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Po ulicach, których nazwy źle i niesłusznie się ko-
jarzyły, przyszła pora na pomniki. A dokładnie cho-
dzi o jeden pomnik, ten stojący na Placu Grun-
waldzkim, dawniej Braterstwa Broni, a od ponad
20 lat pomnikiem Niepodległości nazwany.

Zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej zmiana
nazwy nic tu nie wniosła i pomnik z placu Grun-
waldzkiego jako postkomunistyczny relikt należy
zburzyć, wykurzyć stąd i postawić nowy, godny
setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Prezy-
dent od sprawy ręce umywa i zdaje się na wojewo-
dę, który naciskany przez patriotyczne siły zapew-
ne wyda decyzje o jego unicestwieniu i  postawie-
niu nowego. Prezydent zresztą na wszelki
wypadek zarezerwował w budżecie miasta 300 ty-
sięcy zł w tym celu.

Mnie osobiście pomnik ten także się nie podoba,
bo jest toporny i zwyczajnie brzydki. Problem w
tym, że wrósł już w pejzaż miasta, stał się jego his-
torią i wcale brzydko mnie się nie kojarzy. Tym bar-
dziej, że po sąsiedzku stoi Dzwon Pokoju, a w po-
bliżu znajduje się Kapsuła czasu. To tu odbywają
się uroczystości związane z Dniem Pamięci i Po-
jednania oraz wiele innych o różnym charakterze,
którym pomnik w żaden sposób nie wadzi. Trzeba
więc go zburzyć, by w imię ideologicznej krucjaty i
politycznej poprawności było lepiej? Może na stu-
lecie naszej niepodległości budujmy raczej przed-
szkola i szkoły albo przynajmniej je wyremontujmy,
bo wiele z nich jest w opłakanym stanie?  Z pew-
nością będą to trwalsze i lepsze pomniki.

JAN DELIJEWSKI

Czternaście łóżek do umierania,
a potrzeba więcej
Polska zakonnica, na którą na Litwie mówią „wulkan”, napisała list do Boba Dylana. 
Więcej o niezwykłej aktywności na wileńskiej ziemi  dobrze znanej gorzowianom siostry Michaeli 
na s. 12-13.

Budujmy nowe szkoły, 
to lepsze pomniki
Dekomunizacja Gorzowa jeszcze się
nie skończyła. 
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ww    1.02.
1984, Benedykt Wiśniewski został
prezydentem Gorzowa; funkcję tę
pełnił do grudnia 1985 r.
1992, wprowadzono obowiązkowe
oznakowanie gorzowskich taksówek
w postaci żółtych naklejek na
drzwiach z numerem i herbem
miasta.
1993, otwarta została pierwsza sto-
łówka dla ubogich zorganizowana
przez Gorzowskie Stowarzyszenie
Pomocy Bliźniemu im. Brata Krysty-
na.

ww    2.02.
1844, założone zostało Towarzystwo
Upiększania Miasta, które działało
do 1941, przyczyniając się walnie do
powstania licznych parków i ziele-
ńców.

ww    3.02.
1979, zarząd KS AZS AWF powołał
sekcję wioślarską; są to początki wy-
czynowego sportu wioślarskiego w
Gorzowie.
1934, ur. Ryszard Świątkiewicz,
nauczyciel, b. siatkarz i trener siat-
karzy Unii i Stilonu (1969-1972,
1985-1987), zm. w 1998 r.

ww    4.02.
2011, pożar strawił osiem metalo-
wych bud i pięć kramów na targo-
wisku przy głównej bramie cmentar-
nej na ul. Żwirowej.
1952, ur. Bolesław Proch, b. żużlo-
wiec gorzowski (1977-1980), zm. w
2012 r.

ww    5.02.
1969, powołany został Społeczny
Komitet Budowy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportów Wodnych pod
przewodnictwem Bolesława Stoc-
kiego; zbudowany został nad Wartą
przy ul. Fabrycznej.
1864, ur. Karl Teike, niem. muzyk i
kompozytor, b. policjant w Ulm i
Poczdamie, od 1909 r. - woźny po-
wiatowy w Gorzowie, autor mar-
szów, m.in. popularnego w świecie
marsza „Alte Kameraden”, zm. w
1922 r. 

ww    6.02.
1978, rozpoczęto budowę Centrum
Administracyjno-Handlowe przy Ja-
giellończyka, ostatecznie powstał
tylko gmach LUW, oddany 
w 1986 r.
1914, ur. Kazimierz Wnuk, orygi-
nał, bohater wielu anegdot, w któ-
rych występuje jako Szymon Gięty,
zm. w 1998 r.
1853, zm. Theodor Heinrich Otto
Burchardt (81 l.), światowej sławy
sadownik, twórca renety landsber-
skiej, b. syndyk miejski (1804-1834)
i notariusz (1815-1845).
1999, zm. Gerard Nowak (65 l.), b.
tenisista stołowy, trener i działacz
łuczniczy, b. prezes OZTS i SKŁ
OSiR.

ww    7.02.
1965, hokeiści gorzowscy wystąpili
po raz pierwszy w barwach Stilonu,
remisując na własnym lodowisku ze
Spartą Złotów 1:1; na przebieg me-
czu wpływ miała... odwilż.
1990, zm. Bolesław Pernalski (59
l.), jeden z pierwszych żużlowców
Stali (1951-1955).
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Pierwszy raz od lat te licz-
by s¹ prawie równe. Do nie-
dawna jeszcze liczba zgo-
nów przewa¿a³a liczbê uro-
dzin.

Gorzowski Urz¹d Stanu
Cywilnego podsumowa³ mi-
niony rok i tradycyjnie poka-
za³ liczby, które oddaj¹ sy-
tuacjê demograficzn¹, ale
te¿ i w pewien sposób kultu-
row¹ w mieœcie. 

Stawiamy na swojskie i
znane

Najproœciej da siê to poka-
zaæ w przypadku nowych
obywateli, których urodzi³ siê
1708. Jeszcze kilka lat temu
dominowa³y imiona z brazy-
lijskich i kolumbijskich seriali.
Królowa³y Vanessy, Jessici,
Brajany, Allany. Od kilku lat
ten trend siê odwróci³ i rodzi-
ce stawiaj¹ na imiona albo
polskie, albo z europejskiego
krêgu kulturowego. I tak w
ubieg³ym roku najczêœciej
nadawanymi imionami dla
dziewczynki by³y: Maja - 35,
Julia - 32, Zuzanna - 31, Zo-
fia - 27, Hanna - 26, Lena -
25, Amelia - 24, Alicja - 20,
Maria - 19, Liliana - 18.
Wœród ch³opców to: Antoni -
38, Szymon - 37, Jan - 35,
Jakub - 28, Filip - 24, Franci-
szek - 19, Miko³aj - 19, Adam
- 18, Marcel - 18, Leon - 18. 

Co ciekawe, w ubieg³ym ro-
ku urodzi³o siê wiêcej
ch³opców - bo 915, a dziew-
czynek przyby³o jednak
znacznie mniej - bo tylko

793. W liczbie wszystkich
urodzonych jest tak¿e 335
dzieci urodzonych za gra-
nic¹, ale których rodzice
mieszkaj¹ w Gorzowie. 

I śluby nadal w modzie,
ale i rozwody też

W ubieg³ym roku USC
sporz¹dzi³ 494 akty
ma³¿eñstw. W tej liczbie uj-
êto tak¿e szeœæ ma³¿eñstw
zawartych przed kierowni-
kiem USC, ale poza murami

urzêdu. I jak t³umacz¹ spe-
cjaliœci, choæ œluby mo¿na
braæ poza USC, zwyczajnie
rzadko kogo na to staæ, bo
jednak op³aty s¹ doœæ wyso-
kie (1 tys. z³ za takie wyda-
rzenie). Ale tak¿e 42 pary
z³o¿y³y w urzêdzie stosowne
dokumenty o woli zwarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego, jed-
nak ostatecznie na œlub siê
nie pojawi³y.

A w jakich kombinacjach
gorzowianie i gorzowianki

siê ¿enili? Najwiêcej by³o
œlubów miêdzy kawalerami a
pannami, czyli zwi¹zków za-
wartych po raz pierwszy -
293. Nastêpnie uk³ad by³ ta-
ki: 32 sluby miêdzy osobami
rozwiedzionymi, 21 œlubów
miêdzy kawalerem a roz-
wódk¹, 27 œlubów zawarli
rozwiedzeni panowie z pan-
nami. Dwa œluby zawarli
wdowcy z rozwódkami, czte-
ry wdowiec z wdow¹, dwa
wdowcy z pannami, cztery
kawalerowie z wdowami i
szeœæ rozwidzeni panowie z
wdowami. 

Poza tym urzêdnicy wydali
58 zaœwiadczeñ o tym, i¿ go-
rzowianie mog¹ zawrzeæ œlu-
by za granic¹ oraz zareje-
strowali a¿ 75 ma³¿eñstw z
obcokrajowcami. No i jakby
by³o ma³o pracy, ci sami
urzêdnicy wprowadzili do do
Systemu Rejestrów Pa-
ñstwowych 2310 archiwal-
nych aktów ma³¿eñstw. 

Oczywiœcie miniony rok to
tak¿e rozwody. W aktach
USC zarejestrowano 273 in-
formacja o rozpadzie
ma³¿eñstwa przez rozwód.
Natomiast 372 ma³¿eñstwa
zakoñczy³y siê ze wzglêdu
na zgon jednego z ma³¿on-
ków. 

Trochę nas ubyło

W ubieg³ym roku USC za-
notowa³ 1709 aktów zgonu,
czyli o jeden wiêcej, ni¿ ak-
tów urodzenia. W tej liczbie
jest tak¿e 26 aktów zgonów

gorzowian, którzy zmarli za
granic¹. Najwiêcej zareje-
strowano zgonów osób o
stanie cywilnym „¿onaty”, w
nastêpnej kolejnoœci jest
„wdowa”, w trzeciej kolej-
noœci - „zamê¿na”. 

Przedzia³ wiekowy osób,
które odesz³y w zesz³ym ro-
ku wygl¹da to tak: od roku
do 20 roku ¿ycia - 95 ak-
tów; 21-40 - 131 aktów; 41-
60 - 637 akty; 61-70 - 714
aktów; powy¿ej 70 roku
¿ycia - 1595 aktów. Podob-
nie jak w przypadku aktów
urodzin, pracownicy USC
wprowadzili do Systemu
Rejestrów Pañstwowych
1535 aktów archiwalnych
dotycz¹cych w³aœnie zgo-
nów..

Uroczystości rodzinne

Oprócz pracy merytorycz-
nej USC organizuje ró¿ne
uroczystoœci rodzinne. W
2017 roku zorganizowa-
nych zosta³o kilkanaœcie
uroczystoœci jubileuszu
d³ugoletniego po¿ycia
ma³¿eñskiego, w których
ponad 290 par odnowi³o
przysiêgê ma³¿eñsk¹.
Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³y siê jubileusze 50-
lecia po¿ycia ma³¿eñskie-
go, na których 74 parom
wrêczono medale za d³ugo-
letnie po¿ycie ma³¿eñskie.
W 2017 roku odby³y siê
równie¿ 3 uroczystoœci set-
nej rocznicy urodzin. 

OPRAC. ROCH

Już nie Jessiki i Brajany,
a Majki i Antki
W ubieg³ym roku w Gorzowie urodzi³o siê 1708 dzieci, a zmar³o 1709 osób.

