owska wyk³adowca Akademii Jakuba z Parady¿a; Marek Piechocki - meloman, popularyzator ¿ycia muzycznego i
tak¿e laureat Motyla; Tomasz Malewicz - szef CKM
Centrala i Marek Zalewski muzyk i laureat Motyla w
ubieg³ym roku.
Prezydent przyzna³ nagrody Wojciechowi Kusce dziennikarzowi i B³a¿ejowi
Królowi muzykowi.
Obaj nagrodzeni byli mocno wzruszeni. Wojciech
Kuska, dziennikarz zajmuj¹cy siê od lat kultur¹,
prowadz¹cy w³asny program o kulturze w telewizji

lokalnej, twórca trzech filmów o ludziach zwi¹zanych
z kultur¹ oraz pomys³odawca nagrody Z³ota Pi³ka Kultury mówi³, ¿e odbieranie
Motyla jest czymœ niezwyk³ym. - Chyba wiem, co
czuj¹ ci, którzy odbieraj¹
Oscara - mówi³. Doda³, ¿e
dla niego to jest coœ niezwyk³ego. Wzruszaj¹co podziêkowa³ za Motyla, ale dedykowa³ go osobom, które
go uskrzydlaj¹, s¹ jego prywatnymi Motylami, czyli
¿onie Barbarze, synowi Micha³owi oraz rodzicom.
Wspomnia³ tak¿e o ekipie
ludzi, z którymi przychodzi
mu pracowaæ przy realizacjach kolejnych materia³ów
czy filmów.

Natomiast B³a¿ej Król, muzyk i jeden z najlepszych
obecnie tekœciarzy, autor kilku p³yt w swoim stylu, podziêkowa³ za nagrodê i tak¿e j¹
dedykowa³ swojej ¿onie Iwonie, rodzicom i Rafa³owi Steækowowi. I tu s³ówko wyjaœnienia - Rafa³ Steæków,
przez gorzowsk¹ alternatywê zwany Kierem, od wielu
lat zajmuje siê œrodowiskiem
muzyków, z którego B³a¿ej
Król wyszed³ - alternatyw¹,
która wyrasta na zawodowców.
Podczas Motylowej gali
wrêczono tak¿e nagrody
przyznane przez ministra
kultury. Wybitnie cenione w
œrodowisku nagrody - Gloria
Artis, br¹zowe otrzymali rze-

Ÿbiarka Zofia Biliñska, dr
Zbigniew Sejwa - artysta
multimedialny, fotograf, zajmuj¹cy siê miêdzy innymi
kwestiami pamiêci; Boles³aw
Malicki - muzyk i wieloletni
dyrygent Gorzowskiej Orkiestry Dêtej oraz Szczepan
Kaszyñski - wieloletni dyrektor Szko³y Muzycznej I i II
stopnia, dyrygent i szef Gorzowskiej Orkiestry Kameralnej Odeon.
Minister osobnymi dyplomami nagrodzi³ tak¿e Zbigniewa Siwka - od lat prowadz¹cego ciekaw¹ pracowniê
plastyczn¹,
ojca
sukcesów wielu plastykówamatorów; Iwonê Bartnick¹ szefow¹ dzia³u filmu w Miejskim Oœrodku Sztuki, która

zajmuje siê upowszechnianiem kultury filmowej na wielu p³aszczyznach oraz Wojciecha Witkowskiego - malarza, pracownika Miejskiego
Oœrodka Sztuki.
Galê otwarcia uœwietni³ Zespó³ Tañca Ludowego Mali
Gorzowiacy. Zatañczyli oni
mazura i co ciekawe, w stroju szlacheckim, nie ludowym. W taki sposób nawi¹zali do tradycji XIX i XXwiecznych
balów
szlacheckich oraz mieszczañskich, kiedy w salach balowych i resursach obywatelskich stawano do mazura
w³aœnie. Drugim tañcem,
którym zachwycili, by³ krakowiak. Po raz pierwszy zatañczony z Lajkonikiem. Wystêp mia³ dodatkowy walor,
zreszt¹ od lat stale obecny
podczas ich wystêpów. Do
tañca gra³a kapela Ma³ych
Gorzowiaków tradycyjnie
ubrana w strój ludowy. Wielu
goœci gali mog³o zobaczyæ
Ma³ych Gorzowiaków mo¿e i
po raz pierwszy na ¿ywo, bo
zespó³, je¿d¿¹cy po œwiecie i
zgarniaj¹cy nagrody, w rodzimym mieœcie zobaczyæ
jest trudno. Zachwycili i
zebrali burzê oklasków.
Goœciem specjalnym gali
by³ Micha³ Kwiatkowski - piosenkarz i muzyk wywodz¹cy
siê z Gorzowa, a od lat
mieszkaj¹cy we Francji i tam
robi¹cy karierê. Na scenie
towarzyszy³ mu saksofonista
Marcin Pesos Stachowiak,
te¿ niezwykle rzadko koncertuj¹cy w rodzinnym mieœcie.
Ten wystêp zachwyci³ tych,
którzy œledz¹ jego karierê.
Artysta przy fortepianie zaczarowa³ poetyck¹ fraz¹
francuskich piosenek.
ROCH
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O klasie zespołu świadczy wynik
Z Ireneuszem Maciejem Zmor¹, prezesem KS Stal Gorzów, rozmawia Robert Borowy

