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Bardzo dobrze, że rada miasta postanowiła, iż od 1
września dzieci i młodzież szkolna będzie mogła korzys-
tać  z komunikacji miejskiej za 10 zł miesięcznie. Trochę
się jednak obawiam, że uchwała może być kwestionowa-
na jako błędna prawnie, gdyż m.in. rodzi skutki finansowe
dla budżetu miasta, bez jednoczesnej jego nowelizacji,
do czego potrzebna jest aktywna zgoda prezydenta, a tej
nie ma.

Już w ubiegłym roku proponowałem, by w Gorzowie za
przykładem Warszawy i Krakowa wprowadzić bezpłatne
bilety dla młodzieży szkolnej. Bo to jest konkretna i wy-
mierna pomoc dla tysięcy gorzowskich rodzin, a nie tylko
hasła, slogany i puste słowa. Ponadto bezpłatne lub ta-
nie przejazdy zachęcają młodych, ale i całe rodziny do
korzystania z miejskiej komunikacji, a o to także chodzi
przy realizacji naszego wielkiego planu transportowego.
Radni  na tak daleko idące rozwiązanie, jak bezpłatny
przejazdy, nie zdecydowali się, ale przynajmniej za-
rządzili, że dla dzieci i  młodzieży ma być jeszcze taniej
niż ulgowo, przy wykupieniu miesięcznego biletu „Ju-
nior”. Dobre i to. 

Prezydent broni się przed takim pomysłami, bo są kosz-
towne. Nie jest przecież tajemnicą, że wpływy z biletów
nie pokrywają nawet połowy kosztów ponoszonych przez
MZK. W ubiegłym roku planowane wpływy z biletów wy-
niosły niewiele ponad 16 mln zł, przy kosztach ok. 41,5
mln zł. Różnicę pokrywały dopłaty z kasy Gorzowa i gmin
ościennych. Znaleźć dodatkowy milion, czy nawet trochę
więcej, w budżecie miasta nie będzie jednak trudno, o ile
uchwała rady miasta wychodząca naprzeciw społecznym
oczekiwaniom się obroni.

JAN DELIJEWSKI

Na Kwadracie nie będę
szukał wytchnienia 
Zmodernizowany plac Nieznanego Żołnierza, czyli popularny Kwadrat wzbudza mieszane oceny i

uczucia. Więcej na s. 2.

Młodzież szkolna
pojedzie taniej
To będzie wymierna pomoc dla tysięcy
rodzin.  
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ww    1.04.
1896 r. - przy obecnej ul. Kosy-
nierów Gdyńskich, uruchomiono
zakład wodociągowy i oddano
do użytku kanalizację uliczną. W
1958 r. powstało Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji, dziś spółka PWiK.
ww    2.04.
1976 r. - ruszyła produkcja w
nowo zbudowanym Zakładzie
Stolarki Budowlanej przy ul.
Bierzarina; po sprzedaży
zakładów duńskiej firmie w
2004 r. obiekt popadł w ruinę i
już nie istnieje.
1987 r. zm. Tadeusz Byrski (81
l.), dyrektor teatrów w Kielcach,
Poznaniu, Łodzi i Gdańsku,,
reżyser filmowy i radiowy, w l.
1962-1966 współtwórca sukce-
sów artystycznych Teatru im Ju-
liusza Osterwy w Gorzowie pod
kierownictwem jego żony Ireny
Byrskiej (1901-1997).
2013 r. zm. dr. Piotr Franków
(75 l.),  nauczyciel i historyk, b.
dyrektor SP nr 8 (1970-1984) i
WOM (1984-1991), działacz
TMLiKPW. 
ww    4.04.
2009 r. zm. Janusz Hrybacz (84
l.), nauczyciel, kombatant, pio-
nier miasta, kolekcjoner wilnia-
nów, założyciel i b. prezes go-
rzowskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego i
Numizmatycznego (1966-1987).
ww    5.04.
1940 r. ur. ks. prałat Witold An-
drzejewski, kanonik honorowy
kapituły katedralnej, b. kapelan
gorzowskiej „Solidarności”, od
1989 r. - proboszcz w kościele
p.w. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Gorzowie, b. aktor go-
rzowski (1960-1966), zm. w lu-
tym 2015 r.
ww    8.04.
1945 r. - Leon Kruszona, pó-
źniejszy wiceprezydent miasta,
przyprowadził drugą 21-oso-
bową grupę operacyjną z
Wągrowca.
2004 r. - z okazji Światowego
Dnia Romów Poczta Polska wy-
dała kartę pocztową z wizerun-
kiem Bronisławy Wajs-Papuszy,
gorzowskiej poetki cygańskiej.
2009 r. - na placu Grunwaldz-
kim uruchomiono nową fontan-
nę
1938 r. ur. się Jerzy
Szabłowski, b. kierownik sta-
dion i b. kierownik drużyny
żużlowej Stali, jedyny działacz,
który mógł się poszczycić, iż
przyczynił się do zdobycia przez
Stal wszystkich siedmiu złotych
medali Drużynowych Mistrzostw
Polski (1969, 1973, 1975,
1976, 1977, 1978, 1983), zm.
w 2011 r.
ww    9.04.
1984 r. - ks. bp Wilhelm Pluta
poświęcił kościół parafialny pw.
NMP Królowej Polski przy ul.
Żeromskiego.
ww    10.04.
1984 r. - w gorzowskim teatrze
odbyła się premiera „Przygód
dobrego wojaka Szwejka” z
Markiem Pudełko w roli
tytułowej; wyreżyserowany
przez Bohdana Mikucia spektakl

KALENDARIUM
Kwiecień 2018

� 2 Kwiecień 2018 r.mija dzień

www.echogorzowa.pl 
Redakcja (adres do korespondencji): 
Redakcja Echogorzowa.pl, skr. poczt. 603, Kombatantów 2,
66-414 Gorzów Wlkp. 16. 

Redaktor naczelny: Jan Delijewski. 
Zespół redakcyjny: Robert Borowy, Jerzy Kułaczkowski,
Stanisław Miklaszewski, Renata Ochwat, Ryszard
Romanowski. 

Skład: Radosław Pieluszczak. 
Druk: Polskapresse sp. z o.o., 

Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158. 
Wydawca: Agencja MEDIA-PRESS Jan Delijewski

Poglądy zewnętrznych autorów  tekstów, w tym  prowadzących blogi na portalu echogorzowa.pl, nie są tożsame z poglądami redakcji echogorzowa.pl. 

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

To ju¿ prze-
sz³oœæ. Oddzia³
Dzieciêcy z Pod-
oddzia³em Neu-
rologii Dzieciêcej
zosta³ wypo-
sa¿ony w 25
rozk ³adanych
³ó¿ko-foteli typu
Bo¿enka. Teraz
osoby opie-
kuj¹ce siê chory-
mi maluszkami
mog¹ odpoczy-
waæ, nie tylko
siedz¹c na
krzes³ach, ale tak¿e w du¿o
wygodniejszej pozycji le¿¹cej. 

£ó¿ko-fotel Bo¿enka to me-
bel, który œwietnie sprawdza
siê na oddzia³ach pediatrycz-
nych i zbiera pozytywne opi-
nie u¿ytkowników. Z³o¿ony
ma niewielkie gabaryty, a po
roz³o¿eniu pozwala swobod-
nie wyspaæ siê nawet wyso-

kim opiekunom, bo d³ugoœæ
³ó¿ka wynosi 193 cm. Posia-
da te¿ kosz na poœciel oraz
koc, dziêki czemu du¿o
³atwiej jest zadbaæ o
porz¹dek na sali. 

Wyposa¿enie oddzia³u w 25
³ó¿ko-foteli kosztowa³o nie-
spe³na 27,5 tysi¹ca z³otych. 

A.W.

Rozkładane łóżka 
dla opiekunów dzieci
Pamiêtacie krzes³a dla opiekunów na Oddziale
Dzieciêcym? 

Łóżko-fotel Bożenka świetnie sprawdza się
na oddziałach pediatrycznych
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Na odnowionym placu Nie-
znanego ¯o³nierza, bo tak
oficjalnie nazwy siê Kwadrat,
pojawi³o siê m.in. miejsce na
plenerowe wydarzenia kultu-
ralne, fontanna w centralnej
czêœci placu, plac zabaw do-
stosowany dla ró¿nych grup
wiekowych, wielopoziomowe
siedziska, strefa odpoczynku
ze stolikami do gier planszo-
wych, nowe oœwietlenie oraz
³awki i kosze na œmieci.
Przebudowane zosta³y alejki,
a zabytkowa toaleta równie¿
doczeka³a siê remontu. Nie
zmieni³ przy tym lokalizacji,
choæ by³y takie zakusy, po-
mnik II Armii Wojska Polskie-
go. Jest du¿o betonu, miejs-
ca do zabaw oraz siedzenia
(175 ³awek).

By³em, obejrza³em i tak¿e
poczu³em siê lekko zmie-
szany, by w koñcu dojœæ do
wniosku, ¿e wszystko za-
le¿y od potrzeb i oczekiwañ
tych, którzy tam bywali lub
bywaæ bêd¹. Z pewnoœci¹

jednak  nie jest to ju¿ dobre
miejsce dla tych bywalców,
którzy tam kiedyœ biesiado-
wali.

Kiedy bêdê szuka³ oazy ci-
szy i spokoju, to Kwadrat
bêdzie ostatnim miejsce,
gdzie siê udam. Za bardzo

tan lunaparkowo i  zabawo-
wo, przez co wiosn¹ oraz la-
tem bêdzie t³oczno i gwarno.
Kiedy jednak bêdê chcia³ ak-

tywnie spêdziæ czas z wnu-
kami, to Kwadrat bêdzie jed-
nym z pierwszych miejsc,
gdzie zawitam œwiadomie.
Bêdê móg³ przysi¹œæ na
³aweczce i dogl¹daæ wnuki
ciesz¹c siê s³oñcem i
œwie¿ym powietrzem. Ju¿
wnuki znajd¹ sobie tam rze-
czy ciekawe do ogl¹dania i
robienia.

Zmieni³ siê Kwadrat, zmie-
ni³a siê te¿ jego rola, choæ
nie ka¿demu musi ona od-
powiadaæ. I w tych katego-
riach radzê spogl¹daæ na
Kwadrat. Ja pisa³ poeta:
Trzeba z ¿ywymi naprzód
iœæ, po ¿ycie siêgaæ nowe…
Bez szukania na si³ê od-
wo³añ do swojskiej, ale  sier-
miê¿nej przesz³oœci, o której
przypomina jedynie stary
pomnik, który do nowego
otoczenia nie bardzo pasu-
je, co jeszcze nie oznacza,
¿e trzeba go stamt¹d wyku-
rzyæ.

JAN DELIJEWSKI

Dziecko od urodzenia jest
chore na mózgowe
pora¿enie dzieciêce, mimo
ci¹g³ej rehabilitacji jego stan
zacz¹³ siê pogarszaæ. Obec-
nie chodzi w ortezach na no-
gach, o kulach. Kajetan jest
zawodnikiem “START” Go-
rzów Wlkp. i w zesz³ym roku
zdoby³ srebrny medal na
Mistrzostwach Polski Junio-
rów i Juniorów M³odszych w
p³ywaniu niepe³nosprawnych
w Tychach. Uczestniczy rów-
nie¿ regularnie w treningach
tenisa sto³owego. Jest
uczniem SP nr 13 w Gorzo-
wie Wlkp, dobrze siê uczy.
Przygotowuje siê do wziêcia
udzia³u w Zimowych Mistrzo-
stwach Polski w Bydgoszczy.

Jesteœmy piêcioosobow¹
rodzin¹, starsi synowie kon-
tynuuj¹ naukê na studiach

drugiego stopnia w Pozna-
niu. Oboje z mê¿em pracuje-
my, ja jestem pielêgniark¹ w
gorzowskim szpitalu, tata
Kajetana niestety od paru lat
pracuje za granic¹. Koszty

wykszta³cenia dzieci i lecze-
nia Kajtka s¹ bardzo du¿e.    

Poszukuj¹c ratunku dla Ka-
jetana wys³aliœmy jego doku-
mentacjê do dr. Park w szpi-
talu w St. Louis i syn zosta³
zakwalifikowany do operacji
SDR w USA, która w znacz-
nym stopniu poprawi jego
funkcjonowanie. Koszt lecze-
nia w USA to ok 62 tys$.
Zbiórk¹ funduszy zajmuje
siê fundacja “ Rycerze i
Ksiê¿niczki”, zosta³a otwarta
zbiórka publiczna nr
2018/605/KS pod nazw¹ “
Ratujmy Kajetana”.

Proszê o pomoc w zgroma-
dzeniu œrodków na leczenie
syna. Chcia³abym kiedyœ
móc spojrzeæ w jego oczy i
powiedzieæ, ¿e zrobi³am
wszystko co by³o mo¿liwe. 

MONIKA FIKUS

Ratujmy Kajetana 
- prośba o pomoc
Zwracam siê z proœb¹ o pomoc w zgromadzeniu œrodków na operacje i
leczenie mojego syna Kajetana Fikusa. 

Na Kwadracie nie będę
szukał wytchnienia 
Zmodernizowany Kwadrat wzbudza mieszane uczucia. 

Na Kwadracie niemal wszystko się zmieniło, poza pomnikiem Nieznanego Żołnierza
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Kajetan cierpi na mózgowe
porażenie dziecięce i opera-
cja może bardzo mu pomóc
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miał 27 przedstawień dla pon. 8
tys. widzów. 
1991 r. zm. Marian Kaiser (58
l.), pionier i legenda gorzow-
skiego żużla, wychowanek Stali
(1950-1953), następnie zawod-
nik Legii Warszawa i Wybrzeża,
od 1966 na emigracji w Nie-
mczech.
2010 r. zm. Anna Maria Borows-
ka (81 l.), współorganizatorka i
wiceprezes Gorzowskiej Rodziny
Katyńskiej; zginęła wraz z wnu-
kiem Bartoszem w katastrofi
smoleńskiej.
ww    11.04.
1944 r. ur. Ryszard Sapkowski,
nauczyciel i rysownik, uczeń Ja-
na Korcza, pracował m.in. w II
(1969-1972 i IV LO oraz w
PWSZ, zm. w 2008 r.
2001 r. zm. Bolesław Kowalski
(60 l.), artysta-plastyk, pierw-
szy szef delegatury ZPAP,
pierwszy plastyk miejski (1975-
1976); jest autorem m.in. sgraf-
fito na Starym Rynku (Obotryc-
ka), które przedstawiaj panora-
mę Gorzowa. 
2007 r.  zm. Wacław Niewia-
rowski (65 l.), b. wojewoda go-
rzowski (1991-1992), następnie
wiceminister i minister w
rządzie J. Olszewskiego i H. Su-
chockiej, jeden z najlepszych
racjonalizatorów w historii „Sti-
lonu”, szachista, działacz struk-
tur poziomych PZPR, później
działacz opozycyjny, b. sekreta-
rza KM PZPR (1981), usunięty w
stanie wojennym.
ww    12.04.
1951 r. - utworzone zostały Go-
rzowskie Zakłady Włókien
Sztucznych, później ZWCh „Sti-
lon”.
ww    13.04.
1816 r. ur. Hermann Paucksch,
syn tokarza, założyciel zakładów
mechanicznych w Gorzowie,
fundator fontanny na Starym
Rynku, honorowy obywatel
miasta, zm. w 1899; w 1896 r. z
okazji swych 80 urodzin ofiaro-
wał miastu środki na budowę
fontanny; została ona urucho-
miona w 1897 r., rzeźby, które
zdemontowano w 1941 r., zre-
konstruowano w 1997 r.
ww    14.04.
1890 r. - uruchomiona została
rzeźnia miejska; jej obiekty zos-
tały rozebrane w 2005 r., a na
ich miejscu powstała galeria
„Askana”, pozostała jedynie
wieża ciśnień z przeł. XIX/XX w. 
ww    15.04.
1962 r. - drużyna Stali zadebiu-
towała w I lidze na żużlu, prze-
grywając wyjazdowy mecz w
Częstochowie z „Włókniarzem”
35:42; gorzowianie pozostawali
w ekstraklasie przez 40 lat. 
1999 r. - gorzowscy saperzy po
raz ostatni obchodzili Dzień Sa-
pera.
1929 r. ur. Ludwina Nowicka,
aktorka gorzowska (1961-1962,
1980-1990), absolwentka I LO
(1949),  współtwórczyni i ani-
mator wielu teatrów amator-
skich w Gorzowie zm. w 2005 r.
r16.04.
1999 r. zm. - Stefan Wachnow-
ski (77 l.), dziennikarz lubuski,
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- Pani dyrektor, jak siê
buduje szko³ê, która w te
chwili oceniana jest  jako
najlepsza w województwie
szko³a kszta³c¹c¹ w zawo-
dzie?

- No i muszê sprostowaæ,
bo w rzeczywistoœci jeste-
œmy na drugim miejscu. Wy-
daje mnie siê, ¿e robimy
dobrze to, co do nas nale¿y.
Poza tym jestem przekona-
na, ¿e pasja, która jest w
znakomitej czêœci naszego
zespo³u, pasja zawodowa,
wykracza poza ramy tego,
co trzeba robiæ. I to zwyczaj-
nie procentuje. 
- Gastronomik zawsze by³
postrzegany jako taka
szko³a dla kucht i kelnerek
- doœæ pogardliwie, ale
przez lata taki przydomek
by³. A teraz gastronomik to
marka, dobra marka.
Szko³a wa¿na, licz¹ca siê
w rankingach, trudno siê
tu dostaæ. Z czego to
wszystko wynika?

- Zwyczajnie ca³y zespó³
pracuje na tak¹ sytuacjê.
Docieraj¹ do mnie informa-
cje o ludziach, którzy chc¹ u
nas pracowaæ, dobrych nau-
czycielach, bo szko³a ma
w³aœnie takie opinie, ale te¿
wymagania wobec nowych
nauczycieli s¹ bardzo wyso-
kie. Taki poziom, tak¹ po-
przeczkê wypracowa³a obec-
na kadra. To jest kolejne po-
twierdzenie tego, ¿e
jesteœmy dobrze postrzegani
- przez uczniów, ale i przez
ludzi, którzy chcieliby u nas
pracowaæ. 
- U¿y³a pani kreœlenia -
wymagania s¹ wysokie. Co
to oznacza?

- To znaczy na przyk³ad
przygotowaæ do olimpiady
przedmiotowej czy konkursu
umiejêtnoœci zawodowych, a
jeszcze skutecznie to zrobiæ,
to to ju¿ jest wielka sprawa. I
w³aœnie takie olimpiady czy
konkursy s¹ potwierdzeniem
wielkiej pracy szko³y. A my
mamy takich nauczycieli,
którzy potrafi¹ z uczniów
wy³uskaæ wszystko to, co
jest dobre. Bywa, ¿e
uczniowie sami sobie
sprawy nie zdaj¹ z poten-
cja³u, jaki w nich drzemie.
A nauczyciel potrafi zoba-
czyæ i wyci¹gn¹æ. No i po-
tem nasi uczniowie
osi¹gaj¹ takie efekty, jakie
osi¹gaj¹. Bo i s¹ to
w³aœnie olimpiady przed-
miotowe, jak olimpiada
wiedzy o ¿ywieni, hotelars-
ka, wiedzy rolniczej -
wszêdzie tam nasi uczniowie
odnosz¹ sukcesy. My siê
cieszymy z ka¿dego takiego
sukcesu. Trzeba zaznaczyæ,

¿e ka¿dy sukces ucznia ma
bardzo wielki wymiar. 
- I st¹d siê wziêli wasi wy-
bitnie ju¿ zawodowo uty-
tu³owani absolwenci, któ-
rzy s¹ szaleni dumni, ¿e
chodzili do tej w³aœnie
szko³y? Zreszt¹ oni pod-
kreœlaj¹, ¿e gastronomik
gorzowski jest najlepszy.

- Rzeczywiœcie. Myœlê, ¿e
szefowie kuchni, którzy
spe³nili siê i spe³niaj¹ w za-
wodzie, jak £ukasz Konik,
Pawe³ Salamon, Dawid
Szkudlarek oraz oczywiœcie
inni, ale przede wszystkim ta
trójka, to ju¿ ekstraklasa w
zawodzie. Oni s¹ gwiazdami
i wyznaczaj¹ trendy. A jak
siê z nimi rozmawia, to oni
doceniaj¹ ka¿dy etap
kszta³cenia w tej szkole. I
faktycznie, oni podkreœlaj¹, z
jakiej szko³y wyszli, jakiej
szkole s¹ wdziêczni za zrêby
umiejêtnoœci zawodowych.
Zreszt¹ oni lubi¹ tu wracaæ,
a dwóch z nich jest u nas
nauczycielami przedmiotów
zawodowych. 
- Ale  nie by³oby sukcesu
szko³y, gdyby siê pani kie-
dyœ nie upar³a i nie przepro-
wadzi³a kilka powa¿nych
projektów miêdzynarodo-
wych. Miêdzy innymi za pa-
ni kadencji powsta³a ta
wzorcowa pracownia - ho-
tel, którego zazdroszcz¹
wam w kraju. Pani siê
chcia³o, ¿eby szko³a za-
czê³a byæ postrzegana
dobrze.

- Przyznam siê, ¿e mia³am
pomys³ na tê szko³ê.
Uwa¿am, ¿e podstawow¹
rol¹ dyrektora jest motywo-
wanie. Ale, ¿e podkreœlê,
bez zespo³u siê tego nie
osi¹gnie. Jeden cz³owiek
mo¿e i ma pomys³y, ale sam
jeden z nimi nic nie zrobi. Li-
czy siê zespó³, a jak jeszcze

jest zespó³ z pomys³ami, co
ma miejsce w tej szkole, to i
sukces musi przyjœæ. Ja
mam zasadê, ¿e nigdy niko-
mu nie powiedzia³am - nie
da siê, nie zrobimy tego. Za-
wsze trzeba ludziom daæ
szansê siê wykazaæ. Zwykle
z tego wychodz¹ tylko suk-
cesy. Uwa¿am, ¿e szko³a
otwarta szeroko na œwiat, to
jest szko³a sukcesu. I ju¿ w
du¿ej mierze siê to uda³o.
Mamy bardzo szerokie kon-
takty za granic¹. Tak¿e z
kraju trochê ludzi do nas
przyje¿d¿a i podpatruje. Ale
jeszcze wrócê do wspó³pra-
cy miêdzynarodowej. Nasi
uczniowie maj¹ otwarte
drzwi na oœcie¿, wiedz¹, ¿e
s¹ obywatelami œwiata, oby-
watelami Unii Europejskiej i
nie ma dla nich ¿adnych
ograniczeñ, poza takimi, ja-
kie sobie sami na³o¿¹. A nasi
uczniowie s¹ w³aœnie nasta-
wieni na osi¹ganie sukcesu.
Trafiaj¹ bowiem do nas lu-
dzie, którzy ju¿ od pierwsze-
go momentu wiedz¹, czego
chc¹. Ju¿ rzadko kiedy, a
w³aœciwie wcale nie trafiaj¹
do nas ludzie, którzy chc¹ tu
przesiedzieæ te cztery lata,
oni chc¹ coœ konkretnego
osi¹gn¹æ. Dok³adniej,
osi¹gn¹æ sukces ju¿ w tej
szkole. Chc¹ siê maksymal-
nie du¿o nauczyæ, na tyle,
aby wybudowaæ sobie przy-
czynek do dalszej kariery
zawodowej. My im to
umo¿liwiamy miêdzy innymi
przez programy miêdzyna-
rodowe, na które mog¹ wy-
je¿d¿aæ. Ostatnio jeden z
naszych absolwentów
otwiera³ swój w³asny biznes
i g³oœno nam dziêkowa³,
szkole, za takie a nie inne
przygotowanie w³aœnie do
zawodowego ¿ycia. I to jest
znakomite.

- Pani dyrektor, ale znów
was gdzieœ wywiewa w Eu-
ropê, gdzie tym razem?

- No tak. Przecie¿ musi siê
dziaæ sporo, ¿eby m³odzie¿
by³a zainteresowana. Mamy
tu kilka kole¿anek, które od
lat z wielk¹ skutecznoœci¹
pisz¹ projekty w ramach
Programu Erasmus Plus - tu
chcia³abym koniecznie wy-
mieniæ panie Annê Ciupkê i
Ma³gorzatê Ciechanowicz.
Napisa³y szalenie intere-
suj¹cy projekt - co oznacza,
¿e w tym roku nasi ucznio-
wie pojad¹ do Hiszpanii, a w
przysz³ym do Portugalii. No i
powstanie sala konferencyj-
na, która jest nam nie-
zbêdna.
- No i co siê dziwiæ, ¿e siê
ludzie drzwiami i oknami
garn¹. Ale serio. Powie-
dzia³a pani wa¿n¹ rzecz - a
mianowicie to, ¿e trafiaj¹
do was nastolatki, które
bardzo dok³adnie wiedz¹,
czego chc¹. Czy¿by zna-
czy³o to, ¿e ju¿ ci m³odzi
ludzie widz¹, i¿ ta szko³a
daje realne podstawy do
dobrego zawodu, który z
kolei pozwoli zarobiæ go-
dziwe pieni¹dze na ¿ycie?

- Myœlê, ¿e tak. Ostatnie la-
ta pokazuj¹ taki trend. Inna
rzecz, ¿e jest moda na goto-
wanie. I to bardzo dobrze, ¿e
tak jest. Ona otworzy³a
spo³eczn¹ dyskusjê o jedze-
niu, o tym, czym siê
od¿ywiamy, jak, sk¹d po-
chodz¹ produkty. Ale te¿ jes-
teœmy coraz bardziej œwiado-
mi swoich oczekiwañ wobec
ludzi pracuj¹cych w gastro-
nomii. Ta œwiadomoœæ kon-
sumencka motywuje rynek.
Ta moda sta³a siê w³aœnie
t³em tego, ¿e wzros³o i
wzrasta zainteresowanie
kszta³ceniem w takich
szko³ach jak nasza. Ale na-

sza szko³a w ogóle przy-
ci¹ga. Jak ju¿ mówi³am, ze
wzglêdu na kszta³cenie, ale
te¿ i na inne rzeczy, na
mo¿liwoœæ realizowania
w³asnych pasji. Jesteœmy
jedn¹ z nielicznych szkó³ w
kraju, które maj¹ Krajowy
Certyfikat Promocji Zdrowia,
uczestniczymy w wielu ak-
cjach charytatywnych. Tu
naprawdê wiele siê dzieje.
Podkreœlê te¿ mnogoœæ olim-
piad i konkursów zawodo-
wych, które te¿ daj¹ okreœlo-
ne profity samym uczniom.
No i uk³ony wobec nauczy-
cieli, którzy potrafi¹, a potra-
fi¹ wielu uczniów doprowa-
dziæ na taki szczyt wiedzy
zawodowej.
- No tak, rozmawiamy o
Zespole Szkó³ Gastrono-
micznych, o gotowaniu, o
jedzeniu, o sukcesach w
gotowaniu, a dowodzi tym
wszystkim matematycz-
ka…

- Matematyczka dowodzi, i
czasami to przeszkadza. Bo
chcia³abym czasami, ¿eby
jednak matematyka by³a naj-
wa¿niejsza. Ale jest jak jest.
Pierwszeñstwo ma gotowa-
nie.
- I co?
- Muszê siê pochwaliæ, ¿e

w³aœnie na tym polu, dot¹d
obcym, zaczê³am odnosiæ
osobiste sukcesy. Podpat-
rujê tu ró¿ne rozwi¹zania,
korzystam z doœwiadczeñ,
jakie mogê tu obserwowaæ,
wiêc w domu wraz z mê¿em
próbujemy w kuchni i nawet
nam wychodzi. No i muszê
powiedzieæ, ¿e ta matema-
tyczka jednak siê nauczy³a
w tej szkole gotowaæ i jest
na wiele wy¿szym poziomie,
ni¿ przed laty, kiedy zaczy-
na³am przygodê z gastrono-
mikiem.
- Dziêkujê bardzo.

Matematyczka jednak się
nauczyła w tej szkole gotować
Z Ma³gorzat¹ Paw³owsk¹, dyrektor Zespo³u Szkó³ Gastronomicznych im. Febronii Karamaæ w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat
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Małgorzata Pawłowska: Świadomość konsumencka motywuje rynek
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brydżysta, organizator i pierw-
szy redaktor naczelny tygodnika
„Ziemia Gorzowska” (1979-
1982).
ww    17.04.
1989 r. - Energopol 5 rozpoczął
palowanie Warty pod budowę
wschodniej przeprawy mosto-
wej; Most Lubuski otwarto w
1999 r.
1993 r. - bp Józef Michalik, od
1986 r. ordynariusz gorzowski,
który przeniósł swą siedzibę do
Zielonej Góry, został mianowa-
ny arcybiskupem metropolitą
przemyskim obrządku łacińskie-
go. 
ww    18.04.
1984 r. - ruszyła pierwsza obra-
biarka w nowo zbudowanych
obiektach ZM „Gorzów” na Ba-
czynie.
ww    19.04.
2004 r. - gorzowskie koszykarki
z AZS PWSZ po sześciu latach
ponownie awansowały do eks-
traklasy.
ww    20.04.
1923 r. - zapadła ostateczna de-
cyzja o budowie nowej siedziby
władz miejskich, czyli ratusza
przy ul. Obotryckiej; inwestycję
ukończono w październiku 1924 r.
1947 r. - na zakończenie Tygo-
dnia Ziem Odzyskanych w Go-
rzowie odbył się 40-tysięczny
wiec mieszkańców Ziemi Lubu-
skiej z udziałem Władysława
Gomułki, ówczesnego ministra
Ziem Odzyskanych. 
ww    21.04.
1989 r. - MRN ustaliła nazwy
kilkunastu nowych ulic na tzw.
jednostce A Górczyna oraz na
Piaskach, powstały m.in. ul.
Dekerta, Dowbora Muśnickiego,
Komisji Edukacji Narodowej, a
także Aleja Odrodzenia Polski.
2000 r. - siatkarze Stilonu zos-
tali wicemistrzami Polski;
pierwszy sukces gorzowskich
siatkarzy w ekstraklasie.
1945 r. ur. Marek Pudełko, ak-
tor, nestor gorzowskiej sceny
(1976-2003), zm. w 2011 r.
1955 r. ur. Jerzy Krajewski, b.
kajakarz i trener kajakarzy Ad-
miry, zm. w 2013 r. 
ww    22.04.
2009 r. - obok przedszkola przy
ul. Wiejskiej posadzono pierw-
sze drzewko renety landsber-
skiej.
1999 r. zm. Lucjan Leśniewski
(69 l.), dwukrotny komendant
hufca ZHP w Gorzowie (1956-
1957 i 1960-1973).
ww    23.04.
1909 r. ur. Florian Kroenke, ho-
norowy obywatel Gorzowa, b.
burmistrz Wągrowca, organiza-
tor polskiej administracji w Go-
rzowie, pełnomocnik rządu na
obwód gorzowski i pierwszy sta-
rosta, b. wicewojewoda poznań-
ski i kierownik Ekspozytury
Urzędu Wojewódzkiego w Go-
rzowie (w latach 1946-1949),
zm. w 2004 r.
1991 r. zm. Tadeusz Stercel (63
l.), pionier gorzowskiego żużla
(1947-1962), zawodnik Unii,
Gwardii i Stali(1949-1959). 
1994 r. zm. Wiesław Strebejko
(49 l.), artysta plastyk, sceno-

KALENDARIUM
Kwiecień 2018

� 4 Kwiecień 2018 r.trzY pYtaNia 

- Porozumienie w sprawie po-
wo³ania Instytutu Kultury Romskiej
im. Papuszy wreszcie zosta³o pod-
pisane. Jest pan szczêœliwy z tego
powodu?

- Bardzo, poniewa¿ wiele lat na to
czeka³em. Myœlê, ¿e ka¿dy cz³owiek
jest szczêœliwy, kiedy udaje mu siê
osi¹gn¹æ zak³adany cel. W przypad-
ku tego porozumienia najwiêkszym
sukcesem jest to, ¿e zbierane, nie tyl-
ko przeze mnie, przez dziesi¹tki lat
ró¿ne pami¹tki, materia³y, dokumenty
dotycz¹ce Papuszy i ca³ego naszego
cygañskiego œrodowiska, znajd¹ eks-
ponowane miejsce i zapewne bêd¹
przydatne dla naukowców oraz
mi³oœników romskiej kultury. Mogê
obiecaæ, ¿e posiadam sporo nieujaw-
nionych jeszcze tajemnic, z czego za-
pewne uciesz¹ siê studenci, bo ju¿
wielu z nich przyje¿d¿a³o do mnie na-

wet z Warszawy po pomoc w pisaniu
prac magisterskich na tematy rom-
skie. Cieszê siê równie¿ z tego, ¿e z
zebranych materia³ów bêdzie mo¿na
utworzyæ pewien obraz naszej
spo³ecznoœci, która kiedyœ przy-
wêdrowa³a na lubuskie tereny.
- A dlaczego pañski tabor wybra³
w³aœnie zachód Polski?

- Poniewa¿ uznaliœmy, ¿e tu jest naj-
piêkniejszy teren. Du¿o by³o i dalej
jest jezior a wokó³ nich lasy. I nawet,
kiedy przychodzi³y takie chwile, ¿e

opuszczaliœmy Lubuskie, to i tak
szybko powracaliœmy. Oczywiœcie
przyroda to tylko jedna cecha pozy-
tywnie wp³ywaj¹ca na nasz¹ tu
obecnoœæ. Wa¿niejsi s¹ ludzie, któ-
rzy zawsze nas akceptowali i poma-
gali. Powo³anie instytutu jest kolej-
nym takim przyjemnym dowodem.
Trochê siê martwi³em, ¿e to tak
d³ugo wszystko trwa. Przez trzy lata
liczy³em, ¿e uda siê wyremontowaæ
willê Jaehnego, ale miasto nie do-
sta³o dofinansowania. Jestem jednak
upartym Cyganem i nie mog³em daæ
za wygran¹. Kiedy pewnego dnia pa-
ni marsza³ek województwa El¿bieta
Polak zadeklarowa³a, ¿e przeka¿e
100 tysiêcy z³otych, to ju¿ nie by³o
odwrotu. Musieliœmy powo³aæ insty-
tut.
- Czy dzia³alnoœæ placówki powin-
na byæ bardziej skierowana w

stronê historii i muzealnictwa czy
edukacji?