Rodzice stawiają na imiona albo polskie, albo z europejskie-
go kręgu kulturowego. 
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Poglądy zewnętrznych autorów  tekstów, w tym  prowadzących blogi na portalu echogorzowa.pl, nie są tożsame z poglądami redakcji echogorzowa.pl. 

- Meble podarowa³a nam
rodzina pisarki - mówi Ma³go-
rzata Barczyñska-Kowañdy,
kierowniczka dzia³u zbiorów
specjalnych WiMBP. To u niej
miêdzy innymi le¿¹ ksi¹¿ki
Christy Wolf - najbardziej
znanej pisarki, jaka pocho-
dzi³a z Gorzowa. 30 stycznia,
w Dzieñ Pamiêci i Pojedna-
nia w ksi¹¿nicy otwarto gabi-
net dedykowany jej w³aœnie.

Gabinet powsta³ na II piêt-
rze odnowionej willi przy ul.
Sikorskiego. W pokoju stoi
otomana, dwa fotele, stolik,
które by³y na wyposa¿eniu

berliñskiego mieszkania pi-
sarki. Na œcianie zawis³o
wielkie zdjêcie z sam¹ pi-
sark¹. - Na tle rega³ów stoi
Christa Wolf. Trzeba przy-
znaæ, ¿e bardzo dobrze to
wygl¹da - mówi Gra¿yna
Kostkiewicz-Górska, kierow-
niczka dzia³u regionalnego,
który gromadzi wszelkie pa-
mi¹tki po pisarce.

Ponadto w dwóch szkla-
nych gablotach znajda siê in-
ne pami¹tki po pisarce, jak
jej portfel, nó¿ do ciêcia pa-
pieru, linijki, ostatnie d³ugopi-
sy, których u¿ywa³a oraz

zdjêcia i inne pami¹tki, w
tym fotografie z jej pobytu w
Gorzowie. 

Christa Wolf urodzi³a siê w
Gorzowie, a w³aœciwie Lan-
dsbergu. Mieszka³a z rodzi-
cami w istniej¹cych do dziœ
kamienicach przy placu
S³onecznym a nastêpnie
przy ul. Asnyka. To ona jest
autork¹ ksi¹¿ki „Wzorce dzie-
ciñstwa”, w którym opisuje
swoj¹ wizytê w ukochanym
mieœcie po wielu latach od
ucieczki z niego przed nad-
chodz¹c¹ Armi¹ Czerwon¹.

ROCH

Najbardziej znana pisarka ma swój gabinet
W Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej otwarto Gabinet Christy Wolf.

W gabinecie stoi m.in.  otomana, dwa fotele, stolik, które
były na wyposażeniu mieszkania pisarki.
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ww    8.02.
1957, na Wydziale Włókienniczym
GZWSz (Stilon) wybuchł jednodnio-
wy strajk, powołano 31-osobowy ko-
mitet strajkowy, który wysunął 19
postulatów, w tym żądanie podnie-
sienia płac zasadniczych, ogranicze-
nie zatrudnienia wśród pracowników
umysłowych i postulaty socjalne;
strajk zakończył się porozumieniem.
1980, ukazał się pierwszy numer ty-
godnika „Ziemia Gorzowska”; uka-
zywał się do 2009 r. 
1987, zm. Papusza, wł. Bronisława
Wajs (79 l.), poetka cygańska, przez
wiele lat związana z Gorzowem
(1953-1981).

ww    9.02.
1898, zawarta została umowa ze
spółką „Helios” w Kolonii-Ehren-
feldt na budowę trakcji tramwajo-
wej i elektryfikację miasta; tramwa-
je ruszyły 29.07.1899 r., a 1.09.
popłynął pierwszy prąd do miesz-
kań. 
64. lata temu ur. Tadeusz Kołod-
ziejski, ślusarz i b. działacz
związkowy, b. przewodniczący MKZ
(1980-1981) i wiceprzewodniczący
Zarządu Regionalnego NSZZ „Soli-
darność”, organizator strajku w ZM
„Gorzów” w grudniu 1982 r. 

ww    10.02.
1929, w Gorzowie zanotowano 29,2
stopnie mrozu; najniższa temperatu-
ra w historii miasta. 
1971, z powodu niskich wypłat w
„Silwanie” zastrajkowały tkaczki;
był to drugi strajk w historii tego
zakładu.
1972, minister gospodarki komunal-
nej zezwolił przeznaczyć teren po-
niemieckiego cmentarza w Gorzo-
wie na cele użyteczności publicznej;
w latach 1972-74 powstał tu Park
Kopernika

ww    11.02.
2008, rozpoczął się rozruch fabryki
monitorów tajawańskiego koncernu
TPV Displays Polska.

ww    12.02.
1958, Zenon Bauer został przewod-
niczącym Prezydium MRN w Gorzo-
wie; swą funkcję głowy miasta
pełnił 11 lat.
2005, zm. dr n. med. Wiesław
Greczner (80 l.), twórca gorzowskiej
ortopedii.

ww    13.02.
1913, ur. Andrzej Wołkowski, długo-
letni reprezentant Polski w hokeju
na lodzie, olimpijczyk, ostatni trener
hokeistów Stilonu (1974-1982), zm.
w 1995 r.
2008, zm. Ryszard Sapkowski (64
l.), nauczyciel i rysownik, uczeń Ja-
na Korcza, b. nauczyciel zajęć tech-
nicznych w II LO (1969-1972), SN i
IV LO. 

ww    14.02.
1889, ur. Bekir Radkiewicz, imam,
pionier miasta, duchowy przywódca
ludności tatarskiej w Gorzowie, zm.
w 1987 r.
2013, zm. Józef Prońko (93 l.), pio-
nier miasta, żużla i gorzowskiej mo-
toryzacji, ojciec znanych gorzow-
skich muzyków, Krystyny, Piotra i
Wojciecha (1951-1994).
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Zabytkowa wie¿a z pod-
ziemn¹ komor¹
W Parku Siemiradzkiego
przyci¹ga wzrok niezwyk³a
budowla usytuowana na
wzgórzu. 

Jest to zbudowana w 1896
roku w stylu neogotyckim
wie¿a wodoci¹gowa, nazy-
wana potocznie wie¿¹ ci-
œnieñ. 

- Sam budynek, przypomi-
naj¹cy basztê, stanowi ³adny
element architektoniczny, ale
z technicznego punktu wi-
dzenia nie spe³nia wiêkszej
roli - mówi Tomasz Surdac-
ki, dyrektor ds. technicznych
w Przedsiêbiorstwie Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji w Go-
rzowie. - Wa¿niejsza dla nas
jest znajduj¹ca siê kilka met-
rów pod wie¿¹ komora pod-
ziemna, gdzie s¹ urz¹dzenia
podaj¹ce wodê pomiêdzy
dwoma zbiornikami. Ca³oœæ
zosta³a wybudowana na
wzgórzu i by³o to bardzo
dobrze przemyœlane
dzia³anie. Chodzi³o o to, ¿e
zbiorniki, nazywane wyrów-
nawczymi, stabilizowa³y ci-
œnienie wody dla dolnej
czêœci miasta, czyli obecne-
go centrum - t³umaczy.

Z historycznych mate-
ria³ów, zawartych miêdzy
innymi w wydawnictwie
Roberta Piotrowskiego
,,Gorzowskie wodoci¹gi
wczoraj i dziœ’’ mo¿emy
dowiedzieæ siê, ¿e wie¿a
ciœnieñ by³a jednym z pierw-
szych elementów budowy
landsberskiego wodoci¹gu.
Prace nad ca³oœci¹ rozpocz-
êto w czerwcu 1895 roku a
otwarcie mia³o miejsce 1
marca nastêpnego roku.
Projektantami ca³oœci byli i
budowê jednoczeœnie nad-
zorowali Heinrich Scheven

oraz jego syn Friedrich
Scheven. 

W samej wie¿y nie ma ju¿
urz¹dzeñ technicznych i sam
budynek praktycznie móg³by
zostaæ zlikwidowany, ale ze
wzglêdu na swój charakter
historyczny oraz to, ¿e sta-
nowi jedn¹ z krajobrazowych
wizytówek parku, PWiK w
porozumieniu z konserwato-
rem zabytków podjê³o de-
cyzjê o renowacji baszty.

- Szkoda by³oby niszczyæ
ten obiekt, zreszt¹ zapewne
nie by³oby nawet na to zgody
- mówi dalej dyrektor Sur-
dacki. - Jako firma
pieczo³owicie dbamy o na-
sze starsze obiekty. Te przy
ulicy Kosynierów Gdyñskich
zosta³y odnowione z zacho-
waniem wszystkich szcze-
gó³ów architektonicznych.
Nawet zwieñczenia na da-
chu wykonane z blachy zos-
ta³y idealnie odwzorowane z

czasów przedwojennych -
zwraca uwagê i zaraz doda-
je, ¿e obecny stan wie¿y wy-
maga porz¹dnego remontu.

-  Jako w³aœciciel z jednej
strony jesteœmy zobowi¹zani
o zachowanie dba³oœci, z
drugiej tak naprawdê chce-
my, ¿eby ta ³adna z wygl¹du
wie¿a dalej cieszy³a oko spa-
ceruj¹cych gorzowian.
Obecnie jesteœmy na etapie
opracowywania dokumenta-
cji i po zatwierdzeniu wszyst-
kich projektów, otrzymania
zgody, poznania kosztów
oraz wyboru wykonawcy
przyst¹pimy do remontu -
zapewnia.

Wiadomo równie¿, ¿e na
razie obiekt nie bêdzie przy-
stosowywany do zwiedzania,
bo i takie pojawi³y siê propo-
zycje. By³y ju¿ g³osy, ¿e na
górze wie¿y wybudowaæ ta-
ras widokowy. Ten pomys³
by³ rozpatrywany w PWiK,

ale - na co zwraca uwagê
dyrektor Surdacki - s¹ pew-
ne ograniczenia utrudniaj¹ce
realizacjê tej propozycji.

- Gdyby nie rosn¹ce wokó³
wysokie drzewa to rzeczywi-
œcie widok na miasto by³by
bardzo ³adny - kontynuuje. -
Kiedy roœliny rozkwitaj¹ nie-
wiele widaæ, a przecie¿ nikt
nie bêdzie wycina³ drzew.
Kolejna sprawa dotyczy sa-
mej powierzchni tarasu. Jest
on naprawdê ma³y, musia³by
byæ do tego odpowiednio za-
bezpieczony. Potrzebne jest
bezpieczne dojœcie do samej
wie¿y, która znajduje siê na
sporej górce. Ca³kowitej
przebudowie musia³oby zos-
taæ poddane samo wnêtrze,
bo na razie miêdzy dwoma
znajduj¹cymi siê tam pozio-
mami s¹ jedynie drabinki. I
najwa¿niejsze, czêœæ pod-
ziemna ca³y czas jest wyko-
rzystywana dla potrzeb

wodoci¹gów. Zak³adamy, ¿e
projekt remontu uwzglêdni
równie¿  wykonanie  ilumina-
cji  elewacji  wie¿y  wyko-
nan¹  w  technologii LED  -
podkreœla.