Fot. Robert Borowy

- Od 12 lat ¿adnej
dru¿ynie nie uda³o siê
obroniæ mistrzostwa Polski w rozgrywkach PGE
Ekstraligi, tak¿e Stali Gorzów. Dlaczego?
- Wszystkie oceny, opinie i
analizy dotycz¹ce minionego
sezonu zawsze bêd¹ obraca³y siê wokó³ koñcówki rewan¿owego
meczu
pó³fina³owego ze Spart¹
Wroc³aw na naszym stadionie. Uwa¿am, ¿e wroc³awianie wcale nie byli od nas lepsi, ale to my zawaliliœmy koñcówkê tego spotkania.
Dlatego o braku podjêcia
próby obrony mistrzowskiego tytu³u w wielkim finale zadecydowa³a tylko krótkotrwa³a nasza s³aboœæ. Zapewne, gdybyœmy dojechali do
tego fina³u mog³oby byæ
ró¿nie. Przypomnê, ¿e jad¹c
bez Martina Vaculika na pocz¹tku sierpnia wygraliœmy w
Lesznie. Dlatego nie bêdê
szuka³ usprawiedliwienia, ¿e
w decyduj¹cych spotkaniach
zabrak³o nam Nielsa Kristiana Iversena. Nawet bez niego powinniœmy pojechaæ w
finale.
- Ci¹gle panu œni¹ siê te
cztery ostatnie wyœcigi
pó³fina³owe ze Spart¹, czy
mo¿e czas zagoi³ ju¿ rany?
- Jakoœ nigdy nic mi siê nie
œni, ale czas tych ran nie zagoi³. Powiem uczciwie, ¿e
ci¹gle boli mnie ta pora¿ka.
Mo¿e dlatego, ¿e chyba
wszyscy na stadionie w pewnej chwili czuliœmy, ¿e ju¿
jesteœmy w wielkim finale. I
nagle w kilka minut ktoœ
przyszed³ i nam to œwiêto zepsu³. Gdybyœmy od pocz¹tku
walczyli z wroc³awianami na
równi i gdzieœ tam w koñcówce szala przechyli³aby
siê na ich stronê, myœlê, ¿e
taka rana szybko by siê zagoi³a. Bo to wci¹¿ jest sport,
jeden wygrywa, drugi przegrywa.
- Na ile te cztery wyœcigi
maj¹ wp³yw na ocenê
ca³ego sezonu w wykonaniu gorzowskich ¿u¿lowców?
- Wolê nie ³¹czyæ tych
dwóch elementów. Ocena
sezonu to jest bardzo szerokie spojrzenie na ca³¹
dzia³alnoœæ klubu. Nie tylko
sportow¹. Oczywiœcie, je¿eli
ograniczymy siê do kwestii
czysto wynikowej, to te cztery biegi maj¹ wp³yw, bo straciliœmy szansê obrony mistrzowskiego tytu³u, a w pewnym momencie taki cel
zacz¹³ nam przeœwiecaæ.
Niemniej, pamiêtajmy, ¿e
ka¿dy medal ma swoj¹ wartoœæ. Kiedy najwiêksze emocje opadn¹, ból minie i przyjdzie ch³odna ocena sezonu
jestem przekonany, ¿e

Prezes KS Stal I.M. Zmora: Kibice muszą dostać możliwość życia ligą przez cały weekend

wszyscy docenimy ten
br¹zowy kr¹¿ek.
- Zw³aszcza, ¿e zosta³
zdobyty na lokalnym rywalu, a dekoracja mia³a
miejsce na stadionie w
Zielonej Górze?
- Tak, choæ podkreœlam, ¿e
nic nie jest w stanie zast¹piæ
mistrzostwa Polski, to jednak
jest jeszcze jedna sprawa. W
sporcie jest takie powiedzenie, ¿e o twojej klasie œwiadczy wynik ostatniego meczu.
Zakoñczyliœmy sezon dwoma zwyciêstwami nad Falubazem, co pozwala nam
wejœæ w przerwê zimow¹ w
du¿o pozytywniejszych nastrojach ni¿ mia³oby to miejsce w przypadku pora¿ek.
Jestem przekonany, ¿e humory na twarzach kibiców,
dzia³aczy, sponsorów s¹
du¿e lepsze teraz ni¿ gdybyœmy zajêli przyk³adowo
czwarte miejsce. Na pewno
³atwiej bêdzie przygotowywaæ siê do nastêpnego sezonu. Nie zapominajmy, ¿e
mijaj¹cy sezon jest kolejnym,
w którym we wszystkich seniorskich rozgrywkach mistrzostw Polski zaznaczyliœmy
swoj¹ obecnoœæ zdobyciem
medalu. W finale indywidualnych mistrzostw Polski srebro wywalczy³ Przemek Pawlicki a w parach po z³oto
siêgnêli Bartek Zmarzlik i
Krzysiek Kasprzak. W roku
70-lecia dzia³alnoœci klubu
wzbogaciliœmy wiêc dorobek
o kolejne trzy kr¹¿ki i obec-

nie mamy ju¿ 118 medali w
mistrzostwach kraju. I to pokazuje, ¿e ocena ca³ego sezonu jest zupe³nie inna ni¿
tych pechowych czterech
wyœcigów, o których tak szeroko rozmawiamy.
- Podwójna wygrana z Falubazem cieszy, ale lubuskie derby mia³y obroniæ
ideê rozgrywania meczów
o br¹zowy medal. Frekwencja na obu meczach
jednak nie powali³a. Jakie
nale¿y wyci¹gn¹æ wnioski?
- Poruszamy tu jeszcze inny temat. Moje zdanie od lat
jest niezmienne. Meczów o
br¹zowy medal nie powinno
siê jednak rozgrywaæ. S¹ to
pojedynki dwóch pokaleczonych w pó³fina³ach dru¿yn, a
najlepsza liga œwiata powinna promowaæ siê przy
pe³nych trybunach. Zreszt¹
spójrzmy na dane frekwencji. Œrednia frekwencja ca³ej
ligi jest wy¿sza od iloœci widzów na meczach o trzecie
miejsce, co œwiadczy, ¿e kibiców bardziej interesuj¹
mecze ligowe o dwa punkty
ni¿ spotkania o trzecie miejsce. Fani przegranych dru¿yn
cierpi¹ po pora¿kach w pó³finale, a do tego te mecze o
br¹z s¹ rozgrywane zaraz po
pó³fina³ach. Nie wszyscy
przez kilka dni znajduj¹ w
sobie chêæ ponownego powrotu na stadion. To jest
równie¿ spore obci¹¿enie
dla bud¿etów domowych.