- Jedno drugiemu oczywiœcie nie
przeszkadza, ale zdecydowanie
wa¿niejsza jest tutaj edukacja. Myœlê,
¿e instytut pójdzie w kierunku pozna-
wania mniejszoœci narodowych, a tak¿e
kszta³cenia m³odzie¿y w tym kierunku.
Dlatego moim marzeniem i zapewne
zostanie to szybko zrealizowane jest
powo³anie szko³y tañca cygañskiego w
Gorzowie. Pójdziemy równie¿ w kierun-
ku powo³ania szko³y dla cygañskich dy-
rygentów. Pomys³ów jest mnóstwo, nad
wszystkim bêdzie czuwa³a rada progra-
mowa, która niebawem zostanie po-
wo³ana. Mam nadziejê, ¿e zmieni to
chocia¿ w niewielkiej czêœci obraz o
nas - Cyganach. Bo przecie¿ przez
dziesi¹tki lat panowa³ stereotyp, ¿e Cy-
gan to negatywna postaæ.

RB

Panował stereotyp, że Cygan to negatywna postać
Trzy pytania do Edwarda Dêbickiego, prezesa Stowarzyszenia Twórców i Przyjació³ Kultury Cygañskiej
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- Czy po ubieg³orocznej regulacji
p³ac, jaka mia³a miejsce w urzêdzie
miasta i podleg³ych jednostkach, rze-
czywiœcie istnia³a koniecznoœæ sto-
sunkowo wysokiego podniesienia
pensji wszystkim pracownikom?

- To co zrobiliœmy w zesz³ym roku
by³o uporz¹dkowaniem sfery p³acowej.
Dok³adniej chodzi³o o zmniejszenie dys-
proporcji pomiêdzy pracownikami.
Wczeœniej te ró¿nice p³acowe na porów-
nywalnych stanowiskach by³y a¿ nadto
widoczne. Ponadto czasy siê zmieni³y.
Dawniej istnia³a siatka stanowisk, awan-
sów i zwi¹zane z tymi okreœlone wyna-
grodzenie. ¯eby dojœæ do danego pozio-
mu p³acowego nale¿a³o ileœ tam lat prze-
pracowaæ, ileœ tam stopni awansowaæ w
hierarchii urzêdniczej. Dzisiaj przychodzi
specjalista w okreœlonej dziedzinie i od
razu chce dobrze zarabiaæ. Jest to zro-
zumia³e. Na rynku pracy nasz urz¹d jest

takim samym pracodawc¹ jak ka¿da ko-
mercyjna firma. Musimy z nimi rywalizo-
waæ o dobrych pracowników. By³ taki
moment, ¿e na og³aszane przez nas
konkursy przychodzi³o nieco mniej osób,
co oznacza³o, ¿e nie oferowaliœmy atrak-
cyjnych miejsc pracy. Teraz widzimy, ¿e
ponownie roœnie liczba kandydatów, co
jest pozytywnym sygna³em. Mam na-
dziejê, ¿e podwy¿ka p³ac jeszcze bar-
dziej zachêci dobrych fachowców do
pracy w urzêdzie lub podleg³ych nam in-
stytucjach.

- Od lipca œrednia p³aca w samym
urzêdzie miasta wzroœnie do blisko
czterech tysiêcy brutto, ale pod-
wy¿ki dotycz¹ ponad 2200 osób.
Czy w d³u¿szej perspektywie czasu
te dodatkowe obci¹¿enia finanso-
we bêdzie z czego pokryæ, bo
bud¿et miasta nie jest z gumy?

- Nie jest, ale do wszystkiego stara-
liœmy siê dobrze przygotowaæ. Pani
skarbnik dok³adnie policzy³a mo¿liwo-
œci bud¿etowe. I wyjaœni³a, ¿e zwi¹za-
ne z podwy¿k¹ wspó³czynniki nie
maj¹ a¿ tak istotnego znaczenia dla
ca³ego, prawie 700-milionowego
bud¿etu, ¿ebyœmy mieli obawiaæ siê
kryzysu finansowego. 
- Ktoœ mo¿e zarzuciæ prezydento-
wi, ¿e pomys³ z podwy¿kami nie
wzi¹³ siê z przypadku, bo jesieni¹
czekaj¹ nas wybory samorz¹dowe,
a pracownicy komunalni z rodzina-

mi stanowi¹ spory elektorat. Czy
termin tych podwy¿ek jest przy-
padkowy? 

- Oczywiœcie, ¿e na si³ê zawsze
ka¿de wydarzenie mo¿na z czymœ
powi¹zaæ, aczkolwiek ubieg³oroczn¹
regulacjê p³ac, a co za tym posz³o,
równie¿ podwy¿ki p³ac dla czêœci
urzêdników nie mogê jakoœ z czymœ
po³¹czyæ. Przychodz¹c na stanowi-
sko sekretarza jednym z moich zadañ
by³o uporz¹dkowanie sfery p³acowej.
Najpierw musia³a zostaæ dokonana
wspomniana regulacja. To by³ na-
prawdê bardzo dobry ruch, dziêki któ-
remu uda³o siê polikwidowaæ tak zwa-
ne kominy p³acowe. Przez lata na-
zbiera³o siê ich trochê. Nastêpstwem
tamtej regulacji jest obecna mecha-
niczna, jak j¹ nazywam, podwy¿ka
p³ac dla wszystkich.

RB

Urząd jest pracodawcą, jak każda firma
Trzy pytania do Eugeniusza Kurzawskiego, sekretarza miasta Gorzowa

- Od niedawna pe³ni pan funkcjê
dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa
Herberta. Szykuj¹ siê jakieœ rewo-
lucyjne zmiany?

- Mój program to ewolucja i rozwój,
a nie rewolucja. Budowanie na tym,
co jest, bo infrastruktura biblioteki jest
bardzo dobra. Budynek jest - jak
wszyscy widz¹ i mówi¹ - bardzo ³ad-
ny. Jeden nowoczesny, drugi zabytko-
wy czyli mamy tutaj wszystko, jeœli
chodzi o to materialne wyposa¿enie.
Natomiast pierwszym punktem moje-
go programu, z którym stan¹³em do
konkursu, to by³ akcent na filie miej-
skie. Bo w tym przypadku trzeba zba-
daæ dok³adnie potrzeby i opracowaæ
program rewitalizacji w³aœnie filii, któ-
re powinny byæ takimi centrami dziel-
nicowymi kultury i dialogu spo³eczne-
go. Ten program mo¿e siê odbyæ na-
turalnie tylko w dialogu z miastem,
które musia³oby wy³o¿yæ odpowiednie
œrodki na dokonanie tego przedsiêw-

ziêcia. Druga sprawa, to podstawowa
dzia³alnoœæ biblioteki, która ma za za-
danie pozyskiwanie, opracowywanie i
udostêpnianie ksiêgozbioru jak te¿ i
innych noœników tekstu. Nale¿y ca³y
czas powiêkszaæ zbiory o elektronicz-
ne audiobooki, e-booki. Trzeba siê
bardzo przymierzyæ do udostêpniania
e-booków oraz do unowoczeœniania
g³ównego gmachu, jeœli chodzi o wy-
posa¿enie czytelñ - mo¿e w nowocze-
œniejsze meble czytelnicze, tak aby
czytelnik móg³ wygodnie korzystaæ ze
zbiorów na miejscu. Byæ mo¿e trzeba
bêdzie popracowaæ nad samym pro-
jektem niektórych wnêtrz, bo jednak

czas p³ynie i mody siê zmieniaj¹.
Mo¿e nie sama moda, ale potrzeby
zwi¹zane z rozwojem technologii. 
- Jest pan germanist¹ z wy-
kszta³cenia i zami³owania. Czy to
siê jakoœ prze³o¿y na rozszerzenie
kontaktów biblioteki z partnerami
zza zachodniej granicy?

- Wszyscy mnie o to pytaj¹, ale ja
zawsze odpowiadam, ¿e po pierwsze
jestem filologiem. Aby siê specjalizo-
waæ w jakimœ jêzyku obcym, trzeba
najpierw byæ filologiem - oczytanym w
literaturze polskiej, jak i œwiatowej, a
dopiero potem mo¿na siê w czymœ
specjalizowaæ. Oczywiœcie ta
wspó³praca z partnerami niemieckimi
tutaj zawsze by³a bardzo dobra i
myœlê, ¿e ona w naturalny sposób
bêdzie siê rozwija³a, pog³êbia³a. Na-
tomiast na ten rok za³o¿y³em sobie
jednak promocjê literatury polskiej, w
tym Zbigniewa Herberta, bo przecie¿
mamy Rok Herbertowski. Jest to
tak¿e rok stulecia odzyskania niepo-

dleg³oœci, ale te¿ rok praw kobiet
og³oszony przez sejm i tymi tematami
bêdziemy siê g³ównie w tym roku zaj-
mowaæ. Oczywiœcie bêdziemy siê te¿
zajmowaæ promocj¹ gorzowskich
twórców literatury. 
- Czy wiêc oprócz promocji lokal-
nej literatury zamierza pan tak¿e
utrzymywaæ to, co do tej pory siê
dzia³o, jak promocja dzia³alnoœci
naukowej z akcentem na Now¹
Marchiê?

- Oczywiœcie, ¿e to zostanie. Myœlê,
¿e bêdziemy to pog³êbiaæ i rozwijaæ tê
ca³¹ sferê dotycz¹c¹ badañ regional-
nych. To by³o tak¿e kolejne zagadnie-
nie w moim programie. Podkreœla³em
koniecznoœæ d¹¿enia do uzyskania
statusu biblioteki naukowej. Nasz pro-
fil jest ju¿ w zasadzie zakreœlony
przez mojego wspania³ego poprzed-
nika. W³aœnie badania regionalne,
badania nad histori¹ Nowej Marchii
bêd¹ pog³êbiane. 

RENATA OCHWAT

W bibliotece będzie ewolucja a nie rewolucja
Trzy pytania do S³awomira Szenwalda, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie
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- Na co powinien zwróciæ uwagê
m³ody cz³owiek, który w trzeciej kla-
sie gimnazjum musi podj¹æ decyzjê
o wyborze kierunku rozwoju zawo-
dowego?

- Najistotniejsze jest rozpoznanie
w³asnych zasobów, ale tak¿e ograni-
czeñ. Inaczej mówi¹c, najpierw trzeba
dobrze poznaæ siebie. Czym siê tak na-
prawdê interesujemy, jakie mamy pre-
dyspozycje, co tak naprawdê lubimy, w
czym siê dobrze czujemy. M³odzi ludzie
powinni równie¿ pamiêtaæ, ¿e niektóre
z naszych zainteresowañ œwietnie na-
daj¹ siê do prowadzonej przez ca³e na-
wet ¿ycie dzia³alnoœci hobbystycznej,
ale niekoniecznie zawodowej. Trzeba
umieæ to rozró¿niæ. Inn¹ spraw¹ jest, ¿e
czas, w którym gimnazjalista musi po-
dejmowaæ tak wa¿n¹ ¿yciow¹ decyzjê
nie jest sprzyjaj¹cy. Dlatego wa¿na jest
tutaj rola doros³ych. W pierwszej kolej-
noœci rodziców, którzy powinni pomóc
swoim 15-16-letnim dzieciom. One
znajduj¹ siê dopiero w okresie rozwojo-
wym. To jest czas, w którym dopiero
kszta³tuje siê u nich okreœlona osobo-
woœæ. Nied³ugo ten wiek zostanie jesz-

cze obni¿ony, gdy¿ ju¿ po szkole pod-
stawowej dzieci bêd¹ musia³y podej-
mowaæ tak wa¿ne decyzje. 
- A pani doradzi takiemu m³odemu
cz³owiekowi? 

- Przede wszystkim decyzjê musi
podj¹æ sam zainteresowany. Nawet,
je¿eli z czasem oka¿e siê, ¿e decyzja
by³a b³êdna to pamiêtajmy, ¿e charak-
ter cz³owieka w sporej czêœci jest
kszta³cony przez pope³nione w ¿yciu
b³êdy. Z³y wybór, o ile oczywiœcie jest
autonomiczny, jest zawsze lepszy ni¿
¿aden wybór. Najwa¿niejsze to umiej-
êtnoœæ wyci¹gania potem z tego wnio-
sków.  Wszystkie g³osy z boku powinny
byæ oceniane tylko w kategorii doradz-
twa. Nie mo¿e byæ tak, ¿e dziecko wy-
bierze szko³ê, bo tak mu ka¿¹ rodzice.

Chcia³abym jednak zwróciæ uwagê na
potrzebê promowania od najm³odszych
lat europejskiej idei nauki przez ca³e
¿ycie. Starsze pokolenia ¿y³y w innych
realiach. Jaki wybra³y zawód, w takim
zawodzie praktycznie pracowa³y do
emerytury. Wspó³czesny œwiat, a prze-
de wszystkim gospodarka tak mocno
siê zmienia, ¿e naturalnym jest, i¿ nie-
mal ka¿dy m³ody cz³owiek w ¿yciu za-
wodowym bêdzie wielokrotnie zmienia³
miejsce pracy, w tym tak¿e specjaliza-
cje. Za ka¿dym razem bêdzie musia³
nabywaæ nowych kwalifikacji. My dzi-
siaj nie wiemy, jakie kwalifikacje bêd¹ w
cenie za piêæ, dziesiêæ czy piêtnaœcie
lat. Dlatego ten margines na ewentual-
ne b³êdy jest tu wiêkszy ni¿ by³o to za
czasów rodziców czy dziadków.
- Uczniowie chêtnie korzystaj¹ z
pomocy psychologów i doradców
zawodowych?

- Pracujemy nad tym, ¿eby ich do te-
go zachêcaæ. Ju¿ jesteœmy obecni w
¿yciu szóstoklasistów. Organizujemy im
warsztaty, maj¹ce na celu zrozumienie
na czym polega doradztwo zawodowe.
Swoj¹ drog¹ o tym pojêciu, oczywiœcie

w odpowiedniej formie, powinno mówiæ
siê ju¿ w przedszkolu, gdzie dzieci
maj¹ pierwsz¹ stycznoœæ z ró¿nymi za-
wodami. Zapewne powoli do tego kie-
dyœ dojdziemy. Naszym zadaniem,
specjalistów w tej dziedzinie, jest poka-
zanie m³odemu cz³owiekowi w jakich
kierunkach powinien siê obracaæ. Jes-
tem zwolenniczk¹ tak zwanego dialo-
gowego poradnictwa zawodowego.
Oznacza to, ¿e psycholog powinien za
pomoc¹ ró¿nych narzêdzi przeprowa-
dziæ m³odego cz³owieka przez proces
pokonywania pewnego wyboru i zmia-
ny. Zadaniem doradcy jest rozpoznanie
u kandydata potencja³u, jakim dyspo-
nuje, a tak¿e wspomniane ju¿ ograni-
czenia. Przez potencja³ nie myœlimy je-
dynie o zdolnoœciach, ale i ambicjach.
Doradca nie jest natomiast od podej-
mowania decyzji. Niedawno jednak z
matek wrêcz za¿¹da³a od jednej z na-
szych kole¿anek w poradni, ¿eby ta
wskaza³a kierunek, po którym jej córka
bêdzie mia³a stuprocentow¹ gwarancjê
bardzo dobrego zatrudnienia. Jest to
niemo¿liwe.

RB

- Ca³y czas gorzowianie wymie-
niaj¹ dokumenty, w tym podstawo-
we, czyli dowody osobiste. Z cze-
go to wynika?

- Z takich a nie innych przepisów.
Dowody, które wymienialiœmy w
2007 roku, to by³y te dokumenty,
które zamieni³y nam wszystkim
s³ynne zielone ksi¹¿eczki na doku-
ment plastikowy. Przypomnê, ¿e
2007 rok by³ tym ostatnim rokiem,
kiedy trzeba by³o wymieniæ te
ksi¹¿eczki wymieniæ. A poniewa¿
dokumenty s¹ wa¿ne dziesiêæ lat,
dlatego te¿ w 2017 roku nasta³ ten
czas, kiedy du¿o gorzowian i nie tyl-

ko gorzowian musia³o wymieniæ
swój nowy plastikowy dowód oso-
bisty. Poniewa¿ czêœæ osób wymie-
ni³a dokumenty w 2008 roku, dlate-
go musz¹ w tym roku dokonaæ tego
znowu.
- Na czym polega ta wymiana?

- Trzeba z³o¿yæ w naszym wydziale
nowy wniosek o wydanie aktualnego
dokumentu, poniewa¿ stary traci
wa¿noœæ. 
- I ten nowy dokument dostanie-
my taki sam plastikowy, czy te¿ po-
wrót do ksi¹¿eczek nastêpuje?

- Do ksi¹¿eczek ju¿ chyba nie wróci-
my. Jest to dalej plastik, tylko tro-
szeczkê nowoczeœniejszy. Ró¿nice
s¹. Przede wszystkim nowy doku-
ment jest ze zdjêciem tzw. biomet-
rycznym. Nie wszystkim siê te zdjêcia
podobaj¹. Niektórzy nie lubi¹ tych
zdjêæ, ale wszystko zale¿y od fotogra-
fa, który takie zdjêcia wykonuje. S¹

tacy, którzy robi¹ te zdjêcia naprawdê
dobrze. I dlatego nie jest a¿ tak Ÿle z
tymi zdjêciami. Ale na pewno o wiele
mniej mo¿na zrobiæ z twarz¹, kiedy
siê j¹ fotografuje en face ani¿eli z le-
wego profilu, jak do tej pory. Kolejna
nowoœæ jest taka, która wiele osób
dziwi lub bulwersuje, w nowym doku-
mencie nie ma ju¿ adresu zameldo-
wania. Nie bêdzie odcisków palca,
który na razie jest tylko w paszporcie.
Wymiana dokumentu nic nie kosztu-
je, jest bezp³atna. Jedyny koszt, jaki
w tym przypadku trzeba ponieœæ, to
koszt nowego zdjêcia. 

RENATA OCHWAT
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graf, plakacista, zasłużony
działacz gorzowskiej kultury,
ostatni prezes GTSK.  
ww    24.04.
1971 r. - powołana została filia
WSWF w Poznaniu, obecnie In-
stytut Wychowania Fizycznego
AWF
1979 r. - Gorzów stał się mias-
tem stutysięcznym.
ww    25.04.
1947 r. - rozkazem MON-u 4.
Łużycki Pułk Saperów pod do-
wództwem płk. Franciszka Ozie-
rańskiego został przeniesiony z
Poznania do Gorzowa i zajął
dawne koszary im. Strantza; po-
czątek polskiego garnizonu. 
ww    26.04.
2008 r. - po wygranej w Lesznie
koszykarki AZS PWSZ zajęły III
miejsce w ekstraklasie, zdoby-
wając pierwszy medal MP w
historii gorzowskiej koszykówki.
ww    27.04.
1958 r. - w miejscu dawnej „Ca-
fé Voley” i „Polonii” otwarta
została kawiarnia „Wenecja”,
założona przez Spółdzielnię
Usług Różnych; był to jeden z
najpopularniejszych lokali w Go-
rzowie, nazwa nawiązywała do
werandy zbudowanej na palach
nad rozlewiskiem Kłodawki, lo-
kal funkcjonował do 1969 r.
1959 r. - Unia Gorzów rozegrała
na własnym stadionie przy ul.
Myśliborskiej spotkanie towa-
rzyskie z mistrzem Polski,
drużyną ŁKS, zorganizowane
przez kierownika sekcji piłkar-
skiej Unii, Gertrudę Przybylską,
wygrali goście 7:1, honorową
bramkę dla gorzowian zdobył
Marian Cichosz. 
ww    28.04.
2002 r. - premier Leszek Miller
wziął udział w otwarciu Centrum
Rehabilitacyjno-Sportowego
„Słowianka”.
ww    29.04.
1951 r. - ks. Edmund Nowicki,
odsunięty przez władze admi-
nistrator diecezji gorzowskiej,
mianowany został przez pa-
pieża Piusa XII koadiutorem
niemieckiego biskupa Gdańska
M. Spletta z prawem następ-
stwa.
1962 r. - na stadionie przy ul.
Śląskiej odbył się pierwszy
żużlowy mecz I-ligowy, w któ-
rym debiutująca w rozgrywkach
drużyna Stali uległa Sparcie
Wrocław 32:45.
ww    30.04.
1964 r. - w gorzowskim teatrze
odbyła się premiera komedii
Hieronima Lubomirskiego „Don
Alvares” w reż. Ireny Byrskiej,
jedyny gorzowski spektakl poka-
zany na żywo w telewizji; rolę
tytułową grał Witold Andrzejew-
ski, wówczas aktor teatru, pó-
źniej kanonik i proboszcz w Go-
rzowie 
1974 r. - uroczyście otwarto
Park Kopernika, który „Stilon”
przekazał miastu.
2011 r. - piłkarze GKP rozegrali
swój ostatni mecz w I lidze,
przegrywając na własnym bois-
ku z KSZO Ostrowiec1:2; następ-
ne mecze oddano walkowerem. 
n
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Doradztwo zawodowe  już od przedszkola
Trzy pytania do Lidii Py¿yñskiej, psychologa i doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie

- Jak podoba siê pani zmoderni-
zowany gorzowski Plac Nieznane-
go ¯o³nierza, czyli popularny
Kwadrat? 

- Trudno jest mi w tej chwili jedno-
znacznie to oceniæ. Poczekam do
wiosny. Ten stary Kwadrat mia³ coœ
niepowtarzalnego, szczególnie w
chwilach rozkwitu zieleni. Z balkonu
mojego mieszkania codziennie podzi-
wia³am to miejsce, w którym wrêcz siê
zakocha³am. Nie jestem gorzowiank¹,
zamieszka³am tutaj z wyboru, ponie-
wa¿ przeprowadzi³am siê po œlubie. I
od razu zaczê³am namawiaæ mê¿a,
¿ebyœmy kupili mieszkanie przy
Kwadracie. M¹¿ nie by³ wcale taki
chêtny, bo jako gorzowianin zna³ prze-
sz³oœæ tego miejsca. Ja siê nie pod-
da³am, a kiedy siê wprowadzaliœmy
kwit³y tu kasztany. Dzisiaj, dziewiêæ lat
po zamieszkaniu przy Kwadracie, jes-
tem szczêœliwa z podjêtej decyzji. 
- Je¿eli bêdzie pani czeka³a na bo-
gactwo zieleni, to mo¿e byæ z tym

k³opot. Niektórzy mówi¹ wprost, ¿e
Kwadrat zosta³ zabetonowany i
przez to straci³ charakter. Zgadza
siê pani z tymi opiniami?

- Nie zgadzam siê. Zmiany by³y ko-
nieczne i wierzê, ¿e ci mieszkañcy,
którzy dzisiaj krêc¹ nosami jednak
przekonaj¹ siê do nowoczesnoœci.
Choæ, jak wspomnia³am, musimy
trochê poczekaæ, przynajmniej do ma-
ja, z pe³n¹ ocen¹. Chcê natomiast
zwróciæ uwagê na coœ innego.
W³aœnie pojawia siê doskona³y mo-
ment do zintegrowania mieszkañców
œródmieœcia. I to w ró¿nych grupach
wiekowych czy spo³ecznych. Wokó³

Kwadratu znajduj¹ siê instytucje
szkolne, ale i mamy organizacje sku-
piaj¹ce Seniorów. Na Kwadracie jest
teraz sporo miejsca na organizowanie
ró¿nych wydarzeñ, nawet kina letnie-
go, koncertów, spotkañ artystów. Mie-
liœmy ju¿ jarmark œwi¹teczny, teraz
mo¿liwoœci przygotowywania takich
wydarzeñ jest du¿o wiêcej. Ju¿ pla-
nujê zachêcaæ tutejsz¹ spo³ecznoœæ,
¿ebyœmy przed nastêpnymi œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia spotkali siê na
wspólnej wigilii, razem ubrali nasz¹
choinkê. Integracja jest potrzebna,
¿eby ludzie dobrze siê czuli. Gorzów
mo¿e byæ naprawdê fajny i przyjazny,
ale to on nas zale¿y, czy taki bêdzie.
Trzeba siê tylko trochê postaraæ i
chcieæ.
- A co z tymi legendami o Kwadra-
cie? Dalej tu jest niebezpiecznie?

- Dla mnie tu zawsze by³o bardzo
spokojnie i przyjemnie, szczególnie w
weekendy. Wokó³ tego miejsca ¿yj¹
wspaniali ludzie, mam œwietnych

s¹siadów. Kiedy tu zamieszkiwa³am,
by³am wolna od legend i mo¿e dlate-
go niczego siê nie obawia³am, choæ
mnie ostrzegano. Ja wierzê jednak w
ludzi i ju¿ czujê siê jak u siebie.
Wszyscy mówimy sobie ,,dzieñ
dobry’’, rozmawiamy, pomagamy. Kie-
dyœ zdarzy³o mi siê przez gapiostwo
pozostawiæ otwarty samochód i przez
dwie godziny, póki nie wróci³am, przy
aucie sta³ syn s¹siadki i pilnowa³.
Du¿o opowiada siê o ró¿nych mi³oœni-
kach tanich win, którzy rz¹dz¹ na
Kwadracie. Owszem, oni s¹, ale naj-
czêœciej s¹ to bardzo spokojni i
grzeczni ludzie. Jestem aktywn¹
mam¹, mam ponad oœmioletniego sy-
na i bardzo du¿o czasu spêdzam tutaj
z s¹siadkami na ³aweczce, kiedy syn
chce siê pobawiæ. Tych ludzi jest co-
raz mniej, nikomu nie przeszkadzaj¹,
nie zaczepiaj¹. Myœlê, ¿e po remoncie
Kwadratu w ogóle znikn¹, bo wiedz¹,
¿e bêd¹ monitorowani przez stra¿
miejsk¹ i policjê. 

Gorzów może być naprawdę fajny i przyjazny
Trzy pytania do Sylwii Bronki, mieszkanki ulicy 30 Stycznia w Gorzowie
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W dowodach nie ma adresu zameldowania
Trzy pytania do Sylwii Bagiñskiej, dyrektor wydzia³u spraw obywatelskich Urzêdu Miasta Gorzowa
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych 
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ 
zaleg³ych nale¿noœci. 
Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/ 
tel. (095) 73-87-125 
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl

Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129, 
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139, 
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm1/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A 
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151, 
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm2/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162, 
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm3/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180, 
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm4/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,   
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

To nakaz policji, ale i uk³on
w stronê mieszkañców, jak i
samych kibiców.

- Od kilku lat jest tak, ¿e w
drodze przetargu wy³aniamy
firmê, która na ca³y okres
trwania ligi ¿u¿lowej uprz¹ta
kontenery na odpadki. Tak
samo bêdzie i w tym roku -
mówi Jaros³aw Fol, kierow-
nik Administracji Domów
Publicznych nr 2, na którego
terenie le¿y stadion ¿u¿lowy
i prowadz¹ca doñ ulica
Œl¹ska.

Kazała policja, sens w
tym jest

Jak t³umaczy Jaros³aw Fol,
takie dzia³anie nakaza³ ju¿
kilka lat temu policja. Oka-
za³o siê bowiem, ¿e kibice ze
œmietników potrafi¹ zrobiæ
barykadê, u¿ywaæ ich jako
broni na przeciwnika, jednym
s³owem, u¿yæ tak, ¿eby ko-
muœ zrobiæ krzywdê. 

Problem z krewkimi kibica-
mi i ich zachowaniami,

zw³aszcza po przegranych
meczach, by³ zawsze, ale
drastycznie siê zwiêkszy³,
kiedy wesz³o nowe prawo,
które sprawi³o, ¿e pojemni-
ków na odpady komunalne w
mieœcie pojawi³o siê znacz-
nie wiêcej i to bezpoœrednio
na ulicach. - Mieliœmy przy-
padki, ¿e zniechêceni prze-

gran¹ Stali kibice wy³adowy-
wali swoj¹ frustracjê na po-
jemnikach na œmieci. Zda-
rza³o siê to zw³aszcza po tak
zwanych gor¹cych meczach,
jak z Falubazem, Betardem
Spart¹ Wroc³aw czy Apato-
rem Toruñ - mówi Jaros³aw
Fol. Okazuje siê, ¿e wed³ug
policji tak¿e mecze z Uni¹

Leszno mog¹ byæ meczami
podwy¿szonego ryzyka, na
które tak¿e nale¿y sprz¹taæ
pojemniki. - My zawieramy
umowê na ca³y sezon i przez
ca³y sezon firma, która wy-
gra przetarg, sprz¹ta je ze
Œl¹skiej - mówi Jaros³aw Fol.

Mieszkańcy wiedzą i nie
krytykują

Praktycznie zwo¿eniu po-
jemników odbywa siê w
pi¹tek lub sobotê. Wracaj¹
na swoje miejsce w ponie-
dzia³ek. - Firma zabiera ko-
sze na œmieci od Towarowej
do koñca ulicy Œl¹skiej. My
oczywiœcie informujemy
mieszkañców, ¿e coœ takie-
go siê wydarzy. Ale ludzie
ju¿ zd¹¿yli siê przyzwyczaiæ i
nie krytykuj¹ ani nie narze-
kaj¹ na jakieœ niedogodnoœci
- mówi Jaros³aw Fol.

Sami mieszkañcy te¿ s¹ za-
dowoleni z takiego rozwi¹za-
nia. - Pamiêtam, jak przed la-
ty wojowali ze sob¹ kibice Fa-

lubazu i Stali. Niby policja ich
rozdziela³a, ale zawsze coœ
siê dzia³o. Poza tym jak nasi
wracali z przegranego me-
czu, to te¿ potrafili wywalaæ
œmietniki. Teraz jest spokój, a
œmieci jeden dzieñ w domu
przetrzymaæ mo¿na - mówi
starsza pani, która na Œl¹skiej
mieszka „od zawsze”. 

Nie tylko gorzowski
patent

Pierwsi na ten pomys³, czy-
li usuwania koszy i innych
³atwych do zniszczenia
przedmiotów z ulic podczas
meczów podwy¿szonego ry-
zyka wpadli Anglicy. Potem
podobne rozwi¹zania zasto-
sowano w kilku polskich
miastach, ale z myœl¹ o kibi-
cach pi³karskich.

Natomiast jeœli chodzi o
¿u¿el, Gorzów jest pierw-
szym miastem, które takie
rozwi¹zanie z sukcesem od
trzech lat stosuje.

ROCH

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej ma precyzyjnie roz-
pisany plan, co, gdzie i kie-
dy.

- Zawsze tak jest, ¿e trzeba
sporz¹dziæ dok³adny plan
pracy. Oczywiœcie wykluczyæ
siê nie da, ¿e coœ mo¿e awa-
ryjnie wyskoczyæ, ale gene-
ralnie pracujemy zgodnie z
przyjêtymi wczeœniej
za³o¿eniami - t³umacz¹ spe-
cjaliœci w ZGM. No i jak spoj-
rzeæ na plan, to widaæ, ¿e
sporo siê bêdzie dziaæ. 

Prace ogólne i dekarskie

Generalnie wszystkie pra-
ce w zasobie ZGM odbywaj¹
siê po wy³onieniu w przetar-
gu wykonawcy danych prac.
No i pierwsze przetargi ju¿
siê odbywaj¹, a ostatnie za-
planowano na III kwarta³ te-
go roku. 

Na liœcie prac dekarskich
s¹ takie kamienice: Wester-
platte 10, Wyszyñskiego
105, Wawrzyniaka 78,
£okietka 8 i Walczaka 24. W
tych budynkach zostanie wy-
mienione poszycie dachowe,
w niektórych wymurowane
na nowo bêd¹ kominy. W su-
mie ZGM na te prace planuje
wydaæ oko³o 270 tys. z³.

Nieco wiêcej, bo ponad
860 tys. pójdzie na roboty
budowlane. Przede wszyst-
kim bêd¹ to remonty klatek
schodowych - w czêœci z re-
montem bram lub wymian¹
drzwi. No i nowych klatek
doczekaj¹ siê mieszkañcy:

Mieszka 62 - oficyna, Pi³sud-
skiego 1a, Drzyma³y 10,
Teatralna 38, Drzyma³y 32. -
Nareszcie siê doczekaliœmy.
Nasza klatka rzeczywiœcie
wygl¹da jakby od wojny nikt
jej nie remontowa³ - ciesz¹
siê lokatorzy z Drzyma³y.

Remontów doczeka siê
tak¿e budynek przy ul. Z³ote-
go Smoka, gdzie s¹ mieszka-
nia socjalne. Tam zaplanowa-
no miêdzy innymi wymianê
ognioodpornych drzwi
ochronnych, remont pomiesz-
czeñ wolontariatu oraz wypo-
sa¿enie budynku w dŸwiêko-
wy system ostrzegania.

W tej samej kategorii prac
odbêdzie siê trochê termoi-
zolacji - przy ul. 30 Stycznia
16, D¹browskiego 30, Drzy-
ma³y 20 oraz Spokojnej 68.

Z Budżetu Obywatelskiego

W tym roku ZGM planuje
tak¿e wykonanie kilku rze-
czy, o które wnioskowali sa-
mi mieszkañcy. I tak podwór-
ka przy ul. Zb¹szyñskiej, Ko-
bylogórskiej i Krótkiej maj¹
szansê na rewitalizacjê, po-
dobnie jest z podwórkiem
przy ul. 30 Stycznia w wiêk-
szym kwartale opisanym uli-
cami Armii Polskiej i Krzywo-

ustego oraz podwórka przy
Wyszyñskiego, jak i czêœcio-
wo przy ul. Borowskiego. Lo-
katorzy mieszkaj¹cy przy
tych podwórkach od lat sta-
rali siê o ich poprawê.

Instalacje, stolarki, piece

ZGM od lat sukcesywnie
wymienia ro¿ne instalacje w
starych kamienicach, który-
mi zarz¹dza. W tym roku na
wymianê instalacji elektrycz-
nych mog¹ liczyæ mieszka-
ñcy Administracji Domów
Publicznych nr 1, 2, 3 i 5 -
oczywiœcie nie wszystkich,
ale we wskazanych. Poza

tym zmiany kabli doczekaj¹
siê budynki przy ul. Teatral-
nej 38, Walczaka 6, Drzy-
ma³y 32 a przy Baczyñskie-
go i GwiaŸdzistej zostan¹
wymienione lampy oœwietle-
niowe w dwóch domach.