Pierwotnie, zgodnie z prze-
znaczeniem, zbiorniki
spe³nia³y rolê wyrównawcz¹,
ale ju¿ w okresie miêdzywo-
jennym pojawi³a siê potrzeba
pompowania wody na górn¹
czêœæ miasta, czyli w rejon,
gdzie mamy stary szpital
przy ulicy Walczaka. Wów-
czas powsta³a dodatkowo
automatyczna stacja pomp.
Obecnie woda znajduj¹ca
siê w zbiornikach jest pobie-
rana przez pompy i prze-
sy³ana do du¿ej przepom-
powni przy ul. Pi³sudskiego,
która powsta³a ju¿ w cza-
sach polskiego Gorzowa.
Stamt¹d woda jest dostar-
czana na najwiêksze nasze
osiedla, g³ównie Górczyn i
Manhattan oraz do gmin
K³odawa i Santok.  

- Remont tych urz¹dzeñ by³
prowadzony w ostatnich
dwóch latach przy okazji
przebudowy ulicy Walcza-
ka. Pod ulic¹ znajdowa³y
siê stare przewody, które
by³y pod³¹czone ze zbiorni-
kami i trzeba by³o je wymie-
niæ lub zmodernizowaæ.
Wyczyszczone zosta³y jed-
noczeœnie zbiorniki i wy-
mienione ruroci¹gi. Zapew-
ni to w³aœciwy stan tech-
niczny tych urz¹dzeñ i
instalacji na kolejnych kilka-
dziesi¹t lat, ale do pe³ni
szczêœcia brakuje wyre-
montowania samej wie¿y,
która obecnie stanowi jedy-
nie element dawnej archi-
tektury obiektów prze-
mys³owych - koñczy.

RB

Zabytkowa wieża 
z podziemną komorą
W Parku Siemiradzkiego przyciąga wzrok niezwykła budowla usytuowana na wzgórzu. 
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Wieża wodociągowa w Parku Siemiradzkiego przyciąga wzrok.
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ww    15.02.
1990, powstał Gorzowski Klub Spor-
towy „Gorzovia”. 
1993, kuria gorzowska przeniesiona
została do Zielonej Góry.

ww    17.02.
1986, rozpoczęła działalność Szkoła
Podstawowa nr 20 przy ul. Szarych
Szeregów 7.
1927, ur. Władysław Klimek, nau-
czyciel działacz katolicki, radny RM I
kadencji, założyciel i wieloletni pre-
zes oddziału Polskiego Związku Es-
perantystów oraz Klubu Inteligencji
Katolickiej, działacz „Wspólnoty
Polskiej”, zm. w 2000 r.
1989, zm. Sylwester Koralewski (67
l.), znany gorzowski fotograf, pionier
miasta.

ww    18.02.
1946, filmem „Pastuch i świniarka”
zainaugurowana została działalność
kina „Capitol” przy ul. Wawrzynia-
ka; istniało do końca 1979 r.
1920, ur. Józef Prońko, pionier
miasta, żużla i gorzowskiej motory-
zacji, ojciec znanych muzyków, zm.
w 2013 r. 
1938, ur. Wojciech Jurasz, b. żużlo-
wiec Stali (1959-1972), zm. w 2007
r.

ww    19.02.
1945, do Gorzowa dotarła 18-osobo-
wa grupa kolejarzy wągrowieckich,
którą przyprowadził Władysław Za-
strożny.
2005, po 40 latach funkcjonowania
zamknięty został kultowy bar mlecz-
ny „Agata” przy Wodnej 14.
1925, ur. Kazimierz Wiśniewski,
pionier miasta i gorzowskiego żużla,
były żużlowiec Unii, Gwardii (1949-
1950) i Stali (1950-1956), następnie
trener, twórca szkółki żużlowej, nau-
czyciel Jancarza, Migosia, Padew-
skiego, Dziatkowiaka, zm. w 1996 r.

ww    20.02.
1976, z nowego dworca PKS odje-
chały pierwsze autobusy; przepro-
wadzka dworca z ul. Strzeleckiej od-
była się w nocy.
2009, zm. Jerzy Ćwikła (62 l.), nau-
czyciel, trener pływacki; zginął w
wypadku samochodowym.  

ww    21.02.
1987, zm. Irena Dowgielewicz (69
l.), pisarka gorzowska, autorka
m.in. tomiku „Stadion dla biedron-
ki” i  powieści „Krajobraz z topolą”. 

ww    22.02.
1972, otwarto restaurację z kawiar-
nią „Kosmos” na osiedlu Słonecz-
nym; był to drugi w mieście lokal z
dancingiem, w latach 90. przebudo-
wany na restaurację „Woroneż”,
obecnie Centrum Pomocy Bliźniemu
im. Jana Pawła II
2000 r. zm. Edward Szyc (67 l.), b.
pracownik „Stilonu” (1956-1990),
od sierpnia do grudnia 1981 r. - dy-
rektor naczelny, odwołany w stanie
wojennym za przeciwstawienie się
pacyfikacji zakładu.

ww    23.02.
1917, ur. Paweł Macierzewski, ko-
lejarz, pionier miasta, organizator
sportu, honorowy prezes GOZPN;
był członkiem pierwszej drużyny

KALENDARIUM
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- Jaki dla polskiej i gorzowskiej
gospodarki by³ miniony ju¿ 2017
rok?

- Wszystkie parametry wskazuj¹, ¿e
by³ to dobry rok dla polskiej gospo-
darki. Potwierdzaj¹ to zarówno ofi-
cjalne statystyki jak i oceny nieza-
le¿nych agencji ratingowych. Cieszy
zw³aszcza fakt, ¿e uzyskiwane wska-
Ÿniki s¹ istotnie wy¿sze od oczekiwa-
nych. Jest szansa, ¿e PKB bêdzie
wy¿szy nawet o 4,4 procenta do roku
ubieg³ego, natomiast eksport powi-
nien uzyskaæ blisko 10-procentowy
przyrost. I to wszystko nie odbywa siê
wy³¹cznie dziêki wysokiej konsumpcji
wewnêtrznej, której wzrost by³ oczeki-
wany ze wzglêdu na program 500+
oraz rosn¹ce p³ace, ale tak¿e dziêki
wspomnianemu ju¿ eksportowi i po-
woli, powoli rozkrêcaj¹cym siê inwe-
stycjom. Obserwujemy te¿ widoczny
przyrost produkcji przemys³owej oraz
budowlano-monta¿owej. Wszystko to
odbywa siê przy rekordowo niskim
bezrobociu i mocnej z³otówce.

Je¿eli chodzi o podsumowanie go-
rzowskiej gospodarki, to nasze mias-
to nie jest przecie¿ samotn¹ wysp¹
oderwan¹ od reszty kraju, dlatego
równie¿ korzysta z tych pozytywnych
trendów ogólnokrajowych. Jednym
s³owem ma siê ca³kiem dobrze, przy
czym warto zwróciæ uwagê, ¿e obec-
nie bezrobocie w Gorzowie  jest naj-
ni¿sze w ca³ym województwie. Poja-
wi³y siê kolejne, nowe miejsca pracy.
Powsta³o np. centrum logistyczne
Biedronki, niektóre firmy w strefie
ekonomicznej, ale i poza ni¹, rozbu-
dowuj¹ zak³ady, jeszcze inne zaczy-
naj¹ budowaæ nowe. Na tych inwesty-

cjach komercyjnych oraz tych infras-
trukturalnych, korzystaj¹ nie tylko ze-
wnêtrzne firmy budowlane, ale tak¿e
te mniejsze, lokalne. Mo¿emy mieæ
wiele zastrze¿eñ co do sprawnoœci i
terminowoœci realizacji miejskich in-
westycji, ale je¿eli przez dwa lata
wydanych zostanie 450 milionów
z³otych, to tak du¿y zastrzyk gotówki
musi mieæ istotny wp³yw na poziom
rozwoju gospodarczego miasta.
Mam nadziejê, ¿e ten trend rozwojo-
wy zostanie zachowany co najmniej
w kolejnych dwóch, trzech latach,
zw³aszcza ¿e polska gospodarka ma
wci¹¿ do zagospodarowania ogrom-
ne œrodki zewnêtrzne. Wa¿ne, ¿eby
jeszcze mocniej rozkrêciæ ten trzeci,
wa¿ny  motor gospodarki, czyli inwe-
stycje. Zarówno te prywatne jak i
publiczne. No i trzeba mieæ œwiado-
moœæ, ¿e tak jak w ca³ym kraju ju¿
teraz borykamy siê w Gorzowie z de-
ficytem r¹k do pracy, a proces ten
mo¿e jeszcze okresowo siê
pog³êbiæ.

- Jaki to by³ rok dla Zachodniej Iz-
by Przemys³owo-Handlowej?

- Bardzo pracowity i efektywny. Ru-
szyliœmy z wieloma przedsiêwziêcia-
mi, które maj¹ du¿e znaczenie dla lo-
kalnej gospodarki. Rozpoczêliœmy
dzia³ania maj¹ce na celu poprawê ja-
koœci kszta³cenia zawodowego. Ju¿ w
mijaj¹cym roku  zorganizowaliœmy dla
ok. tysi¹ca uczniów  sta¿e i praktyki
zawodowe w firmach na terenie
ca³ego województwa lubuskiego. Na-
sza Izba jest obecnie g³ównym part-
nerem powiatów i gmin w realizowa-
niu tego projektu i w najbli¿szych la-
tach przeszkolimy kolejne cztery
tysi¹ce. Drugi wa¿ny temat to bony
szkoleniowe, którego to projektu
jesteœmy operatorem w subregionie
gorzowskim. Jest to znacz¹ce dofi-
nansowanie skierowane  do
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
na kszta³cenie pracowników. Pro-
jekt cieszy siê coraz wiêksz¹ popu-
larnoœci¹ i bêdzie realizowany do
koñca 2019 roku. Tegoroczna inau-
guracja roku gospodarczego odby³a
siê na uniwersytecie w Zielonej Gó-
rze, natomiast Gala Lubuskiego Li-
dera Biznesu mia³a miejsce we
wrzeœniu w ¯aganiu. By³a to bardzo
udana i chwalona impreza. I tutaj
ciekawostka, po raz pierwszy wy-
szliœmy z tym wydarzeniem poza
dwie stolice naszego województwa i
by³ to przys³owiowy „strza³ w dzie-
si¹tkê”. Kolejnym plusem minione-
go roku by³ istotny wzrost  szere-
gów cz³onkowskich Izby, do której
przyst¹pi³o ostatnio wiele renomo-
wanych firm. 
- A jakie s¹ plany ZIP-H 2018 rok? 

- Nowy rok zaczniemy od organiza-
cji kilku szkoleñ i warsztatów, których
celem bêdzie dostarczenie uczestni-
kom wiedzy po licznych zmianach
prawnych, które wejd¹ w ¿ycie od no-
wego roku. Tradycyjnie w styczniu
odby³a siê inauguracja roku gospo-
darczego, tym razem w Miêdzyrze-
czu. W jej trakcie mia³ miejsce panel
poœwiêcony kierunkom i mo¿liwo-
œciom rozwoju gospodarczego regio-
nu na ca³y rok. By³o to te¿ oczywiœcie
spotkanie integracyjne lubuskich
przedsiêbiorców.