- Mo¿e na takie mecz nale¿a³oby obni¿aæ ceny biletów?
- Je¿eli doczekamy takich
czasów, ¿e zawodnicy w meczach o br¹z obni¿¹ swoje
oczekiwania finansowe, to
czemu nie. Na razie w klubach trwa ci¹g³a walka o zbilansowanie bud¿etów.
- Rozumiem, ¿e w przypadku rezygnacji ze spotkañ o br¹zowy medal,
miejsce
na
podium
nale¿a³oby siê dru¿ynie
wy¿ej sklasyfikowanej po
rundzie zasadniczej?
- Oczywiœcie. W tej chwili
dla
dru¿yn
doskonale
je¿d¿¹cych w rundzie zasadniczej nie ma praktycznie
¿adnej nagrody. Bo to, ¿e rewan¿ jedzie siê na w³asnym
torze to ¿aden handicap, co
pokaza³y tegoroczne play
offy. W ani jednym przypadku gospodarz drugiego spotkania nie cieszy³ siê z wygranej. Zarówno w pó³fina³ach
jak i w meczach o medale.
Falubaz wygra³ rundê zasadnicz¹ i zakoñczy³ sezon bez
medalu. A tak przynajmniej
zwyciêzca rundy zasadniczej
mia³by ju¿ gwarantowany
medal na koniec sezonu. To
by³oby dodatkow¹ motywacj¹ do walki do samego
koñca.
- Czy trener Stanis³aw
Chomski pozostanie z zespo³em na kolejny sezon?
- Decyzja nale¿y do trenera. Przed rokiem, jako za-

rz¹d, umówiliœmy siê z nim
na dwuletni¹ umowê i nie zamierzamy tego okresu skracaæ.
- Zatem jakie zmiany kadrowe s¹ szykowane w zespole na nowy sezon?
- Wzorem lat poprzednich
budowê dru¿yny rozpoczniemy od zawodników, z którymi mamy wa¿ne umowy. S¹
to Bartosz Zmarzlik, Martin
Vaculik i wszyscy juniorzy.
Je¿eli chodzi o pozosta³ych
zawodników, to najpierw musimy przeprowadziæ z nimi
rozmowy. Od razu wyjaœniê,
¿e ¿adnego z nich nie skreœlamy. Z ka¿dym odbêdziemy rozmowê na temat dalszej wspó³pracy i zobaczymy
w jakim kierunku to wszystko
pójdzie. Przecie¿ musimy liczyæ siê z tym, ¿e zawodnicy
równie¿ mog¹ mieæ swoje
plany, niekoniecznie to¿same z naszymi.
- Czy nie jest fikcj¹ zapis
regulaminu zabraniaj¹cy
wczeœniej rozmawiaæ zawodnikom z dzia³aczami
innych klubów na temat
ewentualnych zmian barw
klubowych?
- Generalnie jestem zwolennikiem rozwi¹zañ, które
funkcjonuj¹ w pi³ce, gdzie
nawet pó³ roku przed wygaœniêciem kontraktu zawodnicy mog¹ rozmawiaæ na temat nowej umowy z innymi
klubami. W przypadku ¿u¿la
pole prowadzenia negocjacji
tak naprawdê jest mocno

zawê¿one i ¿eby unikn¹æ
ró¿nych podtekstów wprowadzono zakaz, ale trwa on
zbyt d³ugo. Myœlê, ¿e takie
rozmowy, czy nawet podpisywanie kontraktów, powinno odbywaæ siê zaraz po zakoñczeniu sezonu ligowego.
Natomiast ze swoimi zawodnikami takie prawo powinno
obowi¹zywaæ przez ca³y
okres wa¿noœci umowy. Mamy takie regulacje jakie mamy i trzeba siê do nich dostosowaæ.
- Co oznacza³ jeden z pañskich niedawnych wpisów na FB: ,,Przed nami
ostatni mecz sezonu, a póŸniej czas podsumowañ i
snucie kolejnych planów
na przysz³oœæ. Niekoniecznie zwi¹zanych ze Stal¹’’?
- Nawet prezes ma prawo
do urlopu.
- Zapyta³em jednak, bo na
temat Stali w Gorzowie
wszyscy chêtnie lubi¹ dyskutowaæ. Ostatnio pojawi³y
siê opinie, ¿e klub ponownie prze¿ywa problemy finansowe. Czy to prawda?
- Bardzo cieszê siê, ¿e temat Stali jest zawsze gor¹cy
i sporo siê o nas mówi. Mo¿e
nie zawsze siê cieszê, ¿e nie
wszyscy lubi¹ stawiaæ nas w
pozytywnym œwietle i snuj¹
siê po polu ró¿nych plotek.
Jako organizacja sportowa
wci¹¿ staramy siê budowaæ
swoj¹ si³ê, krzepniemy na
rynku, codziennie mamy do
rozwi¹zania sporo problemów, ale dajemy sobie radê.
Uwa¿am, ¿e przed nami jest
mnóstwo pracy do wykonania, gdy¿ znajdujemy siê na
etapie nieustannego rozwoju. Co do finansów nied³ugo
rozpocznie siê proces licencyjny i nie widzê zagro¿enia,
¿ebyœmy mieli nie otrzymaæ
licencji w pierwszym terminie.
- Pana zdaniem ekstraliga powinna ponownie zostaæ rozszerzona?
- Tak, ale pod pewnymi warunkami. Od lat mówiê to samo i zdania nie zmieniam.
Ze wzglêdu na brak odpowiednio du¿ej iloœci wartoœciowych zawodników obserwujemy, ¿e nawet oœmiodru¿ynowa liga staje siê lig¹
dwóch prêdkoœci. Poszerzenie spowoduje jeszcze wiêksze zró¿nicowanie. I ci co
chc¹ walczyæ o medale bêd¹
siê wykrwawiali finansowo, a
ci co nie maj¹ takich ambicji
bêd¹ jeŸdzili za relatywnie
niewielkie pieni¹dze i kosztem klubów z medalowymi
ambicjami. Taka sytuacja
by³aby bardzo szkodliwa,
dlatego trzeba wprowadzaæ
sztuczne mechanizmy. Mam
tutaj na myœli powrót do
KSM-u, czyli œredniej meczo-