Natomiast we wszystkich
ADM zaplanowano roboty
stolarskie - ZGM bowiem
tak¿e sukcesywnie wymienia
stare okna oraz zniszczone
drzwi. Równie¿ we wszyst-
kich ADM w tym roku od-
bêd¹ siê prace zduñskie -
czêœæ pieców zostanie prze-
budowana, czêœæ ulegnie lik-
widacji. 

A do rozbiórki…

Od lat tak¿e ZGM systema-
tycznie stara siê wyburzaæ
pustostany i inne szpec¹ce
miasto rudery. Tak¿e i w tym
roku z pejza¿u zniknie kilka
takich brzydactw. Do rozbiór-
ki idzie wiêc kamienica przy
ul. Wawrzyniaka 66, która od
dawna grozi zawaleniem,
budynek przy ul. 30 Stycznia
16a. Natomiast z podwórka
przy ul. Chrobrego 23 znikn¹
trzy gara¿e, a podwórko ma
szansê staæ siê zielonym. Z
ulicy S³onecznej 6 znika sta-
ra altana œmietnikowa usy-
tuowana za pawilonem
œmietnikowym. 

Ponadto ZGM œwiadczy
drobne us³ugi konserwator-
skie, prace hydrauliczne i
konserwacje. Rok siê zapo-
wiada pracowicie.

ROCH

To będzie niezwykle pracowity rok 
Prace dekarskie, remontowe, izolacyjne i wyburzeniowe trwaæ bêd¹ ca³y rok. 

Będzie żużel, nie będzie śmietników
Kolejny ju¿ rok na czas meczów ¿u¿lowych ZGM bêdzie usuwa³ z ul. Œl¹skiej œmietniki. 

ZGM ma precyzyjnie rozpisany plan, gdzie i kiedy będzie remontować, naprawiać i rozbierać
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Przed meczami ligowymi na Śląskiej będą usuwane pojemni-
ki na śmieci
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W Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w
Gorzowie s¹ miejsca, do któ-
rych wstêp maj¹ nieliczni, a
które maj¹ niebagatelne
znaczenie dla funkcjonowa-
nia oddzia³ów, poradni i jako-
œci œwiadczonych w lecznicy
us³ug medycznych. Jednym
z nich jest Centralna Steryli-
zatornia. Tu siê myje, dezyn-
fekuje, kontroluje i pakuje w
sterylne pakiety narzêdzia
chirurgiczne, zabiegowe i
obuwie operacyjne. 

- Sterylizatornia gorzow-
skiego szpitala, zgodnie z
tym czego wymagaj¹ sto-
sowne przepisy, jest podzie-
lona na trzy strefy: brudn¹,
czyst¹ i steryln¹. To pozwala
na zapewnienie najlepszej
jakoœci czystoœci narzêdzi,
bezpieczeñstwa pacjentów i
personelu oraz prewencji za-
ka¿eñ szpitalnych - mówi
Dorota M¹drawska - kierow-
nik Centralnej Sterylizatorni.
- W strefie brudnej przezna-
czonej do przyjmowania i
sortowania narzêdzi i apara-
tury medycznej odbywa siê
proces ich mycia i dezynfek-
cji, w czystej - kontroluje siê
czystoœæ i funkcjonowanie
wydezynfekowanych na-
rzêdzi. Sortowanie i pakowa-
nie bielizny operacyjnej od-
bywa siê tej samej strefie,
ale w oddzielnym pomiesz-
czeniu. Ca³oœæ dope³nia stre-
fa sterylna przeznaczona do

wy³adunku wysterylizowa-
nych materia³ów ze steryliza-
torów, ich magazynowania
oraz ekspedycji.

Sterylizacja czyli pozbywa-
nie siê (unieszkodliwianie)
drobnoustrojów jest techno-
logi¹ niezbêdn¹ dla bezpie-
czeñstwa sanitarnego pa-
cjenta. W wyniku tego proce-
su - sterylizacji parowej -
wysokotemperaturowej (w
temperaturze 121 i 134 stop-
ni Celsjusza) - otrzymywany

jest materia³ teoretycznie
ca³kowicie wolny od zdol-
nych do ¿ycia drobnoustro-
jów. W praktyce, materia³
sterylny definiowany jest ja-
ko taki, dla którego prawdo-
podobieñstwo niesterylnoœci
wynosi 1 : 1 000 000.

W Centralnej Sterylizatorni
WSzW w Gorzowie pracuje
11 operatorów urz¹dzeñ wy-
sokociœnieniowych i 4 pomo-
ce laboratoryjne. Ich praca
odbywa siê w oparciu o pro-

cedury wewnêtrzne i proce-
dury ogólnoszpitalne opra-
cowane zgodnie ze standar-
dami akredytacyjnymi i
norm¹ ISO 9001:2009.

- W utrzymaniu wysokiej
jakoœci oczyszczania poma-
gaj¹ nam 4 przelotowe myj-
nie -dezynfektory wraz z
wózkami wsadowymi do na-
rzêdzi chirurgicznych,
osprzêtu anestezjologiczne-
go, mikrochirurgicznego,
obuwia operacyjnego i en-

doskopów - dodaje Dorota
M¹drawska. - Proces stery-
lizacji jest zautomatyzowa-
ny do tego stopnia, ¿e
urz¹dzenie samo dozuje
sobie niezbêdn¹ iloœæ œrod-
ków dezynfekcyjnych. A
przelotowe myjnie po stro-
nie czystej mo¿na otworzyæ
dopiero po zakoñczeniu my-
cia.  Drobny sprzêt, który w
myjni wysokociœnieniowej
móg³by ulec uszkodzeniu
myjemy w myjni ultradŸwi-
êkowej. 

Mycie i dezynfekcja trwa
1,5 godziny w temperaturze
ok. 90 stopni Celsjusza, a
sterylizacja dodatkowe 60
minut.

Pomiêdzy poszczególnymi
strefami w sterylizatorni
znajduj¹ siê œluzy umywalko-
wo -fartuchowe, a ka¿dy pra-
cownik przekraczaj¹cy po-
szczególne strefy jest zobo-
wi¹zany do ubrania fartucha
ochronnego, ochraniaczy na
obuwie i zdezynfekowania
d³oni. 

W strefie czystej odbywa
siê przygotowanie narzêdzi i
innego sprzêtu medycznego
do dalszego u¿ycia. Drobne
elementy pakuje siê w
zgrzewane jednorazowe
rêkawy papierowo - foliowe,
a zestawy pakowane s¹ w
podwójne warstwy wysokiej
jakoœci papieru. Takie zapa-
kowanie daje gwarancje bez-
piecznego przechowywania

nawet przez miesi¹c od ste-
rylizacji.  

W Centralnej Sterylizatorni
sterylizacji poddaje siê tak¿e
protezy koœci, czaszki i im-
planty, które bêd¹ wszcze-
pianie pacjentom na bloku
operacyjnym.

- Ka¿dej takiej protezie czy
implantowi wykonujemy test
biologiczny. Jego pozytywny
wynik (odczytywany - w za-
le¿noœci od pilnoœci potrzeby
jego u¿ycia po 2,5 lub 10 go-
dzinach sterylizacji), daje
pacjentowi gwarancjê bez-
pieczeñstwa i czystoœci ele-
mentu, który ma pacjentowi
zast¹piæ jego w³asn¹ koœæ  -
wyjaœnia Dorota M¹draws-
ka. 

Centralna Sterylizatornia
gorzowskiego szpitala posia-
da tak¿e w³asn¹ stacjê
uzdatniania wody, która usu-
wa z wody czynniki mog¹ce
niekorzystnie wp³ywaæ na
proces mycia i sterylizacji. 

Jednostka œwiadczy us³ugi
nie tylko na potrzeby szpitala
ale tak¿e dla innych
zak³adów opieki zdrowotnej,
gabinetów prywatnych,
spó³ek lekarskich i pielêg-
niarskich, a tak¿e gabinetów
kosmetycznych i fryzjerskich.
Prowadzona dokumentacja
przedstawia proces obróbki
danego narzêdzia od mo-
mentu przyjêcia do wydania
u¿ytkownikowi. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Centralna Sterylizatornia - serce szpitala
Tu siê myje, dezynfekuje, kontroluje i pakuje w sterylne pakiety.

Mycie i dezynfekcja trwa 1,5 godziny w temperaturze ok. 90 stopni Celsjusza, a sterylizacja
dodatkowe 60 minut 
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Oddzia³ Dzieciêcy z Podod-
dzia³em Neurologii Dzieciêcej
Wielospecjalistycznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w Go-
rzowie otrzyma³ od Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomo-
cy skaner do ¿y³. To niezwyk-

le cenny dar, dziêki któremu
³atwo odnaleŸæ nawet naj-
mniejsze ¿y³ki. Urz¹dzenie
Vivolight pozwoli na szybsz¹ i
mniej bolesn¹ lokalizacjê na-
czyñ krwionoœnych, nie-
zbêdn¹ np. podczas zak³ada-

nia wenflonu. Dziêki temu
dzieci bêd¹ doœwiadczaæ
mniej k³ucia i mniej niepo-
trzebnego stresu czy bólu. 

Skaner wykorzystuje pro-
mieniowanie podczerwone
umo¿liwiaj¹c szybk¹ i precy-

zyjn¹ projekcjê siatki naczyñ
krwionoœnych wystêpuj¹cych
na g³êbokoœæ do 8 mm. Dziêki
dwuzakresowemu Ÿród³u pod-
czerwieni pozwala bardziej
szczegó³owo zobrazowaæ
przebieg ¿y³, a obraz jest wy-

œwietlany bezpoœrednio na
skórê pacjenta. Ta technolo-
gia pozwala wykonaæ nak³ucie
u pacjentów z bardzo trudny-
mi warunkami ¿ylnymi. To
mo¿liwe dziêki w³aœciwoœci
ludzkiej hemoglobiny, która

ma o wiele wiêksz¹ absorpcjê
podczerwieni ni¿ inne ota-
czaj¹ce tkanki. Dziêki temu
urz¹dzenie mo¿e wykryæ do
80% wiêcej niewidocznych
naczyñ krwionoœnych. 

A.W.

Skaner żył w prezencie od WOŚP
Dzieci bêd¹ doœwiadczaæ mniej k³ucia, stresu i bólu. 
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- Pod koniec lutego
minê³y dwa lata od chwili,
kiedy zosta³ pan prezesem
jednej z wa¿niejszych w re-
gionie spó³ek z wiêkszo-
œciowym udzia³em Skarbu
Pañstwa. Czy w chwili no-
minacji zastanawia³ siê
pan, w jakim miejscu
bêdzie spó³ka po dwóch
latach?

- Ostatnie dwa lata, to
okres bardzo dynamicznego
rozwoju spó³ki. Tylko w tym
czasie wydaliœmy ponad 50
zezwoleñ na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej, a
zadeklarowany przez inwes-
torów kapita³ przekroczy³ 5
mld z³. Go³ym okiem widaæ
jak szybko rozwija siê Kost-
rzyñsko-S³ubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna. Po-
wstaj¹ce miejsca pracy
œwiadcz¹ o tym, ¿e praca ze-
spo³u, którym dane mi jest
kierowaæ, idzie we w³aœci-
wym kierunku. Dwa lata te-
mu zdawa³em sobie sprawê
z tego, ¿e czekaj¹ mnie du¿e
wyzwania. Moim zamiarem
by³o ugruntowanie dobrego
wizerunku oferty strefowej
oraz zwiêkszenie wyników
spó³ki, któr¹ przysz³o mi kie-
rowaæ. Rok 2017 by³ pod
ka¿dym wzglêdem rekordo-
wy. Takich wyników spó³ka
jeszcze nigdy nie osi¹gnê³a.
Cieszê siê, ¿e uda³o siê
zrealizowaæ ambitne cele. 
- Co by³o dla pana naj-
trudniejsze w momencie
obejmowania tej bardzo
odpowiedzialnej funkcji?

- Objêcie funkcji prezesa
zarz¹du stanowi du¿e wy-
zwanie i wymaga zarówno
w³aœciwych kompetencji,  jak
i empatii. W takich przypad-
kach nieoceniona jest wie-

dza i doœwiadczenie. Szybko
zosta³y zdefiniowane cele i
wyzwania w spó³ce. Jako
ekonomista i prawnik ³atwiej
mog³em znaleŸæ wspólny
jêzyk z zespo³em, który w
du¿ej czêœci pracowa³  ju¿ w
spó³ce od pocz¹tku jej istnie-
nia. Szybko wrzuciliœmy ko-
lejny bieg na tym etapie roz-
woju spó³ki. Potrafimy dziœ
byæ skuteczni, jako zespó³, z
korzyœci¹ dla spó³ki i otocze-
nia gospodarczego.
- Czy po dwóch latach
pracy w Strefie jest coœ, co
jeszcze pana zaskakuje?

- Wielu ludziom wydaje siê,
¿e przekonanie inwestora do
wydania swoich pieniêdzy w
okreœlonym miejscu to pro-
ste zadanie. Nie mogê mó-
wiæ w tym miejscu o zasko-
czeniu, ale zdumiony jestem,
¿e liczba tych ludzi nie male-

je. Wielu chcia³oby, ¿eby
Strefa zrobi³a za nich
wszystko. ¯eby coœ otrzy-
maæ, nale¿y coœ daæ. Bez
dobrego przygotowania tere-
nów inwestycyjnych i przed-
stawienia atutów lokalizacji
ciê¿ko o dobr¹ ofert¹. Tylko
odpowiednie kszta³cenie
m³odzie¿y mo¿e zapewniæ
dobrych pracowników.
Wa¿na jest równie¿ promo-
cja, która w obecnych cza-
sach powinna wykorzysty-
waæ wszystkie mo¿liwoœci ku
temu, miêdzy innymi inter-
net. Wszystko to s¹ naczynia
po³¹czone. 
- Jednym z wa¿niejszych
celów, jakie postawi³ pan
w chwili powo³ania na pre-
zesa by³o wdro¿enie planu
przyci¹gania - jak to pan
okreœli³ w jednym z wywia-
dów - inwestorów innowa-

cyjnych, zaawansowanych
technologicznie, ale te¿ in-
westuj¹cych w kapita³
ludzki. Czy uda³o siê
wdro¿yæ ten plan w ¿ycie?

- W pewnym sensie tak.
¯eby zrozumieæ pe³niê tego
wyzwania nale¿y zdaæ sobie
sprawê z tego, w jakim miej-
scu prowadzimy swoj¹
dzia³alnoœæ. Region, którym
zarz¹dzamy jest bardzo
du¿y. Ró¿ne s¹ w nim poten-
cja³y i potrzeby. Mogê powie-
dzieæ, ¿e w ci¹gu ostatnich
dwóch lat rozwinê³a siê jed-
na z najbardziej innowacyj-
nych firm w Polsce - AMICA
we Wronkach, w Gryfinie za-
inwestowa³o ZALANDO, w
S³ubicach BMW, a w Pozna-
niu VOLKSWAGEN. ¯eby
osi¹gn¹æ w³aœciw¹ pozycjê
dobrego oferenta na rynku
nawi¹zaliœmy wspó³pracê z

zarz¹dami wszystkich trzech
województw, z uniwersyteta-
mi funkcjonuj¹cymi w na-
szym obszarze a tak¿e kura-
toriami oœwiaty i szko³ami
ponadgimnazjalnymi. Wspól-
nie realizujemy wiele projek-
tów, których nadrzêdnym ce-
lem jest kszta³cenie kadry
pod potrzeby inwestorów.
Zale¿y nam jednak na tym,
¿eby to kszta³cenie dotyczy³o
fachowców, którzy wznios¹
swoje firmy na wy¿szy po-
ziom rozwoju. Œwiadomie
stwierdzam, ¿e iloœæ tzw.
montowni, które planuj¹ in-
westycje w Polsce zdecydo-
wanie siê zmniejsza. Z dru-
giej jednak strony coraz
czêœciej rozmawiamy z fir-
mami bardzo zaawansowa-
nymi technologicznie, co po-
twierdza chyba, ¿e obrany
dwa lata temu kierunek by³
dobry.
- A jak wygl¹da sprawa
zarobków w firmach
dzia³aj¹cych w Strefie, bo
na to równie¿ zwraca³ pan
uwagê?

- S¹ coraz lepsze. Wiem,
¿e mo¿e nie wszyscy s¹
jeszcze w pe³ni zadowoleni,
ale odpowiedzialnie stwier-
dzam, ¿e mediana zarobków
w podstrefach Gorzów, Kost-
rzyn czy S³ubice jest zdecy-
dowanie wy¿sza ni¿ w miejs-
cowoœciach, gdzie nie mamy
podstref. Mamy œwietnych
fachowców i nasi inwestorzy
coraz czêœciej doceniaj¹ ich
pracê w formie podwy¿ek.
Sytuacja na rynku pracy
sprzyja równie¿ poprawie
warunków pracy i p³acy. Ry-
nek pracy sta³ siê rynkiem
pracownika. Staramy siê by
rynek pracy by³ jak najbar-
dziej konkurencyjny, co przy-

niesie korzyœci pracownikom
w zakresie wy¿szego wyna-
grodzenia jak i mo¿liwoœci
rozwojowych.
- Po ubieg³orocznym, re-
kordowym pod niemal
ka¿dym wzglêdem roku, o
czym pan przypomnia³ na
wstêpie,  wydaje siê, ¿e dla
kierowanej przez pana
spó³ki trudno jest wskazaæ
kolejne ambitne cele do
zrealizowania. Pan jednak
- mówi¹c sportowym jêzy-
kiem - zapowiada pobicie
kilku kolejnych rekordów.
Jakich?

- Po pierwsze, szybko
bêdziemy musieli dostoso-
waæ siê do nowych warun-
ków inwestycyjnych okreœlo-
nych w przygotowywanych
aktach prawnych. Spó³ka na
przestrzeni wielu lat swojej
dzia³alnoœci przechodzi³a ju¿
takie zmiany, wiêc i tym ra-
zem wykorzystamy nowe
mo¿liwoœci. Po drugie, w
trakcie intensywnych prac
przygotowawczych znajduje
siê kilkanaœcie du¿ych pro-
jektów inwestycyjnych. Jes-
teœmy po uzgodnieniach z
kilkoma du¿ymi inwestora-
mi, którzy mog¹ w sposób
znacz¹cy wp³yn¹æ na roz-
wój ca³ego regionu. Go-
rzów oczywiœcie jest jed-
nym z miejsc, gdzie mog¹
powstaæ nowe inwestycje.
Je¿eli w tym roku zreali-
zujemy wszystko to, co
sobie za³o¿yliœmy, to
bêdziemy mieli kolejny
bardzo udany rok dla
spó³ki i regionu. Jesteœmy
w czasie koniunktury gos-
podarczej i musimy ten
czas wykorzystaæ jak naj-
lepiej.
- Dziêkujê za rozmowê.

Udało się zrealizować
ambitne cele
Rozmowa z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Krzysztof Kielec: Potrafimy dziś być skuteczni, jako zespół, z korzyścią dla spółki i otocze-
nia gospodarczego
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Decyzja polega na pogo-
dzeniu w³asnych zaintereso-
wañ z nurtami obowi¹zuj¹cy-
mi na rynku pracy. Mówi¹c
wprost, nale¿y przewidzieæ,
który z zawodów bêdzie po-
szukiwany za kilka lat, kiedy
skoñczymy studia. Myœl¹c w
ten sposób o kierunku
ENERGETYKA, mo¿na byæ
optymist¹. Przed wspó³czes-
nym œwiatem najwiêksze wy-
zwania stoj¹ w³aœnie w tym
obszarze, chodzi bowiem o
znalezienie alternatyw dla
energii pochodz¹cej ze spa-
lania kopalin, które nieba-
wem ulegn¹ wyczerpaniu, a
dodatkowo stanowi¹ ob-
ci¹¿enie ekologiczne nasze-
go otocznia.

Gwa³towny rozwój nowo-
czesnych ga³êzi sektora
energetycznego jest nieunik-
niony, a cz³owiek interesuje
siê wykorzystaniem coraz
bardziej efektywnych Ÿróde³
energii. Polska do 2020 r. ma
produkowaæ dwa razy wiêcej
pr¹du ze Ÿróde³ odnawial-
nych ni¿ obecnie. Na terenie
naszego kraju w wielu regio-
nach panuj¹ korzystne wa-
runki wietrzne i inwestuje siê
w farmy wiatrowe. Warunki
nas³onecznienia umo¿liwiaj¹
stosowanie kolektorów
s³onecznych i ogniw fotowol-
taicznych. Uprawia siê roœli-
ny oleiste przeznaczone do
produkcji biopaliwa. Z jednej
strony jest biomasa, energe-
tyka wodna, geotermalna -
wykorzystuj¹ca ciep³o zgro-
madzone we wnêtrzu ziemi,
a z drugiej procesy reakcji
termoj¹drowych, które przy-
ci¹gaj¹ tani¹ i bardzo wy-
dajn¹ energi¹.

Poprawa bezpieczeñstwa
energetycznego i ró¿norod-
noœæ Ÿróde³ oraz rozwój
urz¹dzeñ do bardziej efek-
tywnego uzysku energii po-
woduj¹, ¿e wzrasta zapo-
trzebowanie na kadrê
in¿yniersk¹, wykszta³con¹ w
zagadnieniach projektowa-

nia systemów energetycz-
nych, ich mo¿liwoœciach i
praktycznym wykorzystaniu. 

Absolwenci kierunku
ENERGETYKA pracuj¹ przy
projektowaniu i wdra¿aniu
rozwi¹zañ, stosowanych w
przedsiêbiorstwach wytwa-
rzaj¹cych energiê oraz zaj-
muj¹cych siê jej przetwarza-
niem, przesy³aniem i dystry-
bucj¹.

Energetycy pracuj¹ tak¿e
przy przedsiêwziêciach,
zwi¹zanych z modernizacj¹ i
projektowaniem maszyn
energetycznych oraz
wdra¿aniem nowych techno-
logii. Innowacyjne koncepcje
energetyczne i coraz wiêk-
szy nacisk na ochronê œro-
dowiska stanowi¹ dla absol-
wentów energetyki wyzwa-
nie, ale równie¿ daj¹ im
nowe mo¿liwoœci rozwoju. 

W zwi¹zku z dzia³aniami
proekologicznymi i polityk¹
lepszej efektywnoœci wyko-
rzystania zasobów, energe-
tycy mog¹ równie¿ znaleŸæ
zatrudnienie w jednostkach
samorz¹dowych i zespo³ach
administracji centralnej.

Energetyk jest fachowcem
zajmuj¹cym siê zagadnie-
niami wytwarzania, przetwa-
rzania, przesy³ania, groma-
dzenia i wykorzystywania
ró¿nych rodzajów energii.
Mo¿e byæ energetykiem
cieplnym (termoenergety-
kiem), energetykiem wod-
nym (hydroenergetykiem),
elektroenergetykiem, ener-
getykiem j¹drowym lub wiat-
rowym (aeroenergetykiem).
Energetyk jest pracownikiem
wa¿nej, strategicznej bran¿y,
w której u¿ywa siê nowo-
czesnej technologii i dba o
ochronê œrodowiska.

W tym zawodzie nie ma
przypadków - podstaw¹ jest
dobre wykszta³cenie tech-
niczne i znajomoœæ jêzyka
obcego. Potrzeba jeszcze
pasji oraz umiejêtnoœci za-
rz¹dzania, wiedzy ekono-

micznej i œcis³ego umys³u.
Konieczna jest te¿ umiej-
êtnoœæ pracy w zespole i za-
mi³owanie do studiowania
nowinek - w tej dziedzinie
wszystko siê zmienia, jak 

w informatyce. Takie mo¿li-
woœci daje kierunek ENER-
GETYKA. Jest on kierun-
kiem o charakterze interdys-
cyplinarnym. Oznacza to, ¿e
wiedza oraz umiejêtnoœci
pochodz¹ z ró¿nych dzie-
dzin. Ekspert w zakresie
energetyki zna zagadnienia
œcis³e  jak podstawy mate-
matyki i fizyki, a tak¿e spe-
cjalistyczne dziedziny tech-
niczne, do których nale¿¹
np.: mechanika p³ynów,
Ÿród³a energii odnawialnej,
projektowanie maszyn, eks-
ploatacja maszyn w energe-
tyce.

Wydzia³ Techniczny Akade-
mii im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim
oferuje studia I-go stopnia na
tym kierunku, które koñcz¹
siê obron¹ pracy in¿ynier-
skiej oraz uzyskaniem tytu³u
in¿yniera. W trakcie nauki,
realizowany jest program
wspólny dla wszystkich stu-
dentów danego kierunku,

obejmuj¹cy przedmioty z
trzech grup: przedmioty pod-
stawowe (m.in. matematyka,
fizyka, chemia), przedmioty
kierunkowe oraz przedmioty
nietechniczne (m.in. WF,
jêzyki obce).

Praktyczny profil kszta³ce-
nia k³adzie du¿y nacisk na
przekazanie studentom
umiejêtnoœci technicznych i
manualnych. AJP posiada
„Laboratorium Œrodowisko-
we”, w sk³ad którego wcho-
dzi laboratorium: biomecha-
niki, mechatroniki, technik
3D, podstaw elektroniki 

i elektrotechniki, modelo-
wania i nadzorowania proce-
sów, in¿ynierii jakoœci,
in¿ynierii materia³owej, ter-
modynamiki i mechaniki
p³ynów, podstaw konstrukcji
maszyn, mechaniki 

i wytrzyma³oœci materia³ów.
Laboratorium Termodyna-

miki i Mechaniki P³ynów wy-
posa¿one jest m.in. w:

- stanowisko doœwiadczalne
technik pomiaru temperatur,

- stanowisko doœwiadczal-
ne przewodnictwa cieplnego,

- pr¹dnicê wiatrow¹,
- stanowisko doœwiadczal-

ne ogniwa fotowoltaicznego,

- stanowisko doœwiadczal-
ne kolektora s³onecznego,

- model dzia³ania ogniwa
wodorowego.

Przyk³adowe stanowiska
pokazano na fotografiach.

W procesie dydaktycznym
studenci realizuj¹ rozsze-
rzon¹ tematykê zajêæ labora-
toryjnych i projektowych oraz
odbywaj¹ co najmniej 3-mie-
siêczne praktyki zawodowe
w koñcowym okresie stu-
diów. Studenci maj¹ mo¿li-
woœæ realizacji prac dyplo-
mowych w oparciu o tema-
tykê zwi¹zan¹ z
dzia³alnoœci¹ firmy, w której
chcieliby pracowaæ.

Szczegó³owe przygotowa-
nie do zawodu stwarzaj¹
dwie specjalnoœci na tym
kierunku: „Odnawialne
Ÿród³a energii” oraz „Elektro-
energetyka”.

Absolwenci specjalnoœci
„Odnawialne Źród³a Energii”
staj¹ siê fachowcami w za-
kresie dzia³ania, konstrukcji
oraz warunków eksploatacji
ró¿nych instalacji odnawial-
nych Ÿróde³ energii: kolekto-
rów s³onecznych, pomp
ciep³a, paneli fotowoltaicz-
nych, turbin wiatrowych itp.
Wiedza ich dotyczy zarówno
uk³adów samych Ÿróde³ jak i
urz¹dzeñ pozwalaj¹cych na
efektywn¹ pracê tych Ÿróde³,
takich jak magazyny energii,
systemy monitorowania itp.
Obejmuje ona równie¿ za-
stosowanie Ÿróde³ energii w
budynkach inteligentnych w
obwodach elektrycznych
oraz ciep³owniczych.

„Elektroenergetyka” to pod-
dziedzina energetyki i elek-
trotechniki dotycz¹ca wytwa-
rzania, przesy³u i rozdzia³u
energii elektrycznej. Jej
g³ównym zadaniem jest za-
pewnienie ci¹g³ego (nieza-
wodnego) dop³ywu energii
elektrycznej o odpowiedniej
(wysokiej) jakoœci do odbior-
cy. Elektroenergetyk mo¿e
byæ pracownikiem elektrowni

odpowiedzialnym za nadzo-
rowanie i kontrolowanie po-
prawnego funkcjonowania
wszystkich urz¹dzeñ i syste-
mów, funkcjonuj¹cych na jej
terenie. Z racji posiadanego
wykszta³cenia, wiedzy prak-
tycznej i doœwiadczenia,
elektroenergetyk zajmuje siê
obs³ug¹ tych¿e urz¹dzeñ, a
tak¿e na bie¿¹co monitoruje
ich stan techniczny, bêd¹c
gwarantem bezpieczeñstwa
pozosta³ych pracowników
przebywaj¹cych na terenie
elektrowni, oraz ci¹g³ego i
bezawaryjnego dop³ywu
energii elektrycznej do dane-
go obszaru. Osoba zatrud-
niona na tym stanowisku
mo¿e wykonywaæ ró¿ne obo-
wi¹zki, adekwatne do cha-
rakteru dzia³u, w którym pra-
cuje. Wczeœniej wspomniana
kontrola poprawnoœci funk-
cjonowania urz¹dzeñ bêdzie
wiêc jej zadaniem w dziale
kontroli produkcji energii
elektrycznej, podczas gdy
pracownik dzia³u utrzymania
ruchu bêdzie dba³ o konser-
wacjê i ewentualne naprawy
urz¹dzeñ.

Z przedstawionej tu skróto-
wo sylwetki absolwenta kie-
runku ENERGETYKA wyni-
ka, ¿e posiada on szerok¹
wiedzê, pozwalaj¹c¹ na wy-
konanie zadañ w firmach o
ró¿nym profilu - od elektro-
ciep³owni a¿ po ma³e i œred-
nie przedsiêbiorstwa
dzia³aj¹ce w szeroko pojêtej
energetyce oraz firmy pro-
wadz¹ce w³aœciw¹ gospo-
darkê energetyczn¹. W per-
spektywie uwarunkowañ kra-
jowych, warto zauwa¿yæ, ¿e
nie da siê ju¿ d³u¿ej zwlekaæ
z wielkimi zmianami w ob-
szarze energetycznym, dla-
tego ten kierunek studiowa-
nia i kariery zawodowej jest
rozs¹dn¹ drog¹ dla ambit-
nych m³odych ludzi
dbaj¹cych o swoj¹
przysz³oœæ.   

DR ANNA BIEDA

ENERGETYKA - warto studiować
w AJP w Gorzowie 
Dokonanie wyboru studiów to nie³atwe zadanie, zw³aszcza dla ludzi ceni¹cych racjonalne myœlenie. 

Laboratorium Termodynamiki i Mechaniki Płynów jest bar-
dzo dobrze wyposażone
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Z inwestycjami na poziomie
ponad 40 mln. z³, jest to je-
den z najwiêkszych klastrów
w Polsce. Nasz klaster wy-
ró¿nia te¿ to, ¿e tworz¹ go
m.in {http://m.in/}. spó³ki, któ-
re od 2016 roku produkuj¹
ju¿ energiê elektryczn¹. Wie-
le z innych tego typu porozu-
mieñ znajduje siê na razie w
fazie koncepcyjnej.

Czemu służą Klastry
Energii? 

Celem klastra jest rozwój
t.zw. energetyki rozproszonej.
S³u¿¹ one poprawie lokalnego
bezpieczeñstwa energetycz-
nego zapewniaj¹c optymalne
warunki organizacyjne, praw-
ne i finansowe. Klastry energii
sprzyjaj¹ te¿ wdra¿aniu naj-
nowszych technologii tam,
gdzie s¹ one u¿yteczne i
op³acalne. Umowê klastra
mog¹ zawrzeæ osoby fizycz-
ne, osoby prawne, jednostki
naukowe, instytuty badawcze,
a tak¿e jednostki samorz¹du
terytorialnego.

Celem Gorzowskiego Klas-
tra Energii jest produkcja

energii elektrycznej i ciep-
lnej, która ma zaspokajaæ
potrzeby cz³onków klastra
oraz lokalnych odbiorców ta-
kich jak gminy, gospodar-
stwa domowe czy œrednie
przedsiêbiorstwa.

Skąd Klaster w Gorzowie?

Pomys³ na powo³anie klas-
tra energetycznego przyniós³
do Inneko Marcin Zygmunt,
na co dzieñ pracuj¹cy w Bio-
energy Farm, spó³ce-córce
Inneko.

- Otrzyma³em zadanie by
znaleŸæ rozwi¹zanie, które
umo¿liwi³oby podniesienie
rentownoœci naszej farmy fo-
towoltaicznej, zarz¹dzanej
przez nasz¹ spó³kê Eneri.
Poniewa¿ ostatnio Minister-
stwo Energii zmieni³o przepi-
sy reguluj¹ce rynek Odna-
wialnych Źróde³ Energii,
zmieniaj¹c jego zasady
dzia³ania, przyjrza³em siê
tym przepisom i znalaz³em
informacjê nt. klastrów ener-
gii. Przedstawi³em zarz¹dowi

pomys³ za³o¿enia takiego
klastra, korzyœci jakie mo¿e
przynieœæ on nie tylko Eneri,
ale pozosta³ym naszym jed-
nostkom - BEF czy Labora-
torium - i otrzyma³em zada-
nie jego wdro¿enia - mówi
Marcin Zygmunt.

Kto w  Klastrze?

W sk³ad gorzowskiego
klastra wesz³y jak dot¹d: In-
neko, Bioenergy Farm, Ene-
ri, Neo Energy, Eneris Su-
rowce, Gorzowskie Towarzy-

stwo Budownictwa Spo³ecz-
nego oraz Instytut Chemicz-
nej Przeróbki Wêgla.

Konferencja o Klastrach w
Gorzowie

Na pocz¹tku maja Grupa
Kapita³owa Inneko bêdzie
gospodarzem konferencji pt.
„Klastry Energii jako impuls
do rozwoju lokalnej energe-
tyki”. Konferencja ma na celu
przybli¿enie nowej idei jak¹
s¹ Klastry Energii w ramach
lokalnych dzia³añ. Dziêki ta-

kim inicjatywom i wspó³pracy
z pañstwow¹ bran¿¹ energe-
tyczn¹ mo¿liwe bêdzie
zwiêkszenie lokalnego, jak
równie¿ krajowego bezpie-
czeñstwa energetycznego.
Obok wys³uchania wyk³adów
m.in przedstawicieli Minister-
stwa Energii czy Departa-
mentu Rozwoju Regionalne-
go Urzêdu Marsza³kowskie-
go, uczestnicy bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ skonfrontowania
w³asnych doœwiadczeñ z in-
nymi praktykami z zakresu
energetyki i biznesu. Wœród
goœci spodziewamy siê
przedstawicieli lokalnych sa-
morz¹dów i przedsiêbiorców
zainteresowanych t¹ tema-
tyk¹ z terenu ca³ego kraju.