Obok kontynuacji wymienionych ju¿
projektów czynimy starania o uzyska-
nie dofinansowania na realizacjê na-
stêpnych dwóch. Pierwszy dotyczy
bonów innowacyjnych i jest prowa-
dzony przez urz¹d marsza³kowski w
ramach programu regionalnego.
Jest to dofinansowanie dla firm,
maksymalnie do wysokoœci 100 ty-
siêcy z³otych, na dzia³ania innowa-
cyjne i badawcze. Liczymy, ¿e
uzyskamy na ten cel kwotê 5 milio-
nów. Drugi temat, tak¿e bardzo cie-
kawy, to utworzenie w Gorzowie
Centrum Arbitra¿u i Mediacji, czyli
stworzenie dla przedsiêbiorców po-
zas¹dowych warunków rozwi¹zy-
wania sporów gospodarczych. Filia
tego Centrum powsta³aby tak¿e w
Zielonej Górze. W tym przypadku
aplikacjê sk³adamy do ministerstwa
sprawiedliwoœci, wspólnie z go-
rzowsk¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Biznesu
oraz Wielkopolsk¹ Izb¹ Prze-
mys³owo-Handlowa, która ma ju¿
doœwiadczenie w prowadzeniu s¹du
arbitra¿owego.
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Borykamy się z deficytem rąk do pracy
Trzy pytania do Jerzego Korolewicza, prezesa Zachodniej Izby Przemys³owo-Handlowej

,,Efektywni w s³u¿bie mieszka-
ñcom’’ - pod takim obecnie
has³em dzia³a kierowana przez
pana spó³ka. Co nale¿y pod tym
rozumieæ?

- Spó³ka zawsze dzia³a³a spo³ecz-
nie i chcemy aby tak by³o nadal.
S³owem, wracamy do korzeni i  jes-
teœmy spo³ecznie odpowiedzialni. W
ostatnim roku staraliœmy siê zwiêk-
szyæ ten efekt, wychodz¹c do miesz-
kañców z wieloma prospo³ecznymi
inicjatywami. Nie tylko w stronê
najm³odszych, ale te¿ seniorów. Ak-
cje te nios¹ w sobie z jednej strony
wspomniany efekt spo³eczny, z dru-
giej ekologiczny. Dobrym
przyk³adem jest Eko-Reaktywator.
Jest to miejsce, do którego ka¿dy z
nas mo¿e przynieœæ niepotrzebny
mu, ale nadal znajduj¹cy siê w
dobrym stanie jakikolwiek przed-
miot. Po co wyrzucaæ go od razu na
œmietnik, skoro mo¿e siê przydaæ
komuœ innemu, komuœ kogo nie staæ
na kupno. Tym samym wspólnie po-
magamy potrzebuj¹cym i zarazem
chronimy œrodowisko. W nowym ro-
ku bêdziemy nie tylko kontynuowaæ

dotychczasowe akcje, ale zapewne
rozszerzaæ ich zakres. Mamy fajny
zespó³ ludzki, który kipi pomys³ami i
chce dzia³aæ w tym kierunku. S¹ sy-
tuacje, ¿e pojawia siê pomys³ i w
ci¹gu 48 godzin jest on realizowany.
- Czy spó³ki-córki, których wyni-
ki finansowe s¹ poni¿ej zera,
bêd¹ w niedalekiej perspektywie
wygaszane, czy ma pan inny po-
mys³ na ich dzia³alnoœæ?

- O wygaszaniu nie ma mowy, mu-
simy dalej restrukturyzowaæ k³opotli-

we spó³ki. Pierwszy etap tych
dzia³añ przyniós³ ju¿ pozytywne re-
zultaty. Najwiêkszy problem mamy z
BioEnergy Farm w Stanowicach, ale
to jest zbyt potê¿na inwestycja, ¿eby
j¹ zlikwidowaæ. To mo¿e byæ faktycz-
nie nowoczesna elektrociep³ownia.
Oczywiœcie po usuniêciu barier i
b³êdów ci¹¿¹cych nad t¹ inwestycj¹
i postawieniu jej na nogi. Dróg pro-
wadz¹cych ku temu jest kilka, ale
tak naprawdê realne s¹ dwie.
Mo¿emy próbowaæ j¹ sprzedaæ lub
znaleŸæ inwestora strategicznego,
pozostaj¹c dla niego partnerem. Po-
zosta³e deficytowe spó³ki, to jest
Eneri i Gorzowski Oœrodek Techno-
logiczny nie przynosz¹ du¿ych strat i
dalej bêdziemy pracowali nad tym,
¿eby zbilansowaæ przychody i wy-
datki. W przypadku tej drugiej ju¿
zmniejszyliœmy deficyt o blisko
po³owê.
- Powsta³a niedawno spó³ka IN-
NEKO RCS, dbaj¹ca o czystoœæ i
przejezdnoœæ miejskich dróg,
przynios³a ju¿  pierwsze zyski,
choæ zimy specjalnie nie widaæ.
Czy spogl¹daj¹c codziennie rano

w okno marz¹ siê panu du¿e opa-
dy œniegu?

- Zwrócê uwagê, ¿e ten projekt,
¿ebyœmy przejêli na siebie
obowi¹zek utrzymania w czystoœci
gorzowskie drogi niesie obopólne
korzyœci finansowe. Zyskuje spó³ka,
ale miasto wydaje w skali roku oko³o
700 tysiêcy z³otych mniej z bud¿etu.
Co do ewentualnych du¿ych opadów
œniegu, by³by to bardzo dobry test
dla naszej za³ogi, ale naprawdê nie
wiem, czy chcia³bym porz¹dnej zimy
czy raczej takiej umiarkowanej.
Spó³ka jest bardzo m³oda, w jej sze-
regach znajduje siê wielu fachow-
ców, ale nie wszyscy kierowcy mieli
okazjê przetestowaæ siê w warun-
kach prawdziwie zimowych. Dlatego
¿yczy³bym sobie spokojnej zimy, z
lekkimi opadami œniegu, co pozwo-
li³oby za³odze w praktyce doskonaliæ
umiejêtnoœci. Bez wzglêdu jakie
bêd¹ najbli¿sze miesi¹ce, dla nas
priorytetem jest i tak utrzymanie
czystoœci ulic i mogê zapewniæ
mieszkañców, ¿e zadanie zrealizuje-
my dobrze.   

RB

Pomagamy potrzebującym i chronimy środowisko
Trzy pytania do Artura Czy¿ewskiego, prezesa miejskiej spó³ki INNEKO
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wągrowieckich kolejarza, grał w
pierwszym meczu piłkarskim kole-
jarzy z Armią Czerwoną, zm. w
1992 r.

ww    24.02.
1998, zamknięty został basen od-
kryty przy ul. Energetyków.
1947,ur. Jerzy Szalbierz, artysta-fo-
tografik, współtwórca i pierwszy fo-
toreporter tygodnika „Ziemia Go-
rzowska”, prezes Oddziału ZPAF,
zm. w 1997 r. 

ww    25.02.
1972, z inicjatywy prodziekana doc.
dr. Bernarda Woltmanna powstał
środowiskowy Klub Uczelniany AZS
WSWF z czterema sekcjami: gim-
nastyczna kobiet i mężczyzn, siat-
kówki mężczyzn i strzelecka. 
1993, odbył się wykład inauguracyj-
ny Uniwersytetu III Wieku w Gorzo-
wie.
1912, ur. Maria Janicka, pionierka
Gorzowa i „Stilonu”, organizatorka
m.in. PCK, działaczka związku ky-
nologicznego i organizatorka pierw-
szych wystaw psów w Gorzowie,
zm. w 1973.

ww    26.02.
1910, ur. Aleksander Fogiel, b. ak-
tor gorzowski (1979-1980), słynny
odtwórca roli Maćka z Bogdańcach
w ekranizacji Krzyżaków z 1960 r.,
zm. w 1996 r.
1911, ur. Karol Lamprecht, pionier
miasta i działacz sportowy, b. dy-
rektor MPGK (1947-1954) i MPK
(1954-1955), działacz SD, b. radny
MRN (1961-1965 i 1969-1973) i
WRN (1965-1969), wystąpił w roli
sędziego w pierwszym meczu
piłkarskim w 1945 r., a 1957 został
pierwszym prezesem nowo otwo-
rzonego podokręgu gorzowskiego
OZPN, zm. w 1984 r.

ww    27.02.
1939, Łucjan Lepka (1908-1974),
założyciel firmy „Alba”, uzyskał w
Poznaniu zezwolenie na działalność
przemysłową; jubileusz najstarszej
gorzowskiej firmy.
2002, w Gorzowie odbyło się refe-
rendum w sprawie odwołania pre-
zydenta Jędrzejczaka, nieważne z
powodu niskiej frekwencji (92% za
odwołaniem przy 15,5% udziale
uprawnionych).
2002, nad Gorzowem i okolicą prze-
szła kolejna wichura z wyładowania-
mi atmosferycznymi; wiatr, który
sięgał 75 km/h, zerwał dach w cen-
trum miasta, powyrywał drzewa; na
Ziemię Lubuską przyleciały bociany. 
1926, ur. inż. Zbigniew Hawełka,
organzator i pierwszy dyrektor
Przedsiębiorstwa Wodcociągów i
Kanalizacji (1958-1990), zm. w
2012 r.

ww    28.02.
1948, ur. Ryszard Major, aktor i
reżyser, b. dyrektor Teatru im.
Osterwy (1995-2002), zm. w 2010 r.
2005, zm. Janina Szachno (77 l.),
pionierka miasta, legendarna fanka
żużla 
2012, zm. Marek Osiński (56 l.), b.
piłkarz wodny Stilonu, członek kad-
ry narodowej in uczestnik ME junio-
rów i seniorów (1976, 1977, 1981).

n
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- Pisze pan ksi¹¿kê. O czym ona
bêdzie?

- To bêdzie monografia gorzowskie-
go kajakarstwa od 1951 roku. Historia
gorzowskich klubów kajakarskich z
du¿¹ liczb¹ zdjêæ, z tabelami wyni-
ków. Oczywiœcie bêdzie te¿ od lu-
dziach tego sportu. Zbieram wszyst-
kie materia³y, opracowujê je, opisujê
zdjêcia. Przy tej pracy zdarzaj¹ siê
ciekawe rzeczy. Jak dla przyk³adu
spotkanie z pierwszymi czterema go-
rzowskimi kajakarzami, które niedaw-
no odby³em. Poza tym odkrywam
ró¿ne ciekawostki, jak choæby taka,
¿e na pocz¹tku lat 60. w Admirze
swoj¹ przygodê ze sportem zaczyna³
Mieczys³aw WoŸniak, który ma w
swoim dorobku 12 medali Dru¿yno-
wych Mistrzów Polski oraz inne tro-

fea. A ja mam jego zdjêcie w³aœnie z
okresu, kiedy krótko, bo krótko, ale
jednak by³ kajakarzem. Zreszt¹ takich
ludzi w Gorzowie jest znacznie

wiêcej, którzy zaczynali swoje kariery
w kajakach, albo mieli krótki rozdzia³
zwi¹zany z tym sportem. Inna cieka-
wa rzecz, do jakiej dotar³em, to cho-
æby i ta, ¿e Admira przez jakiœ czas
mia³a swój warsztat w nieczynnej
wówczas Wenecji - legendarnej go-
rzowskiej kawiarni. Chyba nikt jakoœ
wczeœniej o tym nie pisa³. Co prawda,
na razie trudno jest powiedzieæ, kiedy
ksi¹¿ka ujrzy œwiat³o dzienne, ale
mam nadziejê, ¿e stanie siê to wcze-
œniej, ni¿ póŸniej.
- Sk¹d taki pomys³?
- Ja ca³e swoje ¿ycie jestem zwi¹za-

ny z kajakami. Przez 12 lat by³em za-
wodnikiem w Admirze, potem
dzia³aczem w klubie, obecnie jestem
jego wiceprezesem. Zrobi³em tak¿e
uprawnienia sêdziowskie. Poza tym

mam chêæ udokumentowania stanu
faktycznego kajakarstwa gorzowskie-
go, bo to wa¿na karta w dziejach
sportu w mieœcie. Co prawda, s¹
dwie ksi¹¿ki poœwiêcone Zniczowi i
Admirze, ale oglêdnie mówi¹c, s¹
one niepe³ne. 
- Czy jeœli ktoœ ma jakieœ
pami¹tki, zdjêcia, wspomnienia,
mo¿e siê do pana zg³osiæ?