Pod wieloma wzglêdami jest
to korzystne dla ¿ycia ca³ej
ekstraligi. Oczywiœcie, proste
to nie bêdzie, gdy¿ dochodz¹ imprezy miêdzynarodowe, ale tak¹ próbê trzeba
podj¹æ w interesie równie¿
promocji ¿u¿la ligowego. Kibice musz¹ dostaæ mo¿liwoœæ ¿ycia lig¹ przez ca³y
weekend, poczynaj¹c nawet
od pi¹tku, a nie tylko w niedzielê.
- Co z rezerwowymi, bo
ju¿ trzeba zacz¹æ budowaæ
sk³ady na nowy sezon, a
decyzji odnoœnie wprowadzenia ósmego zawodnika
do dru¿yny nadal nie zapad³a?
- Co ja mogê powiedzieæ?
To nie s¹ decyzjê, które podejmuj¹ prezesi klubów. Tym
zajmuje siê Polski Zwi¹zek
Motorowy. My mo¿emy jedynie wnioskowaæ lub rekomendowaæ.
- Zapytam wiêc inaczej.
Dobry to kierunek?
- Przepis ten ma swoje plusy i minusy. Minusem s¹
zwiêkszone koszty dla klubów. Plusem mniejsza liczba
zastrze¿eñ dla rozgrywania
meczów. Co to oznacza? W
tej chwili zawodnicy startuj¹
w imprezach miêdzynarodowych
i
w
przypadku
prze³o¿enia takich zawodów
na niedzielê czêsto trzeba u
nas odwo³ywaæ mecze. Spore koszty przez to ponosi
równie¿ telewizja. W przypadku rezerwowych mo¿na
by³oby od tego odst¹piæ poza turniejami Grand Prix czy
rozgrywkami Dru¿ynowego
Pucharu Œwiata.
- Jest pomys³, ¿eby rezerwowym by³ zawodnik do
23 lat, ale nie musia³by to
byæ Polak. To chyba ciekawa koncepcja?
- Rezerwowi daj¹ wiêksze
mo¿liwoœci trenerom w taktycznym prowadzeniu meczów, a tak¿e pozwalaj¹ na
wiêksz¹ elastycznoœæ w kontraktowaniu polskich zawodników. Jak wiadomo, w
sk³adzie seniorskim musi
byæ ich dwóch, co zmusza
kluby najczêœciej do kontraktowania a¿ trzech. W przypadku rezerwowych tych
rozwi¹zañ jest wiêcej, co
zmniejsza pozycjê negocjacyjn¹ dla polskich zawodników. Oczywiœcie, póki nie
ma jednak ostatecznej decyzji, póty mo¿emy sobie jedynie luŸno porozmawiaæ,
bo wszystko mo¿e siê nagle
zmieniæ.
- Czy miniony sezon ligowy nie potwierdzi³ opinii,
¿e typowanie tylko jednego ¿u¿lowca na ,,zastêpstwo zawodnika’’ to
stanowczo za ma³o, bo powoduje, ¿e czasami wysy³a

siê na tor zawodników nie
do koñca zdrowych, bo nie
ma kogo?
- Moje zdanie w tej sprawie
równie¿ jest niezmienne od
lat. W ramach ,,ZZ-etki’’ powinni mieæ prawo jeŸdziæ
wszyscy, przy czym dany zawodnik powinien mieæ prawo
zastêpowaæ kolegê o ni¿szej
œredniej. Czyli z powodzeniem dotyczy to przynajmniej
trzech zawodników.
- Nie tylko ¿u¿lem ¿yjemy,
ale równie¿ niedawno rozpoczêtymi rozgrywkami
pi³ki rêcznej. Na pocz¹tku
paŸdziernika odby³a siê
sesja rady miasta poœwiêcona inwestycjom sportowym. Nie martwi pana,
¿e budowa hali ci¹gle jest
odsuwana w czasie?
- Martwi. Hala to takie gorzowskie yeti. Wszyscy o niej
od lat mówi¹, ale oczywiœcie
nikt jej nie mo¿e dojrzeæ.
¯eby zbudowaæ odpowiednio wysoki bud¿et dla pi³karzy rêcznych potrzebujemy
ku temu warunków, czyli mówi¹c wprost - potrzebny jest
funkcjonalny i nowoczesny
obiekt. A bez odpowiednio
wysokiego bud¿etu trudno
bêdzie nam zagraæ w superlidze, a takie mamy ambicje.
Sala, w której maksymalnie
mo¿emy pomieœciæ 500
osób, nie jest magnesem dla
sponsorów. Je¿eli chodzi o
klub to organizacyjnie powinniœmy ju¿ w przysz³ym roku
byæ gotowi na podjêcie rêkawicy, jak¹ jest gra na najwy¿szym poziomie krajowym. Ale powtórzê, bez nowej hali trudno bêdzie
zrealizowaæ to za³o¿enie.
- Dziêkujê za rozmowê.
Od redakcji: Rozmowa
zosta³a przeprowadzona na
pocz¹tku paŸdziernika, dlatego by³o jeszcze wiele niewiadomych w wypowiedziach prezesa.
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Pożegnanie z najlepszym
obcokrajowcem Stali
Sezon ¿u¿lowcy dobieg³ koñca, a ostatnim akordem by³ turniej Grand
Prix w Melbourne.
Zakoñczenie
œcigania,
szczególnie na torach ligowych, nie oznacza, ¿e wszyscy udali siê na wypoczynek.
Wrêcz przeciwnie, ju¿ od wielu tygodni trwa najgorêtszy
okres w roku dla dzia³aczy. Z
jednej strony musz¹ oni zbudowaæ swoje dru¿yny do nowego sezonu, z drugiej przygotowaæ siê na proces licencyjny.
Przepisy transferowe nie
u³atwiaj¹ ¿ycia, gdy¿ dopiero
od listopada mo¿na oficjalnie
podpisywaæ nowe kontrakty.
To oznacza, ¿e wszelkie podjête wczeœniej ustalenia nie
mog¹ wejœæ w ¿ycie, bo póki
nie zostan¹ z³o¿one odpowiednie podpisy, póty nie
mo¿na mówiæ, i¿ dany transfer doszed³ do skutku.
W przypadku br¹zowych
medalistów z Gorzowa nie
wszystko ju¿ jest wiadome.
Wiadomo tylko to, o czym ju¿
wspomnia³ w rozmowie obok
prezes Stali Ireneusz Maciej
Zmora, ¿e obecnie wa¿ne
umowy maj¹ Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik oraz juniorzy. Wiadomo tak¿e, ¿e po
siedmiu sezonach z klubem
po¿egna³ siê Niels Kristian
Iversen, który w przysz³ym
sezonie
prawdopodobnie
bêdzie startowa³ w Get Well
Toruñ. O tym, ¿e Duñczyk
opuœci dru¿ynê br¹zowych
medalistów mistrzostw Polski
mówi³o siê ju¿ od d³u¿szego
czasu, a ostateczna decyzja
zapad³a w po³owie paŸdziernika.
- Rozstajemy siê w przyjaŸni
- zapewnia prezes Stali Ireneusz Maciej Zmora. - Jestem
wdziêczny Nielsowi za lata
spêdzone w Stali Gorzów. W
tym czasie dwukrotnie œwiêtowaliœmy zdobycie dru¿ynowego mistrzostwa Polski, raz
zdobycie tytu³u wicemistrzów
kraju i dwukrotnie cieszyliœmy
siê z wywalczenia medali