Konferencja pod Patrona-
tem Honorowym Marsza³ka
Województwa Lubuskiego
El¿biety Anny Polak oraz
Prezydenta Gorzowa Jacka
Wójcickiego odbêdzie siê 8
maja w Gorzowie Wielkopol-
skim, a jej organizatorami s¹
Grupa Kapita³owa Inneko,
Abrys oraz Neo Energy.

KAMIL PIOTROWSKI

Codzienne, ¿mudne kon-
trole przeprowadzane przez
laboratorium Przedsiêbior-
stwa Wodoci¹gów i Kanali-
zacji daj¹ nam gwarancje, ¿e
woda wyp³ywaj¹ca z na-
szych kranów spe³nia
wszystkie wymagania, w tym
surowe parametry jakoœci.

- Pewnego dnia porównali-
œmy nasze wyniki do zna-
nych marek wód, zwanych
mineralnymi. I co nam wy-
sz³o? Gorzowska woda wca-
le nie ustêpuje wiêkszoœci tej
sprzedawanej w sklepach -
cieszy siê Bogus³aw An-
drzejczak, prezes PWiK, co
potwierdza Ma³gorzata Szo-
fer, kierowniczka laborato-
rium, która w firmie pracuje
od 1984 roku, a na stanowis-
ku szefowej od 2002 roku.

- Na przestrzeni tych ponad
30 lat, jak tu jestem, zmieni³o
siê naprawdê du¿o - mówi
Ma³gorzata Szofer. - Przede
wszystkim zmianie uleg³y
wymagania dotycz¹ce jako-
œci wody do spo¿ycia oraz
nadzór nad zapewnieniem
tej jakoœci. Szybciej mo¿na
teraz reagowaæ na sytuacje
kryzysowe. Mocno zmieni³y
siê przepisy okreœlaj¹ce war-
toœci dopuszczalne paramet-

rów fizykochemicznych jako-
œci wody. Obecnie woda tra-
fiaj¹ca do mieszkañ jest na-
prawdê wysokiej jakoœci -
t³umaczy i jednoczeœnie za-
uwa¿a, ¿e przedsiêbiorstwo
w tym czasie przesz³o mo-
dernizacjê. Dzisiaj nie przy-
pomina firmy sprzed kilku-
dziesiêciu lat.

- Na podstawie wykonywa-
nych badañ laboratoryjnych,
przychylam siê do opinii, ¿e
woda, która jest dostarczana
do mieszkañ gorzowian i in-
nych naszych klientów w
wiêkszoœci nie ustêpuje
wodom dostêpnym w hand-
lu. Nie ma ¿adnych przeciw-
wskazañ do picia jej bezpo-
œrednio z kranu - dodaje.

Laboratorium PWiK znaj-
duje siê przy ul. Kostrzy-
ñskiej, na terenie oczysz-
czalni œcieków. Wykonuje
badania w zakresie analiz fi-
zykochemicznych wody,
œcieków, osadów œciekowych
oraz analiz mikrobiologicz-
nych wody. Pod pojêciem
,,parametrów fizykochemicz-
nych’’ nale¿y rozumieæ bada-
nie wody pod k¹tem fizycz-
nym, czyli barwy, mêtnoœci,
zapachu, smaku oraz che-
micznym - zawartoœci man-

ganu, ¿elaza. Mikrobiolo-
giczne badanie wody obej-
muje zaœ oznaczenie iloœci
bakterii chorobotwórczych i
ogólnej liczby mikroorganiz-
mów. Wyniki badañ wody s¹
dostêpne na stronie interne-
towej PWiK www.pwik.go-
rzow.pl {http://www.pwik.go-
rzow.pl} w zak³adce Jakoœæ
Wody.

Badania wykonywane s¹
na potrzeby w³asne oraz na
zlecenia klientów ze-
wnêtrznych. W 2017 roku
zrealizowanych zosta³o 270
zleceñ zewnêtrznych na
6.700 pobranych próbek. Z
jednej próbki wykonuje siê

œrednio oko³o piêciu analiz.
Oznacza to, ¿e dziennie w
laboratorium jest przeprowa-
dzanych oko³o 130 badañ.

Zlecenia zewnêtrze wyko-
nywane s¹ g³ównie na rzecz
ma³ych przedsiêbiorstw
wodoci¹gowych, które nie
posiadaj¹ w³asnych labora-
toriów, ale zgodnie z prawem
musz¹ monitorowaæ jakoœæ
produkowanej u siebie wody.
Laboratorium przyjmuje po-
za tym zlecenia od osób i in-
stytucji prywatnych. Szcze-
gólnie od tych, którzy czerpi¹
wodê z w³asnych studni i po-
tem chc¹ wykorzystywaæ j¹
do spo¿ycia lub do prowa-

dzonej dzia³alnoœci gospo-
darczej. 

- Od 2009 roku posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB
1126 wydany przez Polskie
Centrum Akredytacji, czyli
wdro¿ony system zarz¹dzania
jakoœci¹, w zakres którego
wchodzi pobieranie próbek
oraz wykonanie analiz wody i
œcieków - kontynuuje kierow-
nik Ma³gorzata Szofer. - Tym
samym jesteœmy dla wszyst-
kich gwarantem, ¿e przepro-
wadzane przez nas analizy s¹
najwy¿szej jakoœci, a przede
wszystkim wiarygodne.
Mo¿emy dziêki temu opero-
waæ w obszarze prawnie re-
gulowanym, co jest w tym
wszystkim najwa¿niejsze. Na-
sze wyniki s¹ uznawane przez
instytucje, takie jak choæby sa-
nepid, ochrona œrodowiska,
instytucje prawne - wylicza. 

Laboratorium posiada rów-
nie¿ zatwierdzenie udoku-
mentowanego systemu jako-
œci prowadzonych badañ wo-
dy przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi, wyda-
ne przez Pañstwowego Po-
wiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Gorzowie. 

Woda jest badana od mo-
mentu jej ujmowania ze

studni, poprzez ca³y proces
technologiczny uzdatniania
a¿ do wprowadzenia do sieci
wodoci¹gowej. Prowadzone
tak¿e badania wody znaj-
duj¹cej siê ju¿ w sieci.

- Woda dostarczana do sie-
ci wodoci¹gowej jest kontro-
lowana we wszystkie dni ro-
bocze, a czêœæ parametrów
z badañ mikrobiologicznych
jest sprawdzana codziennie,
tak¿e w dni wolne - mówi da-
lej kierowniczka laborato-
rium. - W przypadku badañ
wody znajduj¹cej siê w sieci
mamy na terenie miasta i
oœciennych gmin równomier-
nie roz³o¿onych oko³o 70
punktów, z których okresowo
s¹ pobierane i badane pró-
bki wprost z kranów klientów
lub instytucji - podkreœla.

Wa¿na jest czystoœæ wody,
ale niemniej wa¿ne s¹ bada-
nia œcieków. Chodzi o to,
¿eby oddaæ naturze, to co siê
wziê³o w jak najczystszej
postaci. Œcieki oczyszczone,
czyli to co odprowadzamy do
rzeki, w gorzowskim przypad-
ku do Warty, musi spe³niaæ
surowe wymogi czystoœci.
Dlatego oczyszczone œcieki
s¹ badane codziennie. 

ROBERT BOROWY

Gorzowski Klaster Energii
Na pocz¹tku wrzeœnia ub.r. z inicjatywy INNEKO powsta³ Gorzowski Klaster Energii. 

Bioenergy Farm w Stanowicach
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Nie ma przeciwwskazań do picia wody z kranu, bo nie jest
gorsza od tej butelkowanej
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Farma fotowoltaiczna Eneris w Stanowicach
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Woda z kranu nie ustępuje tej z marketu
Czêsto przep³acamy w sklepie za coœ, co mamy ju¿ w domu.
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Prostsze zaopatrzenie ro-
biê sam, przegl¹dam wtedy
sklepowe pó³ki i docieram do
tego co mam kupiæ. Muszê
siê dobrze natrudziæ nad wy-
borem towaru, by nie przy-
nieœæ do domy jakiegoœ bub-
la spo¿ywczego. Za ka¿dym
razem ¿ona mnie instruuje,
¿ebym pamiêta³ co kupujê i
koniecznie czyta³ sk³ad ja-
koœciowy na opakowaniu.
Ale przed zakupami muszê
instrukcji wys³uchaæ: pamiê-
taj, mówi do mnie przed wy-
jœciem do sklepu, patrz ile
jest miêsa w miêsie, nie ku-
puj tej soczystej szynki na-
szprycowanej, bo nie wiado-
mo co tam jeszcze w niej
jest, tego ciep³ego chleba
marketowego czy bu³eczek
tam wypiekanych te¿ nie ku-
puj, bo to z mro¿onego cias-
ta pe³nego utrwalaczy i
spulchniaczy. Pamiêtaj,
¿ebyœ czasem tam niezna-
nego twarogu nie kupi³ - ma
byæ tylko polski, bo z tamte-
go sernika nie bêdzie, on
mo¿e i smaczny, ale pe³ny
konserwantów i czort wie
czego jeszcze. Ma byæ ten z
Pi¹tnicy, ewentualnie z
Sierpca, a mleko z „Mlekpo-
lu” w Grajewie i to ³aciate,
czekolada gorzka tylko z Go-
plany, a Ptasie Mleczko z
Wedla. Ju¿ wsiadam do sa-
mochodu i jadê po te zakupy,
a ¿ona na koniec jeszcze
g³oœno przypomina, ¿e wnu-
czek Wojtuœ najbardziej lubi
serek kozi o smaku wanilio-
wym, ten z Bukowca, bo bar-
dzo smaczny i w dodatku nie
daje alergii bia³kowej. Cza-
sem nie kupuj tego ³adnego
miodu p³ynnego i klarowne-
go - miód o tej porze roku tak
nie wygl¹da, musi byæ skrys-
talizowany - inaczej jest po-
dejrzany. Miód dla wnuczka
kupimy u zaufanego pszcze-
larza, on nie zafa³szuje. Te
³adne wêdliny w tym hiper-
markecie to pe³ne zagêstni-
ków i emulgatorów, bia³ka
sojowego, skrobi  modyfi-
kuj¹cej i b³onnika - nie bie¿
tego, wêdlinê kupimy u „Zy-
gu³y” albo w zdrowej ¿yw-
noœci, a chleb tylko w na-
szych  piekarniach -  tam jest
najlepszy. 

Chyba siê ju¿ w tej instruk-
cji pogubi³em. Zaopatrzenie
to domena mojej ¿ony i nie
zamierzam w tym obowi¹zku
konkurowaæ. Muszê tê in-
strukcjê zakupow¹ jednak
zapamiêtaæ, bo inaczej przy-
wiozê do domu nie to co
trzeba. ¯eby m¹drze kupiæ,
to trzeba mieæ wiele wiedzy
o produktach, o ich produ-
centach i o jakoœci zdrowot-
nej, wiedzieæ ile jest cukru w
cukrze, a miêsa w miêsie,
dok³adnie czytaæ metki, a
szczególnie ró¿nych mielo-
nek, parówek, pasztetów.

Robienie zakupów to tylko
pozornie prosta sprawa.
Przy tych œwi¹tecznych za-
kupach wiele siê nauczy³em
i przysz³a mi myœl, ¿e jednak
trzeba siê choæ trochê zain-
teresowaæ tymi produktami
spo¿ywczymi, co do których
jest tyle w¹tpliwoœci. W koñ-
cu musimy siê dowiedzieæ co
z tymi obcymi produktami
spo¿ywczymi jest nie tak.
Jedni z wiedzy, a inni intui-
cyjnie wskazuj¹, ¿e s³owem
klucz dotycz¹cym polskiej
¿ywnoœci to: jakoœæ. Po-
wszechnie siê wiêc za-
uwa¿a, ¿e lubimy polsk¹
¿ywnoœæ i polsk¹ kuchniê,
która s³ynie ze swej jakoœ-
ci, smaku i ró¿norodnoœci.
Poziom eksportu polskiej
¿ywnoœci ci¹gle roœnie, wi-
docznie inni te¿ j¹ doceniaj¹.
Cieszymy siê uznaniem na
miêdzynarodowych rynkach.
Na t¹ jakoœæ wp³ywaj¹ m.in.
nieska¿one gleby, czysta
woda, ca³a sfera bioró¿no-
rodnoœci, tradycyjne metody
uprawy i id¹ce za tym uczci-
we przetwarzanie ¿ywnoœci
bez chemii, w odró¿nieniu
od tych intensywnie pêdzo-
nych i produkowanych na za-
chodzie. Na naszym gorzow-
skim targowisku producenci
polskiej ¿ywnoœci wyzna-
czaj¹ jakiœ nowy i obiecuj¹cy
trend zwi¹zany ze swoistego
rodzaju tak¹ dobr¹ mod¹ na
pe³nowartoœciow¹ ¿ywnoœæ.
Równoczeœnie wzrasta œwia-
domoœæ konsumentów, któ-
rzy ceni¹ sobie naturalnoœæ
wytwarzanych produktów
spo¿ywczych i wiedz¹ jak
wp³ywa to na zdrowe. Skle-
py ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹ w
Gorzowie maj¹ coraz
wiêksz¹ popularnoœæ i s¹
czêœciej odwiedzane przez
klientów. W tych  hipermar-
ketach w Polsce a¿ roi siê od
zachodnich artyku³ów
spo¿ywczych. Jednak pol-
skiej bran¿y mleczarskiej
pokonaæ nie potrafili. Jako
jedna z nielicznych pozos-
ta³a ona w polskich rêkach,
osi¹ga dobre wyniki ekono-
miczne i pozostaje synoni-
mem jakoœci. Nie ma siê co
dziwiæ, ¿e wchodz¹c do skle-
pu szukamy tych w³aœnie
produktów. Tylko, ¿e wœród
tych produktów pojawiaj¹ siê
ju¿ coraz czêœciej art. mle-
czarskie zachodnich marek z
napisami w polskimi jêzyku
próbuj¹cych eliminowaæ te
nasze. Czêsto te zachodnie
s¹ tañsze, lecz nie zastana-
wiamy siê dlaczego tak ma³o
kosztuj¹. Bo jak mo¿e byæ
ser, twaróg czy szynka o
po³owê tañsza od naszej pol-
skiej? Co w tych produktach
jest, skoro tak ma³o kosz-
tuj¹? Czy ta szynka Jest
szprycowana solank¹, roz-
tworem bia³ka roœlinnego,

mo¿e i sojowego z odmian
GMO? Coœ musi byæ na rze-
czy tej taniochy. Ale nam te-
go nie podaj¹. Kupujemy, bo
tañsza, jakaœ taka ³adna, so-
czysta, ¿e a¿ z niej cieknie.
Zdrowa ¿ywnoœæ, z produkcji
naturalnej bez chemii i
ró¿nych dodatków nie bêdzie
tañsza o po³owê od naszej.
To jest  niemo¿liwe. Wiêc
musimy byæ czujni i o
wszystko pytaæ, a szczegól-
nie o sk³ad i technologiczne
wype³niacze tego taniego
produktu. Ta instrukcja ¿ony
mi siê przydaje.

Pisa³em w EchoGorzowa.pl
o tym, ¿e ju¿ prawie nie ma
polskiego handlu, ¿e ten za-
chodni nie jest zainteresowa-
ny przyjmowaniem naszych
zdrowych produktów. Chêt-
niej bierze te swoje, choæ
w¹tpliwej jakoœci, za to lepiej
schodz¹ce z pó³ek, bo tañ-
sze. Tak wiêc mamy efekt,
¿e ten gorszy zachodni to-
war zaczyna wypieraæ ten
nasz lepszy polski. Tak siê
dzieje, bo nie mamy w³as-
nych polskich sieci handlo-
wych, a ta resztówka tego
naszego handlu nie sprosta
przyjmowaniu produktów
spo¿ywczych i tych prosto z
rolniczej polskiej produkcji
do swych ma³ych sklepów.
Nasze, choæ lepsze, bêd¹
spychane na margines
handlowego obrotu i w
koñcu zast¹pione tymi tañ-
szymi lecz gorszymi. Pi-
sa³em te¿ w EchoGorzowa,
¿e handel jest podstaw¹ do-
brobytu i noœnikiem rozwoju.
Nieraz mam wra¿enie, ¿e
nasi lokalni gorzowscy poli-

tycy tego kompletnie nie ro-
zumiej¹. W rezultacie nasze
gorzowskie sklepy znikaj¹, a
ich rynek jest przejmowany
przez zagraniczny handel
operuj¹cy na polskim rynku.
Gorzowskie sklepy nie maj¹
szans z supermarketami.
Pozornie klienci mog¹ byæ
zadowoleni, bo wielkie sieci
na ogó³ oferuj¹ tañsze ceny.
Jest to strategia do zmono-
polizowania gorzowskiego
handlu. We Francji, gdzie
handel zosta³ zmonopolizo-
wany przez wielkie sieci, ma-
my najdro¿sz¹ ¿ywnoœæ w
Europie. To bêdzie najbar-
dziej prawdopodobny scena-
riusz tak¿e w Gorzowie  i
Polsce. Pazernoœæ miêdzy-
narodowej finansjery nie ma
granic. Rezygnacja z rodzi-
mego handlu to by³a zgoda
na to, ¿e nigdy nie bêdziemy
w stanie dogoniæ najbardziej
rozwiniêtych gospodarek
bez repolonizacji. Zachodnie
kraje UE zaciêcie broni¹
swego handlu w Polsce, a
szczególnie przed ich opo-
datkowaniem i postawieniem
barier przed wyprowadza-
niem ogromnych zysków do
krajów swego pochodzenia.
Jak wyt³umaczyæ tym polity-
kom, którzy maj¹ deficyt wie-
dzy ekonomicznej, ¿e unaro-
dowienie polskiego handlu to
podstawowy warunek nie tyl-
ko ekonomicznej suweren-
noœci, ale warunek koniecz-
ny budowy w Polsce dobro-
bytu. Narodowa bitwa o
handel jest coraz bardziej
potrzebna. Oczywiœcie, ¿e
unaradawianie polskiej gos-
podarki nie oznacza jej za-
mkniêcie na kapita³ obcy,
który ubogaca nas tam, cze-
go jeszcze sami nie jesteœ-
my gotowi zrobiæ.  

To jednak nie jedyne zmar-
twienie, które powinni rozu-
mieæ politycy.

Oto 4 lata temu przedstawi-
ciel Tesco powiedzia³ w roz-
mowie z BBC: w wielu przy-
padkach produkty pierwszej
klasy wysy³amy do sklepów
w Wielkiej Brytanii, a produk-
ty drugiej klasy na rynki Eu-
ropy Centralnej i Wschod-
niej. Ponad dziesiêæ lat poli-
tycy wiedzieli o tym
procederze i nic w tym
wzglêdzie nie zrobili. Dopie-
ro teraz M. Morawiecki do-
biera siê do tego k³amstwa
na pó³kach. Zrobiono bada-
nia i okaza³o siê, ¿e zachod-
nie koncerny sprzedaj¹ nam
towary w tych samych opa-
kowaniach co na w³asnym
rynku tyle tylko, ¿e o klasê
gorsze. Ta oszukañcza afera
wysz³a najpierw g³oœnym
echem w S³owacji i na Wêg-
rzech. Wêgrzy w ogóle nie
pozwalaj¹ sobie „w kaszê
dmuchaæ”. Powiedzieli „Do-
œæ”. Czesi i Chorwaci te¿

zbadali swój rynek dostaw
tych oszukañczych koncer-
nów zachodnich i stwierdzili
to samo: „Oni po prostu nas
oszukuj¹!” Z testów fundacji
Warentest, najwiêkszej chy-
ba organizacji konsumen-
ckiej na œwiecie wynik³o, ¿e
ten sam proszek sprzedawa-
ny w Polsce po wy¿szej ce-
nie ni¿ na zachodzie, jest
gorszy ni¿ oferowany taniej
w niemieckiej sieci Aldi.
Stwierdzono, ¿e do polskich
proszków trafia mniej œrodka
pior¹cego. Polacy jednak nie
zrobili z tego skandalu, nie
ma silnej organizacji poza-
rz¹dowej, która by siê  tym
zajê³a. Mog¹ wiêc dalej nas
oszukiwaæ! 
Okaza³o siê, ¿e tak¿e je-
dzenie dostarczane na na-
sz rynek jest inne ni¿ to
sprzedawane w krajach za-
chodnich. Sprzedaj¹ nam
w tych samych opakowa-
niach, ale o wiele gorsze.

Za ten szwindel spo¿ywczy
wziê³a siê S³owacja, gdzie
porównano 22 produkty
spo¿ywcze z supermarketów
w Bratys³awie z takimi samy-
mi sprzedawanymi w skle-
pach austriackich. Tamtejszy
Urz¹d ds. Jakoœci ¯ywnoœci
zbada³, ¿e ta oferowana
S³owakom ró¿ni³a siê sma-
kiem, jakoœci¹ i sk³adem. Tej
samej nazwy soki by³y po
stronie austriackiej natural-
ne, a na S³owacji mia³
sztuczne dodatki smakowe.
Ciastka tam zawiera³y
mas³o, a u S³owaków olej
palmowy. S³owakom te same
napoje s³odzono syropem
glukozowo-fruktozowym,  a
cukrem tym zachodnim kon-
sumentom. W Czechach
uczeni z Pragi zrobili podob-
ne badania i doszli do takich
samych wniosków: „nam w
Czechach sprzedaj¹ gorsze,
a w Niemczech lepsze, np.
paluszki rybne czy napoje,
herbatê i wiele innych pro-
duktów”. Za Czechami i Wê-
grami „posz³y po rozum”
Bu³garzy i Chorwaci. Te¿
przebadali wiele produktów i
porównali produkty sprzeda-
wane u nich i te same na za-
chodzie. Wyniki by³y iden-
tyczne i potwierdzi³y bez-
czelne oszustwo. Sprawa
stanê³a podczas obrad Gru-
py Wyszehradzkiej w War-
szawie gdzie wyg³oszono
apel do KE o równe trakto-
wanie pañstw UE w handlu
produktami tego samego ro-
dzaju i nazwy. Podczas spot-
kania nerwowo nie wytrzy-
ma³ premier Czech B. Sobot-
ka i ostro powiedzia³ swoje,
a latem tego roku nie wytrzy-
ma³ te¿ s³owacki premier i
zagrozi³ wstrzymaniem im-
portu towarów tych gorszej
jakoœci. To miêdzynarodowy
skandal, z którego zachód

niewiele sobie robi. Polska
popar³a stanowcze stanowi-
sko tak Wêgier, S³owacji jak i
Czech i Chorwacji. U nas w
Polsce jest tak samo z tym
„szwindlem na pó³kach
sklepowych”. Trzeba siê
zapytaæ co w tej sprawie
robi¹ polskie instytucje
kontroli , jak np. UOKIK,
czy sprawdzaj¹ jakoœæ
produktów sprzedawanych
w Polsce przez pazerne
koncerny przemys³owe?
Te instytucje trzeba by by³o so-
lidnie przewietrzyæ, bo ich in-
spektorów niewiele obchodzi
to, ¿e ten sam sok, proszek do
prania, przecier pomidorowy
czy produkty spo¿ywcze dla
niemowl¹t dla Niemca s¹ inne
i lepsze ni¿ dla Polaka. Unia
Europejska nie ma interesu by
tym k³amstwem na pó³kach siê
zajmowaæ. Wprawdzie szef
KE Jean-Claude Junker
stwierdzi³, ¿e nie bêdzie ak-
ceptowa³ stosowania podwój-
nych standardów ¿ywnoœci,
ale zapewne wiele lat minie
zanim cokolwiek UE w tym
wzglêdzie zrobi. My jednak
bezczynni byæ nie mo¿emy. 
Co kupujemy to spraw-
dzaæ musimy, a najlepiej ku-
powaæ rodzime bo tu ryzyko
jednak jest najmniejsze. Tyl-
ko gdzie to rodzime w Gorzo-
wie jest, skoro ju¿ w handlu
prawie wszystko obce?
Mo¿emy przecie¿ iœæ na stra-
gany, odwiedziæ Gorzowski
Rynek Hurtowy, sklepy ze
zdrow¹ ¿ywnoœci¹, Gie³dê czy
Gorzowskiego Kupca. Kto wie,
czy czasem niebawem nie
bêdzie najlepiej i bezpieczniej
kupiæ prosto od polskiego rol-
nika, któremu prawo pozwoli
na przetwórstwo i dystrybucjê,
czy od gorzowskiego kupca
bez tych zbêdnych zachod-
nich poœredników. Przynaj-
mniej bêdziemy wiedzieæ, kto
nam towar dostarczy³ i kto za
niego odpowiada.

Jak pisze „Le Figaro: „Dla
dobra Europy Polska nie
mo¿e siê poddaæ Brukseli”.
Jak siê poddamy choæ w jed-
nym to ju¿ niczego nie na-
prawimy, a o to niektórym
eurokratom chyba chodzi.
Kiedy to wszystko analizujê
to zastanawiam siê, za kogo
nas maj¹? To otwiera nam
oczy, ¿e wiele jeszcze musi-
my zmieniæ i naprawiæ aby w
koñcu by³o po prostu normal-
nie, uczciwie,  przestano nas
oszukiwaæ i gorzej traktowaæ.
To mo¿e siê spe³niæ je¿eli
odbudujemy i wzmocnimy
gospodarczo Polskê. Do-
tychczasowe wyniki na to
wskazuj¹, ¿e je¿eli z kursu
nie zejdziemy to, jak mówi
wybitny ekonomista Georg
Friedman,: „za 30 lat Polska
bêdzie regionaln¹ potêg¹”.
Daj Bo¿e.

AUGUSTYN WIERNICKI

Polska żywność słynie z dobrej jakości
Kiedy zbli¿aj¹ siê œwiêta towarzyszê ¿onie przy zakupach. 

Augustyn Wiernicki, absol-
went Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, od 1982 przedsi-
ębiorca i właściciel znanej
firmy w Gorzowie Wlkp.,
były radny, doradca wojewo-
dy 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.
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Gorzów potrzebuje brylantowego szlifu
Ze Zbigniewem Rudziñskim, prezesem Oddzia³u PTTK Ziemi Gorzowskiej, rozmawia Renata Ochwat

- Ci¹gle robi pan coœ no-
wego. Teraz chce pan
zak³adaæ jakieœ arboretum,
jakiœ ogród botaniczny czy
dendrologiczny? 

- Nie ja, tylko grupa ludzi
pod kierunkiem Marka Pogo-
rzelca, a ja im zwyczajnie
pomagam. 
- Ale jednak ca³y pomys³
pan firmuje. 

- No tak, ale poza mn¹ jest
ponad 60 ró¿nych osób, któ-
re wchodz¹ w ten projekt. I
od razu zastrzegam, to nie
jest jakieœ stowarzyszenie
czy organizacja, to jest doœæ
nieformalna grupa ludzi, któ-
rym siê chce. No i nie wy-
starcza nam bylejakoœæ. My
chcemy w tym mieœcie po-
zostawiæ po sobie jakiœ œlad.
Zale¿y nam na tym, ¿eby
Gorzów nie by³ miastem gor-
szym od innych. Wziêliœmy
za przyk³ad Elbl¹g, gdzie ak-
tualnie powstaje arboretum.
Uznaliœmy, ¿e u nas te¿ coœ
takiego mo¿e powstaæ. Tym
bardziej, ¿e ca³y czas jeste-
œmy miastem parków i ogro-
dów. Przecie¿ samych par-
ków mamy 14, a mog³oby
byæ drugie tyle, a te co s¹
mog³yby wygl¹daæ inaczej. A
tymczasem my nie mamy ta-
kiego g³ównego parku, takie-
go miejsca, z którego mo¿na
by³oby czerpaæ jakieœ inspi-
racje, miejsca, w którym po-
jawia³yby siê nowe roœliny. W
naszych parkach, zreszt¹ w
wiêkszoœci odziedziczonych
po poprzednich mieszka-
ñcach, jest jakoœ tak sobie
byle jak.
- No i co wy chcecie
osi¹gn¹æ?

- My chcemy, ¿eby by³o
normalnie. Co pod tym rozu-
miem? Ano to, ¿e jeœli jest
teren, który siê nadaje do
za³o¿enia arboretum, to dla-
czego tego nie zrobiæ. Myœli-
my o czêœci niecki obok Fil-
harmonii. No i w³aœnie to
po³o¿enie obok Filharmonii
jest wymarzone. Bo przecie¿

tam odbywa siê edukacja
muzyczna, dzieje siê sztuka.
A przecie¿ przyroda, pozna-
wanie roœlin jest tak¿e
sztuk¹. Zreszt¹ samo
zak³adanie parku jakim w is-
tocie jest arboretum, to sztu-
ka. Bo nie mo¿na sobie po-
wsadzaæ roœlin na zasadzie -
zielonym do góry. Takie
miejsce musi mieæ plan, mu-
si byæ konsekwencja. Roœli-
ny powinny rosn¹æ tak, aby
sobie wzajemnie nie prze-
szkadza³y.  Poza tym, trzeba
je opisywaæ, po to, aby
ka¿dy móg³ siê przekonaæ al-
bo zwyczajnie dowiedzieæ,
co to za drzewo czy krzewin-
ka. 
- Chcielibyœcie pañstwo
posadziæ przy Filharmonii
egzotyczne gatunki
drzew? 

- Tak¿e. Ale ca³e za³o¿enie
wymaga planu, przemyœle-
nia, dopracowania. A to ko-
lejne kroki. Plan na razie
jeszcze jest w szkicu, ale po-
wstaje. Wiemy ju¿, ¿e na
pewno nie chcemy, aby to
by³o miejsce zamkniête, ja-
kaœ œwi¹tynia. To powinno
byæ otwarte dla ka¿dego,
miejsce, gdzie ludzie mogli-
by sobie usi¹œæ, napiæ siê
kawy, zwyczajnie odpocz¹æ.
To ma byæ miejsce przyjem-
ne, ale i edukacyjne, jak i
przyjazne dla ka¿dego. 
- Pan ma ju¿ na koncie
jedno arboretum, w Moœci-
cach pan ju¿ takie miejsce
stworzy³. 

- I znów nie ja, tylko my,
czyli Oddzia³ PTTK Ziemia
Gorzowska. No i jak ja tu
wspieram Marka Pogorzel-
ca, to w Moœcicach by³o od-
wrotnie. 
- Czyli ma pan jednak do-
œwiadczenie w tym tema-
cie. Poza tym jest pan
czynnym turyst¹ i prze-
wodnikiem. Jak pan oce-
nia stan zieleni w mieœcie?

- Na chwilê obecn¹, jak na
miasto, które ma ponad stu-

letni¹ tradycjê dbania o przy-
rodê to oceniam ten stan ja-
ko taki sobie. A proszê pami-
êtaæ, ¿e nasi poprzednicy
zaci¹gali niekiedy olbrzymie
d³ugi w³aœnie na zieleñ, po
to, aby miasto by³o piêkniej-
sze. Ma³o kto pamiêta, ¿e w
mieœcie by³y sztuczne wodo-
spady, kaskady wodne,
stawki. I to nierzadko za
w³aœnie prywatne pieni¹dze.
A my du¿¹ czêœæ tej spuœciz-
ny po Niemcach zwyczajnie
zmarnowaliœmy. Fakt, stwo-
rzyliœmy kilka parków, ale
pe³niê krasy one osi¹gn¹ za
jakichœ kilkadziesi¹t lat. No i
nam zale¿y, ¿eby stworzyæ
pewn¹ modê na parki, na
zieleñ, na to, aby ka¿dy go-
rzowianin czu³ i rozumia³, ¿e
zieleñ nie jest ¿adn¹ ekstra-
wagancj¹, a czymœ wa¿nym i
potrzebnym. Niestety, czêsto
dzia³ania tych, którym powie-
rzyliœmy ster w³adzy w mie-
œcie, zwyczajnie nie
nad¹¿aj¹ za takimi oczeki-
waniami. Choæ mam na-
dziejê, ¿e to siê zmieni. Bo w
moim przekonaniu miasto
nale¿y przede wszystkim do
mieszkañców. A wybrani po-
winni uwzglêdniaæ potrzeby i
wizje w³aœnie mieszkañców.
Dlatego te¿ mam nadziejê,
¿e urzêdnicy miejscy nam

pomog¹ w realizacji tego
planu z arboretum. Bêdzie to
wówczas bardzo dobry syg-
na³ do dwóch rzeczy. Do re-
witalizacji kolejnych parków
w mieœcie. Wszystkich par-
ków tak, aby miasto godne
by³o tego tytu³u - miasto par-
ków i ogrodów, który obecnie
jest trochê na wyrost. Przy-
pomnê tylko, jak siedem lat
temu przyjechali do Gorzowa
krajoznawcy z ca³ego kraju i
byli tu tydzieñ czasu, to
uœwiadomili mi, ¿e jesteœmy
jednym z nielicznych miejsc
w Europie, które jest mias-
tem w parku, a nie parkiem
w mieœcie. 
- Ale teraz powoli zaczy-
na byæ inaczej. 

- Proszê pamiêtaæ, ¿e drze-
wa choruj¹, starzej¹ siê,
wp³ywa na nie stan gleby i
wiele ró¿nych rzeczy. Takie
chore, zagra¿aj¹ce bezpie-
czeñstwu trzeba wycinaæ. To
jasne. Ale z drugiej strony
zdarza siê, ¿e zdrowe drze-
wa wycina siê bezmyœlnie i
to jest problem. Przyk³adem
mog¹ byæ mi³orzêby japo-
ñskie, na owocowanie któ-
rych trzeba poczekaæ przy-
najmniej 60 lat. Lepiej za-
dbaæ o nie ni¿ patrzeæ, jak
choruj¹, po to, by je zwyczaj-
nie wyci¹æ.

- A teraz pytanie o inn¹
kwestiê. Gorzów jest zwy-
czajnie ubogi, jeœli chodzi
o zabytki. Radni jednak
zdecydowali, ¿e miasto
mo¿e sprzedaæ willê
Pauckscha na Zawarciu.
Jak panu, jako turyœcie
oraz przewodnikowi podo-
ba siê taki pomys³?