- Jasne. Bardzo bêdê wdziêczny za
wszystkie takie rzeczy. Zapraszam
serdecznie do Admiry. Zapraszam na
spotkanie, na kawê, na rozmowê. Bo
w³aœnie miedzy innymi z takich spot-
kañ, z takich rozmów powstaj¹ cieka-
we wydawnictwa. Czekam na opo-
wieœci. Choæby takie jak ta o warszta-
cie w Wenecji.

RENATA OCHWAT

Admira miała warsztat szkutniczy w Wenecji
Trzy pytania do Stanis³awa Ja³oszyñskiego, wiceprezesa Klubu Sportowego Admira Gorzów

- Na czym polega pani pomoc
osobom starszym?

- My w stowarzyszeniu realizujemy
program pomocy starszym poprzez
rozliczne zajêcia. Od poniedzia³ku do
pi¹tku maj¹ tu u nas spotkania z gim-
nastyk¹, muzyk¹, s¹ zajêcia teatral-
ne. Poza tym mamy propozycje zajêæ
manualnych. To jedno. Druga nasza
dzia³alnoœæ polega na tym, ¿e ja sa-
ma odwiedzam niektórych naszych
podopiecznych w domach. Za-
chêcam ich, ¿eby wychodzili z do-
mów. Zapraszam na nasze zajêcia.
Wiêkszoœæ z nich to osoby samotne,
bo dzieci po Polsce porozrzucane lub
za granic¹. No i ci ludzie s¹ zamkni-
êci w sobie. Trzeba du¿o czasu po-
œwiêciæ, ¿eby ich jednak przekonaæ
do wyjœcia z domu. 

- Czy w skali Gorzowa to jest
ju¿ zauwa¿alny problem?

- Na przyk³adzie tylko mego
osiedla - S³onecznego - mogê po-

wiedzieæ, ¿e starszych samotnych
ludzi jest bardzo du¿o. Bywa tak,
¿e s¹siadka odwiedza s¹siadkê i
na tym siê koñczy. Nigdzie nie wy-
chodz¹, bo dla przyk³adu - do kina
nie pójd¹, bo zwyczajnie nie
wiedz¹, gdzie to jest. Do teatru nie
pójd¹, bo zwyczajnie kiepskie
emerytury im na to nie pozwalaj¹. I
nagle wychodzi, ¿e jedyn¹ atrakcj¹
w ich ¿yciu jest ogl¹danie telewizji
lub spektakl, jaki od czasu do cza-
su w klubie Pogodna Jesieñ zrobi
pani Jola Szeligowska-Bujak. I to
wszystko. Ci ludzie nawet poza
osiedle siê nie wypuszczaj¹. 
- Pani zdaniem problem siê
bêdzie pog³êbia³?

- Tak. Bêdzie narasta³, bo zbyt
ma³o jest miejsc, gdzie siê reali-

zuje takie programy, jak my tutaj.
Uniwersytet Trzeciego Wieku to
raczej bardziej szkoleniowe pro-
gramy oferuje. No i  nie dla
ka¿dego one s¹. A u nas zajêcia
dla starszych maj¹ jednak inny
charakter.  To jest tak -  ktoœ
spêdzi ³  zamkniêty w domu pe-
wien czas i musi siê nauczyæ ¿yæ
na nowo. My to w³aœnie oferuje-
my - naukê, a potem nowe znajo-
moœci i  przyjaŸnie. Najpierw ci
ludzie przychodz¹ tacy wycisze-
ni, zamkniêci w sobie, a z cza-
sem staj¹ siê radosne, otwarte.
Dzwoni¹ do siebie, je¿d¿¹ z na-
mi na biwaki na D³ugie. I widaæ w
nich chêæ ¿ycia. Dlatego to robi-
my.

RENATA OCHWAT

Wyciągamy starszych ludzi z domów, bo tak trzeba
Trzy pytania do Bogumi³y Ró¿eckiej, która w Stowarzyszeniu Pomocy BliŸniemu im. Brata Krystyna zajmuje siê aktywn¹
pomoc¹ osobom starszym
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- Jest pani wilniank¹. Co to zna-
czy byæ wilniank¹ we wspó³czes-
nym Gorzowie?

- Jestem wilniank¹ z pradziada. Na-
tomiast z urodzenia jestem Polesz-
czuczk¹, ale faktycznie czujê siê wil-
niank¹. Co to to znaczy we
wspó³czesnym œwiecie byæ wilniank¹,
wilnianinem? To przede wszystkim
znaczy byæ cz³owiekiem bardzo dum-
nym i przedsiêbiorczym. 
- Jest pani na emeryturze, ale jed-
nak ci¹gle pani jeŸdzi do Wilna,
wozi uczniów do Wilna, sprowadza
wilniaków do Gorzowa. Dlaczego
pani to robi?

- Wilno to Pi³sudski, Wilno to Mic-
kiewicz, Wilno to S³owacki, Wilno to
Moniuszko. Dlatego trzeba siê

uczyæ polskiej historii, pamiêtaæ o
naszych korzeniach. Trzeba pami-
êtaæ o tych, którzy tworzyli historiê,

którzy siê tak bardzo zapisali na
z³otych kartach kultury polskiej. W
tym roku liczna grupa uczniów Ze-
spo³u Szkó³ Odzie¿owych by³a w
Zu³owie, Powiewiórce, wêdrowa³a
ulicami, którymi pod¹¿a³ niegdyœ
marsza³ek Józef Pi³sudski. Po po-
wrocie ci m³odzi ludzie powiedzieli,
¿e rzeczywiœcie okreœlenie Mar-
sza³ka „Mi³e Wilno” to w³aœnie jest
to. To w³aœnie oni byli 11 listopada
na wileñskim cmentarzu na Rossie i
to by³o dla nich coœ naprawdê wiel-
kiego. Powiem jeszcze, ¿e wy-
je¿d¿aj¹c tam, m³odzie¿ gorzowska
uczy siê patriotyzmu od Polaków,
którzy tam zostali. Ja w czasie wa-
kacji zawioz³am moj¹ wnuczkê do
Wilna. Ona ma 11 lat. I ona,

wêdruj¹c ze mn¹ ulicami Wilna, po-
wiedzia³a tak - Babciu, ale Wilno to
taki Kraków. Tak wiêc mamy stale
coœ wspólnego z tym miastem. Ta-
kie odniesienia te¿ s¹ bardzo
wa¿ne. 
- Bêdzie pani dalej woziæ dzieci i
m³odzie¿ do Wilna?

- Bêdê. Tak d³ugo, jak tylko si³ wy-
starczy. Co wiêcej, ca³y czas od lat
propagujê wiedzê o Wilnie i kulturze
Kresów. I ju¿ chcê zaprosiæ na go-
rzowskie Kaziuki, które odbêd¹ siê
10 marca. Bêdzie koncert zespo³u
Wileñszczyzna, bêdzie jarmark ka-
ziukowy, a tytu³ to „Z Kaziukiem ku
niepodleg³oœci”. Bêdzie bogato, cie-
kawie, smacznie. Bêdzie siê dzia³o.

RENATA OCHWAT

Młodzież gorzowska uczy się patriotyzmu od Polaków 
na Litwie
Trzy pytania do Wilhelminy Rother, by³ej dyrektor Zespo³u Szkó³ Odzie¿owych w Gorzowie i cz³onkini Towarzystwa
Mi³oœników Wilna i Ziemi Wileñskiej w Gorzowie
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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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/

- Na razie ZGM bêdzie pro-
wadzony przeze mnie i pani¹
Dorotê Benowsk¹, g³ówn¹
ksiêgow¹ zak³adu - t³umaczy
Pawe³ Nowacki, zastêpca
dyrektora Zak³adu Gospo-
darki Mieszkaniowej.

Zmiany zaczęły się w
ubiegłym roku

Zmiany w zarz¹dzaniu
Zak³adem Gospodarki
Mieszkaniowej zaczê³y siê
ju¿ w ubieg³ym roku, kiedy
to wieloletni dyrektor, bo
kieruj¹cy ZGM przez 12 lat,
Pawe³ Jakubowski po¿eg-
na³ siê z ZGM i przeszed³
do pracy w sektorze pry-
watnym. Wówczas obo-

wi¹zki pe³ni¹cej rolê dyrek-
tora przejê³a Maria Góral-
czyk-Krawczyk, wieloletnia
zastêpczyni Paw³a Jaku-
bowskiego. A zastêpc¹ do
spraw techniczno-eksploa-
tacyjnych zosta³ Pawe³ No-
wacki, który do tego mo-
mentu pe³ni³ rolê kierowni-
ka Administracji Domów
Mieszkalnych nr 4 przy ul.
Drzyma³y. I ta sytuacja
trwa³a do koñca 2017 roku.
Wraz z pocz¹tkiem 2018
na emeryturê przesz³a pani
Maria Góralczyk-Krawczyk. 

Dlatego te¿ nowymi sze-
fami ZGM zostali Pawe³
Nowacki i Dorota Benows-
ka.

Obowiązki podzielone

- Do chwili powo³ania no-
wego dyrektora ZGM rze-
czywiœcie bêdzie tak, ¿e
zak³adem bêdziemy kiero-
waæ wspólnie - mówi Pawe³

Nowacki. W praktyce ozna-
cza to, ¿e czêœæ decyzji po-
dejmowaæ bêdê samodziel-
nie. Natomiast w sprawach
strategicznych dla zak³adu
decyzje bêd¹ podejmowane
wspólnie. - Taki podzia³ wy-
nika z obowi¹zuj¹cego w
zak³adzie regulaminu orga-
nizacyjnego - mówi Pawe³
Nowacki.

Na dzieñ dzisiejszy taki
sposób kierowania
zak³adem bêdzie obo-
wi¹zuj¹cy, do czasu po-
wo³ania Dyrektora Naczel-
nego.  

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej administruje ca³y
zasobem komunalnym.

Oznacza to, ¿e ma w za-
rz¹dzie oko³o1200 budyn-
ków, pod opiek¹ ZGM jest
949 wspólnot mieszkanio-
wych, 228 budynków gmin-
nych oraz gara¿y i pomiesz-
czeñ gospodarczych . To
bardzo du¿y maj¹tek.

ZGM ma na terenie ca³ego
miasta piêæ administracji.
Pracuje tam ponad 130-
osobowy zespó³ wykwalifi-
kowanej kadry. W tym jest
20 licencjonowanych za-
rz¹dców nieruchomoœci
oraz czworo pracowników
posiada licencjê poœrednika
w obrocie nieruchomoœcia-
mi. 

ROCH

Na liœcie s¹ chêtni nawet
ze Szczecina - taki bilans no-
tuje za ubieg³y rok Biuro Za-
miany Mieszkañ Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.

- Ca³y czas zainteresowa-
niem ciesz¹ siê przede
wszystkim mieszkania 2-po-
kojowe z centralnym ogrze-
waniem w blokach cztero-
piêtrowych - mówi Marcin
Smela, kierownik Biura Za-
miany Mieszkañ w Zak³adzie
Gospodarki Mieszkaniowej. 