Fot. Bogus³aw Sacharczuk

ostatniego meczu
wej. Osobnym problem pozostaj¹ ni¿sze ligi, bowiem
przy powiêkszeniu ekstraligi
do 10 zespo³ów likwidacji
uleg³aby II liga. Co z kolei
spowodowa³by rozwarstwienie poziomu sportowego, finansowego i organizacyjnego nowej powiêkszonej I ligi.
Zatem, nie wierzê w poszerzenie najwy¿ej ligi, bo to
bardzo negatywnie odbije siê
na klubach obecnej I i II ligi.
- Zawodnicy ka¿dego roku publicznie daj¹ do zrozumienia, ¿e nale¿¹ im siê
podwy¿ki. Jak d³ugo mog¹
rosn¹ bud¿ety klubowe,
skoro wydaje siê, ¿e pole
do pozyskiwania sponsorów jest w ¿u¿lu mocno
ograniczone?
- Rynek powoli siê stabilizuje, bud¿ety ju¿ nie rosn¹
ponad miarê. Pocieszaj¹ce
jest, ¿e ostatnie procesy licencyjne przebiegaj¹ coraz
sprawniej, kluby nie maj¹
wiêkszych k³opotów z rozliczeniem siê z zawodnikami.
Sytuacja mo¿e nie jest jeszcze idealna, ale zmierza w
dobrym kierunku. A to co
mówi¹ zawodnicy, to ju¿ inny
temat.
Du¿o
kontrowersji
wzbudza uk³adanie ligowego kalendarza, a przede
wszystkim wybór dni rozgrywania niektórych kolejek ligowych. Czy prezesi
klubów rzeczywiœcie nie
maj¹ wp³ywu na optymalizacjê terminarza?
- Nie maj¹ ¿adnego
wp³ywu. Jeszcze kilka lat temu by³o losowanie par, teraz
wszystko
dobiera
siê
rêcznie. Jest to spowodowane ró¿nymi sytuacjami,
g³ównie tym, ¿e kalendarz
¿u¿lowy jest zapchany wieloma innymi imprezami. Poza
tym kluby czêsto nie maj¹
wy³¹cznoœci na korzystanie z
obiektów i te¿ musz¹ dostosowaæ siê do innych imprez
na tych stadionach. W tym
roku kalendarz dla nas by³
fatalnie u³o¿ony, bo a¿ trzykrotnie w tym sezonie mieliœmy w ci¹gu tygodnia po
dwie imprezy. I nic nie mogliœmy zrobiæ, a jest to przede
wszystkim niekorzystne dla
kieszeni kibica. Zapewne nie
tylko mnie dra¿ni równie¿ to,
¿e po Grand Prix Challenge
w Togliatti jest kolejka ligowa, a po niektórych sobotnich imprezach rozgrywanych w kraju meczów nie
ma. Takich sytuacji nale¿a³oby unikaæ.
- Je¿eli zwiêkszylibyœmy
ligê, to w ogóle mo¿e brakowaæ terminów?
- Dlatego czas najwy¿szy
pójœæ œladem pi³karskiej ekstraklasy i zacz¹æ rozk³adaæ
kolejkê ligow¹ na kilka dni.
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Niels K. Iversen (tu w czerwonym kasku) w trakcie siedmiu sezonów wystąpił w 118 meczach Stali i wywalczył 1121 punktów.

br¹zowych. To w³aœnie bêd¹c
w naszym klubie Niels
osi¹gn¹³ swój najwiêkszy sukces w Grand Prix, zdobywaj¹c br¹zowy medal indywidualnych mistrzostw œwiata.
To by³ bardzo dobry czas,
okraszony licznymi sukcesami. Nadszed³ jednak czas na
zmiany - doda³ prezes.
Przypomnijmy, ¿e 35-letni
Niels K. Iversen pochodzi z
Esbjergu. Jest najskuteczniejszym obcokrajowcem Stali w
historii klubu. Wyst¹pi³ w 118
meczach i wywalczy³ 1121
punktów. Popularny ,,PUK’’
przygodê ze sportem rozpocz¹³ w wieku 11 lat od motocykli 50 ccm. Karierê wyczynow¹ zacz¹³ w wieku 17
lat. Ma w dorobku 10 medali
dru¿ynowych
mistrzostw
œwiata. Jest srebrnym medalist¹ IME juniorów. Szeœciokrotny indywidualny mistrz
Danii. Pojecha³ w 77 turniejach Grand Prix, z czego piêæ
wygra³.
Nieoficjalnie wiemy równie¿,
¿e z gorzowskim zespo³em
po¿egna siê Przemys³aw
Pawlicki. Dotychczasowy kapitan ¿ó³to-niebieskich jest ju¿
prawdopodobnie dogadany z
MrGarden GKM Grudzi¹dz i
od nowego sezonu ma jeŸdziæ w³aœnie w tym zespole.
Pawlickiego ma zast¹piæ Szymon WoŸniak, który z kolei
oficjalnie po¿egna³ siê z dotychczasowym pracodawc¹, z

Betard Spart¹ Wroc³aw. Czy
indywidualny mistrz Polski na
pewno trafi do Gorzowa? Jest
to na razie tajemnica, bo zainteresowanie jego osob¹ wyra¿aj¹ tak¿e inne kluby. Z naszych informacji wynika, ¿e
pochodz¹cy z Tucholi wychowanek Polonii Bydgoszcz zawar³ ju¿ porozumienie z Cash
Broker Stal¹, ale dopiero po
podpisaniu umowy bêdzie
mo¿na mówiæ o transferze.
Prezes Zmora zapewnia, ¿e
nie powinno byæ k³opotów z
zawarciem umowy z Krzysztofem Kasprzakiem, dla którego nadchodz¹cy rok bêdzie
siódmym w Gorzowie. Pozostaje jeszcze zagadka, kogo
Stal pozyska w miejsce Iversena? Tu potrzebna jest cierpliwoœæ. Gorzowianie zastanawiaj¹ siê równie¿ nad zakontraktowaniem zawodnika
rezerwowego. Role tak¹
mo¿e spe³niaæ zawodnik do
23 roku ¿ycia bez wzglêdu
na narodowoœæ. Co wa¿ne,
mo¿e to byæ tak¿e junior, który otrzyma prawo zastêpowania juniorów w podstawowym sk³adzie. Niewykluczone wiêc, ¿e dzia³acze Cash
Broker Stali na razie
postawi¹ na trzeciego juniora. A po ewentualne wzmocnienie siêgn¹ dopiero w trakcie rozgrywek, kiedy zostan¹
otwarte nowe okienka transferowe.
ROBERT BOROWY
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Zakładowy Oddział PTTK „Stilon”
ma 50 lat
30 wrzeœnia 2017 roku swoje 50-lecie obchodzi³ Zak³adowy Oddzia³ PTTK „Stilon” w Gorzowie.
Historiê Oddzia³u mo¿na
podzieliæ na trzy okresy.
Pierwszy
to
czas
wspania³ego rozwoju w bezpoœrednim
zwi¹zku
z
zak³adem, drugi - spowolnienie dzia³añ wynikaj¹ce z restrukturyzacji zak³adu oraz
trzeci - czas samodzielnej
dzia³alnoœci jako organizacji
pozarz¹dowej.