- ¯al mi bardzo tego zabyt-
ku. Ale byæ mo¿e jest to je-
dyna szansa na to, ¿e za
piêæ lat bêdzie to jedynie
kupka smutnych cegie³. Taki
obiekt niesie wysokie koszty
utrzymania. I nawet jak bu-
dynek stoi pusty, to jednak
niszczeje. A mo¿na by³o
znaleŸæ jakieœ miejsca dla
choæby organizacji poza-
rz¹dowych, wówczas mo¿na
by³oby pomyœleæ o tym, jak
ten obiekt móg³by funkcjono-
waæ. No i mog³oby siê tam
naprawdê dziaæ wiele cieka-
wych rzeczy. Skoro inaczej
siê nie da³o, to miasto powin-
no zadbaæ, aby obiekt jed-
nak ju¿ po przejœciu w pry-
watne rêce nie by³ na g³ucho
zamkniêty, ale ¿eby by³ re-
montowany i u¿ytkowny. Naj-
gorszym rozwi¹zaniem
by³oby pozostawienie tego
obiektu w takim stanie, w ja-
kim od kilku lat jest. Czyli pu-
sty i zamkniêty na cztery
spusty i nikt o ten budynek
nie dba, bo nikt nie ma ¿ad-
nego pomys³u, co z t¹ bu-
dowl¹ zrobiæ. 
- Za chwilê otwieramy ko-
lejny sezon turystyczny.
Co pan by pokaza³ turys-
tom w Gorzowie, kiedy ka-
tedra zamkniêta, pa³acyk
zamkniêty…

- Parki oczywiœcie. Bêdzie
siê robiæ coraz cieplej i w
parkach mo¿na bêdzie poka-
zywaæ cuda. Poza tym ma-
my te nasze metalowe po-
mniki - przypomnê tylko, ¿e
niebanalne i uznane ju¿ za
ciekawostkê turystyczn¹. To
s¹ miêdzy innymi te stawia-
ne przez mecenasa Jerzego

Synowca i Towarzystwo
Mi³oœników Gorzowa. Istnieje
przecie¿ gorzowska secesja
i tu ju¿ naprawdê mo¿e byæ
szalenie ciekawie. Wystar-
czy choæby pokazaæ kamie-
nicê na rogu ul. Drzyma³y i
£okietka. Fakt, katedra jest
zamkniêta, ale w istocie rze-
czy to jest zabytek dla gorzo-
wian. Bo gdyby ka¿dego go-
rzowianina obudziæ w nocy i
zapytaæ o zabytki, to natych-
miast odpowie - katedra. A
przecie¿ mamy tu znacznie
wiêcej zabytków. Ma³o kto
wie, ¿e najstarszym zabyt-
kiem architektury w mieœcie
wcale nie jest katedra, a gro-
bowiec megalityczny, który
siê znajduje przy Muzeum
Lubuskim im. Jana Dekerta,
ten z przed 4 tys. lat. Mo¿e
to siê wydaæ dziwnym, ale
nasze miasto jest postrzega-
ne z zewn¹trz jako ciekawe.
A proszê pamiêtaæ, ¿e
ch³odnym okiem nieraz
znacznie wiêcej widaæ i wy-
raŸniej, ani¿eli to, co my tu
sami mo¿emy zobaczyæ. 
- Pana zdaniem martwiæ
siê nie musimy. Gorzów
nie jest dziur¹ ostateczn¹. 

- Ale¿ absolutnie. To jest
taki diamencik, który potrze-
buje brylantowego szlifu.
Prezydent próbuje ten szlif
nadaæ poprzez ró¿nego ro-
dzaju inwestycje komunika-
cyjne. I chwa³a  mu za to. Ale
mam nadziejê, ¿e jak one siê
skoñcz¹, to rzeczywiœcie
stan miasta siê poprawi. Bo
co z tego, ¿e przyje¿d¿aj¹
wycieczki, a ja nie mogê lu-
dzi blisko centrum wysadziæ,
bo nie ma parkingu. ¯adne-
go dla autokarów. Zreszt¹
przedtem by³o jeszcze go-
rzej, bo zwyczajnie nie by³o
toalety i turystów prowadza³o
siê do Urzêdu Miasta. Teraz
choæ toaleta jest w centrum.
Ale powtarzam, mimo niedo-
godnoœci to jednak jest mias-
to z potencja³em. Przynaj-
mniej ja tak to widzê. n

Zbigniew Rudziński jest niezwykle czynnym turystą, prze-
wodnikiem i aktywnym społecznikiem
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- Kiedyœ powiedzia³ pan, ¿e
w biznesie liczy siê odwaga.
Je¿eli podtrzymuje pan to
stwierdzenie, to proszê wyja-
œniæ na czym ono polega?

- Powiedzenie to odnosi³o siê
do czasów transformacji gos-
podarczej, bo wtedy wszyscy
mieli jednakowe pieni¹dze w
kieszeniach. Je¿eli wystêpo-
wa³y ró¿nice, to by³y one na-
prawdê niewielkie. I chc¹c wy-
startowaæ na ,,swoim’’, trzeba
by³o naprawdê byæ bardzo od-
wa¿nym. Nikt w tym czasie ni-
kogo nie uczy³ gospodarki ryn-
kowej, inflacja szala³a, wziêcie
kredytu wi¹za³o siê z ryzykiem
natychmiastowego bankruct-
wa. Stawiano czêsto na jedn¹
kartê wszystko co miano. Jed-
nym siê udawa³o lepiej lub go-
rzej, jeszcze inni szybko za-
ch³ysnêli siê pierwszymi sukce-
sami i zaraz potem
bankrutowali. Inni trwali i trwaj¹
do dzisiaj.
- Zanim za³o¿y³ pan w³asn¹
firmê przez wiele lat praco-
wa³ jako zaopatrzeniowiec.
To ju¿ dawne dzieje, ale kie-
dyœ chyba trudniej by³o co-
kolwiek kupiæ ni¿ dzisiaj
sprzedaæ?

- Zgadza siê. By³em zaopat-
rzeniowcem w PGR-e w Waw-
rowie. Mieliœmy w tym czasie w
kraju tak zwane rozdzielniki i
wed³ug nich dzielono towar, któ-
rego i tak w praktyce nie by³o.
Szczególnie je¿eli chodzi o ma-
teria³y budowlane, bo w latach
70. krajowy sektor budowlany
prê¿nie dzia³a³, Polska by³a bu-
dowie, to oszczêdzano mate-
ria³y na nas. My zaœ mieliœmy
ró¿ne plany do zrealizowania i
jakoœ musieliœmy temu
podo³aæ. JeŸdzi³o siê po ce-
mentowniach i kombinowa³o
siê, jakby tu wagon czy dwa
przemyciæ do w³asnej firmy.

- Chyba ³atwiej mieli zaopat-
rzeniowcy z przedsiêbiorstw
produkuj¹cych deficytowe
towary? 

- No tak. Stilon przyk³adowo
móg³ zaoferowaæ ¿y³ki wêdkar-
skie lub taœmy magnetofonowe.
Zak³ady motoryzacyjne przywo-
zi³y opony, w³ókiennicze jakieœ
tam materia³y krawieckie. A my
co mogliœmy zaoferowaæ?
- Co?
- Jajka. Robiliœmy tak, ¿e pra-

cownicy skupowali je w bardzo
niskich cenach, bo mieli takie
prawo, potem nasz dzia³ je od
nich kupowa³ i ju¿ mieliœmy coœ,
co mogliœmy wystawiæ na ry-
nek. Mieliœmy tak¿e nawozy i w
razie potrzeby woziliœmy je na
odpowiednie dzia³ki. Ale naj-
wa¿niejsze to trzeba by³o mieæ
mocn¹ g³owê.
- Co, jak ?
- Przecie¿ ¿adn¹ tajemnic¹

nie jest, ¿e najwiêcej mo¿na

by³o za³atwiæ przy wystawnych
kolacjach.
- Na ile zdobyte wtedy do-
œwiadczenie procentowa³o
przy uruchamianiu w³asnej
firmy?

- Nie by³o praktycznie proble-
mów z nawi¹zywaniem kontak-
tów. ¯adne studia by mi w tym
okresie nie da³y tyle, ile da³a mi
praca zaopatrzeniowca. Roz-
mawia³o siê na ogó³ z dyrekto-
rami, jeszcze pañstwowych
przedsiêbiorstw. Wystarczy³a
jedna kolacja, potem jakiœ jesz-
cze obiad i sprawy za³atwia³o
siê szybko. Najwa¿niejsze jed-
nak by³o potem wykazaæ siê
profesjonalizmem zawodowym,
bo to tak naprawdê decydo-
wa³o o pozycji rynkowej danej
firmy.
- Czym siê zajmowa³a
pierwsza z za³o¿onych przez
pana firm, czyli Izobud?

- Za³o¿y³em j¹ razem z dwo-
ma kolegami. Zajmowaliœmy
siê kompleksowymi us³ugami
inwestycyjno-remontowymi w
zakresie robót mechanicznych
w obszarze energetyki. Byliœmy
jedyn¹ w tym czasie w Polsce
firm¹ zajmuj¹c¹ siê komplekso-
wymi us³ugami. Wczeœniej,
je¿eli jakaœ elektrociep³ownia
chcia³a przeprowadziæ szerszy
remont, musia³a zwróciæ siê o
tak¹ pomoc do kilku zak³adów.
My gwarantowaliœmy wykona-
nie prac w wymiarze komple-
ksowym. Kiedyœ dyrektor ³ód-
zkiej Elektrociep³owni by³ w
szoku, kiedy zobaczy³, jaki za-
kres prac wykonaliœmy na jego
zlecenie. Stwierdzi³, ¿e przez
45 lat nie widzia³ tak profesjo-
nalnie dzia³aj¹cej firmy.
- Dlaczego po kilku latach
dzia³alnoœci zrezygnowa³
pan ze swoich udzia³ów w
dobrze prosperuj¹cej przed-
siêbiorstwie i wola³ dzia³aæ
jedynie rodzinnie?

- Jak wspomnia³em, by³o nas
trzech wspólników i z jednym
mia³em ró¿nicê zdañ co do kie-
runku prowadzenia dzia³alno-
œci. Poniewa¿ nigdy nie szu-
kam konfliktów uzna³em, ¿e le-
piej bêdzie jak ka¿dy z nas
pójdzie w³asn¹ drog¹. Dlatego
za³o¿y³em firmê Izobud-Rem.
Podzieliliœmy rynek, zacz¹³em
praktycznie od pocz¹tku, gdy¿
zaczyna³em od 15 pracowni-
ków. Potem rozwin¹³em siê,
zatrudnienie zwiêkszy³em dzie-
siêciokrotnie. W ró¿nych okre-
sach czasów pracowaliœmy nie
tylko na europejskich rynkach,
ale i œwiatowych. Zawsze idzie-
my w stronê, w któr¹ rynek nas
kieruje. Dodam, ¿e tej pierw-
szej firmy ju¿ nie ma, ale z jed-
nym ze wspólników, z którym
zaczyna³em, ca³y czas pro-
wadzê stacjê paliw w Gorzo-
wie.

- Poza odwag¹, jakimi ce-
chami trzeba siê charaktery-
zowaæ, ¿eby ruszyæ z w³asn¹
dzia³alnoœci¹ i daæ sobie
radê na rynku?

- Dzisiaj mamy zupe³nie inne
czasy. My uczyliœmy siê na
¿ywym organizmie, dzisiejsza
m³odzie¿ uczy siê na naszych
doœwiadczeniach. Do tego jest
œwietnie wykszta³cona, szcze-
gólnie dotyczy to tych
koñcz¹cych kierunki in¿ynier-
skie. Myœlê jednak, ¿e na suk-
ces gospodarczy s¹ skazani ci
co maj¹ to ,,coœ’’. Na 30 zdol-
nych in¿ynierów tylko pojedyn-
cze osoby odnios¹ sukces, po-
dejmuj¹c siê pracy na w³asny
rachunek. S¹ to najczêœciej lu-
dzie ukierunkowani osobowo-
œciowo na prowadzenie
zak³adu. Reszt¹ trafia do korpo-
racji, ale i z czasem niektórzy
podejmuj¹ próby, po nabraniu
odpowiedniego doœwiadczenia.
Na przejœcie na ,,swoje’’ za-
wsze jest czas. Najwa¿niejsze,
¿eby byæ odpowiednio zmoty-
wowanym, ale przede wszyst-
kim przygotowanym. Bo rynek
jest naprawdê trudny i nie za-
wsze wszystko zale¿y tylko od
nas.
- Co jest najtrudniejsze w
takiej dzia³alnoœci?

- Choæby za³oga. Dzisiaj
przyk³adowo mamy bardzo
trudny czas, brakuje na rynku
dobrych specjalistów. Musimy
podpieraæ siê zagranicznymi
pracownikami, g³ównie Ukrai-
ñcami. Sam to zreszt¹ czyniê. I
muszê przyznaæ, ¿e nie narze-
kam, bo mam naprawdê
dobrych i ambitnych pracowni-
ków spod Doniecka. Powiem
wiêcej, niedobór dobrze wy-
kszta³conych pracowników
bêdzie czeka³ nas przez na-
stêpnych wiele lat. Jest to po-
wi¹zane z b³êdami z
przesz³oœci. Dok³adnie z likwi-
dacj¹ z du¿ej czêœci szkolenia
zawodowego. Proszê sobie
wyobraziæ, ¿e nie mo¿na dzisiaj
znaleŸæ na rynku hydraulików,
bo kiedyœ zrezygnowano z
kszta³cenia w tym kierunku. I
trzeba siêgaæ teraz po Ukrai-

ñców, a Polacy siedz¹cy na
bezrobociu maj¹ pretensje, ¿e
nikt ich nie chce zatrudniaæ. Jak
mo¿na, skoro nie maj¹ zielone-
go pojêcia, na czym polega in-
stalatorstwo. Obojêtnie jakiego
zawodu, ale trzeba siê go naj-
pierw nauczyæ. Nie rozumiem,
komu przeszkadza³y szko³y za-
wodowe?
- Mo¿e problem tkwi w bra-
ku promocji wielu zawodów?

- W tej chwili na szczêœcie
wszystko zmienia siê na ko-
rzyœæ, ale potrzeba trochê cza-
su na wyszkolenie nowych
kadr. A promocja zawsze jest
potrzebna, bo m³odzi ludzie po-
winni wiedzieæ, jakie kierunki
kszta³cenia mog¹ przynieœæ im
zaraz po szkole pewnoœæ za-
trudnienia, i to na dobrych wa-
runkach.
- W ubieg³ym roku minê³o
20 lat, jak jest pan prezesem
jednego z najwa¿niejszych
gorzowskich klubów sporto-
wych - AZS AWF. Ma³o kto
jednak wie, ¿e swoj¹ przy-
godê dzia³acza rozpocz¹³
pan w wieku 16 lat. Jak to
by³o z tym LZS P³omieñ?

- Mieszka³em wówczas bar-
dzo blisko boiska pi³karskiego
przy obecnej ulicy Stra¿ackiej.
To by³y Siedlice, nie znajduj¹ce
siê jeszcze w obszarze admi-
nistracyjnym Gorzowa. Gra³em
w LZS P³omieñ. Wystêpowali-
œmy w klasie B. Trenowaliœmy
ponadto pi³kê rêczn¹, ale j¹
traktowaliœmy jako dodatkowe
zajêcie. Pewnego dnia znacz-
nie starsi koledzy zapropono-
wali mi, ¿eby zarz¹dza³ klubem.
Uznali, ¿e choæ jestem jeszcze
ma³olat, to mam ku temu pre-
dyspozycje. I tak zosta³em pre-
zesem. Swoj¹ drog¹ dodam,
¿e nazwê klubu przyjêliœmy na
czeœæ wspó³pracy ze… stra¿¹
po¿arn¹.
- Czym w tamtych latach
zajmowa³ siê prezes?

- To by³y specyficzne lata.
Przede wszystkim mia³em w
domu magazyn, w którym trzy-
ma³em ca³y sprzêt sportowy.
Na moj¹ g³owê spad³o pranie
koszulek i spodenek, przygoto-

wywanie boiska do treningów i
meczów. Do tego dochodzi³y
ró¿ne sprawy biurokratyczne. I
tak przez trzy lata, bo potem
poszed³em do wojska, dok³ad-
nie do orkiestry garnizonowej. Z
perspektywy czasu mogê po-
wiedzieæ, ¿e w praktyce nau-
czy³em siê zarz¹dzaæ, co po-
tem bardzo przyda³o mi siê w
¿yciu.
- Powróæmy do dzisiejszych
czasów. Od ponad 20 lat bez-
interesownie zarz¹dza pan
jednym z najwiêkszych go-
rzowskich klubów. Co pana
trzyma w AZS AWF?

- Œwietne œrodowisko. Znako-
mici ludzie, z dyrektorem Mar-
kiem Zachar¹ na czele. Wspa-
niali trenerzy, oddana m³odzie¿.
Jestem tak d³ugo, bo… pozwa-
lam innym pracowaæ. Zawsze
wychodzê z za³o¿enia, ¿e
dobry szef jest od tego, ¿eby
nie przeszkadzaæ innym w pra-
cy. Oczywiœcie, nie zawsze
wszystko uk³ada siê idealnie.
Czasami dochodzi do ró¿nicy
zdañ, ale w takich chwilach li-
czy siê m¹droœæ i w³aœciwy wy-
bór w interesie organizacji, a
nie prezesa czy kogoœ innego.
- Ale bez akceptacji tego
œrodowiska trudno by³oby
tak d³ugo wytrwaæ na fotelu
prezesa?

- W moim przypadku sytuacja
jest o tyle komfortowa, ¿e ja nie
muszê byæ prezesem. Czyniê
to charytatywnie i póki akade-
mickie œrodowisko bêdzie mnie
akceptowa³o, póty bêdê poma-
ga³. Ta praca nie jest w moim
przypadku uci¹¿liwa, ale jak tyl-
ko us³yszê, ¿e nadchodzi czas
zmian, pierwszy siê odsunê.
- Lista sukcesów klubu jest
imponuj¹ca. Wspomnê cho-
æby o trzech z³otych i dwóch
br¹zowych medalach olimpij-
skich wywalczonych przez
wioœlarzy Tomasza Kuchar-
skiego i Micha³a Jeliñskiego
oraz kajakarkê Karolinê Najê.
Co czuje prezes klubu, kiedy
jego zawodnicy staj¹ na
olimpijskim podium?

- Dumê, radoœæ, ale  i… roz-
czarowanie. Dumê z sukcesu.
Rozczarowanie zaœ z tego, ¿e
te wyniki nie maj¹ potem
prze³o¿enia na popularnoœæ
dyscyplin czy samego klubu.
Trzeba obiektywnie powie-
dzieæ, ¿e przynajmniej w Go-
rzowie nic i nikt nie przebije dys-
cyplin zespo³owych, szczegól-
nie ¿u¿la, pi³ki rêcznej,
koszykówki, pi³ki czy wczeœniej
siatkówki. Wioœlarstwo, kajakar-
stwo czy lekkoatletyka zawsze
pozostawa³y i pozostaj¹ w cie-
niu. To nie wszystko, bo mamy
jeszcze judo, sumo oraz akro-
batykê sportow¹. Wracaj¹c do
tych zdobyczy medalowych, to
nawet poznañski AZS AWF nie

mo¿e poszczyciæ siê tak bogat¹
list¹ jak my.
- W czym tkwi Ÿród³o sukce-
sów sportowych?

- Chyba w tym, ¿e nie mamy -
mówi¹c tak kolokwialnie - par-
cia na szk³o. Nie zabiegamy o
wielk¹ popularnoœæ, nie ekscy-
tujemy siê drobnymi niepowo-
dzeniami, cieszymy siê za to
nawet z najdrobniejszych suk-
cesów. Stworzyliœmy rodzinn¹
atmosferê, co jest naprawdê
du¿¹ wartoœci¹ klubu. Najwiêk-
szym Ÿród³em sukcesów jest
przede wszystkim wk³adana
praca treningowa na bardzo
wysokim poziomie. I to na
ka¿dym szczeblu, poczynaj¹c
od dzieci, koñcz¹c na tych na-
szych medalistach olimpijskich
czy mistrzostw œwiata oraz Eu-
ropy. Do tego, muszê to pod-
kreœli³, œwietnie uk³ada nam siê
wspó³praca z uczelni¹.
Mo¿emy korzystaæ z ich obiek-
tów, na terenie ZWKF mamy
biuro klubu, co jest dla nas
du¿ym odci¹¿eniem. Zawsze
dobrze uk³ada³a nam siê
wspó³praca z w³adzami miejski-
mi, mamy wielu przyjació³.
Wspomnê tutaj choæby o
Gra¿ynie Wojciechowskiej czy
Janie Kaczanowskim. Na tych
dwoje ludzi od lat zawsze
mo¿emy liczyæ.
- Ile w tej chwili dzieci i
m³odzie¿y trenuje w AZS
AWF Gorzów?

- Oko³o 360. Mamy dwie klasy
sportowe w Zespole Szkó³
Sportowych. Jedn¹ lekkoatle-
tyczn¹, drug¹ wioœlarsk¹.  
- Gorzów s³ynie z dobrego
sportu, ale s³ynie tak¿e z
ci¹g³ych dyskusji na temat
jego zarz¹dzania. Pana g³osu
raczej trudno us³yszeæ. Dla-
czego?

- Bo nikt siê do mnie nie zwra-
ca, a nie bêdê siê wychyla³.
Je¿eli chodzi o propozycje
sk³adane w ramach stowarzy-
szeñ sportowych to naszymi
przedstawicielami, którzy s¹ w
tej materii bardzo aktywni s¹
Marek Zachara i Piotr Basta.
- W 2022 roku klub czeka ju-
bileusz 50-lecia dzia³alnoœci.
W jakiej roli bêdzie pan ob-
chodzi³ to œwiêto?

- Ciekawe pytanie, na które nie
znam odpowiedzi. Najwa¿nie-
jsze, ¿ebym by³ w dobrym zdro-
wiu i w jeszcze lepszej kondycji.
A wtedy na pewno bêdê na ob-
chodach jako cz³onek wspie-
raj¹cy klub, bo czyniê to od lat.
Natomiast za dwa lata dowiemy
siê, czy zostanie mi przed³u¿ony
mandat prezesa czy przyjdzie
czas na zmiany. Bez wzglêdu
na to, jak to wszystko siê poto-
czy ju¿ teraz wiem, ¿e jubileusz
bêdziemy obchodzili w dobrym
klimacie.
- Dziêkujê za rozmowê.

Najwięcej można było załatwić
przy wystawnych kolacjach
Z Janem Horoszkiewiczem, w³aœcicielem firmy Izobud-Rem oraz prezesem klubu AZS AWF Gorzów, rozmawia Robert Borowy

Jan Horoszkiewicz: Czasami dochodzi do różnicy zdań, ale
liczy się mądrość i właściwy wybór w interesie organizacji
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- Pani prezydent, co u pa-
ni s³ychaæ?

- Wszystko w porz¹dku.
Przyzwyczai³am siê do no-
wych warunków bytowania.
Mam wiêcej wolnego czasu,
choæ na pocz¹tku mnie to
niepokoi³o. Ale w tej chwili
bardzo tê sytuacjê doce-
niam. Pracujê, cieszê siê
tym co mam.
- Jak przesta³a pani byæ
wiceprezydentem miasta,
pierwszym zastêpc¹, to
wróci³a do siebie, czyli
gdzie?

- Wróci³am do Enei Opera-
tor, poniewa¿ tu by³am na
urlopie bezp³atnym na czas
pe³nienia funkcji.
- Jak siê pani odnalaz³a
na nowo w takiej pracy, ¿e
czas jest okreœlony, od tej
7.00 do 15.00 a telefony nie
dzwoni¹ o egzotycznych
porach?

- Na pocz¹tku dziwnym mi
siê wydawa³o to, ¿e jest go-
dzina 15.00 i ja wychodzê z
biura. I przyznam, ¿e trochê
mnie to w niepokój wpra-
wia³o, ¿e nikt nic ode mnie
nie chce. Ale w tej chwili ten
rytm, doœæ okreœlony i regu-
larny bardzo sobie ceniê. Od
wrzeœnia ubieg³ego roku we-
wn¹trz Enei Operator zmie-
ni³am miejsce pracy. Wró-
ci³am na stare œmieci czyli
do Biura Ochrony Pracy i tu-
taj zdarza siê ten telefon o
ró¿nych godzinach, a przy-
najmniej mo¿e siê zdarzyæ.
Zdarzaj¹ siê tak¿e wyjazdy
w teren o ró¿nych godzi-
nach. Wróci³o wiêc wszystko
do stanu sprzed mojej przy-
gody z Urzêdem Miasta. 
- Jak pani wspomina
w³aœnie tê przygodê?

- Bardzo dobrze. Z pewno-
œci¹ nauczy³o mnie to wielu
rzeczy, których nie mia³abym
szans poznaæ gdyby nie to,
¿e pracowa³am w Urzêdzie.
A po drugie satysfakcjo-
nuj¹cym jest, kiedy coœ siê
robi i nawet czasem widaæ
efekty tej pracy, i to jeszcze
pracy na rzecz miasta, z któ-
rym jestem bardzo zwi¹za-
na. Bo to przecie¿ moje
miasto. Poza tym trzeba do-
daæ, ¿e wówczas w urzêdzie
pracowali fantastyczni lu-
dzie, którzy chcieli robiæ to,
co robili. Bardzo siê w to an-
ga¿owali. Tak wiêc doœwiad-
czenia mam bardzo dobre. 
- Gdyby przysz³o pani
wymieniæ najwiêksze suk-
cesy z czasów pracy w
urzêdzie, to co by pani wy-
mieni³a?

- Na pewno intensyfikacjê
pracy nad planami zagospo-
darowania przestrzennego.
Na pewno kanalizacjê i
wodoci¹gi w ca³ym mieœcie.
Na pewno projekt KAWKA,
który siê w³aœnie koñczy. Na
pewno tak¿e przygotowanie
Strategii Rozwoju Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego i
przygotowanie do w³aœnie w
tej chwili trwaj¹cego rozda-
nia œrodków Unii Europej-
skiej. Myœlê tak¿e, ¿e sukce-
sem jest to, ¿e przynajmniej
w pionie, który nadzoro-
wa³am, wytworzyliœmy
wspólnie taki klimat, który
polega³ na zaufaniu. Bez te-
go zaufania nie da³oby siê
efektywnie funkcjonowaæ.
Poza tym za sukces uwa¿am
i to, ¿e mamy S3. Mówiê o
tym, bo ju¿ nikt nie pamiêta,
¿e zaczê³o siê wszystko od
realizacji miejskiej inwestycji
i budowy nowej przeprawy
przez Wartê. Nikt ju¿ nie pa-
miêta, ¿e ca³y tranzyt z
po³udnia na pó³noc i w od-
wrotn¹ stronê przeje¿d¿a³
obok katedry. Do sukcesów, i
to ogromnych sukcesów, za-
liczam tak¿e i to, ¿e zmniej-
szy³o siê i to bardzo bezro-
bocie w Gorzowie. A to z ko-
lei wi¹za³o siê z wieloma
zabiegami, wieloma stara-
niami polegaj¹cymi na uru-
chomieniu nowych miejsc
pracy, nowych przedsi-
êbiorstw, które zatrudnia³y
ludzi. Pamiêtaæ trzeba, ¿e w

koñcówce lat 90. bezrobocie
w mieœcie by³o bardzo wyso-
kie, dobiegaj¹ce nawet do
40 procent. A teraz mamy
jednocyfrowy wskaŸnik, na
poziomie b³êdu statystyczne-
go. 
- Ale jak siê s³ucha ludzi,
to mówi¹ - no tak, ta ekipa
Jêdrzejczaka sprowadzi³a
jakieœ montownie telewizo-
rów, ludzie tam œmieciowe
pieni¹dze zarabiaj¹, a oni
siê ca³y czas tym chwal¹. 

- Jest w tym te¿ trochê
prawdy. Bo mamy miejsca
pracy, które s¹ raczej ni-
skop³atne. Ale proszê pami-
êtaæ, z jakiego punktu starto-
waliœmy. Przypominam - pra-
wie 40 procent bezrobocia,
czyli wysoki wskaŸnik miesz-
kañców, którzy nie mieli ¿ad-
nych dochodów. Moim zda-
niem jest lepiej mieæ jakiœ
dochód, nawet niezbyt wielki
i pracowaæ nad swoim roz-
wojem i poszerzaniem mo¿li-
woœci zdobywania wiêk-
szych pieniêdzy, ni¿ nie mieæ
nic i byæ na garnuszku opieki
spo³ecznej. Myœlê, ¿e ka¿dy
chyba raczej woli sam zara-
biaæ na w³asne potrzeby. 
- A jak pani ocenia to, co
teraz siê dzieje w mieœcie? 

- Moim nastêpc¹ w magist-
racie w pionie, który nadzo-
rowa³am, jest akurat
cz³owiek, którego bardzo
szanujê, myœlê o panu pre-
zydencie Jacku Szymankie-
wiczu. Uwa¿am, ¿e jest to

cz³owiek z du¿¹ wiedz¹, do-
œwiadczeniem i wielk¹ kul-
tur¹. Cieszê siê, ¿e ci pra-
cownicy, z którymi ja
wspó³pracowa³am, maj¹ ta-
kiego dobrego szefa. 
- A jeœli chodzi o takie
bardziej ogólne spojrzenie
na to, co siê w mieœcie
dzieje?

- Mam mieszane uczucia.
- Co to znaczy?
- Bardzo mi ¿al, ¿e niektóre

elementy projektów, nad któ-
rymi my pracowaliœmy, dla
których pozyskaliœmy œrodki,
zostaj¹ w du¿ej czêœci albo
znacz¹co zmniejszone, albo
odchodzi siê od niektórych
gotowych ju¿ rozwi¹zañ.
Szkoda, bo to przecie¿ jest
rozwój naszego miasta. 
- Co pani ma na myœli?
- Dla przyk³adu - fakt, ¿e

Kostrzyñska, czyli dojazd do
granicy pañstwa po³¹czona z
S3 ma byæ jednopasmowa w
ka¿dym kierunku. Moim zda-
niem jest to wielki b³¹d, po-
niewa¿ przez nastêpnych kil-
kadziesi¹t lat nie bêdzie
szansy, aby tê drogê przebu-
dowaæ, czyli wróciæ do pier-
wotnych planów. A nawet je-
œli, to kolejna inwestycja w
tym miejscu bêdzie du¿o
dro¿sza, ni¿ pierwotnie. Dla-
czego to jest tak wa¿ne? Bo
sporo firm, które dzia³aj¹ w
mieœcie maj¹ powi¹zania eu-
ropejskie. Oznacza to, ¿e
najpierw jakiœ surowiec musi
tu przyjechaæ, a potem pro-

dukt finalny tak¿e musi st¹d
wyjechaæ i trafiæ do zaintere-
sowanych klientów. A my so-
bie budujemy drogê wiod¹c¹
do granicy pañstwa na po-
ziomie drogi na osiedle. Bar-
dzo te¿ ¿a³ujê obciêcia za-
kresu i zasiêgu Centrum
Edukacji Zawodowej. Mam
na myœli kompleks poszpital-
ny. Ta szko³a by³a pomyœlana
i projektowana jako szansa
dla super kszta³cenia na su-
per poziomie i na super
sprzêcie oraz w godnym
obiekcie na najbli¿szych 20,
mo¿e 30 lat. A obecnie okra-
ja siê zakres kszta³cenia.
Termin oddania odwleczony
jest tak dalece, ¿e nie wiado-
mo, czy uda siê zyskaæ œrod-
ki na wyposa¿enie. Mam na
myœli oczywiœcie wsparcie
zewnêtrzne na ten cel. Bo za
chwile koñczy siê rozdanie
unijne, a potem zostanie tyl-
ko w³asny bud¿et. Tego pro-
jektu mocno ¿a³ujê, bo prze-
cie¿ Gorzów mia³ zawsze
bardzo silne tradycje prze-
mys³owe. Proszê pamiêtaæ,
¿e mamy jeszcze na miejscu
odpowiedni¹ kadrê, która
mog³aby uczyæ m³odzie¿. A
za chwile i tego nie bêdzie. I
pozostan¹ ludzie, którzy nie
mieli szansy widzieæ, jak siê
pracuje w nowoczesnej fir-
mie, z wielkim rozmachem ,
bo nie mieli gdzie tego zoba-
czyæ. 
- Pani prezydent, ale jak
siê zmieni³a ekipa w³adzy

w mieœcie, mam na myœli
pañstwa ekipa odesz³a,
przysz³a nowa w³adza, lu-
dzie zaczêli komentowaæ,
¿e przyszli nowi, którzy w
koñcu nas s³uchaj¹,
urz¹dzaj¹ dla nas ró¿ne
rzeczy, jest œwietnie, bo s¹
wielkie imprezy. Wynika z
tego, ¿e ludzie nie dostrze-
gaj¹ tych problemów, o
których pani mówi.

- Byæ mo¿e tak jest. Ale
kiedyœ, w jakimœ momencie
ka¿dego z nas to dotknie. Al-
bo nasze dziecko, albo nasz
wnuk bêdzie musia³ podj¹æ
decyzjê, w jakim kierunku
siê kszta³ciæ, a potem gdzie
szukaæ szansy zawodowej
dla siebie. 
- Widzi pani jakieœ sukce-
sy nowej w³adzy?

- Tak, naturalnie. 
- Na przyk³ad?
- Podoba mi siê fakt, ¿e re-

montowane s¹ ulice we-
wn¹trz miasta. Nie podoba
mi siê, ¿e trwa to tak d³ugo i
¿e przekroczenie terminu
jest d³u¿sze ni¿ to, ile inwe-
stycja faktycznie mia³a
trwaæ. Pozytywnie oceniam i
to, ¿e próbuje siê szukaæ
sprzymierzeñców do realiza-
cji jakiegoœ zadania. 
- Co pani rozumie pod
tym pojêciem?

- Niezale¿nie od tego, kto
jakie ma sympatie politycz-
ne, to jest wola realizacji da-
nego zadania. I to jest dobre,
bo mo¿e byæ z korzyœci¹ dla
miasta. Widzê wady, ale i
widzê te¿ zalety nowej w³ad-
zy. 
- No w³aœnie, wady.
- Na przyk³ad ¿al mi tego,

¿e nie jest remontowany de-
ptak przy ul. Chrobrego,
chocia¿ KAWKA siê ju¿ sko-
ñczy³a i nie ma ¿adnych
technicznych przeciwwska-
zañ. By³o sporo planów przy-
wrócenia do ¿ycia tej czêœci
miasta, któr¹ mo¿emy siê
chlubiæ, czyli historycznego
Nowego Miasta czy Szlaku
Kultury. Jeœli tego nie za-
czniemy realizowaæ, nie za-
czniemy rewitalizacji, to te¿
nic z tego nie bêdzie.(…).
- I ostatnie pytanie. Gdy-
by prezydent Jacek Wój-
cicki przyszed³ do pani z
propozycj¹ powrotu do
magistratu, to co by pani
odpowiedzia³a?