W minionym roku Biuro do-
kona³o 21. skutecznych za-
mian, w tym cztery by³y wza-
jemne, czyli konkretny loka-
tor wymieni³ siê z
konkretnym lokatorem na
mieszkanie. Dziesiêcioro in-
nych zdecydowa³o siê na
mieszkania do remontu. -
By³y tak¿e cztery wymiany
nieudane, czyli oznacza to,
¿e potencjalni lokatorzy roz-
myœlili siê w trakcie. Na
jedn¹ zamianê ostatecznie
nie zezwoli³ prezydent z ty-
tu³u okolicznoœci towa-
rzysz¹cych - wyjaœnia Mar-
cin Smela. 

Obecnie w ofercie jest po-
nad 300, a dok³adnie 304 lo-
kale. S¹ one rozsiane po te-
renie ca³ego miasta. Sporo
ofert jest z piecami i wod¹
grzan¹ na domowych pod-
grzewaczach. Ale s¹ te¿ i ta-
kie mieszkania, które uloko-
wane s¹ w nowym budow-
nictwie. Niektóre z nich s¹
zad³u¿one i d³ugi siêgaj¹ od
kilku do kilkudziesiêciu tysi-
êcy z³otych. Potencjalny za-
interesowany takim mieszka-

niem musi z³o¿yæ deklaracjê
sp³aty d³ugu. Ale jak infor-
muj¹ w Biurze, zdarzaj¹ siê
chêtni na takie mieszkania
tak¿e.

Moda na mieszkania

Zamiany mieszkañ rz¹dz¹
siê pewnymi modami a na
wybór nowego lokum
sk³ada siê kilka czynników.
Marcin Smela t³umaczy, ¿e
jak tylko biuro ruszy³o w
2009 roku, du¿ym zaintere-
sowaniem cieszy³y siê
mieszkania w kamienicach.
Potem przysz³a moda na
ma³e, dwupokojowe z cen-
tralnym ogrzewaniem. - Po-
tem, kiedy zacz¹³ siê poja-
wiaæ program KAWKA,
znów przysz³a moda na
mieszkania w kamienicach.
Ludzie zaczêli siê decydo-
waæ na takie zamiany, bo
mieli centralne, ciep³¹
wodê i mieszkanie w cen-

trum - mówi Marcin Smela.
Ostatnio jednak znów do
³ask wróci³y mieszkania
dwu i trzypokojowe z cen-
tralnym ogrzewaniem. I jak
dodaje kierownik Biura Za-
miany Mieszkañ, takie lo-
kale niemal natychmiast
znajduj¹ nabywców. Znacz-
nie d³u¿ej czekaj¹ na
chêtnego mieszkania wiêk-
sze. - Ludzie ucz¹ siê gos-
podarowaæ ciep³em, ciep³o
nie jest tanie. Przed
KAWK¥ ogrzewali sobie je-
den pokój i by³o dobrze. Te-
raz ju¿ tak nie ma. Dlatego
coraz czêœciej zw³aszcza
ludzie w starszym wieku
szukaj¹ mieszkañ mniej-
szych. Na te wiêksze w
centrum decyduj¹ siê
zwykle m³odzi ludzie z
trójk¹ lub czwórk¹ dzieci,
którzy potrzebuj¹ prze-
strzeni, a mieszkanie w
centrum jest dla nich satys-

fakcjonuj¹ce - mówi Marcin
Smela.

Parter, miejsce
wymarzone

Innym wa¿nym czynnikiem,
jaki jest brany pod uwagê przy
zamianie mieszkania, jest
po³o¿enie lokalu. - Najchêtniej
wybierane s¹ mieszkania z
parterów i I piêtra. S³abiej
schodz¹ te z II pietra. Nato-
miast kompletnie ¿adnym za-
interesowaniem nie ciesz¹ siê
mieszkania na III i IV piêtrze -
mówi Marcin Smela i dodaje,
¿e w³aœnie ten czynnik poka-
zuje stan naszego spo³ecze-
ñstwa. - Mam na myœli to, ¿e
lokatorzy siê starzej¹ i chc¹
mieszkaæ nisko, albo w bloku
z wind¹ - mówi kierownik biu-
ra. Ale okazuje siê, ¿e w ostat-
nim czasie po nisko zlokalizo-
wane mieszkania siêgaj¹
tak¿e m³ode ma³¿eñstwa, bo
im zwyczajnie nie chce siê
taszczyæ wózków swoich po-
ciech na piêtro.

Zamienić może się każdy

Warto przypomnieæ, ¿e do
2015 roku Biuro Zamiany
Mieszkañ zajmowa³o siê
g³ównie mieszkaniami komu-
nalnym. Zmiana przepisów
sprawi³a, ¿e mo¿na zamieniaæ
siê równie¿ mieszkaniami
spó³dzielczymi-lokatorskim
oraz spó³dzielczymi-w³asno-
œciowymi.

Inna nowela przepisów o
zmianach sprawi³a, ¿e mo¿na
zamieniæ mieszkania nie tylko
w obrêbie jednego miasta, ale
na terenie ca³ego kraju. - Do

ubieg³ego roku nie mogliœmy
siê zajmowaæ takimi zamiana-
mi, teraz jest to mo¿liwe - po-
twierdza Marcin Smela. I do-
daje, ¿e w³aœnie na liœcie
chêtnych s¹ ludzie ze Szczeci-
na, którzy chc¹ siê zamieniæ
na mieszkanie, poniewa¿ maj¹
pracê w Gorzowie i tu chc¹
mieszkaæ. Zreszt¹ takich zapy-
tañ o mo¿liwoœci zamiany na
inne miejscowoœci przybywa.

Obecnie Biuro nie zajmuje
siê jedynie zamianami miesz-
kañ z TBS, czyli Towarzystw
Budownictwa Spo³ecznego,
poniewa¿ sytuacja prawna
tych mieszkañ jest zbyt skom-
plikowana. I jak dodaje Marcin
Smela mo¿e byæ zbyt kosztow-
na dla potencjalnych chêtnych.

Wystarczy się zgłosić

Biuro dzia³a przy ul. Waw-
rzyniaka 4, interesantów
przyjmuje od poniedzia³ku
do czwartku od 9.00 do
16.00 oraz w pi¹tki od 9.00
do 15.00. Chêtny do zamia-
ny powinien siê stawiæ z
kompletem dokumentów,
czyli z potwierdzeniem tytu³u
najmu lokalu lub aktem nota-
rialnym, zaœwiadczeniem o
zad³u¿eniu b¹dŸ nie
zad³u¿eniu oraz z dowodem
osobistym. Biuro sprawdzi
dokument, dokona oglêdzin
oraz obfotografuje lokal i roz-
poczyna procedurê zamiany.
Ostateczn¹ decyzjê podej-
muje zawsze osoba chêtna,
bo jak t³umacz¹ urzêdnicy,
do niczego nikogo zmusiæ
nie mo¿na.

ROCH

Dobra passa Biura Zamiany
Mieszkań
Ponad 300 ofert mieszkañ do zmiany, ponad 20 dokonanych wymian w skali roku. 

Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej
pokierują dwie osoby
Od pocz¹tku roku zmieni³o siê kierownictwo Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej. 

Biuro Zamiany Mieszkań ZGM służy pomocą wszystkim zain-
teresowanym zamianą mieszkania.
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Na początku roku zmieniło
się kierownictwo Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej. 
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Miejski Obszar Funkcjonal-
ny Gorzowa Wielkopolskie-
go (MOF GW) jest nowym
podmiotem administracyj-
nym, którego historia za-
czê³a siê w grudniu 2011 r.
przyjêciem przez Rz¹d RP
„Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
2030”, gdzie podano defi-
nicjê miejskiego obszaru
funkcjonalnego. W lutym
2013 r. Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego przedsta-
wi³o analizê pt. „Kryteria de-
limitacji miejskich obszarów
funkcjonalnych oœrodków
wojewódzkich”, która po-
zwoli³a okreœliæ granice i
sk³ad Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa
Wielkopolskiego. Jego
kszta³t zosta³ okreœlony w
ekspertyzie towarzysz¹cej
powstaniu dwóch komple-
mentarnych dokumentów:
„Strategii Rozwoju Miejskie-
go Obszaru Funkcjonalnego
Gorzowa Wielkopolskiego” i
„Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego Gorzowa Wiel-
kopolskiego”. Dokumenty te
podczas ich konsultowania
w poszczególnych gminach
okreœli³y podstawowe cele
MOF GW.  Wskaza³y na ko-
rzyœci wynikaj¹ce ze
wspó³dzia³ania samorz¹dów
w ramach MOF GW, w ko-
ñcu: dokumenty osadzaj¹
wspólne, strategiczne ak-
tywnoœci gmin w kontekœcie
polityk uchwalonych i usta-

lonych na wy¿szym szczeb-
lu: regionalnym, krajowym i
europejskim.  MOF GW po-
wsta³ w oparciu o umowê
partnersk¹ zawart¹ w dniu
18 grudnia 2013 r. pomi-
êdzy: Gmin¹ Miasto Gorzów
Wlkp. (Lider Projektu),
Gmin¹ Bogdaniec, Gmin¹
Deszczno, Gmin¹ K³odawa
oraz Gmin¹ Santok. Podpi-
sana umowa dotyczy wspól-
nej realizacji Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorial-
nych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa
Wlkp., a celem nadrzêdnym
jest wspó³praca Lidera i
Partnerów Projektu ukierun-
kowana na rozwój i pro-
mocjê MOF GW poprzez
podnoszenie jego konkuren-
cyjnoœci i atrakcyjnoœci. 
G³ównym celem promocji

MOF GW jest przedstawie-
nie wspólnego obszaru
Bogdañca, Deszczna,
K³odawy, Santoka oraz Go-
rzowa jako przestrzeni
sprawnie zarz¹dzanej, ko-
rzystnie usytuowanej, spój-
nej komunikacyjnie, dyspo-
nuj¹cej wykszta³con¹ kadr¹
oraz z rozwiniêt¹ infrastruk-
tur¹ spo³eczn¹, a tym sa-
mym: oferuj¹c¹ na swoim
obszarze atrakcyjne warun-
ki lokowania i rozwijania
dzia³alnoœci gospodarczej. 
Projektowi towarzyszy logo

- latawiec, którego kszta³t
odwzorowuje granice
bior¹cych udzia³ w projekcie
gmin, które tworz¹ MOF
GW.