Wspaniale lata

Fot. Aleksander Grabowski

Zak³ady W³ókien Chemicznych „Stilon” jeszcze mia³y w
nazwie dodatek „w Budowie”, gdy w 1956 roku grupa
zapalonych motocyklistów
powo³a³a ko³o PTTK, które z
numerem 12 wesz³o do miejskiego oddzia³u. Ale choæ
mia³o ono na swoim koncie
wiele rajdów motorowych, a
póŸniej tak¿e pieszych, nie
od tej daty swoj¹ historiê liczy Oddzia³, a od formalnego powo³ania w dniu 9 maja
1967 roku jako jednostki samodzielnej w strukturze
PTTK. Potrzeba istnienia takiej placówki by³a oczywista,
co podkreœlaj¹ liczby: 31
grudnia 1967 roku Oddzia³ liczy³ 1057 cz³onków skupionych
w
13
ko³ach
wydzia³owych, a imprezach
turystyki kwalifikowanej tylko
w tamtym roku wziê³o udzia³
650 osób. Powsta³y tak¿e
komisje lub sekcje: piesza,
kajakowa, ¿eglarska, narciarska, motorowa i rowerowa.
Zak³ady W³ókien Chemicznych „Stilon” ogromnie
wspiera³y turystykê. Oddzia³
otrzymywa³ dofinansowanie
na funkcjonowanie biura, zatrudnienie pracownika, zakup sprzêtu, organizacjê
w³asnych imprez oraz na
udzia³ cz³onków w imprezach bran¿owych lub ogólnopolskich. Co roku w czerwcu organizowane by³y dwudniowe Gorzowskie Rajdy
Chemików dla wszystkich
pracowników. Ka¿dego roku
liczne reprezentacje gorzowskich turystów uczestniczy³y
w ogólnopolskich Rajdach
Chemików, w Rajdach Dostawców i Odbiorców Celwizkozy z Jeleniej Góry, w
Centralnych Rajdach PrzyjaŸni „Szlakami Lenina” i wielu
innych. Ambicj¹ ka¿dego turysty by³o zdobycie kolejnych
szczebli odznak turystycznych. W 1986 roku kadra posiada³a nastêpuj¹ce uprawnienia: przodownik turystyki
pieszej - 8 osób, przodownik
turystyki górskiej i przodownik turystyki motorowej - po
4 osoby, przodownik turystyki kolarskiej - 5 osób, przewodnik zak³adowy - 17 osób,

W części artystycznej turystyczne piosenki śpiewali Elżbieta Kuczyńska i Cyryl Dembiński, na skrzypcach grała Blanka
Pałys, a na fortepianie Zosia Doś i Bruno Pałys.

jachtowy sternik morski - 1
osoba. Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê PTTK posiada³o 6
osób. Prowadzono rywalizacjê, w której ka¿dy dzieñ
udzia³u w imprezie turystycznej liczono jako jeden punkt.
W roku 1981 najlepszym
piechurem by³ Jacek Buczyñski, który zdoby³ 40 punktów, drugie miejsce zajê³a jego ¿ona Krystyna Mêclewska-Buczyñska - 38. W 1982
roku Juliusz KuŸma zdoby³
39 punktów. A pamiêtaæ trzeba, ¿e w tamtych latach nie
by³o wolnych sobót, turyœci
wiêc musieli wykorzystywaæ
niemal ka¿d¹ woln¹ chwilê
na realizacjê swoich pasji.
Przy Oddziale dzia³a³o Biuro Obs³ugi Ruchu Turystycznego, które dla ca³ej za³ogi
zak³adu organizowa³o liczne
wycieczki krajoznawcze po
Polsce, a tak¿e do pobliskich
lasów na grzyby. Gdy na pocz¹tku lat 70. z³agodzono
przepisy graniczne, w ci¹gu
dwóch lat 1972-73 zorganizowano 133 wycieczki do
Berlina i Drezna za symboliczn¹ op³at¹.
W Oddziale PTTK przygotowywano przewodników,
którzy oprowadzali grupy po
zak³adzie, szeroko informuj¹c o pracy „Stilonu”.
Oddzia³ funkcjonowaæ w
PTTK-owskiej strukturze turystyki w zak³adach pracy. W
paŸdzierniku 1989 roku by³
organizatorem bardzo udanego IX Ogólnopolskiego
Turnieju Oddzia³ów Zak³adowych PTTK w Lubniewicach,
w którym uczestniczy³y
dru¿yny z ca³ej Polski. Stilonowska grupa ci¹gle jest

obecna, teraz w strukturze
oddzia³ów œrodowiskowych.
Okres od powo³ania Oddzia³u do po³owy lat 80. To
by³y wspania³e lata pod
opiek¹ bardzo dobrego
sponsora rozlicznych imprez.