- Ale nie przyszed³, nie
by³o rozmowy, a ja siê nad
kwestiami typu, co by by³o,
gdyby by³o nie lubiê zasta-
nawiaæ.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Ewa Piekarz: W urzędzie pracowali fantastyczni ludzie, którzy chcieli robić to, co robili
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Każdy raczej woli sam zarabiać
na własne potrzeby
Z Ew¹ Piekarz, by³¹ wiceprezydent Gorzowa, rozmawia Renata Ochwat

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Ju¿ ponad 100 firm z sub-
regionu gorzowskiego podpi-
sa³o umowy z Zachodni¹
Izb¹ Przemys³owo-Hand-
low¹ na udzia³ w projekcie,
dziêki któremu przedsiêbior-
cy mog¹ otrzymaæ dofinan-
sowanie na szkolenie pra-
cowników. Program jest rea-
lizowany od wrzeœnia 2017
roku i potrwa do koñca 2019
roku. W tym czasie ZIPH ma
do wykorzystania 15 milio-
nów z³otych. Odliczaj¹c od
tej kwoty œrodki potrzebne
na prowadzenie projektu
oraz te, które ju¿ trafi³y do
przedsiêbiorców, na koncie
nadal pozosta³o bardzo du¿o
pieniêdzy. Ponad 9 milionów
z³otych. O dofinansowanie
mog¹ ubiegaæ siê gorzowscy
przedsiêbiorcy jak i pro-
wadz¹cy dzia³alnoœæ w po-
wiatach: strzelecko-drezde-
neckim, gorzowskim, s³ubic-
kim, sulêciñskim i
miêdzyrzeckim.

- Rynek pracy wymusza na
nas sta³e wzbogacanie kom-
petencji zawodowych i pod-
noszenie profesjonalizmu -
mówi Jerzy Korolewicz,
prezes ZIPH. - Jako Izba od
pewnego czasu zajmujemy
siê pomoc¹ finansow¹ dla
tych, co pragn¹ podnosiæ
umiejêtnoœci i wzbogacaæ
wiedzê. Nasz¹ ambicj¹ jest,
¿eby w programie uczestni-
czy³o przynajmniej 350 firm,
a szkoleniu zosta³o podda-
nych minimum 1500 pracow-
ników. Zalet¹ projektu jest
szybka œcie¿ka. Od pra-
wid³owo z³o¿onego wniosku
do podpisania umowy nie
mija wiêcej ni¿ 10 dni.
Wszystko wype³niamy w
elektronicznym formularzu,
nie trzeba wiêc przychodziæ
do nas ze stosem dokumen-

tów. Wszystkich formalnoœci
przedsiêbiorca mo¿e
dope³niæ siedz¹c w biurze
przed komputerem - dodaje.

O bony mog¹ staraæ siê mi-
kro, ma³e i œrednie przedsi-
êbiorstwa. Tak¿e firmy jed-
noosobowe, w których
w³aœciciel jest jednoczeœnie
przedsiêbiorc¹. Z pomocy
mog¹ korzystaæ nie tylko
osoby zatrudnione na umo-
wy o pracê, ale i umowy cy-
wilno-prawne. Na jeden pod-
miot limit wynosi maksymal-
nie 35 tysiêcy z³otych. Do
tego dochodzi wk³ad w³asny.
Jest to przynajmniej 20 pro-
cent, a w przypadku firm
œrednich 30 procent. Na jed-
nego pracownika mo¿na po-
zyskaæ maksymalnie 8,5 ty-
si¹ca z³otych, co z wk³adem

w³asnym daje blisko 11 tysi-
êcy. Procedura zawarcia
umowy jest maksymalnie
uproszona. Najwa¿niejsze,
¿e to dana firma ustala swo-
je potrzeby jak i jednostki
prowadz¹ce szkolenia. Wy-
nagrodzenie op³acane jest
przez Izbê po wykonaniu
us³ugi.

Jak t³umaczy Kamila
Szwajkowska, koordynator
projektu, obszar szkoleñ ob-
jêtych dofinansowaniem jest
bardzo szeroki. 

- Wesprzeæ mo¿emy us³ugi
edukacyjne takie jak szkole-
nia, kursy zawodowe obej-
muj¹ce szereg ró¿nych
bran¿. Mo¿emy wspó³finan-
sowaæ studia podyplomowe,
ale ramach projektu mo¿na
sfinansowaæ tak¿e szkolenia

dla kosmetyczek, kursy jêzy-
kowe, egzaminy na prawo
jazdy, na studiach MBA
koñcz¹c. Pe³na oferta znaj-
duje siê w bazie us³ug roz-
wojowych. Jest tam prawie
20 tysiêcy tych us³ug. Warto
zajrzeæ do katalogu - za-
chêca.

Na razie najwiêksze zapo-
trzebowanie jest na studia
podyplomowe i MBA, na
konkretne kursy zawodowe,
szczególnie zwi¹zane z
bran¿¹ kosmetyczn¹ i fryz-
jersk¹ oraz kursy wysoce
specjalistyczne. - Bardzo
du¿¹ liczbê zg³oszeñ mamy
ponadto na kursy nauki jêzy-
ków obcych - dodaje.

Jednym z tych, którzy ko-
rzystaj¹ z dobrodziejstw pro-
jektu jest firma GOTECH. Jej

prezes Mariusz Batura
zwraca uwagê, ¿e zatrud-
niaj¹c 160 pracowników fir-
ma nale¿y do grona przedsi-
êbiorstw œrednich.

- Szkolenie jest inwestycj¹ i
jest wa¿ne szczególnie w
czasach niedoboru dobrych
pracowników. Dlatego zde-
cydowaliœmy siê dokszta³ciæ
nasz personel choæby w ob-
szarze poruszania siê w wir-
tualnym œwiecie, bo czy to
siê komuœ podoba czy nie,
bez publicznej obecnoœci w
przestrzeni firma tak na-
prawdê nie istnieje. Prowa-
dzimy ponadto szkolenia
in¿ynierskie czy zarz¹dzania
projektami. Podpisaliœmy
umowê na ca³y mo¿liwy do
zrealizowania pakiet i go rea-
lizujemy. Du¿ym atutem jest
to, ¿e sami mo¿emy wybraæ
sobie dostawcê us³ug -
t³umaczy.

Wœród korzystaj¹cych z
programu jest gorzowska
Stal. Jak wyjaœnia dyrektor
handlowy Izabela Stach, w
trakcie minionych kilku mie-
siêcy przeszkolonych zosta³o
oœmiu pracowników.

- Nasz klub to nie tylko
¿u¿el czy pi³ka rêczna, to
równie¿ spora grupa pra-
cowników, zatrudniona w
dzia³ach finansowym, hand-
lowym czy marketingu. I
wszyscy musimy prê¿nie
pracowaæ, ¿eby to wszystko
potem zadzia³a³o i ¿eby nasi
sportowcy mogli odnosiæ
sukcesy. Cieszymy siê ze
wspó³pracy z Izb¹ i kiedy
tylko pojawi³a siê mo¿liwoœæ
wziêcia udzia³u w projekcie
chêtnie skorzystaliœmy. W
przypadku bonów szkole-
niowych wszystko zadzia³o
bardzo szybko, albowiem w
ci¹gu kilku dni dopiêliœmy

wszelkie kwestie administ-
racyjne. Dziêki bonom mie-
liœmy okazjê przeszkoliæ na-
sz dzia³ handlowy oraz pion
marketingu - wyjaœnia Iza-
bela Stach.

Z kolei pani Blanka Gryt-
ka, która prowadzi Studio
Urody wyda³a maksymaln¹
kwotê na szkolenia kosme-
tyczne, które s¹ bardzo dro-
gie ze wzglêdu na wysoki
stopieñ specjalizacji.

- W sumie sama siê prze-
szkoli³am, jak i dwie dodat-
kowe osoby. Jestem bardzo
zadowolona, bo dziêki tym
szkoleniom zdecydowanie
poszerzy³am ofertê dla
klientów i to ju¿ procentuje
zwiêkszonym zainteresowa-
niem. Mam zamiar dalej siê
szkoliæ i choæ z bonów ju¿
nie skorzystam, to liczê na
inne projekty - stwierdzi³a.

Jednym z us³ugodawców
jest Wy¿sza Szko³a Bizne-
su. Rektor dr Anna Czekir-
da przyznaje, ¿e na jej
uczelni jest ju¿ sporo osób
korzystaj¹cych z bonów.

- Najwiêksz¹ popularno-
œci¹ ciesz¹ siê kursy jêzy-
kowe, i to nie w ramach
grup jêzykowych, ale indy-
widualnego toku nauczania.
Wynika to czêsto z potrzeby
nauczania jêzyka bizneso-
wego. Szczególnie angiel-
skiego. Obecnie prowadzi-
my kilkanaœcie kursów - za-
znacza.

Szczegó³owe informacje o
projekcie znaleŸæ mo¿na
stronie: bony.ziph.pl. Z
pracownikami ZIP-H
mo¿na te¿ skontaktowaæ
poprzez specjalnie do tego
utworzon¹ infolini¹ pod nu-
merem telefonu: 732 732
650.

ROBERT BOROWY

Inwestycja w pracownika
z korzyścią dla firmy
Lubuskie bony szkoleniowe ciesz¹ siê coraz wiêkszym wziêciem. 

Szkolenie jest inwestycją i jest ważne szczególnie w czasach niedoboru dobrych pracowni-
ków - mówią przedsiębiorcy.
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Niewielu jednak z nich zna
wybitnie ciekawe dzieje i
wnêtrza koœcio³a przy War-
szawskiej, które zatykaj¹
dech w piersi. 

- Jeœli wyliczyæ historyczne,
wzniesione przed II wojn¹
budynki koœcielne w Gorzo-
wie, to jest ich niewiele - mó-
wi Robert Piotrowski, gorzo-
vianista i historyk specjali-
zuj¹cy siê w dziejach
regionu. I wylicza, ¿e takimi
s¹: katedra - najstarszy ist-
niej¹cy koœció³ w mieœcie,
genetycznie katolicki, po
1537 roku do 1945 roku -
ewangelicki, Bia³y Koœció³ -
Koœció³ Zgody kontynuuj¹cy
tradycjê koœcio³a œw. Gertru-
dy, ale ju¿ ewangelicki w
chwili wzniesienia, koœcio³y
ewangelickie na Wieprzy-
cach i w Chróœciku, tak¿e
przepiêkny modernistyczny
koœció³ Chrystusa Króla dziœ,
a w chwili oddania Martin
Luther Kirche oraz w³aœnie
Czerwony Koœció³, od po-
cz¹tku katolicki, niegdyœ pod
wezwaniem Krzy¿a Œwiête-
go, potem Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego, choæ po
prawdzie trudno siê doszu-
kaæ momentu oficjalnej
zmiany wezwania, albo ra-
czej modyfikacji tego¿. 

Półmrok i zachwyt

Do Czerwonego Koœcio³a
trudno wejœæ tak z ulicy.
Zwykle zamkniêty, otwierany
bywa na czas mszy œwiêtych
czy wydarzeñ specjalnych,
jakimi s¹ œluby lub chrzciny
poza godzinami mszy. Od
niedawna mo¿na doñ zaj-
rzeæ przez zamkniête od-
rzwia wiod¹ce z przedsion-
ka do wnêtrza. W s³onecz-
ny dzieñ da siê zauwa¿yæ
ciekawe malowid³a, które
tylko podsycaj¹ ochotê i
koniecznoœæ wejœcia do
œrodka. Trzeba zaczekaæ,
kiedy œwi¹tynia zostaje
otwarta przed kolejn¹
msz¹. Jak siê jest na go-
dzinê przed, to mo¿na
wejœæ do œrodka. I tu ju¿
zachwyt odbiera na chwilê
dech. Bo przepiêkny to ko-
œció³. Rozœwietlony o³tarz i
malowid³a na bocznych
œcianach oraz na suficie od-
sy³aj¹ do Bizancjum. 

Zwykle w takim momencie
jest tam cicho, raczej jesz-
cze nie ma wiernych ocze-
kuj¹cych na mszê, wiêc bez-
karnie mo¿na siê po-
rozgl¹daæ, pozadzieraæ
g³owê w spojrzeniu na sufity,
nasyciæ siê sztuk¹ decorum.
W tym koœciele bowiem
mo¿na doœwiadczyæ w³aœnie
potêgi sztuki, która zosta³a
zaprzêgniêta jako us³uga.
Przepiêkne malowid³a mia³y
bowiem w oczach nieuczo-
nych wówczas wiernych bu-
dziæ w³aœnie zachwyt ale i
trwogê. I b³êdem nie bêdzie,

jeœli siê takie za³o¿enie uczy-
ni.

Zreszt¹ majestat i piêkno
tego koœcielnego wnêtrza do
dziœ nie pozostawiaj¹ bez
wra¿eñ tych, dla których
spójnoœæ wizji artystycznej,
jednolitoœæ formy oraz mist-
rzostwo wykonania s¹ kwes-
tiami nie do przecenienia. A
jak do tego do³o¿yæ jeszcze
bardzo oszczêdne dekoro-
wanie koœcio³a wspó³czesny-
mi artefaktami, bo akurat w
tej œwi¹tyni tak jest, podziw
roœnie. 

Jak ktoœ ma wiêcej czasu,
a wiadomym jest, ¿e organy
podczas mszy zagraj¹, to
warto zostaæ i pos³uchaæ. Bo
i instrument w dobrym stanie
jest, akustyka niezgorsza,
organista nie fa³szuje, wiêc i
takie doznanie mo¿e siê tra-
fiæ. Decorum w pe³ni. Bo i wi-
dzialny, ale i ten naddany,
czyli muzyczny.

Zwyczajnie wybraæ siê tam
na d³u¿sz¹ chwilê trzeba, bo
naprawdê warto.

Trochę o architekturze
będzie

Piêkna i jednak robi¹ca
wra¿enie œwi¹tynia zosta³a
wybudowana z czerwonej
klinkierowej ceg³y w latach
1905-1907 w stylu neoroma-
ñskim. Jest to druga œwi¹ty-
nia w tym miejscu, pierwsza
powsta³a w latach 1854-
1855. Szybko okaza³a siê za
ma³a dla ju¿ ros n¹cej wspól-
noty katolickiej. Koœció³ ma
uk³ad bazylikowy i wie¿ê na-
kryt¹ ostros³upowym
he³mem oraz zamkniête
pó³koliœcie absyd¹ prezbite-
rium - miejsce przeznaczone
dla duchowieñstwa, odciête
od przestrzeni dla wiernych
symboliczn¹ Belk¹ Têczow¹.
Zosta³ zaprojektowany przez
berliñskiego architekta Kon-
rada Nuona. Bry³a œwi¹tyni
sk³ada siê z oœmiu fantazyj-
nie po³¹czonych ze sob¹
ró¿nej wielkoœci elementów.
S¹ to nawa g³ówna, dwie
boczne, dwie pó³baszty,
transept, zakrystia i prezbite-
rium. Wystrój, owe malo-
wid³a, które o zachwyt i
dr¿enie serca przyprawiaj¹
nawi¹zuj¹ do stylu biznanty-
ñskiego. I iœcie biznatyñskie
s¹.

A teraz słówko o parafii

Pocz¹tki parafii œwiêtokrzy-
skiej, zawsze katolickiej, si-
êgaj¹ 1855 r. Renesans ka-
tolicyzmu, na protestanckim
od czasów reformacji obsza-
rze, zwi¹zany by³ z
nap³ywem zarobkowej emi-
gracji polskiej, g³ównie z
Wielkopolski. W latach 1854-
55, za spraw¹ ówczesnego
proboszcza misji w Neuzelle,
Ks. Teodora Grühlinga, wy-
budowano kaplicê, wokó³
której organizowano duszpa-

sterstwo. Wkrótce okaza³a
siê ona niewystarczaj¹ca.
Na jej miejscu wybudowano
w latach 1905-1907 obecny
koœció³. W 1899 r. zbudowa-
no tu, dla mniejszoœci kato-
lickiej, szko³ê dla 400
uczniów. Ówczeœnie na 18,2
tys. by³o tylko 830 katolików.
W 1927 r. parafia liczy³a ju¿
ponad 5 tys. katolików.
Ostatnim niemieckim pro-
boszczem by³ Paulus Dubia-
ñski, pochodzenia polskiego.
W 1899 r. zosta³ wzniesiony
dom parafialny, gdzie obec-
nie mieszkaj¹ siostry
Mi³osierdzia œw. Wincentego
a Paulo zwane szarytkami.
Po II wojnie œwiatowej para-
fia obejmowa³a wielki teren
miasta i kawa³ek powiatu go-
rzowskiego z oko³o 2,5 tys.
katolików - Niemców i Pola-
ków. Pod koniec 1945 r. ich
liczba wzros³a do 20 tys. W
pierwszych miesi¹cach po
wojnie przybyli ojcowie kapu-
cyni z Krakowa i pod opiekê
duszpastersk¹ przejêli
w³aœnie ten koœció³.
Pocz¹tkowo ojciec Prze-
mys³aw i ojciec Sylwester
obs³ugiwali Gorzów i okolice
w promieniu 25 km, organi-
zowali polskie ¿ycie religijne,
przygotowywali równie¿ ka-
tedrê przysz³emu administra-
torowi apostolskiemu, ksi-
êdzu Edmundowi Nowickie-
mu. 

Po utworzeniu parafii ka-
tedralnej w parafii Krzy¿a
Œw. pozosta³a niewielka licz-
ba katolików - oko³o jednego
tysi¹ca, w tym mieszkañcy
m.in. Wieprzyc, Czechowa,
£upowa i Baczyny. Kapucyni
byli obecni w Czerwonym
Koœciele do 1996 r., kiedy to
parafiê przekazali ostatecz-
nie duchowieñstwu diecez-
jalnemu. I ten stan utrzyma³
siê do dziœ. 

O ważnych osobach dla
parafii będzie 

Pierwszym proboszczem i
dziekanem parafii Œwiêtok-
rzyskiej by³ wzmiankowany
ju¿ ksi¹dz Teodor Grühling.
Urodzi³ siê 31 paŸdziernika
(nota bene w Dzieñ Refor-

macji) 1849 roku w Berthol-
sdorf (wioska we Frankonii,
œrodkowa Bawaria). 31
sierpnia 1902 roku zosta³
mianowany archiprezbiterem
w Neuzelle. To on wybudo-
wa³ koœció³. To jego imiê no-
si³ jeden z dzwonów, a dziœ
pochowany jest na cmenta-
rzu œwiêtokrzyskim. I choæ
przesz³y dwie wojny, zmie-
nia³ siê ustrój, kataklizmy
pustoszy³y okolicê, w tym
dwa ostatnie orkany, to jego
nagrobek - ten historyczny
zachowa³ siê w stanie niena-
ruszonym i ogl¹daæ go
mo¿na na cmentarzu. Trud-
no go przeoczyæ. Bo le¿y w
pierwszej alejce wiod¹cej w
lewo od g³ównej alei. Szary,
granitowy, z regu³y wypolero-
wany ocieniaj¹ jakieœ iglaki,
ca³kiem dziœ spore. Wystar-
czy siê na nie kierowaæ, aby
dojœæ i mo¿e œwieczkê zapa-
liæ. 

Drug¹ wa¿n¹ osob¹ dla pa-
rafii by³ Klaudiusz Alkiewicz,
polski Tatar, katolik i fundator
cmentarza œwiêtokrzyskiego.
Do dziœ mo¿na w g³ównej
alei cmentarza ogl¹daæ jego
nagrobek w g³ównej alei po
lewej stronie. Wysoka stela z
czarnego granitu zaœwiad-
cza, i¿ spoczywa tu w³aœnie
Klaudiusz Alkiewicz i jego
siostra Maria Luiza. Zawsze
zreszt¹ pal¹ siê tam lampki i
zwykle le¿¹ œwie¿e kwiaty.
Nawet zim¹. 

Osobê fundatora zbada³
zas³u¿ony badacz historii
miasta redaktor Jerzy Zys-
narski i oto co mu siê na te-
mat ciekawego zaiste
cz³owieka ustaliæ uda³o.
Oczywiœcie w skrócie do-
tycz¹cym samego Klaudiu-
sza, bo parantele rodzinne
intersuj¹ce s¹, ale i doœæ za-
wik³ane. Doœæ zaznaczyæ, ¿e
wielkopolska, co wa¿ne, ro-
dzina Alkiewiczów wywo-
dzi³a siê ze spolonizowanych
Tatarów, którzy w XVI w.
spolonizowali siê i przeszli
na katolicyzm. 

Protoplast¹ wa¿nej dla nas
linii rodu by³ Onufry Alkie-
wicz, zwany Zawoj¹, który
te¿ pojawia siê na pocz¹tku

XVIII w. By³ on dzier¿awc¹
Murzynowa (dziœ gm. Skwie-
rzyna), a w³aœciwie tej
po³owy wsi, która nale¿a³a
do dóbr starostwa miêdzy-
rzeckiego. Potem jeszcze
trochê paranteli rodzinnych
oraz zwi¹zków ma³¿eñskich
siê wydarzy³o. Ale Alkiewi-
cze ci¹gle obecni byli w
Skwierzynie lub w okolicz-
nych wioskach. Potem poszli
trochê dalej w Wielkopolskê,
ale ci¹gle na tym niespokoj-
nym pograniczu ich mo¿na
spotkaæ. 

W ka¿dym razie Klaudiusz
urodzi³ siê 23.05.1831 r. w
Nowej Wsi i ochrzczony zos-
ta³ w koœciele w Sokolej
D¹browie. Uczy³ siê w
szko³ach w Cylichowie (Su-
lechowie). Potem wraz z ro-
dzicami przeniós³ siê do Wil-
kowa i takie pochodzenie ro-
dziców (Wilke bei Lissa)
podawa³ póŸniej w swych an-
kietach i takie odnotowano w
akcie zgonu. Jako jedyny z
rodzeñstwa wst¹pi³ do szko³y
kadetów w Berlinie.

Wed³ug pewnej nieudoku-
mentowanej tradycji,
m³odoœæ mia³ spêdziæ w Pa-
ry¿u, gdzie pozna³ Izabelê
Czartorysk¹, w której zako-
cha³ siê ze wzajemnoœci¹,
ale do mezaliansu nie dosz³o
i Klaudiusz do koñca ¿ycia
pozosta³ kawalerem. Jedy-
nym, dostêpnym na razie,
potwierdzeniem tej informacji
wydaje siê byæ biogram
(PSB VI, s. 75) Izy (El¿biety)
z Czartoryskich Dzia³yñskiej
(1830-1899), córki ksiêcia
Adama Jerzego Czartory-
skiego, starszej o kilka mie-
siêcy od Klaudiusza, która
rzeczywiœcie dzieciñstwo i
m³odoœæ spêdzi³a w Pary¿u
na emigracji w otoczeniu pol-
skich dzia³aczy i licznej ro-
dziny, znana by³a z wy-
nios³ego wdziêku, czaru i
¿ywego umys³u, mia³a wielu
konkurentów, zaœ w
ma³¿eñstwie z Janem
Dzia³yñskim by³ nieszczêœli-
wa.

Tymczasem Klaudiusz, któ-
ry do koñca ¿ycia pozosta³
kawalerem, robi³ karierê woj-

skow¹. Nie wiadomo w ja-
kich okolicznoœciach trafi³ do
Gorzowa, na pewno nie
drog¹ przeniesienia do
landsberskiego garnizonu,
gdzie od 1872 r. istnia³a jed-
nostka artyleryjska. W mie-
œcie pojawi³ siê bowiem do-
piero miêdzy 1892 a 1894 r.
ju¿ jako spensjonowany ofi-
cer. Zamieszka³ zrazu przy
ul. Ogrodowej, ale ju¿ 1895 r.
sprowadzi³ do siebie siostrê
Mariê Ludwikê i razem z ni¹
zamieszka³ w nowym, ale ju¿
nieistniej¹cym domu przy ul.
Warszawskiej zrazu nr 10,
póŸniej 19, dziœ taki numer
posesji nosi budynek SP nr
17.

Ju¿ jako emeryt  Alkiewicz
poœwiêci³ siê dzia³alnoœci
spo³ecznej w obrêbie parafii
katolickiej. Od 1895 r. za-
pewne do œmierci nale¿a³ do
zarz¹du parafii, czyli rady
parafialnej wg obecnych
standardów. Z r¹k fabrykan-
ta Schrödera, mieszkaj¹ce-
go w pa³acu zamienionym
dziœ na muzeum, wykupi³
czêœæ jego posiad³oœci i ofia-
rowa³ na powiêkszenie
cmentarza katolickiego, ist-
niej¹cego podobnie jak para-
fia od 1855 r. Gest ten da³
mu prawo do tytu³u „fundato-
ra cmentarza”. Mieszka³ nie-
mal po s¹siedzku z ko-
œcio³em i cmentarzem, w któ-
rym ulokowa³ zapewne
wszystkie swoje oszczêdno-
œci. Przy jego g³ównej alei
pochowa³ w 1907 r. sw¹
siostrê Mariê. Sam do¿y³
jeszcze poœwiêcenia ko-
œcio³a 21.10.1907 r. przez
kardyna³a Koppa z
Wroc³awia. Zmar³ rok pó-
Ÿniej, 14 paŸdziernika 1908
r. o godz. 17.00.

Zdaniem o. Rolanda Prejsa
{http://gorzowhistoria.pl/no-
tatniki/jerzy-zysnarski/23-
klaudiusz-alkiewicz}, który
interesowa³ siê archiwaliami
gorzowskiej parafii, tablica ta
przetrwa³a w stanie pot³uczo-
nym do 1969 r., kiedy
ówczesny proboszcz ks. Bo-
gus³aw Juliusz Rosochacki
zast¹pi³ j¹ now¹ z napisem
polskim.

Do dziœ mówi siê o tym pol-
skim Tatarze, ¿e by³ fundato-
rem cmentarza. I przy tym
zostañmy.

O niezwykłych
wydarzeniach będzie

Ka¿da œwi¹tynia ma w
swoich anna³ach niezwyk³e
wydarzenia. Najbardziej nie-
zwyk³ym, jaki wi¹¿e siê z
Czerwonym Koœcio³em, by³
pogrzeb Marty Frezet von
Carnap Bornheim, zwan¹
szwagierk¹ egipskiego króla.
By³o to wydarzenie bez pre-
cedensu dla Landsbergu,
wówczas zakurzonego i za-
pomnianego miasteczka na
wschodnich kresach Prus,

Pierwsza katolicka parafia w ewangelickim         Landsbergu
Czerwon¹ wynios³¹ bry³ê koœcio³a pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego mija codziennie wielu gorzowian. 

Rozświetlony ołtarz i malowidła na bocznych ścianach oraz na suficie odsyłają do Bizancjum 
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Jak wówczas mówi³, za-
chêci³a go wizja pracy w jed-
nej z najm³odszych filharmo-
nii w kraju, do tego ze znako-
mitym i chwalonym przez
dyrygentów zespo³em. Oso-
ba Mariusza Wróbla na sta-
nowisku dyrektora Filharmo-
nii Gorzowskiej dla wielu
by³a jednak zaskoczeniem.
Ten 43-letni manager kultury
pojawi³ siê tu z daleka, dot¹d
nie mia³ z Gorzowem wiele
wspólnego. Wczeœniej pra-
cowa³ m.in. w Narodowym
Centrum Kultury w Warsza-
wie, kierowa³ Bytomskim
Centrum Kultury oraz Silesia
Film w Katowicach. Od po-
cz¹tku mówi³ o sobie, ¿e jest
cz³owiekiem dialogu. Dziœ
ten dialog widaæ przede
wszystkim w licznych rozmo-
wach z melomanami. Ma-
riusz Wróbel jest na niemal
ka¿dym koncercie i jak sam
przyznaje, bardzo lubi czas,
kiedy w przerwach mo¿e po-
œwiêciæ siê rozmowom z by-
walcami filharmonii.  Co wy-
nika z tych rozmów?

- Wszelkie uwagi zg³asza-
ne mi przez melomanów
traktujê bardzo powa¿nie,
przecie¿ to oni s¹ najwa¿nie-
jsi, a moim celem jest budo-
wanie spo³ecznoœci wokó³ in-
stytucji. Czasem uwagi do-
tycz¹ repertuaru, czasem
spraw organizacyjnych, a
czasem s¹ to po prostu mi³e
rozmowy, niekoniecznie o
sztuce - mówi Mariusz Wró-
bel.

Aby u³atwiæ dialog we foyer
stanê³a „Skrzynka pomys³ów”,
dzie³o jednej z pracownic Fil-
harmonii. G³osy, które tam

wp³ywaj¹ s¹ cyklicznie oma-
wiane i w miarê mo¿liwoœci
wdra¿ane. Ju¿ dziœ wiadomo,
¿e kilka z propozycji meloma-
nów zostanie zrealizowanych
w kolejnym sezonie artystycz-
nym.

Jednym z celów, jakie no-
wy dyrektor postawi³ sobie
po przejêciu sterów w Fil-
harmonii Gorzowskiej by³o
budowanie sta³ej widowni.
Jak wynika z przeprowadzo-
nych badañ, po roku mo¿na
mieæ powody do zadowole-
nia. Wzros³a liczba osób,
które odwiedzaj¹ filharmo-
niê regularnie, to znaczy
przynajmniej raz w
miesi¹cu. Cieszy równie¿
frekwencja. W obecnym se-
zonie artystycznym odby³o
siê dot¹d 14 koncertów
symfonicznych, z czego na
10  by³y pe³ne lub prawie
pe³ne sale. 

Budowanie filharmonijnej
rodziny widaæ te¿ dobrze na
przyk³adzie dzia³añ dla dzie-
ci i m³odzie¿y. Warsztaty
podczas wakacji i ferii, kon-
cert familijne - wszystko to
przyci¹ga coraz wiêcej
osób, które tworz¹ sta³e gro-
no odbiorców. Absolutnym
hitem ka¿dego roku s¹ po-
kazy musicalowe. Tu bilety
rozchodz¹ siê w ci¹gu kilku
dni. 

Coraz wiêksz¹ popularno-
œci¹ ciesz¹ siê projekty edu-
kacyjne. Muzyczne Raczko-
wanie od 5 lat realizacji od-
wiedzi³o blisko 12 tysiêcy
dzieci, tylko w tym sezonie
1,5 tysi¹ca. To koncerty dla
kobiet w ci¹¿y i maluszków
do czwartego roku ¿ycia. 

Filharmonia Juniora, czyli
warsztaty dla dzieci w wieku
przedszkolnym maj¹ ju¿
swoj¹ drug¹ edycjê. Tylko w
obecnej, od wrzeœnia
ubieg³ego roku odby³o siê ju¿
piêæ spotkañ, w których
wziê³o udzia³ ponad 130
dzieci. W pierwszej wziê³o
udzia³ blisko 300 dzieci.

Innym za³o¿eniem by³a
zmiana wizerunku instytucji i
pokazanie, ¿e jest ona otwar-
ta, przyjazna i ma ofertê dla
wszystkich, nie tylko dla wy-
trawnych melomanów. Do-
skonale przyjête Pikniki Cho-
pinowskie, które odbywa³y
siê ubieg³ego lata by³y dopie-
ro pierwszym krokiem.

- W tym roku formu³a pikni-
ków bêdzie kontynuowana,
planujemy te¿ inne dzia³ania
i koncerty w przestrzeni miej-
skiej. Chcia³bym te¿ roz-
pocz¹æ wspó³pracê z go-
rzowskimi muzykami - mówi
Mariusz Wróbel.

Obecnie trwaj¹ ostatnie
prace nad kszta³tem przy-
sz³ego sezonu artystyczne-
go. Podobnie jak w tym se-
zonie, mo¿emy spodziewaæ
siê najlepszej muzyki kla-
sycznej w mistrzowskim wy-
daniu, ale nie zabraknie te¿
koncertów l¿ejszych, poka-
zuj¹cych muzykê klasyczn¹
w zestawieniu z innymi ga-
tunkami, m.in. hip-hopem,
czy muzyk¹ elektroniczn¹.
Kontynuowany bêdzie te¿
ciesz¹cy siê uznaniem pub-
licznoœci Festiwal Muzyki
Wspó³czesnej im. Wojciecha
Kilara, który odbêdzie siê w
paŸdzierniku tego roku.

URSZULA ŒLIWIÑSKA
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Rok Mariusza Wróbla w
Filharmonii Gorzowskiej
Do Gorzowa przyjecha³ przed rokiem z Górnego Œl¹ska. 

Mariusz Wróbel od początku mówi o sobie, że jest człowiekiem dialogu
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dziœ podobnie zakurzonego i
zapomnianego na kresach
zachodnich RP. 

Marta Frezet tak po praw-
dzie by³a francusk¹ awantur-
nic¹. By³a ¿on¹ barona Con-
stantina Philippa [Ottomara
Gerharda] von Carnap Bor-
nheim - w³aœciciela podgo-
rzowskiego maj¹tku ziem-
skiego w Janczewie. Uro-
dzi³a siê 7 stycznia 1873
roku w Pary¿u, zmar³a 24
czerwca 1928 roku w Nea-
polu, ju¿ jako baronowa von
Carnap. Ale wczeœniej by³a
¿on¹ egipskiego ksiêcia
Aly’ego Fazila. By³a trzykrot-
nie zamê¿na: z katolikiem,
muzu³maninem i protestan-
tem, i trzykrotnie rozwiedzio-
na. Jej pierwszym mê¿em
by³ Louis [François Paul]
Bounin, którego poœlubi³a 26
listopada 1891 roku w Pa-
ry¿u. Jej drugim mê¿em by³
Turek - ksi¹¿ê Egiptu - Aly
Fazil (w³asc. Aly Haidar Fazil
Pasha - urodzony w Kon-
stantynopolu w 1875 roku) -
pierwszy kuzyn króla Egiptu
Fuada I - cz³onka tureckiego
rodu zasiadaj¹cego na tronie
królów Egiptu. Ich œlub odby³
siê 24 kwietnia 1898 roku[w
Maazoun Kekhia Ezbekieh w
Kairze. Z tego zwi¹zku naro-
dzi³o siê dwóch synów: Said
Fazil (w 1898 roku w Neapo-
lu) i Ibrahim Fazil (w 1901 ro-
ku w Kairze). Ma³¿eñstwo
przetrwa³o do 1908 roku. Ju¿
po rozwodzie z ksiêciem
Alym Fazilem Khedive Ab-
bas Hilmi II ustanowi³ j¹
ksiê¿niczk¹. 19 czerwca
1912 roku w Westminster
Registry Office w Londynie
wysz³a za m¹¿ po raz trzeci,
za Constantina Philippa von
Carnap - barona i arysto-
kratê, w³aœciciela maj¹tku ry-
cerskiego z Janczewa. Pier-
wotnie landsberska prasa

podawa³a, ¿e baronowa von
Carnap by³a wczeœniej ¿on¹
brata króla Fuada, co by³o
b³êdem, bo król w chwili jej
œmierci mia³ zaledwie osiem
lat. 