Wartoœci które patronuj¹
marce MOF GW to spójnoœæ
terytorialna, zgodnoœæ part-
nerów, otwartoœæ na inno-
wacje, przyjazne otoczenie -
zarówno dla dzia³alnoœci
gospodarczej, jak i dla za-
mieszkania, pracy i ¿ycia.
Dobrej jakoœci zaplecze in-
frastrukturalne ³¹czy siê tu z
bliskoœci¹ przyrody.
Sam zaœ latawiec kojarzo-

ny jest z lekkoœci¹, woln¹
przestrzeni¹, rekreacj¹ na
œwie¿ym powietrzu, polami.
Jest wspóln¹ rozrywk¹, ro-
dzinn¹, integruj¹c¹. Jedno-
czeœnie tworzenie latawców
potrafi byæ elementem twór-
czej ekspresji, a same
obiekty przybieraj¹ czêsto
ciekawe, innowacyjne for-
my. Podobna filozofia towa-
rzyszy tworzeniu MOF GW,
w którym integracja gmin
wokó³ innowacyjnych, pro-
rozwojowych dzia³añ jest
funkcj¹ kluczow¹.
Po³¹czone si³y Bogdañca,

Deszczna, K³odawy i Santo-
ka oraz Gorzowa Wlkp. jako
rdzenia MOF, formalnie osa-
dzone w prawie, popierane
przez samorz¹dy i mieszka-
ñców, wywo³aæ mog¹ efekt
synergii, który przyniesie
pozytywne zmiany w ca³ym
regionie, pozwoli prowadziæ
racjonaln¹, efektywn¹ i pro-
rozwojow¹ politykê.  St¹d
dzia³ania podejmowane w
ramach projektu bêd¹ mia³y
na celu zapoznanie ludzi
mieszkaj¹cych na terenie
gmin i miasta ze struktur¹

MOF GW, z jego genez¹ i
funkcj¹. Wspólna promocja
gospodarcza MOF GW
s³u¿yæ ma propagowaniu
wiedzy o wspólnym poten-
cjale i mo¿liwoœciach rozwo-
ju obszaru i opiera siê na
za³o¿eniu ¿e MOF GW jest
w stanie wygenerowaæ
ofertê znacznie atrakcyj-
niejsz¹ dla polskiego czy
miêdzynarodowego biznesu
ni¿ ka¿da z gmin oddzielnie.
Celem projektu jest równie¿
inicjowanie i wspomaganie
wspó³pracy pomiêdzy
przedsiêbiorcami ju¿ aktyw-
nymi gospodarczo w MOF
GW - zarówno w celu roz-
woju oferty dla dotychcza-
sowego krêgu odbiorców,
jak i wytworzeniu oraz pre-
zentacji szerszej oferty (np.
dla odbiorcy zewnêtrznego
lub potencjonalnego inwes-
tora, potrzebuj¹cego wyspe-
cjalizowanych kooperan-
tów). Wszystkie te dzia³ania
przyczyni¹ siê do podniesie-
nia atrakcyjnoœci inwestycyj-
nej obszaru.
Przedsiêbiorców z sektora

Ma³ych i Œrednich Przedsi-
êbiorstw zainteresowanych
szczegó³ami projektu za-
chêcamy do kontaktu:

Urz¹d Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego
Wydzia³ Obs³ugi Inwestora 
i Biznesu
Krzysztof Weber
ul. Myœliborska 34 
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 58 94

e-mail: 
krzysztof.weber@um.gorzow.pl 
www.gorzow.pl 

Urz¹d Gminy Bogdaniec
Aneta Bukowska
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec
tel. 95 723 73 83
e-mail:
a.bukowska@bogdaniec.pl
www.bogdaniec.pl 

Urz¹d Gminy Deszczno
Mariusz Florczak
ul. Lubuska 90 
66-446 Deszczno
tel. 95 72 87 656
e-mail: 
mariusz.florczak@deszczno.pl 
www.deszczno.pl 

Urz¹d Gminy K³odawa
Wydzia³u Inwestycji 
i Planowania 
Przestrzennego
Jerzy Jesis 
ul. Gorzowska 40 
66-415 K³odawa
tel. 95 7216 665
e-mail: 
jjesis@klodawa.pl 
www.klodawa.pl 

Urz¹d Gminy Santok
Alicja Cierach
ul. Gorzowska 59 
66 - 431 Santok
tel. 95 78 75 39
e-mail: 
cierach@santok.pl 
www.santok.pl n

Razem możemy
więcej i lepiej
Gminy Gorzów, Bogdaniec, Deszczno, K³odawa i Santok inauguruj¹ wspóln¹ promocjê gospodarcz¹. 

Projekt „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdañca, Deszczna, K³odawy i Santoka - etap II” wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oœ Priorytetowa 1 - Gospodarka i Innowacje, Dzia³anie 1.4 Promocja regionu i umiêdzynarodowienie sek-

tora MŒP, Poddzia³anie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. Wartoœæ projektu to 3 248 938,12 z³. Okres realizacji projektu: styczeñ 2018 - czerwiec 2019 r.



� 8 Luty 2018 r.prosto z miasta

r  e  k  l  a  m  a

Na czêœæ ginekologiczn¹
Oddzia³u Po³o¿niczo-Gine-
kologicznego z Podod-
dzia³em Ginekologii Onkolo-
gicznej oraz Diagnostyki i
Leczenia Niep³odnoœci w
Wielospecjalistycznym Szpi-
talu Wojewódzkim w Gorzo-
wie Wlkp. trafiaj¹ pacjentki z
ró¿nego rodzaju chorobami
kobiecymi. Lekarze gineko-
lodzy rocznie operuj¹ tu pra-
wie 1000 kobiet, czêœæ z
nich ze wskazañ onkolo-
gicznych. Jednak naj-
czêstsz¹ chorob¹ kobiece-
go narz¹du rodnego, z jaki-
mi spotykaj¹ siê lekarze
ginekolodzy (nie tylko w go-
rzowskim szpitalu) s¹ mi-
êœniaki macicy. To nowotwo-
ry niez³oœliwe, które przybie-
raj¹ postaæ ³agodnych
guzów. To choroba, która
dotyka co trzeci¹ kobietê
niezale¿nie od wieku, choæ
statystycznie czêœciej doty-
czy kobiet w wieku rozrod-
czym. Miêœniaki macicy roz-
wijaj¹ siê d³ugo i powoli, nie
powoduj¹c przerzutów. Za-

zwyczaj nie wywo³uj¹ ¿ad-
nych objawów. 

Postêp w medycynie powo-
duje, ¿e coraz mniej operacji

ginekologicznych wymaga
rozleg³ego naciêcia œciany
jamy brzusznej. Do coraz
wiêkszej liczby zabiegów wy-

korzystywana jest technika
laparoskopowa, która jest
mniej inwazyjna i bardziej
przyjazna dla Pacjentek. Tê

technikê wykorzystuj¹ te¿ le-
karze pracuj¹cy na oddziale
po³o¿niczo-ginekologicznym
gorzowskiego szpitala. Po-
woduje ona mniejsz¹ utratê
krwi podczas zabiegu i mniej
tzw. powik³añ oko³ooperacyj-
nych. Jedn¹ z g³ównych za-
let tej metody leczenia jest
te¿ znaczne skrócenie czasu
pobytu w szpitalu i rekonwa-
lescencji po zabiegu. W go-
rzowskim szpitalu tego typu
leczenie stosuje siê z wyko-
rzystaniem morcelatora, któ-
ry „mieli” zmiany, po to, by
jak najmniej inwazyjnie wy-
dobyæ chor¹ tkankê z jamy
brzusznej. Tê metodê gorzo-
wscy ginekolodzy z powo-
dzeniem stosuj¹ od ponad 3
miesiêcy. 

- Na œwiecie jest to obecnie
powszechnie stosowany
sposób postêpowania w
³agodnych schorzeniach na-
rz¹du rodnego. Te¿ chcemy
iœæ t¹ drog¹ - mówi Krzysztof
Kaczmarek - kierownik Od-
dzia³u Po³o¿niczo-Ginekolo-
gicznego z Pododdzia³em

Ginekologii Onkologicznej
oraz Diagnostyki i Leczenia
Niep³odnoœci w gorzowskim
szpitalu. - Pierwsz¹ pa-
cjentk¹, u której wykonali-
œmy zabieg z wykorzysta-
niem morcelatora by³a 50-
letnia kobieta. Pacjentka ju¿
w drugiej dobie po zabiegu
mog³a wyjœæ do domu. 

W gorzowskim szpitalu gi-
nekolodzy stawiaj¹ na zabie-
gi laparoskopowe. T¹ me-
tod¹ wykonuje siê te¿ ope-
racje histerektomii, czyli
usuniêcia macicy. S¹ one
wykonywane miêdzy inny-
mi przy rozpoznaniu nowo-
tworu b³ony œluzowej maci-
cy - raka endometrium.
Pierwsze tego typu zabiegi
metod¹ laparoskopow¹ w
gorzowskim szpitalu wyko-
nano pod koniec paŸdzier-
nika 2017 roku. Od tamtej
pory lekarze zastosowali
tê metodê u kilku innych
kobiet ze zmianami nowo-
tworowymi narz¹dów rod-
nych.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Morcelatorem w nowotwory
kobiet
W gorzowskim szpitalu ginekolodzy stawiaj¹ na zabiegi laparoskopowe.

Postęp w medycynie powoduje, że coraz mniej operacji ginekologicznych wymaga rozległego
nacięcia ściany jamy brzusznej.
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Pracownicy lecznicy nie tyl-
ko zbierali pieni¹dze, jak po-
nad 500 innych gorzowskich
wolontariuszy na ulicach
miasta. W tym roku szpitalni
kucharze ugotowali ponad
300 litrów pysznej i po¿ywnej
grochówki, która trafi³a do
sztabów WOŒP i do sprze-
da¿y w namiocie przy sce-
nie, a z samej sceny mo¿na
by³o wzi¹æ udzia³ w aukcji
voucher na wyj¹tkow¹ wy-
cieczkê po najbardziej inte-

resuj¹cych miejscach w szpi-
talu. Do puszki stoj¹cej przy
grochówce gorzowianie w
sumie wrzucili 1391,62 z³.
Voucher, który upowa¿nia do
zwiedzenia Centralnej Pra-
cowni Leku Cytostatyczne-
go, Bloku Operacyjnego, La-
boratorium i Pracowni He-
modynamiki zosta³
wylicytowany za pó³ tysi¹ca
z³otych. 

W podziêkowaniu, które z
r¹k szefów najwiêkszych go-

rzowskich sztabów odebra³
wiceprezes gorzowskiego
Wie lospec ja l is t ycznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Robert Surowiec,
czytamy:

„Drodzy Przyjaciele, 
od 26 lat jednoczymy siê

we wspólnej zbiórce pieni-
êdzy, dziêki której kupujemy
sprzêt medyczny i dziêki któ-
rej prowadzimy ogólnopol-
skie programy medyczne i
edukacyjne. Od 26 lat razem

tworzymy kolorowy œwiat
pe³en przyjaŸni, dobrego na-
stroju, pe³en uœmiechu i
optymizmu! 

Na przekór pogodzie,
ró¿nym przepowiedniom i
z³ym nastrojom potrafimy
unieœæ siê ponad wszelkie
problemy i zorganizowaæ
piêkny karnawa³, dzieñ
dobrej woli. Bardzo dziêkuje-
my za ka¿dy pe³en mi³oœci
gest, za ka¿de dobre s³owo.
Dodaje nam to wielkiej mocy,

dziêki której mo¿emy i chce-
my graæ nadal do koñca
œwiata… i jeden dzieñ
d³u¿ej.”

Przy organizacji atrakcji na
26. Fina³ WOŒP gorzowski
szpital wspó³pracowa³ m.in.
z Fundacj¹ Czysta Woda.
Pieni¹dze z tegorocznego
Fina³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy zo-
stan¹ przeznaczone na za-
kup aparatury i urz¹dzeñ
dla wyrównania szans w le-

czeniu noworodków. Ju¿
wiemy, ¿e czêœæ z nich trafi
do Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp. W tym roku
do puszek wolontariuszy i z
aukcji do WOŒP, wed³ug
pierwszych wyliczeñ,  trafi³o
ponad 81 mln z³otych. Go-
rzowianom uda³o siê zebraæ
ponad 300 tysiêcy z³otych,
to o 15 tysiêcy wiêcej ni¿ w
2017 roku. 

A.W.