Trudne lata

Trudne lata rozpoczê³y siê
ju¿ od 1980 roku, ale dobrze
dot¹d funkcjonuj¹cy Oddzia³
jeszcze przez kilka lat dzia³a³
si³¹ rozpêdu. Choæ zmniejszy³a siê liczba turystycznych wypraw, wtedy w³aœnie
rodzi³y siê nowe formy, niektóre praktykowane do dziœ.
W 1985 roku nawi¹zano
wspó³pracê z turystami z
Niemiec. Od 1981 roku organizowane s¹ rodzinne zloty
nad morzem (19 imprez), a
od 1984 roku d³ugie wyprawy z cyklu „Góry i Parki Narodowe”, których odby³o siê
ju¿ 29. W 1985 roku zainicjowano imprezy „Z plecakiem
przez kraje Europy”, tak¿e
cykliczne by³y wycieczki do
europejskich stolic.
Ale Oddzia³ ju¿ nie otrzymywa³ funduszy na dzia³alnoœæ, zlikwidowano etat pracownika, nawet siedzibê
przeniesiono do prywatnego
mieszkania. Za udzia³ we
wszystkich imprezach trzeba
by³o p³aciæ z w³asnej kieszeni.
Wraz ze zmniejszaniem
liczby pracowników, odchodzili cz³onkowie PTTK. Ale ci
wierni turystycznej idei postanowili dalej dzia³aæ jako
organizacja pozarz¹dowa. W
grudniu 1991 roku S¹d Rejonowy w Gorzowie wpisa³ do

Krajowego Rejestru Stowarzyszeñ Zak³adowy Oddzia³
PTTK „Stilon”. Zwi¹zki z macierzystym zak³adem pracy
ci¹gle by³y tak bliskie, ¿e nie
zmieniono nazwy oddzia³u.

Nowe życie

W 1995 roku funkcjê prezesa obj¹³ Juliusz KuŸma i od
tej daty nale¿y liczyæ nowe
¿ycie Oddzia³u. By³ on inicjatorem niezliczonej liczby imprez i kierunków turystycznego rozwoju Oddzia³u. Wokó³
niego skupi³o siê coraz liczniejsze grono czynnych
uczestników,
a
przede
wszystkim organizatorów
¿ycia turystycznego. W miêdzyczasie zmieni³y siê warunki i styl imprez, a tak¿e co naturalne - wiek sta³ych
cz³onków. Dawniej wiêcej
chodzi³o siê pieszo, teraz jeŸdzi siê autokarami, nocowa³o siê w namiotach, a teraz w hotelach, gotowa³o siê
na kocherach - teraz jada siê
w restauracjach. Ale ci¹gle
jest w cz³onkach Oddzia³u
chêæ do poznawania œwiata
w sposób œwiadomy, g³êboki,
jest otwartoœæ dla turystycznej idei.
Obecnie Oddzia³ liczy 200
cz³onków, ale jego imprezy
s¹ tak¿e otwarte dla przyjació³, tym samym wiêc kr¹g
oddzia³ywania jest znacznie
szerszy. Co roku organizowanych jest ok. 60 imprez, w
tym wiêkszoœæ z turystyki
kwalifikowanej. Zazwyczaj
s¹ to wycieczki autokarowe,
zawsze jednak z elementami
turystyki, w tym dziewiêciodniowe wyprawy w góry lub
do parków narodowych, ro-

dzinne zloty nad morzem,
czterodniowe wyprawy w góry. Na ok. 30 jednodniowych
rajdów je¿d¿¹ rowerzyœci,
dla piechurów jest ok. 10 wycieczek pieszych po okolicy.
Du¿ym zainteresowaniem
ciesz¹ siê wyjazdy na imprezy kulturalne, przede wszystkim muzyczne do Szczecina,
Poznania, Wroc³awia, a nawet Warszawy, zawsze
po³¹czone z elementami
poznawczymi.
Od marca 2017 roku na
czele Zarz¹du Oddzia³u
stan¹³ nowy prezes - Ryszard Bronisz, zaœ Juliusz
KuŸma po 22 latach prowadzenia Oddzia³u otrzyma³ tytu³ Honorowego Prezesa.

Jubileusz 50-lecia

Obchody jubileuszu odby³y
siê 30 wrzeœnia. Podczas
oficjalnego spotkania by³y
wspomnienia przesz³oœci,
odznaczenia, ¿yczenia i promocja ksi¹¿ki „Nasze ¿ycie
turystyczne”. O przesz³oœci
mówi³ wieloletni prezes Juliusz KuŸma. Odznakê Honorow¹ Miasta Gorzowa
Wlkp. Rada Miasta przyzna³a Oddzia³owi oraz cz³onkom: Marii Karbowskiej, Aleksandrowi Grabowskiemu i
Kazimierzowi Kamiñskiemu.
Wrêcza³ je wiceprzewodnicz¹cy Rady - Jan Kaczanowski. Z³ot¹ Odznakê
PTTK otrzyma³ Roman Glapa. Oddzia³ oraz dziesiêæ
osób otrzyma³o Odznakê „50
lat w PTTK“, wœród nich
Cz³onek Honorowy PTTK
Adam Wiœniowski, który do
tej organizacji wst¹pi³ w
1953 r.

Z okazji jubileuszu cz³onkowie i sympatycy Oddzia³u
ufundowali okaza³y proporzec, do którego uroczyœcie
przypinano odznaczenia i
medale. Wszyscy cz³onkowie otrzymali okolicznoœciowe znaczki i specjalnie wydan¹ ksi¹¿kê „Nasze ¿ycie
turystyczne”. Zawiera ona
historiê Oddzia³u, wspomnienia sprzed lat oraz sylwetki
zas³u¿onych
cz³onków.
Wczeœniej og³oszony by³
konkurs „Oddzia³ PTTK „Stilon” w mojej pamiêci”. Najlepsze wypowiedzi nades³ali
Jacek Buczyñski i Stefan
Cieœla, za co otrzymali nagrody, a wszystkie zg³oszone
prace zosta³y opublikowane
w ksi¹¿ce. Dope³nieniem
tekstów jest 228 zdjêæ czarno-bia³ych z przesz³oœci i kolorowych z lat ostatnich.
W budynku biblioteki, gdzie
odbywa³y siê uroczystoœci,
przygotowano trzy wystawy:
znaczków i odznak turystycznych, zdjêæ z imprez
oraz prac plastycznych
cz³onków Oddzia³u. Mo¿na
by³o tak¿e ogl¹daæ co najmniej 15 tomów kronik z
ró¿nych lat.
Wielu zaproszonych przyjació³ ¿yczy³o Oddzia³owi nastêpnego owocnego pó³wiecza.
W czêœci artystycznej turystyczne piosenki œpiewali
El¿bieta Kuczyñska i Cyryl
Dembiñski, na skrzypcach
gra³a Blanka Pa³ys, a na fortepianie Zosia Doœ i Bruno
Pa³ys - m³odsze pokolenie
cz³onków PTTK. Oni z rodzicami i dziadkami tak¿e
je¿d¿¹ na wycieczki organizowane przez Oddzia³. Cygañskie tañce tañczy³y Zuzia
i Hania, Polki z Gorzowa
specjalizuj¹ce siê w tym repertuarze, jako ¿e ¿adna gorzowska impreza nie mo¿e
siê odbyæ bez cygañskich
akcentów.
A wieczorem by³ wspania³y
bal w hotelu „Gorzów”.
We wstêpie do ksi¹¿ki czytamy: Gdyby zliczyæ przemierzone przez nas kilometry, pewnie trzeba by by³o kilka razy powtórzyæ drogê z
Ziemi do S³oñca. A dodaæ do
tego trzeba godziny spêdzone przy nocnych ogniskach,
opowieœci, piosenki. Dziesi¹tki przyjaŸni, mi³oœci,
ma³¿eñstw…
Jubileusz przywo³a³ te
wspomnienia, by³ te¿ okazj¹
do serdecznych spotkañ. No
i rozpocz¹³ kolejny okres
dzia³alnoœci Oddzia³u, bo nowy prezes ma mnóstwo pomys³ów.
KRYSTYNA KAMIÑSKA
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Jazda autonomiczna samochodem
po drodze
Transport ludzi zmienia siê w niebywale szybkim tempie.