Ze wzglêdu na tê dzienni-
karsk¹ pomy³kê Marthe Fre-
zet von Carnap Bornheim do
dzisiaj nazywana jest
„egipsk¹ królow¹”. Wed³ug
odnalezionych dokumentów,
7 listopada 1919 roku w Ber-
linie Marthe i Phillip Carna-
powie wziêli rozwód. By³ to
rozwód fikcyjny, dziêki które-
mu mog³a zrezygnowaæ z
niemieckiego obywatelstwa i
uratowaæ swój maj¹tek. W
rzeczywistoœci do koñca
¿ycia byli zwi¹zani ze sob¹.
Dzieci nie mieli. 

Zmar³a 24 czerwca 1928
roku w Neapolu w rodzinnej
rezydencji Villa Carnap. Po
œmierci jej zabalsamowane
cia³o zosta³o sprowadzone w
specjalnej trumnie (wed³ug
œwiadków z przezroczystym
wiekiem) do Landbergu i tu,
a¿ do 15 sierpnia 1928 roku,
by³o wystawione na widok
publiczny w katolickim ko-
œciele przy obecnej ulicy
Warszawskiej (parafia pod
wezwaniem Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego). 

Jej pogrzeb sta³ siê jednym
z najwiêkszych wydarzeñ w
dziejach miasta, które odbi³o
siê szerokim echem w prasie
europejskiej. Do przedwo-
jennego Gorzowa zjecha³a
szlachta i magnateria z Ame-
ryki, Indii, W³och i Egiptu.
Przyby³o ponad 200 dostoj-
nych goœci (mimo ¿e data
pogrzebu na proœbê rodziny
by³a utrzymywana w tajemni-
cy) i t³umy mieszkañców
Landsbergu. Obok barona
Constantina von Carnap
Bornheim (który by³ protes-
tantem) w katolickim pogrze-

bie wziêli udzia³ jej dwaj sy-
nowie. Wed³ug notatki
sporz¹dzonej przez urzêdni-
ka magistratu, byli to oficero-
wie brytyjscy w galowych
mundurach, których nazwisk
nie uda³o mu siê ustaliæ. Je-
den odbywa³ s³u¿bê w In-
diach, a drugi w Australii.
Przybyli te¿ cz³onkowie naj-
bli¿szej i dalszej rodziny oraz
przedstawiciele zakonu joan-
nitów, którego cz³onkiem by³
baron von Carnap, w ob-
rzêdowych czarnych pelery-
nach z bia³ymi krzy¿ami.
Wed³ug wielu Ÿróde³, msza
mia³a bardzo uroczyst¹
oprawê. Œpiewa³y trzy chóry
katolickie i znakomite gwiaz-
dy opery w³oskiej (divy Ma-
falda Salvatini i Gigli). Po
mszy œw. ozdobn¹ trumnê
przeniesiono do specjalnego
samochodu pogrzebowego,
który by³ jednym z 20 aut
tworz¹cych orszak pogrze-
bowy. Utworzony kondukt
przeszed³ do Janczewa,
gdzie baronowa zosta³a po-
chowana w mauzoleum wy-
budowanym w 1880 roku,
znajduj¹cym siê w maj¹tku
rodzinnym von Carnap. 

Mauzoleum, podobnie jak
budynki maj¹tku, zosta³o
rozgrabione i doszczêtnie
zniszczone po wojnie. Nie-
znane s¹ losy szcz¹tków ba-
ronowej i zmar³ych cz³onków
rodziny von Carnap. Wed³ug
najczêœciej powielanej wersji
zosta³y pochowane w parku
otaczaj¹cym mauzoleum,
obok jego nieistniej¹cych
murów. 

Ten wystawny pogrzeb,
dziœ znany i przywo³ywany,
przykrywa inne wydarzenia,
które siê tu w koœciele wyda-
rzy³y, w tym cykl koncertów,
na jakich wyst¹pi³a czo³ówka
polskich muzyków ze znako-
mitym skrzypkiem Konstan-
tym Andrzejem Kulk¹ i paru
innymi. 

Dziœ koœció³ stoi cichy,
o¿ywia siê tylko w czasach
mszy œwiêtych. Wielu gorzo-
wian go mija i zwyczajnie nie
wie, jak fascynuj¹cy to obiekt
jest. I powtórzê, warto, a na-
wet trzeba tam wejœæ. Ja w
ka¿dym razie tak zawsze ro-
biê, od lat wielu. Bo mnie ten
koœció³ zachwyca.

RENATA OCHWAT

Korzysta³am miêdzy innymi
z tekstów Jerzego Zysnar-
skiego, w tym z jego „Ency-
klopedii Gorzowa” oraz z, jak
i z tekstów pani Stanis³awy
Janickiej pomieszczonych w
„Nadwarciañskim Roczniku
HistorycznoArchiwalnym” nr
4, 1997, ss. 305-307 oraz ze
stron parafii czerwonokrzy-
skiej. 

Czerwona bryłę tego kościoła zna chyba każdy gorzowianin,
ale niewielu jednak zna jego ciekawe dzieje i wnętrza

Fo
t. 

St
an

is³
aw

 M
ikl

as
ze

ws
ki



�18 Kwiecień 2018 r.sport

Kilka lat temu zapad³a de-
cyzja, by ¿u¿lowa Stal
przejê³a  szczypiorniaka, któ-
ry w ostatnich latach
prze¿ywa³ trudne chwile. O
przysz³oœci tej dyscypliny i
budowaniu mody na pi³kê
rêczn¹ wœród kibiców rozma-
wiamy z prezesem  Stali Ire-
neuszem Maciejem Zmor¹.
- Czy projekt zaanga¿owa-
nia siê Stali w pi³kê rêczn¹,
który trwa ju¿ cztery  lata
zmierza w dobrym kierun-
ku ?

- Generalizuj¹c  myœlê, ¿e
zmierza on w dobrym kierun-
ku. Niestety co jakiœ czas mu-
simy nasze plany rozwoju
pi³ki rêcznej weryfikowaæ.
Ostatnio musieliœmy zweryfi-
kowaæ  plany o cele sporto-
we, gdy¿ brak  hali widowi-
skowo- sportowej powoduje,
¿e jakakolwiek próba awansu
na tym etapie jest bezcelowa.
Teraz naszym g³ównym za-
daniem jest odtworzenie
struktury szkolenia, które
wczeœniej odbywa³o siê tylko
w stowarzyszeniu „Miœ”. Dziœ
mamy ju¿ dru¿ynê rezerw,
która gra w trzeciej lidze i wy-
stêpuj¹ tam bardzo m³odzi
ch³opcy. To wszystko wyma-
ga jeszcze uzupe³nienia o ko-
lejne kategorie m³odzie¿owe,
ale nie chcemy tego robiæ  na
si³ê.  Naszym zamiarem jest
to, aby te struktury  by³y bu-
dowane przez naturalny
wzrost tych m³odych ch³opa-
ków, którzy  z ka¿dym rokiem
bêd¹ starsi. 
-  Rozumiem wiêc, ¿e jeœli
ponownie przyjdzie zapro-
szenie od w³adz Superligi,
aby tam zagraæ, to decyzja
Stali bêdzie odmowna ?

- Rok temu odmówiliœmy  i
uwa¿am, ¿e to by³a s³uszna
decyzja. Absolutnie nie ma
mowy byœmy bez obiektu
awansowali  i nie mówiê tu o
kwestii proceduralnej, bo
mo¿na by³oby uzyskaæ  li-
cencjê warunkow¹. My jed-
nak tego nie chcemy, my nie
jesteœmy  ju¿  w stanie nic
wiêcej  wydusiæ organizacyj-
nie z tego obiektu - s¹ takie
mecze  kolokwialnie mówi¹c,
¿e sala napakowana jest po
sam sufit. Zreszt¹ mo¿na siê
dok³adnie przyjrzeæ czy ta sa-
la, zaplecze  spe³nia warunki
przystaj¹ce do standardów
Superligi. Do tego dochodzi
jeszcze podwojenie obecne-
go bud¿etu do minimum 1,5
mln na grê w Superlidze. Dla-
tego, aby ten czas nie by³

zmarnowany, chcemy siê
skupiæ na szkoleniu m³od-
zie¿y, a jednoczeœnie jeszcze
raz przemyœleæ czy nie prze-
modelowaæ kszta³tu dru¿yny.
- Jak to konkretnie rozu-
mieæ ?

- Dru¿yna by³a szykowana,
aby awansowaæ w trzecim ro-
ku czyli to mia³o byæ w kolej-
nym sezonie, a wiemy ju¿ te-
raz, ¿e to jest niemo¿liwe.
Chodzi wiêc o weryfikacjê
naszych planów co do kon-
traktowania zawodników i  co
do koncepcji dru¿yny.
- Czyli Superliga w Gorzo-
wie to kwestia jeszcze kilku
lat ?

- Trzy sezony jeszcze gra-
nia, czyli ten, który trwa i dwa
nastêpne. Ten trzeci to
bêdzie sezon w którym gra-
my o awans, bo jak zak³adam
hala ju¿ powstanie  do tego
momentu.
- W takim razie, skoro
kwestia awansu jest zawie-
szona w czasie, to jakie za-
dania s¹ teraz najwa¿nie-
jsze dla Stali, jeœli chodzi o
pi³kê rêczn¹ ?

- To jest czas dla nas,
oprócz odtworzenia piramidy
szkoleniowej, aby odzyskaæ
kibiców, którzy byli wczeœniej
zwi¹zani z pi³k¹ rêczna.

Chcemy zachêciæ te¿ kibi-
ców ¿u¿lowych Stali, do
przychodzenia na szczypior-
niaka. Bêdziemy budowaæ
na nowo modê na pi³kê
rêczn¹  w naszym mieœcie,
mamy na to przynajmniej
trzy lata, wiêc czasu jest jed-
noczeœnie du¿o i ma³o.
- To jak zachêciæ tego ki-
bica ¿u¿lowego do kibico-
wania szczypiornistom ?

- My ju¿ to robimy i frekwen-
cja na niektórych meczach
pokazuje, ¿e tu ju¿ nie bar-
dzo jest gdzie siê zmieœciæ,
s¹ komplety, a my jeszcze
dobrze marketingowo nie
zd¹¿yliœmy siê rozpêdziæ.
Wracaj¹c do pana pytania,
mo¿liwoœci jest wiele, ale ge-
neralnie chodzi oto, aby kibic
wychodz¹c ze stadionu
¿u¿lowego lub z hali, wycho-
dzi³ z takim przekonaniem -
by³o super, chcê wróciæ. Trze-
ba spowodowaæ, aby kibic
poczu³ siê czêœci¹ wydarze-
nia, by by³ on w³¹czany cho-
æby w doping. To co siê dzieje
na arenie sportowej ma byæ
dodatkiem do tego,  co siê
dzieje na trybunach, ¿eby
by³o takie otoczenie, taka at-
mosfera, taka zabawa, aby
on chcia³ wracaæ niezale¿nie
od tego, co mu siê serwuje na

arenie sportowej. Kibic ma siê
cieszyæ nie tylko lig¹, awan-
sami, medalami, ale cieszyæ
siê z samego wydarzenia, z
atmosfery na trybunach.
Dobrym przyk³adem tu jest
chocia¿by memoria³  Edwar-
da Jancarza, który gromadzi
liczn¹ publicznoœæ. Tak jak
mówiê mo¿liwoœci jest wiele,
tym bardziej,  ¿e te dwie dys-
cypliny nios¹ ze sob¹ du¿y
³adunek emocji, na ¿u¿lu ma-
my prêdkoœæ, ryzyko, a  pi³ka
rêczna to  jest bardzo kontak-
towy i widowiskowy sport, to
jest te¿ sport dla twardzieli,
dla facetów ze stali.
- W kilku wywiadach
wspomina³ pan o tym, ¿e
chcia³b, ¿eby kibice aktyw-
nie brali udzia³ w zarz¹dza-
niu klubem. Podawa³ pan
przyk³ady z ligi hiszpa-
ñskiej, gdzie  socios maj¹
nawet wp³yw na wybór pre-
zesa klubu. Nie uwa¿a pan,
¿e w polskich warunkach
wydaje siê to wrêcz nie-
mo¿liwe?

- A ja lubiê rzeczy niemo¿li-
we, jesteœmy w trakcie reali-
zacji tego projektu.
- To proszê przybli¿yæ ten
projekt. Jak kibice mieliby
przyk³adowo wybieraæ pa-
na na prezesa klubu?

- Kibice maj¹ wybieraæ pre-
zesa, a on sam sobie dobiera
wspó³pracowników. Jeœli
wszystko pójdzie po mojej
myœli, to kibice bêd¹ wybie-
raæ prezesa i to nie bêdê ja,
bo planuje najpóŸniej defini-
tywnie za piêæ lat z funkcj¹
prezesa siê po¿egnaæ, co
oczywiœcie nie musi ozna-
czaæ odejœcia z klubu.

- Czyli jakaœ funkcja dy-
rektora sportowego  dla pa-
na?

- Nie wiem, to ju¿ zale¿y od
nowego prezesa (ze œmie-
chem). Wrócê tylko do tego o
czym zacz¹³em mówiæ.
Chcia³bym, aby za tych kilka
lat kibice mieli mo¿liwoœæ wy-
boru prezesa bêd¹c cz³onka-
mi klubu. Funkcjonuje to w
Europie Zachodniej, gdzie ki-
bice wnosz¹ sta³¹ roczn¹
op³atê by mieæ okreœlone
przywileje. Chcemy u nas siê
z tym zmierzyæ, chcemy by w
przysz³oœci cz³onkowie klubu
mieli bierne i czynne prawo
wyborcze , by mentalnie mó-
wili to jest mój klub. Mówiê te-
raz oczywiœcie has³owo, bo to
szersze zagadnienie,  ale je-
œli mi to siê za piêæ lat uda, to
bêdê szczêœliwy.
- Wœród wielu kibiców
¿u¿lowych  panuje opinia,

¿e Stal  powinna siê skupiæ
tylko na ¿u¿lu, aby nie roz-
praszaæ energii, pieniêdzy
na inne sekcje.  Czy maj¹
oni racjê?

- Oczywiœcie, ¿e maj¹ racjê,
¿e ³atwiej siê skupiæ na jed-
nym punkcie, na jednym celu.
- To w takim razie sk¹d
ten pomys³ na pi³kê rêczn¹
pod skrzyd³ami Stali?

- Uwa¿am, ¿e dwie mocne
dyscypliny w jednym klubie to
jest trudne, ale nie jest to nie-
mo¿liwe. My chcemy dostar-
czyæ kibicom rozrywki, emocji
przez ca³y rok, a  nie jedynie
¿u¿el, który trwa tylko pó³ ro-
ku, a drugie pó³  nic siê nie
dzieje. Przez pó³ roku mamy
okres martwy, dziej¹ siê
ró¿ne rzeczy marketingowe,
ale nie jest to ¿u¿el, nie ma
emocji sportowych dla kibi-
ców. Dlatego zapad³a decyz-
ja, aby poszukaæ drugiej dys-
cypliny i tak siê z³o¿y³o, ¿e
dla pi³ki rêcznej w naszym
mieœcie nasta³y trudne czasy.
Sekcja zosta³a zlikwidowana,
w ogóle przez dwa lata nie
by³o pi³ki  rêcznej w Gorzo-
wie. Wtedy zdecydowaliœmy
siê w klubie reaktywowaæ
pi³kê rêczn¹, by emocje by³y
ca³y rok pod mark¹ Stali.
- Na pierwszy rzut oka wy-
daje siê, ¿e Stal to œwietnie
prosperuj¹cy klub z wielo-
ma kibicami, z piêkn¹ tra-
dycj¹, ale sa jakieœ za-
gro¿enia organizacyjno-fi-
nansowe dla
funkcjonowania Stali? 

- Oczywiœcie, zagro¿enia fi-
nansowe s¹ nieustanne. Sy-
tuacja finansowa klubu jest
trudna i zwi¹zana jest z gi-
gantycznym kredytem 3,5
mln z³oty, który zaci¹gnêli-
œmy i mo¿e to na zewn¹trz
wygl¹da kolorowo, ale w
œrodku w klubie, jest codzien-
na walka o to, by przyci¹gaæ
sponsorów, pozyskiwaæ œrod-
ki finansowe. Chodzi o to, by
z jednej strony ³¹czyæ sp³atê
kredytu z jak najlepszym wy-
nikiem sportowym i zapi-
êciem bud¿etu. Powiem tak,
to jest dla nas bardzo trudne.
Pewnie niektórzy siê zapytaj¹
o kwotê zad³u¿enia, a jak nie
powiem to pan zapyta. W tej
chwili pozosta³o nam do
sp³aty 1,5 mln z  3,5. Cierpi-
my wiêc, krwawimy, ale z
uporem maniaka realizujemy
najwa¿niejszy cel, czyli ³¹cze-
nie sp³aty kredytu z wysokim
wynikiem sportowym.

PRZEMYS³AW DYGAS

Prezes I.M. Zmora chce, by emocje były cały rok pod marką Stali
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Stal ma przyciągać kibiców
przez cały rok
Pi³ka rêczna ma w Gorzowie bogate tradycje. 

● Więcej sportu każdego dnia na stronach www.echogorzowa.pl ●
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Tym bardziej, ¿e ka¿demu
kibicowi wydaje siê, i¿ œwiet-
nie zna przepisy gry w pi³kê
no¿n¹. O tym jak zostaæ
sêdzi¹  i radziæ sobie z
presj¹ kibiców rozmawiamy
z arbitrem z Lubuskiego Ko-
legium Sêdziów Dawidem
Kuraszkiewiczem.
- W jakim wieku zacz¹³eœ
swoj¹ przygodê z  gwizd-
kiem?

- Próbowa³em swoich si³ ja-
ko pi³karz, ale kontuzja spra-
wi³a, ¿e musia³em zrezygno-
waæ i wtedy pojawi³a siê myœl
o tym, aby zapisaæ siê na
kurs sêdziego. Mia³em wtedy
dziewiêtnaœcie lat.
- Na jakim szczeblu rozgry-
wek obecnie sêdziujesz?      

- Jestem  sêdzi¹ asysten-
tem w rozgrywkach trzecioli-
gowych oraz sêdzi¹
g³ównym w  czwartej lidze i
ni¿szych klasach.
- Jakie wymagania trzeba
spe³niæ, aby zostaæ sêdzia?

- Podstawowe warunki to
ukoñczenie 16 roku ¿ycia,
niekaralnoœæ, wykszta³cenie
œrednie oraz oczywiœcie  za-
liczenie z pozytywnym wyni-
kiem kursu sêdziowskiego  i
testu sprawnoœciowego.   
- Du¿o osób siê zg³asza

na kursy sêdziowskie?

- Ci¹gle za ma³o, gdy¿ w
tej chwili w naszym woje-
wództwie mamy oko³o trzy-
stu sêdziów i zdarza siê, ¿e
nie wszystkie mecze s¹ w
pe³ni obsadzone przez
sêdziów.
- Czy kobiety tak¿e
sêdziuj¹ mecze pi³ki
no¿nej w naszym woje-
wództwie ?

- S¹ trzy kobiety w Lubu-
skim Kolegium Sêdziów, w
tym jedna z gorzowskiego
kolegium. Co ciekawe, w
trwaj¹cym w³aœnie kursie
sêdziowskim w podkolegium
gorzowsko-drezdeneckim
jest piêæ kobiet.
- Jakie jest wynagrodze-
nie sêdziów w ni¿szych li-
gach?

- Sêdzia g³ówny w A klasie
otrzymuje 160 z³oty, w 3 li-
dze 350 z³, w 4 lidze 270 z³.
- Czêsto  zmieniaj¹ siê
przepisy  gry w pi³kê no¿na?

- Zmiany s¹ czêste,
sêdziuje od 2010 r. i mam
ju¿ 8 ksi¹¿ek z przepisami
gry  w pi³kê no¿n¹, a  w
ka¿dej s¹ jakieœ zmiany.
Najwiêksza rewolucja mia³a

miejsce przed sezonem
2016/2017.
- Jak wiêc dzia³acze i pi³ka-
rze  radz¹ sobie  ze zmiana-
mi przepisów gry?

- Wiadomo, ¿e w wy¿szych li-
gach s¹ specjalne spotkania
przed sezonem i wszystko jest
przekazywane. W ni¿szych li-
gach czêsto jest po prostu brak
zainteresowania klubów takimi
spotkaniami. 
- A kibice pi³karscy w
ni¿szych ligach nad¹¿aj¹ ze
zmianami  przepisów?

- Ró¿nie to bywa, ale niektó-
rych kibiców nie da sie przeko-
naæ, jak to siê mówi - kibic ma
zawsze racjê. Du¿¹ pracê wy-
konuje telewizja, która prze-
sta³a jedynie wytykaæ b³êdy
sêdziów, ale zaczê³a równie¿
pokazywaæ ich przyczynê. 
- Kiedyœ na s³abego
sêdziego kibice krzyczeli
„sêdzia kalosz”. Czy dziœ
mo¿na jeszcze takie okrzyki
us³yszeæ z trybun?

- Gdybym us³ysza³ z trybun
okrzyki „sêdzia kalosz” to
by³bym szczêœliwy. Teraz do
sêdziego lec¹  po prostu wul-
garne okrzyki z trybun i do te-
go jesteœmy przyzwyczajeni.
Raz tylko  na trybunach na
meczu, który sêdziowa³em,
by³a moja ¿ona. Powiedzia³a,

¿e nigdy wiêcej nie bêdzie
wys³uchiwa³a  przekleñstw pod
moim adresem i na mecze,
które sêdziujê ju¿ nie chodzi.
My musimy siê od tego izolo-
waæ i skupiæ na swojej pracy.
- Czy zdarzy³y sie jakieœ

propozycje korupcyjne w
tych ni¿szych ligach?

- Odk¹d sêdziuje, czyli od
2010 r., to nie i bardzo siê z te-
go cieszê. Wiadomo jak to by³o
wczeœniej w œrodowisku pi³kar-
skim, ale ja to znam z opowie-
œci lub z mediów. W ni¿szych
ligach, na co zwróci³ nam
uwagê ostatnio Wydzia³ Dys-
cypliny, trzeba zdawaæ sobie
sprawê, ¿e zawodnicy, trene-
rzy czy dzia³acze  mog¹ usta-
wiaæ mecze pod k¹tem
zak³adów bukmacherskich.
Czasami  dziwne wyniki siê
zdarzaj¹, w ni¿szych ligach
mo¿na ju¿ przecie¿ obstawiaæ
liczbê rzutów ró¿nych, ¿ó³tych
czy czerwonych kartek.
- Kto jest obecnie najlep-
szym sêdzi¹ pi³karskim w
Polsce?

- Bez w¹tpienia Szymon Mar-
ciniak, obserwujê go od dawna
zanim zosta³ jeszcze sêdzi¹
miêdzynarodowym i bardzo
podoba mi siê jego sposób
sêdziowania. 

PRZEMYS³AW DYGAS 

Dawid Kuraszkiewicz już wie, że sędziowanie nie jest proste, łatwe i przyjemne

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 D
aw

id
a 

Ku
ra

sz
kie

wi
cz

a

Kibice już nie krzyczą,
że „sędzia kalosz”
Sêdziowanie spotkañ pi³karskich  to nie jest ³atwy kawa³ek chleba. 

r  e  k  l  a  m  a
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- Na niedawnej uroczys-
toœci wrêczenia nagród
przez prezydenta miasta
za ubieg³oroczne wyniki
wœród wyró¿nionych zna-
laz³o siê wielu sportowców
i trenerów Startu. Czy
oznacza to, ¿e Start ca³y
czas roœnie w si³ê?

- Tak, mo¿e nie w szybkim
tempie, ale systematycznie
rozwijamy szkolenie nie tylko
w lekkoatletyce czy ³ucznic-
twie. Z tych dwóch dyscy-
plin s³yniemy, ale proszê
mi wierzyæ, ¿e nasz klub
wygl¹da zupe³nie inaczej
ni¿ by³o to przed dziesi-
êcioma jeszcze laty. Coraz
wiêcej medali zdobywamy
w innych dyscyplinach,
mamy coraz wiêcej kadro-
wiczów. Dziêki temu stali-
œmy siê jednym z
wiod¹cych gorzowskich
klubów sportowych, z cze-
go oczywiœcie bardzo siê
cieszymy. Swoj¹ drog¹
sport niepe³nosprawnych
mocno siê rozwija w ca³ym
kraju i konkurencja dziêki
temu jest coraz silniejsza a
poziom wy¿szy. Bez
wzglêdu na dyscypliny.

- W gronie wyró¿nionych
nie by³o jednak wszystkich
gwiazd Startu. Co siê
sta³o?

- Ubolewam, ¿e nie wszys-
cy zostali nagrodzeni przez
prezydenta, bo choæ zdoby-
wali medale dla Gorzowa, to
jednak zamieszkuj¹ w innych
gminach, a to wyklucza ich,
zgodnie z przyjêt¹ uchwa³¹,
z nagród. Pierwszy raz spot-
ka³em siê z tak¹ sytuacj¹.
- Rosn¹ca liczba upra-
wiaj¹cych sport wœród nie-
pe³nosprawnych na pewno
z jednej strony cieszy, z
drugiej mo¿e martwiæ, ¿e
roœnie nam iloœæ osób z
ró¿nymi problemami zdro-
wotnymi. Czy tak jest rze-
czywiœcie?

- Nie, kiedyœ po prostu zde-
cydowanie mniej m³odych lu-
dzi z problemami zdrowot-
nymi garnê³o siê do sportu.
Czêsto z powodu wiêkszych
barier, zw³aszcza architek-
tonicznych. Dawniej nie-
pe³nosprawnemu trudno
by³o pójœæ na stadion, ¿eby
obejrzeæ zawody, a co do-
piero, ¿eby móc trenowaæ.
Teraz nowopowstaj¹ce

obiekty sportowe tych barier
ju¿ na ogó³ nie maj¹. 
- To jedyna przeszkoda?
- Kiedyœ trudno by³o te¿ za-

chêciæ do treningów z takie-
go zwyk³ego ludzkiego po-
wodu. Wiadomo, niepe³nos-

prawni czêsto wstydz¹ siê
swoich u³omnoœci. Dzisiaj
jest trochê ³atwiej. Sport nie-
pe³nosprawnych sta³ siê wi-
doczny i jest bardziej doce-
niany. Zosta³ tak¿e pod wie-
loma wzglêdami zrównany

ze sportem dla pe³nospraw-
nych. Nie oznacza to, ¿e
m³odzi sami siê do nas
pchaj¹. Musimy czêsto ich
namawiaæ do spróbowania
si³.
- G³ównym tematem, i to
od lat, poruszanym niemal
w ka¿dej rozmowie z
dzia³aczami, trenerami, za-
wodnikami jest stan go-
rzowskiej bazy sportowej.
Wiadomo, ¿e dla was naj-
wa¿niejszy jest stadion
lekkoatletyczny, który
wreszcie ma powstaæ. Cie-
szy siê pan?

- Gorzów nigdy nie by³ tak
blisko wymarzonego stadio-
nu lekkoatletycznego, ale i
porz¹dnej hali sportowej, bo
ona te¿ powinna byæ
nied³ugo realizowana. Jak
teraz nie zrobimy tego
wszystko, to ju¿ chyba nigdy
tego nie zrobimy. Swoj¹
drog¹ z wszystkich stron jest
chêæ zbudowania obu obiek-
tów. Ze strony miasta, ale i
województwa. W³aœnie nie-
dawno rozmawia³em z wice-
wojewod¹ Robertem Palu-
chem, który jest tak¿e sze-
fem lubuskiej lekkoatletyki i

zapewni³ mnie, ¿e trzyma
rêkê na pulsie od strony
rz¹dowej.
- Jak mocno mo¿e zmie-
niæ wasze ¿ycie sportowe
nowoczesny stadion lek-
koatletyczny?

- Nie wiem, ale wiem jedno,
¿e wreszcie bêdziemy mogli
pokazaæ swoje umiejêtnoœci
gorzowianom, naszym rodzi-
nom, przyjacio³om i kibicom.
Od lat marz¹ siê nam wy-
stêpy przed swoimi kibicami,
a nie ci¹g³e wyjazdy na inne
stadiony. Liczê te¿, ¿e pre-
zentuj¹c siê przed go-
rzowsk¹ publicznoœci¹
uœwiadomimy pogl¹dowo na
czym tak naprawdê polega
wyczynowy sport niepe³nos-
prawnych. Lekkoatletyka jest
naprawdê wspania³ym spor-
tem, bez wzglêdu na to, czy
walcz¹ niepe³nosprawni czy
w pe³ni zdrowi. A niedawne
sukcesy Polaków na mistrzo-
stwach œwiata w Birmingham
pokaza³y, ¿e jako nacja po-
wa¿nie liczymy siê w œwie-
cie. ¯eby jednak dalej odno-
siæ sukcesy potrzebne s¹
obiekty sportowe.

ROBERT BOROWY

Trener Zbigniew Lewkowicz ma powody do zadowolenia, ale
i nadzieję, że będzie jeszcze lepiej
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Żeby odnosić sukcesy potrzebne są
obiekty sportowe
Rozmowa ze Zbigniewem Lewkowiczem, wiceprezesem ds. sportowych oraz trenerem niepe³nosprawnych lekkoatletów Startu Gorzów

● Więcej sportu każdego dnia na stronach www.echogorzowa.pl ●

O tym sukcesie i pracy z
m³odymi koszykarkami roz-
mawiamy z trenerem Rober-
tem Pieczyrakiem.
- Drugie miejsce w kraju
to dla pana zaskoczenie
czy zas³u¿one drugie
miejsce?
- Zespó³  pracowa³ na ten

sukces  ca³y rok, a nawet
wczeœniej. Dziewczyny reali-
zowa³y zamierzenia taktycz-
ne w ka¿dym meczu, gra³y
bardzo ambitnie i dziêki te-
mu zagra³y w finale.  
-  Czego wiêc zabrak³o w
finale z zespo³em z Gdyni,
¿eby wygraæ ?

- Myœlê, ¿e trochê umiej-
êtnoœci, byliœmy bardzo
m³odym zespo³em. Dru¿yna
z Gdyni by³a bardziej do-
œwiadczona i mia³a u siebie
najwiêkszy talent ostatnich
lat - Makurat. Do tego w
sk³adzie inne zawodniczki,
które graj¹ ju¿ w ekstrakla-
sie, my takich zawodniczek
nie mieliœmy.
- Wyró¿nia³y siê w pana
dru¿ynie Wiktoria Keller,
Jagoda Szczêsna, Wiktoria

Kuczyñska. Która z nich
ma najwiêksze szansê by
prezentowaæ poziom Ag-
nieszki Szott czy Justyny
¯urowskiej ?

- Trudno powiedzieæ, ja po-
wiem inaczej, chcia³bym, aby
z tej naszej grupy kilka za-
wodniczek zagra³o na pozio-
mie ekstraklasy. Tak by³o z
dziewczynami, które teraz
graj¹ w ekstraklasie, jak
Magdalena Szajtauer, Daria
Stelmach czy Beata Jawors-
ka, które wysz³y spod naszej
rêki. Trzeba ciê¿ko pracowaæ
i z ka¿dym rokiem robiæ
postêpy. Wymienione przez
pana dziewczyny  maj¹ spo-
ry potencja³ i tylko do nich
zale¿y czy to wykorzystaj¹.
- Ile razy trenujecie w ty-
godniu ?

- Trenujemy  szeœæ razy w
tygodniu, zazwyczaj dzieñ
po meczu koszykarki maj¹
wolne. Czasami niektóre z
nich pojawiaj¹ siê na trenin-
gach seniorskiego zespo³u,
gdy s¹ braki kadrowe. Do-
dam, ¿e wszystkie dziewczy-
ny siê ucz¹ i treningi musimy

dopasowaæ do planów lek-
cyjnych.

- W jaki sposób szukacie
zawodniczek  poza Gorzo-
wem ?

- Obserwujemy  mecze ka-
detek i m³odziczek, bo

czêsto w przypadku juniorek
jest ju¿ za póŸno, gdy¿ kon-
kurencja nie œpi. Czêœæ za-
wodniczek pochodzi z pro-
gramu „Nauka,
sport, przysz³oœæ”, wtedy w
ramach turnieju goœcimy

dziewczyny z pobliskich
miejscowoœci.  Obserwujemy
zawodniczki z ca³ej Polski,
tak do nas trafi³a przyk³ado-
wo Magda Szajtauer w wie-
ku 15 lat.
-Trzeci raz z rzêdu AZS
wygrywa klasyfikacjê na
najlepiej szkol¹cy klub w
Polsce w ¿eñskiej koszy-
kówce. Jak to siê robi ?

- Trzeba w ka¿dej kategorii
wiekowej  punktowaæ i suma
punktów decyduje o zwyci-
êstwie. Wa¿ne jest by  nie
mieæ tzw. dziur w  szkoleniu.
Nam siê to udaje dziêki gru-
pom œrodowiskowym,
wspó³prac¹ z SP 13, po-
wo³aniem Akademickiego
Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego, które jest teraz
w trakcie przekszta³cenia w
liceum, przy wspó³pracy z
Akademi¹ im. Jakuba z Pa-
rady¿a. W klasach ucz¹ siê i
trenuj¹ dziewczyny z projek-
tu, o którym wspomina³em i
to wszytko sprawia, ¿e
mo¿emy mówiæ o ci¹g³oœci
szkolenia. Spora w tym
zas³uga  trenerów, którzy

pracuj¹ z dziewczynami w
grupach naborowych, gru-
pach wstêpnego szkolenia,
bo trzeba ten najtrudniejszy
etap  pracy wykonaæ zanim
zawodniczki trafi¹ do ze-
spo³ów m³odzie¿owych AZS
AJP.
- Osi¹ga pan sukcesy z
zespo³ami m³odzie¿owymi,
asystuje pan od dawna tre-
nerowi Maciejewskiemu.
Jest pan gotowy na pracê
z zespo³em seniorskim,
np. poza Gorzowem ?

- Pewnie by³bym gotowy,
ale zupe³nie nie myœlê o tym.
Skupiam siê na pracy w Go-
rzowie, z trenerem Macie-
jewskim rozumiemy siê bez
s³ów. Wiele radoœci sprawia
mi  praca z m³odzie¿¹, a tre-
ner Maciejewski niech tu
pracuje jak najd³u¿ej, bo jest
bardzo zwi¹zany z Gorzo-
wem i jest to najlepsza oso-
ba na to stanowisko. W Pol-
sce zreszt¹ wiedz¹, ¿e ja z
Gorzowa nie odejdê, jestem
tu 16 lat i dobrze siê tu
czujê.

PRZEMYS³AW DYGAS

Te dziewczyny  mają spory potencjał
Koszykarki ENEA AZS AJP Gorzów ponownie zosta³y wicemistrzyniami Polski w kategorii do 22 lat. 

Trener Robert Pieczyrak jest mocno związany z Gorzowem
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- Kiedy w trakcie niedaw-
nych mistrzostw œwiata w
Birmingham ogl¹da³ pan
biegaj¹c¹ w polskiej sztafe-
cie swoj¹ wychowankê Na-
taliê Kaczmarek, to co pan
sobie pomyœla³? 

- Czu³em siê bardzo dumny.
A co pomyœla³em? ¯e nawet
w tak trudnych warunkach ba-
zowych, jakie mamy w Gorzo-
wie, jesteœmy w stanie wy-
szkoliæ medalistów mistrzostw
œwiata. Gorzej z ich utrzyma-
niem. Nie jest to tanie. Mi³e
jest to, ¿e w³adze miasta sta-
raj¹ siê wynagradzaæ naszych
sportowców, fundowane s¹
stypendia, ale wa¿niejsza jest
istniej¹ca obecnie strategia
rozwoju sportu w mieœcie.
Trzeba j¹ zmieniæ i wpisaæ lek-
koatletykê na poziomie senior-
skim. W tej chwili w klubie ma-
my przyk³adowo Agatê Zie-
ñkowicz, która trenuje pod
okiem Zenona Kowalskiego.
W zesz³ym roku startowa³a w
m³odzie¿owych mistrzo-
stwach Europy, obecnie jest
seniork¹ i nie mamy ju¿ na ni¹
finansowania. A jest szansa,
¿e zakwalifikuje siê na mist-
rzostwa Europy do Berlina.
Wa¿ne jest tak¿e to, co ofe-
ruj¹ uczelnie. A w³aœciwie cze-
go jeszcze nie oferuj¹. Nie s¹
one przygotowane na utrzy-
manie sportowców na wyso-
kim poziomie. Chodzi o sty-
pendia, ale nie tylko. Druga
sprawa to, o czym ju¿ wspom-
nia³em w pierwszym zdaniu,
brakuje dobrej bazy sporto-
wej.

- Jest szansa, ¿e w przy-
sz³ym roku bêdziemy mieli
stadion lekkoatletyczny. Na
ile to mo¿e zmieniæ organi-
zacjê szkolenia i czy dziêki
temu nasi uzdolnieni lekko-
atleci bêd¹ chcieli jednak
wi¹zaæ kariery z gorzow-
skim œrodowiskiem? 

- Dobra baza to po³owa suk-
cesu. Je¿eli dostaniemy sta-
dion z oœmiotorow¹ bie¿ni¹
tartanow¹ to naprawdê bêdzie
ju¿ nieŸle. Do pe³ni szczêœcia
bêdzie nam brakowa³o tunelu
halowego z tartanem, bo sa-
ma hala widowiskowo-sporto-
wa nic nam nie da. Jakoœ so-
bie bêdziemy musieli radziæ.
Tartan ma to do siebie, ¿e na-
wet jak zim¹ spadnie œnieg,
to mo¿na go odgarn¹æ i tre-
nowaæ. Na m¹czce, któr¹
mamy obecnie na stadionie
przy ul. Wyszyñskiego, jest to
niemo¿liwe. Podobnie jest
przy dodatnich temperatu-
rach. Jak popada deszcz, to
po tartanie mo¿na biegaæ,
m¹czka nawet przez kilka czy
kilkanaœcie dni nie nadaje siê
wtedy do u¿ytku. To powodu-
je, ¿e czêsto trzeba robiæ tre-
ningi zastêpcze, a moi za-
wodnicy do ostatniej chwili
nie wiedz¹, gdzie ostatecznie
zostanie przeprowadzony tre-
ning. To bywa frustruj¹ce i
mêcz¹ce.
- Czy jesteœmy miastem,
które staæ na utrzymanie
dobrej lekkoatletyki, bo
obok prowadzonej przez
pana sekcji mamy te¿ siln¹
sekcjê niepe³nosprawnych

lekkoatletów w Starcie Go-
rzów?

- Generalnie nie jest to jakoœ
wyj¹tkowo kosztowny sport.
Mówi¹c o potrzebie zwiêksze-
nia finansowania mówimy tutaj
o pojedynczych dos³ownie
osobach, które osi¹gaj¹ zna-
komite wyniki i wchodz¹ w
wiek seniorski. Natomiast
spójrzmy na korzyœci p³yn¹ce z
uprawiania lekkoatletyki. Jest
ich mnóstwo. Przede wszyst-
kich garn¹ce siê do tej dyscy-
pliny dzieci. Nie bez przypadku
o lekkoatletyce mówi siê królo-
wa sportu. W Gorzowie nie jest
ona mo¿e dobrze jeszcze roz-
poznana, bo nie mo¿emy or-
ganizowaæ tutaj ciekawych im-

prez. Kiedy bêdzie stadion,
jestem przekonany, ¿e zainte-
resowanie tym sportem
znacz¹co wzroœnie. W przy-
sz³ym roku mamy u nas fina³y
Letniej Olimpiady M³odzie¿y i
przez cztery dni wyst¹pi ponad
tysi¹c lekkoatletów z ca³ej Pol-
ski. To bêdzie wspania³a pro-
mocja miasta i dyscypliny.
Zw³aszcza, ¿e wystawimy siln¹
reprezentacjê, z wieloma
obecnymi ju¿ medalistami
mistrzostw Polski. Maj¹c ju¿
gotowy stadion ³atwiej bêdzie
nam organizowaæ, wspólnie
nawet ze Startem, ciekawe mi-
tingi krajowe czy miêdzynaro-
dowe. Tu nie ma potrzeby roz-
grywania wszystkich konku-

rencji. Mo¿na wybraæ i poka-
zaæ kibicom te najbardziej eks-
cytuj¹ce. Na razie medialnie i
marketingowo w mieœcie nie
istniejemy, bo nie mamy gdzie
zaprosiæ kibiców. (…).
- A m³odzie¿ garnie siê do
lekkoatletyki w naszym mie-
œcie?

- Z k³opotami, ale to siê po-
winno zmieniæ z chwil¹ rozbu-
dowy infrastruktury. Twierdzê to
na podstawie tego, co widzê w
kraju. Wszêdzie, gdzie powsta-
je nowa baza, zainteresowanie
uprawianiem lekkoatletyki ro-
œnie w ekspresowym tempie. 
- Natalia Kaczmarek, Agata
Zieñkowicz, Antoni Walicki,
to s¹ tylko niektóre nazwis-
ka naszych lekkoatletów,
którzy ju¿ siêgaj¹ po du¿e
sukcesy. To co bêdzie, jak
bêdziecie mieli profesjonal-
ne warunki do treningów?

- Niewykluczone, ¿e do Go-
rzowa przyjedzie kilku utalen-
towanych lekkoatletów, bo jak
tylko us³yszeli, ¿e ma u nas
byæ œwietny stadion, to zg³osili
akces trenowania i zamieszka-
nia w Gorzowie. Niewykluczo-
ne, ¿e równie¿ Natalia zechce
do nas powróciæ. Mo¿e nie od
razu, ale po studiach czemu
nie. Na razie jest ona jedynie
wypo¿yczona do AZS AWF
Wroc³aw. Wa¿niejsze jednak
jest to, ¿e bêdziemy mogli
wiêcej czasu spêdzaæ na miej-
scu. Obecne sukcesy nie bior¹
siê z tego, ¿e trenujemy w Go-
rzowie, bo nie mamy gdzie tu-
taj trenowaæ tak naprawdê.
Bior¹ siê one z ci¹g³ych wyjaz-

dów w poszukiwaniu dobrej
bazy.
- To gdzie na co dzieñ s¹
prowadzone specjalistyczne
treningi?

- Ró¿nie. W Gorzowie ko-
rzystamy ze wspomnianego
stadionu przy ul. Wyszyñskie-
go, korzystamy równie¿ ze sta-
dionu przy I LO przy Puszkina.
JeŸdzimy ponadto po okolicz-
nych miejscowoœciach, gdzie
warunki s¹ lepsze, jak w S³ubi-
cach, Barlinku czy Sulêcinie.
Najwiêcej jeszcze daje nam to,
¿e prowadzê reprezentacjê
Polski juniorek w sprincie i dzi-
êki temu mamy du¿o wyjaz-
dów kadrowych.  Rocznie jest
to 7-8 zgrupowañ. A warto wie-
dzieæ, ¿e od oœmiu lat mamy
corocznie kilku reprezentantów
Polski w ró¿nych kategoriach
wiekowych. W tym sezonie
mamy troje lekkoatletów.
- Wierzy pan w powstanie u
nas stadionu lekkoatletycz-
nego?

- Wierzê, poniewa¿ wszêdzie
zapali³o siê dla tej inwestycji zie-
lone œwiat³o. Równie¿ w Minis-
terstwie Sportu i Turystyki, co
jest bardzo wa¿ne. Teraz bêd¹
sk³adane dokumenty, a budo-
wa powinna ruszyæ w sierpniu.
Olimpiada swój pocz¹tek ma
20 lipca 2019 roku, a wiêc do
tego momentu wszystko musi
byæ zrobione, przyjête, przetes-
towane. Liczê, ¿e wiosn¹ przy-
sz³ego roku bêdzie robiona wy-
lewka pod bie¿niê, a wtedy uda
siê wszystko zrobiæ w wyzna-
czonym czasie. 

ROBERT BOROWY
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Zainteresowanie tym sportem wzrośnie
Rozmowa z Tomaszem Sask¹, trenerem lekkoatletów ALKS AJP Gorzów oraz reprezentacji Polski juniorów

● Więcej sportu każdego dnia na stronach www.echogorzowa.pl ●

-  Jest pan fanem szczy-
piorniaka?
- Od d³u¿szego czasu

wspó³pracujê z akademi¹
pi³karsk¹ Stali.  Mam dobre
kontakty z prezesem Zmor¹ i
jak tylko czas pozwala, to jes-
tem nie tylko na meczach pi³ki
rêcznej, ale tak¿e na ¿u¿lu.
Poza tym moim dobrym ko-
leg¹ jest Oskar Serpina, któ-
remu mocno kibicuje.
- Czyli pi³ka rêczna nie
jest panu obca ?

- To bardzo kontaktowy
sport, sporo emocji, twardej
gry i jak by³em m³odym
ch³opcem to chodzi³em kibi-
cowaæ rêcznym w Poznaniu.
Zreszt¹ nie tylko im , ale rów-
nie¿ koszykarzom, którzy byli
wówczas najlepsi w kraju.
- A jak wygl¹da wspó³pra-
ca  pana akademii z akade-
mi¹ pi³karsk¹ Stali ?

- Wspieramy  akademiê
Stali, ona siê poma³u rozwi-
ja, chcemy jak najwiêcej
dzieci wyci¹gn¹æ  z domów,
sprzed komputerów i telefo-
nów, aby poruszali siê po bo-
isku. Stal ma niesamowit¹
markê i idzie to w dobrym
kierunku, a zajêcia s¹  tam
prowadzone   bardzo profes-
jonalnie. 
- Akademia Reissa ca³y
czas siê rozwija w kraju,
ale czy jeszcze wychodzi
pan na boisko, by zagraæ w
jakiœ meczach ?

-  Anga¿uje siê mocno w
rozwój akademii, ale tylko
jak mam jakieœ zaproszenia
na mecze pokazowe, to
chêtnie w nich uczestniczê.
Ostatnio przyk³adowo z
oldbojami Herthy Berlin
by³em w Madrycie, gdzie
graliœmy z  oldbojami Realu,

a mi uda³o siê strzeliæ
bramkê i asystowaæ. Potem
ogl¹daliœmy mecz Realu w li-
dze mistrzów. Cieszê siê
wiêc, ¿e klub z Berlina o
mnie pamiêta. W Berlinie
jestem  doœæ czêsto, a przy
okazji i w Gorzowie staram
siê pojawiaæ na meczach
pi³ki rêcznej i dopingowaæ
ch³opaków.
- Jak oceniasz szanse
Stali w rozgrywkach pi³ki
rêcznej ?

- Myœlê, ¿e  jest tu fajna
ekipa - pokazali w ubieg³ym
sezonie, ¿e mog¹ wygrywaæ
ze wszystkimi. Ja im bardzo
kibicujê i chcê aby grali
wy¿ej, ale z tego co wiem,
to sprawa gry w superlidze
zale¿y od tego kiedy po-
wstanie w Gorzowie nowa
hala.

PRZEMYS³AW DYGAS

Kibicuje Oskarowi  Serpinie, lubi też żużel
Na meczach szczypiornistów Stali czêstym goœciem jest by³y pi³karz Lecha Poznañ Piotr Reiss. 

Piotr Reiss całe swoje życie związany jest z piłką nożną, ale lubi też inne dyscypliny sportu
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Trener Tomasz Saska chciałby, aby lekkoatleci mogli wresz-
cie  trenować i startować w naszym mieście
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W wieku dwudziestu lat, w
roku 1989 trafi³ do Gorzowa
z ma³ego klubu jakim by³a
Noteæ Czarnków w Wielko-
polsce.

- Rezerwy Stilonu gra³y
wówczas mecz w Czarnko-
wie i trener Waldemar Stupi-
ñski  zauwa¿y³ w bramce
gospodarzy m³odego
ch³opaka, który co prawda
przepuœci³  szeœæ bramek,
ale wielokrotnie wspania³ymi
interwencjami ratowa³ swój
klub - wspomina by³y kierow-
nik Stilonu Liwiusz Sieradz-
ki. 

Po tym meczu, Stilon za-
prosi³ na testy m³odego
bramkarza, a wkrótce posta-
nowiono, ¿e  bramkarz ro-
dem z Czarnkowa bêdzie
broni³ barw gorzowskiego
klubu. 

- Dla mnie by³a to niesamo-
wita sprawa. Cieszy³em siê,
¿e taki klub jak Stilon mnie
zauwa¿y³ i zaproponowa³
granie u siebie.  Czeka³em
na swoj¹ szansê i ciê¿ko
pracowa³em na treningach.
W tym czasie w kadrze ze-
spo³u byli doœwiadczeni
bramkarze - Bogus³aw Sku-
pieñ i Krzysztof Skrzyñski -
przypomina  Jaros³aw
Stró¿yñski.

Talent i praca na trenin-
gach doprowadzi³y do tego,
¿e Stró¿yñski sta³ siê nie-
kwestionowanym numerem
jeden w bramce drugoli-
gowego Stilonu. Niebie-
sko- biali mieli na
pocz¹tku lat 90-ych XX
wieku bardzo dobrych za-
wodników, którzy z powo-
dzeniem mogli graæ w
wy¿szej l idze. Filarami
dru¿yny byli m.in. Zenon
Burzawa, Franciszek Fi-
las, Arkadiusz Dragon,
Zdzis³aw Dudziec, Józef
Ludniewski, S³awomir
Twardygrosz. Pewnym
punktem dru¿yny by³ te¿
Jaros³aw Stró¿yñski,
mierz¹cy 185 cm bram-
karz, nie pope³nia³ b³êdów
w czasie gry, a Stilon
móg³ nawet awansowaæ
do ówczesnej pierwszej ligi.

- Mieliœmy mocn¹ dru¿ynê,
by³a nawet szansa na
awans, ale z ró¿nych przy-
czyn nie zosta³a wykorzysta-
na. Trudno powiedzieæ po la-
tach dlaczego tak siê sta³o,
byæ  mo¿e czêœæ pi³karzy
obawia³a siê o swoj¹ przy-
sz³oœæ w dru¿ynie. Szkoda,
bo Stilon zas³ugiwa³ na

pierwsz¹ ligê - wspomina
bramkarz.

Stró¿yñski reprezentowa³
barwy Stilonu przez szeœæ
lat, w latach 1989- 1995 ro-
zegra³ 176 spotkañ. W 1995
roku jego bardzo dobra
postawa na boiskach drugo-
ligowych zosta³a zauwa¿ona
przez klub z  Wronek.

- Amica wtedy budowa³a
swoj¹ siln¹ pozycjê w pol-
skiej lidze, mia³a niesamowi-
te œrodki finansowe. Jesieni¹
1995 roku zadzwoni³ do nas
dzia³acz Amiki, znany potem
jako „Fryzjer” i powiedzia³, ¿e
Wronki chc¹ kupiæ
Stró¿yñskiego. Dla nich nie
by³o problemu, aby wykupiæ
Jarka ze Stilonu. Razem ze
Stró¿yñskim do Wronek po-
szed³ tak¿e Tomasz Suwary
- dodaje Sieradzki.

W silnej Amice pocz¹tkowo
by³ zmiennikiem doœwiad-
czonego, ale powoli
koñcz¹cego karierê Zbignie-
wa Pleœnierowicza, ale ju¿
po pierwszym okresie przy-
gotowawczym we Wronkach,
Stró¿yñski zacz¹³ broniæ co-
raz czêœciej. Przez kilka se-
zonów by³ podstawowym
bramkarzem, a Amica Wron-
ki sta³a siê licz¹cym klubem

na mapie Polski. Jej barwy
reprezentowa³o wielu zna-
nych pi³karzy, w tym kadro-
wicze m.in. Pawe³ Krzy-
sza³owicz, Adam Fedoruk,
Jacek Ziober, Jacek De-
mbiñski, Dariusz Dudka,
Grzegorz Szamotulski, Ja-
ros³aw Bieniuk, Mariusz
Kukie³ka.

- We Wronkach gra³o kilku
œwietnych zawodników, byli
w kadrze trenera Wójcika i
Engela, z tej ekipy dla
mnie najlepszym koleg¹
by³ napastnik Pawe³ Kry-
sza³owicz, który gra³  w
Bundeslidze i by³ na mist-
rzostwach œwiata w Korei i
Japoni. Dobre kontakty
mia³em te¿ z Adamem Fe-
dorukiem, byli te¿ krótko
koledzy  z Gorzowa - To-
masz Suwary czy œwiêtej
pamiêci Wiesiu Osiecki.
Wronki to ma³e miasto, kole-
dzy mieszkali wtedy w jed-
nym bloku, ja natomiast
mia³em blisko do rodzinnego
Czarnkowa i stamt¹d do-
je¿d¿a³em do Wronek - pod-
kreœla Stró¿yñski.

Amica ze Stró¿yñskim w
sk³adzie trzy razy zdoby³a
Puchar Polski, walczy³a o
czo³owe lokaty w lidze z Le-

gi¹ Warszawa czy Wis³¹
Kraków, gra³a na arenie eu-
ropejskiej.

- Dziêki wygranym w Pu-
charze Polski, mia³em okazjê
wyst¹piæ w kilkunastu me-
czach w europejskich pucha-
rach. Szczególnie zapami-
êta³em mecz w Madrycie z
Atletico, parê razy dobrze in-
terweniowa³em, ale mu-
sia³em zejœæ z boiska  kilka-
naœcie minut przed koñcem
z powodu kontuzji. Zde-
rzy³em siê ze œwietnym na-
pastnikiem, którym by³ Jim-
my Floyd Hasselbaink i nie
mog³em kontynuowaæ gry -
przywo³uje z pamiêci bram-
karz. Zreszt¹ w meczu z At-
letico Madryt zdarzy³a siê
œmieszna historia, gdy
zg³osi³em zmianê, a wejœæ
mia³ Czesiu Michniewicz,
obecny trener naszej kadry
m³odzie¿owej, to kamera
uchwyci³a go jak na ³awce
rezerwowych, przed wej-
œciem na murawê, za³atwia³
swoje potrzeby fizjologiczne.
Koledzy w szatni póŸniej z
tej sytuacji  czêsto ¿artowali i
byli z³oœliwi wobec Czesia -
dodaje ze œmiechem.

Dobra gra w lidze sprawi³a,
¿e wychowanek Noteci

Czarnków otrzyma³
powo³anie na mecz towarzy-
ski z Rosj¹ w 1998 r. na Sta-
dionie Œl¹skim.

- Byæ w kadrze, poznaæ at-
mosferê szatni to coœ niepo-
wtarzalnego. Z Rosj¹ nie za-
gra³em, ale by³em zadowolo-
ny, ¿e trener kadry Janusz
Wójcik mnie zauwa¿y³. Wte-
dy w kadrze bronili Adam
Matysek oraz  Kaziu Sidor-
czuk, - dodaje.

Klub z Wronek prowadzi³o
wielu  znanych trenerów
m.in. Pawe³ Janas, Stefan
Majewski, czy Grzegorz La-
to, jednak dla Stró¿yñskiego
najlepszym fachowcem by³
nieco zapomniany w Polsce
Stanis³aw Gzil, który przez
kilkanaœcie miesiêcy prowa-
dzi³ Amikê.

- Œwietny trener, przyby³ do
nas z Belgii, by³ kiedyœ re-
prezentantem Polski, prowa-
dzi³ ciekawe treningi, mo¿na
siê by³o wiele nauczyæ, stara³
siê wprowadziæ profesjonal-
ne wzorce z lig zachodnich-
zaznacza.

Pawe³ Janas, po przyjœciu
do Wronek, sprowadzi³ ze
sob¹ bramkarza Grzegorza
Szamotulskiego, a Ja-
ros³aw Stró¿yñski musia³

usi¹œæ na ³awce rezerwo-
wych i wiedzia³, ¿e jego dni
we Wronkach s¹ policzone.
W sumie w barwach Amiki w
pierwszej lidze  rozegra³ 152
spotkania. Mimo wielu pro-
pozycji  z innych klubów, po-
stanowi³ bawiæ siê pi³k¹ na
ni¿szym poziomie i wróci³ do
swojego rodzinnego   Czarn-
kowa.

- Po przyjœciu tzw. Warsza-
wy czyli trenera Janasa  i
wielu zawodników z Legii, w
tym Szamotulskiego nie
mia³em ju¿ szans na regu-
larn¹ grê i postanowi³em za-
koñczyæ karierê w  Amice. Z
Amic¹ osi¹gn¹³em naprawdê
wiele, gra³em tam prawie
osiem lat, mam bardzo
dobre wspomnienia, z wielo-
ma ch³opakami mam dobry
kontakt. Broni³em jeszcze
krótko w Noteci Czarnków, a
po wielu latach znajomi na-
mówili mnie jeszcze, aby
stan¹æ miêdzy s³upkami Lu-
buszanina Trzcianka, by³o to
w roku 2013. Obecnie tre-
nujê bramkarzy w juniorach
Nielby W¹growiec -
uzupe³nia.

Pisz¹c o Amice Wronki nie
mo¿na zapomnieæ o szarej
eminencji polskiego futbolu.
Ka¿dy kibic pi³ki no¿nej wie
jak¹ funkcjê pe³ni³ w tym klu-
bie dzia³acz zwany potocznie
„Fryzjerem”, który potrafi³
du¿o za³atwiæ, przez co Ami-
ca zyska³a póŸniej z³¹ s³awê.
Jaros³aw Stró¿yñski zna³
oczywiœcie „Fryzjera”, ale nie
chce rozwijaæ tematu. Jak
mówi³, jego zadaniem by³y
jak najlepsze wystêpy w
bramce Amiki.  

A jak  po latach wspomina
okres gry w Stilonie?

- Mam bardzo dobre
wspomnienia z Gorzowa,
st¹d ruszy³em z nadziejami
do wielkiej pi³ki i mogê po-
wiedzieæ, ¿e  mi siê uda³o, a
z kilkoma kolegami ze Stilo-
nu rywalizowa³em póŸniej
zreszt¹ na boiskach pierw-
szej ligi - podsumowa³. 

Obecnie by³y zawodnik
Stilonu mieszka w rodzin-
nym Czarnkowie, jest trene-
rem m³odych bramkarzy  w
wielkopolskich klubach i tym
siê chce zajmowaæ w przy-
sz³oœci. W Gorzowie pojawia
siê czêsto, ma tu krewnych,
kilka lat temu wzi¹³ nawet
udzia³ w meczu by³ych stilo-
nowców, na zaproszenie Li-
wiusza Sieradzkiego.

PRZEMYS³AW DYGAS

Ze Stilonu do europejskich
pucharów
Jednym z najlepszych bramkarzy w historii pi³karskiego Stilonu by³ Jaros³aw Stró¿yñski.  

ZKS Stilon 1992 r. W górnym rzędzie od lewej stoją: Piotr Janczylik, Paweł Antończyk, Dariusz Borowy, Sebastian Żłobiński,
Zdzisław Dudziec, Andrzej Chudy, Jarosław Jagodziński. W środkowym rzędzie od lewej: Ryszard Frańczuk (masażysta),
Zbigniew Niewiarowski (asystent trenera), Jacek Krysiński, Ryszard Drożdż, Mieczysław Broniszewski (trener), Zenon
Burzawa, Józef Ludniewski, Arkadiusz Dragon, Kazimierz Lisiewicz (II trener) oraz Liwiusz Sieradzki (kierownik drużyny). W
dolnym rzędzie od lewej siedzą: Zbigniew Bisaga, Robert Kowalewski, Leszek Homik, Jarosław Stróżyński, Robert
Cieślewicz, Mariusz Kowalczyk i  Radosław Babij.
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● Więcej sportu każdego dnia na stronach www.echogorzowa.pl ●
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Nawet kamień na kamieniu
się tu nie ostał
Kiedyœ tu by³ dwór, kaplica i park. Zosta³ jedynie park mocno zaniedbany. 

Ale z tym miejscem w Jan-
czewie niedaleko Gorzowa
wi¹¿e siê romantyczna histo-
ria, bo tu pochowano szwa-
gierkê egipskiego króla.

Choæ dziœ rozci¹ga siê tu
trawnik, to jednak po parku,
te¿ zreszt¹ zaniedbanym wi-
daæ, i¿ kiedyœ musia³o coœ tu
byæ. I by³o. Od koñcówki
XVIII wieku sta³ tu okaza³y
pa³ac. Najpierw nale¿a³ do
rodziny von Schoening, a
nastêpnie von Carnap-Bor-
nheim. I to w³aœnie z t¹ ro-
dzin¹ wi¹¿e siê s³ynna na
ca³¹ ówczesn¹ Europê histo-
ria pochówku szwagierki
egipskiego króla. Cia³o
z³o¿ono w okaza³ej, dziœ ju¿
tak¿e nieistniej¹cej kaplicy-
mauzoleum. Z budynków
zosta³y jedynie zabudowania
folwarczne nale¿¹ce do pry-
watnych w³aœcicieli.

Marta von Carnap-Bor-
nheim to jedna z barwniej-
szych postaci prze³omu XIX i
XX wieku. Ale te¿ i bardzo
tajemnicza. Nazywana
b³êdnie egipsk¹ królow¹.
Jedna z barwniejszych i ta-
jemniczych postaci XIX wie-
ku. Urodzi³a siê 7 stycznia
1873 roku w Pary¿u jako cór-
ka Jeana Louisa Nemorina
Frazeta i Marie Rose Biot.
Nieznane s¹ losy jej ojca,
który przypuszczalnie jesz-
cze przed jej narodzeniem
porzuci³ rodzinê. By³a trzy-
krotnie zamê¿na: z katoli-
kiem, muzu³maninem i pro-
testantem, i trzykrotnie roz-
wiedziona. Jej pierwszym
mê¿em by³ Louis [François
Paul] Bounin, którego poœlu-
bi³a 26 listopada 1891 roku
w Pary¿u. Z tego zwi¹zku
urodzi³a siê córka François
Bounin. Jej drugim mê¿em
by³ Turek - ksi¹¿ê Egiptu -
Aly Fazil (w³aœc. Aly Haidar
Fazil Pasha - pierwszy kuzyn
króla Egiptu Fuada I - cz³on-
ka tureckiego rodu zasia-
daj¹cego na tronie królów
Egiptu. Ich œlub odby³ siê 24
kwietnia 1898 roku w Maa-
zoun Kekhia Ezbekieh w
Kairze. Z tego zwi¹zku naro-
dzi³o siê dwóch synów: Said
Fazil (w 1898 roku w Neapo-
lu) i Ibrahim Fazil (w 1901 ro-
ku w Kairze). Ma³¿eñstwo
przetrwa³o do 1908 roku. Ju¿
po rozwodzie z ksiêciem
Alym Fazilem, Khedive Ab-
bas Hilmi II ustanowi³ j¹
ksiê¿niczk¹. 19 czerwca
1912 roku w Westminster
Registry Office w Londynie
wysz³a za m¹¿ po raz trzeci,
za Constantina Philippa von
Carnap - barona i arysto-

kratê, w³aœciciela maj¹tku ry-
cerskiego z Janczewa. Pier-
wotnie landsberska prasa
podawa³a, ¿e baronowa von
Carnap by³a wczeœniej ¿on¹
brata króla Fuada, co by³o
b³êdem, bo król w chwili jej
œmierci mia³ zaledwie osiem
lat. 

Ze wzglêdu na tê dzienni-
karsk¹ pomy³kê Marthe
Frezet von Carnap Bor-

nheim do dzisiaj nazywana
jest „egipsk¹ królow¹”.
Wed³ug odnalezionych do-
kumentów, 7 listopada
1919 roku w Berlinie Mar-
the i Phillip Carnapowie
wziêli rozwód. By³ to roz-
wód fikcyjny, dziêki któremu
mog³a zrezygnowaæ z nie-
mieckiego obywatelstwa i
uratowaæ swój maj¹tek. W
rzeczywistoœci do koñca

¿ycia byli zwi¹zani ze sob¹.
Dzieci nie mieli. 

Zmar³a 24 czerwca 1928
roku w Neapolu w rodzinnej
rezydencji Villa Carnap. Po
œmierci jej zabalsamowane
cia³o zosta³o sprowadzone
do Landsbergu w specjalnej
trumnie (wed³ug œwiadków z
przezroczystym wiekiem) i
tu, a¿ do 15 sierpnia 1928
roku, by³o wystawione na wi-

dok publiczny w katolickim
koœciele przy obecnej ulicy
Warszawskiej (parafia pod
wezwaniem Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego). 

Jej pogrzeb sta³ siê jednym
z najwiêkszych wydarzeñ w
dziejach miasta, które odbi³o
siê szerokim echem w prasie
europejskiej. Do przedwo-
jennego Gorzowa zjecha³a
szlachta i magnateria z Ame-

ryki, Indii, W³och i Egiptu.
Przyby³o ponad 200 dostoj-
nych goœci (mimo ¿e data
pogrzebu na proœbê rodziny
by³a utrzymywana w tajemni-
cy) i t³umy mieszkañców
Landsbergu. Obok barona
Constantina von Carnap
Bornheim (który by³ protes-
tantem) w katolickim pogrze-
bie wziêli udzia³ jej dwaj sy-
nowie. Wed³ug notatki
sporz¹dzonej przez urzêdni-
ka magistratu, byli to oficero-
wie brytyjscy w galowych
mundurach, których nazwisk
nie uda³o mu siê ustaliæ. Je-
den odbywa³ s³u¿bê w In-
diach, a drugi w Australii.
Przybyli te¿ cz³onkowie naj-
bli¿szej i dalszej rodziny
oraz przedstawiciele zakonu
joannitów, którego cz³on-
kiem by³ baron von Carnap,
w obrzêdowych czarnych
p³aszczach z bia³ymi
krzy¿ami. Wed³ug wielu Ÿró-
de³, msza mia³a bardzo uro-
czyst¹ oprawê. Œpiewa³y
trzy chóry katolickie i znako-
mite gwiazdy opery w³oskiej
(divy Mafalda Salvatini i Gig-
li). Po mszy œw. ozdobn¹
trumnê przeniesiono do spe-
cjalnego samochodu po-
grzebowego, który by³ jed-
nym z 20 aut tworz¹cych or-
szak pogrzebowy.
Utworzony kondukt prze-
szed³ do Janczewa, gdzie
baronowa zosta³a pochowa-
na w mauzoleum wybudo-
wanym w 1880 roku, znaj-
duj¹cym siê w maj¹tku ro-
dzinnym von Carnap. 

Baron Constantin von Car-
nap w 1945 roku wyjecha³ do
Egiptu, gdzie do¿y³ 94 lat.
Zmar³ 13 maja 1969 roku we
w³oskim szpitalu w miej-
scowoœci Abbasieh (ko³o
Kairu). Pochowany zosta³ w
Kairze

Dwór przetrwa³ II wojnê,
podobnie jak i mauzoleum.
Budynki nie przetrwa³y jed-
nak polskiego gospodarowa-
nia na tych ziemiach. Ju¿ w
latach 50. by³y na tyle zruj-
nowane, ¿e trzeba je by³o ro-
zebraæ. Dziœ tylko park i staw
oraz oficyny gospodarcze
zaœwiadczaj¹, ¿e kiedyœ by³
tu ³adny dwór.

I ju¿ nikt nie wie, gdzie spo-
czywaj¹ doczesne szcz¹tki
egipskiej królowej. 

RENATA OCHWAT

Korzysta³am z tekstów Sta-
nis³awy Janickiej z „Nadwar-
ciañskiego Rocznika Histo-
ryczno-Archiwalnego” oraz z
encyklopedii internetowej
WiMB w Gorzowie.

Ten dwór przetrwał II wojnę, podobnie jak i mauzoleum
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Budynki nie przetrwały jednak polskiego gospodarowania na tych ziemiach 
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