Fot. Archiwum

Gorzów wzbogaci siê o nowe, skomputeryzowane tramwaje, a w Dubaju rozpoczêto
testy lataj¹cych taksówek, które s¹ w pe³ni autonomiczne.
Oznacza to, ¿e wystarczy
zaj¹æ w nich miejsce i przy pomocy np. smartfona podaæ
trasê. Dwuosobowy samolocik pionowego startu zawiezie
nas do celu unikaj¹c po drodze wszelkich przeszkód i korków.
Ostatnie salony samochodowe w Genewie, Szanghaju i
Frankfurcie pozwala³y siê
przekonaæ, ¿e technicznie
mo¿liwa jest ju¿ jazda bez najbardziej zawodnego elementu
samochodu, czyli kierowcy.
Wiele systemów niezbêdnych
do takiego poruszania siê
znajduje siê ju¿ w samochodach stoj¹cych w gorzowskich
salonach.
Z technicznego punktu widzenia jadê autonomiczn¹ podzielono na piêæ poziomów.
Pierwszy z nich automatyzuje
wy³¹cznie okreœlony element
prowadzenia. Potrafi np.
utrzymywaæ
okreœlon¹
prêdkoœæ i odleg³oœæ od po-

r e k l a m a

W koncepcyjnym Audi Aicon kierowca staje się pasażerem dowożonym do określonego celu
z wybranego miejsca, do którego pojazd sam przyjeżdża.

przedzaj¹cych samochodów
oraz decydowaæ o u¿yciu hamulców. Kierowca jest w takim aucie niezbêdny. Samochody spe³niaj¹ce wymagania
pierwszego poziomu s¹ ju¿ w
normalnej produkcji od klasy
A po luksusowe limuzyny.
Poziom drugi to jazda pó³autonomiczna. Samochody same utrzymuj¹ siê na pasach
ruchu, potrafi¹ samodzielnie
poruszaæ siê w korkach, ha-

mowaæ i przyœpieszaæ. Rozwi¹zania takie zdarzaj¹ siê ju¿
nawet w seryjnie produkowanych autach klasy kompakt.
Poziom trzeci to samochody,
których systemy potrafi¹
przej¹æ wszystkie funkcje prowadzenia samochodu lecz
wy³¹cznie w okreœlonych warunkach np. na autostradach i
drogach szybkiego ruchu.
Kierowca nadal jest niezbêdny, bo samochód w

ka¿dej chwili mo¿e ,,poprosiæ’’
go o przejêcie kierownicy. W
systemy umo¿liwiaj¹ce tak¹
jazdê wyposa¿onych jest
bardzo niewiele produkowanych samochodów takich jak
np. Tesla. Ten poziom jazdy
reprezentuje koncepcyjna
elektryczna Skoda Vison E.
Coraz wiêcej takich aut zacznie w najbli¿szych latach
wchodziæ do produkcji seryjnej.

Kolejne dwa poziomy to ju¿
jazda w pe³ni autonomiczna.
Samochody bêd¹ mog³y jeŸdziæ same w ka¿dych warunkach, informowaæ siê wzajemnie o wykonywanych manewrach, jak np. zmianie pasa
ruchu oraz pobieraæ informacje np. o warunkach atmosferycznych, korkach i innych
zdarzeniach i je samodzielnie
analizowaæ. W poziomie
pi¹tym zbêdna staje siê kierownica i peda³y. Kierowca
staje
siê
pasa¿erem
dowo¿onym do okreœlonego
celu z wybranego miejsca, do
którego
pojazd
sam
przyje¿d¿a. Przyk³adem mo¿e
byæ m. in. koncepcyjne Audi
Aicon.
O ile poziom trzeci staje siê
rzeczywistoœci¹, to poziomy
czwarty i pi¹ty wymagaj¹
jeszcze wielu prac. Nie chodzi
tu o technikê, bo ta jest ju¿ gotowa. Wprowadzaniu jazdy
autonomicznej musz¹ towarzyszyæ rozwi¹zania prawne
w skali globalnej. Nale¿y chocia¿by uregulowaæ odpowiedzialnoœæ w razie kolizji, a nawet tak prozaiczn¹ sprawê jak

uprawnienia do prowadzenia
pojazdu. W samochodzie
spe³niaj¹cym poziom pi¹ty
kierowca jest zbêdny. Nawet
jakby chcia³ zareagowaæ, to
nie ma mo¿liwoœci poniewa¿
pojazd nie posiada ani kierownicy ani ¿adnych elementów
umo¿liwiaj¹cych sterowanie.
O ile sprawa mo¿e byæ dosyæ
prosta w przypadku niewielkich busów, które niebawem
uzupe³niæ maj¹ transport miejski w wielkich aglomeracjach,
to komplikuje siê w przypadkach indywidualnych pojazdów mog¹cych poruszaæ siê
po wszystkich drogach, takich
jak np. koncepcyjne Audi Aicon.
Podczas salonu we Frankfurcie na stoisku Renault
mo¿na by³o rozmawiaæ z sympatycznym robotem, który
oprowadza³ po stoisku, opowiada³ o samochodach i móg³
rozmawiaæ niemal na ka¿dy temat. Sztuczna inteligencja staje siê faktem, mimo ¿e twórca
Tesli Elon Musk twierdzi, ¿e
jest to wiêksze zagro¿enie od
konfliktu j¹drowego.
RAR
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