Na przekór pogodzie i złym nastrojom
Dla gorzowskiego szpitala 26. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy by³ wyj¹tkowy. 
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A to bardzo pozytywnie
wp³ynê³o tak¿e na rozwój
gospodarczy regionu.

- W ostatnim roku, na ob-
szarze zarz¹dzanym przez
K-S SSE SA, zainwestowa³y
tak renomowane firmy jak
Volkswagen, BMW, Amica,
Press Glass, czy Bestseller -
mówi Krzysztof Kielec, pre-
zes spó³ki. -  To pokazuje,
jak jesteœmy docenianym
partnerem i atrakcyjnym
miejscem do inwestowania.
Wolumen nak³adów inwesty-
cyjnych na ca³ym obszarze
przekroczy³ zdecydowanie
dwa miliardy z³otych, co jest
najlepszym dotychczaso-
wym osi¹gniêciem na obsza-
rze zarz¹dzanym przez
spó³kê, a zysk jest zdecydo-
wanie najwy¿szy w naszej
historii. Radoœæ potêguje
fakt, ¿e wszystko to mia³o
miejsce w jubileuszowym,
dwudziestym roku dzia³alno-
œci spó³ki - podkreœla.

W oczekiwaniu na zmianę
ustawy

- To jest ju¿ za nami, a co
przed nami - zapytaliœmy siê
prezesa Krzysztofa Kielca,
prosz¹c go tak¿e o wyzna-
czenie najwa¿niejszych ce-
lów stoj¹cych przez K-SSSE
w 2018 roku?

- Spodziewamy siê zmiany
ustawy dotycz¹cej dzia³alno-
œci specjalnych stref ekono-
micznych w pierwszym kwar-
tale, która pozwoli na udzie-
lanie pomocy publicznej
przez spó³ki zarz¹dzaj¹ce na
ca³ym obszarze Polski. Od
wielu miesiêcy przygotowu-
jemy siê do tej zmiany, jako
spó³ka wskazana przez Mi-
nisterstwo Rozwoju do
wspó³pracy w procesie legi-
slacyjnym. Jednak do czasu

wejœcia w ¿ycie nowej usta-
wy najpewniej wydamy jesz-
cze kilka kolejnych zezwoleñ
dla inwestorów - t³umaczy i
dalej podkreœla, ¿e spó³ka
aktywnie uczestniczy w pro-
cesie zwiêkszania potencja³u
inwestycyjnego zarówno po-
przez w³asne nak³ady inwe-
stycyjne w infrastrukturê
techniczn¹, jak i dzia³ania na
rzecz rozwoju regionalnego. 

- W niedalekiej przysz³oœci
mo¿e to przynieœæ prze³omo-
we decyzje w zakresie przy-
gotowania dokumentacji
technicznej dla obwodnic
drogowych Kostrzyna i
S³ubic, budowy drogowego
mostu granicznego w Kost-
rzynie i elektryfikacji linii ko-

lejowej nr 203 Kostrzyn-Pi³a
przez Gorzów - dodaje.

Rynek pracy wyzwaniem
dla inwestorów

K-SSSE prowadzi ponadto
kilkanaœcie projektów, a kilka
z nich jest na  zaawansowa-
nym etapie, co daje du¿e
prawdopodobieñstwo zreali-
zowania powa¿nych inwesty-
cji. Z uwagi na oczekiwania
inwestorów nie mo¿na na ra-
zie podaæ szczegó³ów tych
rozmów. 

Kolejna sprawa, z któr¹
trzeba siê zmierzyæ, to wi-
doczne coraz bardziej trud-
noœci na rynku pracy. Jak
mówi prezes Krzysztof Kie-
lec, rynek pracy jest obecnie

najwiêkszym wyzwaniem dla
firm dzia³aj¹cych w zachod-
niej Polsce. Ma to bardzo
du¿e znaczenie dla decyzji o
inwestycjach. 

- Czynimy starania w za-
kresie rozwoju szkolnictwa
zawodowego i wy¿szego
dla kierunków technicznych
- kontynuuje nasz rozmów-
ca. - Niew¹tpliwie brak pra-
cowników mo¿e stanowiæ
barierê rozwoju gospodar-
czego w zachodniej Polsce,
co jest równie¿ spotêgowa-
ne otwartym rynkiem pracy
dla Polaków w zachodniej
Europie, gdzie mo¿na zna-
leŸæ niedaleko od granicy at-
rakcyjniejsze oferty - przy-
znaje. 

Firmy musz¹ obecnie po-
si³kowaæ siê pracownikami
zza wschodniej granicy Pol-
ski. Kwalifikacje tych pra-
cowników s¹ na bardzo
ró¿nym poziomie. Pracowni-
cy s¹ bardzo czêsto doksz-
ta³cani przed podjêciem pra-
cy. 

- Zapewne w nied³ugim
czasie wyst¹pi koniecz-
noœæ stworzenia stabilnego
systemu w celu pozyskiwa-
nia pracowników spoza
Polski, który bêdzie
uwzglêdnia³ postulaty
wszystkich zainteresowa-
nych. Rozwój gospodarczy
jest niew¹tpliwie w intere-
sie nas wszystkich - uwa¿a
prezes K-SSSE.

Samo hasło to zbyt mało

W ramach dalszego rozwo-
ju gospodarczego wa¿ne jest
kontynuowanie w bie¿¹cym
roku lokowania w regionie
firm o wysokich technolo-
giach i du¿ej innowacyjnoœci.
Obecna konkurencja rynko-
wa wymusza ju¿ stosowanie
najnowszych technologii
przez wiele firm, zaœ polityka
rz¹du jest prowadzona w
kierunku zwiêkszania liczby
tego rodzaju inwestycji w
Polsce, oferuj¹c pomoc pub-
liczn¹ dla projektów
spe³niaj¹cych kryteria.
Szczególnie jest to widoczne
w województwie lubuskim,
gdzie wed³ug dziennika
Rzeczpospolita potencja³ in-
nowacyjnoœci województwa
lubuskiego jest najni¿szy w
Polsce, co wynika miêdzy in-
nymi z najni¿szych wydat-
ków na badania i rozwój oraz
przek³ada siê na najni¿sz¹
liczbê zatrudnionych w tym
sektorze. 

-  W tym kontekœcie has³o
„zielona kraina nowoczes-
nych technologii”, u¿ywane
przez Urz¹d Marsza³kowski
w Zielonej Górze dla promo-
cji województwa lubuskiego,
nie ma zbyt wiele wspólnego
z rzeczywistoœci¹, a bior¹c
pod uwagê marginalne
wsparcie dla powsta³ej nie-
dawno Akademii Jakuba z
Parady¿a w Gorzowie widzi-
my, i¿ nie ma
zrównowa¿onego rozwoju
województwa lubuskiego.
Musimy zacz¹æ wspólnie
zmieniaæ ten stan rzeczy,
je¿eli chcemy realnego roz-
woju naszego miasta i regio-
nu - koñczy Krzysztof Kie-
lec.

ROBERT BOROWY

Rozwój gospodarczy jest
w interesie nas wszystkich
Dla Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2017 rok pod wieloma wzglêdami by³ rekordowy.

Brak rąk do pracy jest obecnie największym wyzwaniem dla firm działających w zachodniej Polsce.
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Wed³ug prof. Bogus³awa
Œliwerskiego wielu m³odych
ludzi, podejmuj¹c studia na
kierunku pedagogika, nie
jest do koñca pewnych swe-
go dalszego zaanga¿owania
w ¿yciu. Okres poszukiwañ
przed³u¿any bywa poprzez
wybór tych studiów. Warto
byæ œwiadomym tego, ¿e za-
wód pedagoga oznacza
pracê w s³u¿bie publicznej.
Ta profesja wi¹¿e siê z za-
ufaniem publicznym, dlatego
niezmiernie wa¿ne jest, by
osoby wybieraj¹ce studia na
kierunku pedagogicznym ob-
darzone by³y - jak podkreœla
prof. Œliwerski - pewnego ro-
dzaju zmys³em, talentem czy
wra¿liwoœci¹ pedagogiczn¹,
poniewa¿: „Bez ciekawej
osobowoœci i kulturowego
wyposa¿enia, jakie «wyno-
si» siê z w³asnego domu, sa-
ma wiedza i dyplom nie wy-
starcz¹ do bycia pedago-
giem i do osi¹gania
sukcesów”. S³owa profesora
potwierdza wypowiedŸ Mar-
ty, studentki pedagogiki Aka-
demii im. Jakuba z Parady¿a
w Gorzowie Wielkopolskim,
która podkreœla: „Polecam te
studia przede wszystkim
pasjonatom i osobom, które
urodzi³y siê, by pomagaæ i
uczyæ. Na uczelni wiêkszoœæ
wyk³adowców to pasjonaci
zara¿aj¹cy swoimi przekona-
niami, uœmiechem oraz ra-
doœci¹ uczenia”. 

Studia na kierunku peda-
gogicznym mog¹ byæ piêk-
nym czasem rozwoju we-
wnêtrznego, a mo¿liwoœæ
osobistego doœwiadczenia,
na czym polega wychowaw-
cza praca z drugim cz³owie-
kiem, spotka ka¿dego, kto za
miejsce swych studiów wy-
bierze gorzowsk¹ Akademiê.
Tak dogodnych mo¿liwoœci i
warunków studiowania nie
by³o nigdy wczeœniej. Uczel-

nia oferuje studia licencjac-
kie (I stopnia) i magisterskie
(II stopnia), które realizowaæ
mo¿na w systemie dziennym
(bezp³atnym), zaocznym
(weekendowym, p³atnym)
oraz tzw. 26+ (bezp³atne zaj-
êcia w tygodniu od godz.
15:30). 

Na studiach licencjackich,
po pierwszym roku pozna-
wania podstaw wiedzy kie-
runkowej, studenci musz¹
siê zdecydowaæ na jedn¹
specjalnoœæ. Do wyboru
maj¹:

1) pedagogika wczesnosz-
kolna, specjalizacje:

- nauczycielska, specjal-
noœæ dodatkowa: pedagogi-
ka przedszkolna,

- nauczycielska, specjal-
noœæ dodatkowa: promocja
zdrowia;

2) pedagogika opiekuñczo-
wychowawcza, specjaliza-
cje:

- nauczycielska, specjal-
noœæ dodatkowa: promocja
zdrowia,

- nauczycielska, specjal-
noœæ dodatkowa: asystent
rodziny;

3) pedagogika terapeutycz-
na, specjalizacje:

- nauczycielska, specjal-
noœæ dodatkowa: animalote-
rapia,

- nauczycielska, specjal-
noœæ dodatkowa: asystent
rodziny.

Na studiach magisterskich
mo¿na wybieraæ spoœród na-
stêpuj¹cych specjalizacji:

1) specjalne potrzeby edu-
kacyjne dziecka z animalote-
rapi¹,

2) specjalne potrzeby edu-
kacyjne dziecka z artetera-
pi¹,

3) terapia pedagogiczna z
animaloterapi¹,

4) terapia pedagogiczna z
arteterapi¹.

Uczelnia oferuje równie¿
pedagogiczne studia pody-
plomowe: logopediê, peda-
gogikê przedszkoln¹ i
wczesnoszkoln¹ z terapi¹
pedagogiczn¹ dziecka oraz
pedagogikê resocjalizacyjn¹. 

Absolwenci studiów przygo-
towani s¹ do aktywnoœci w
ró¿nych obszarach dzia³añ
edukacyjnych oraz do pracy
w szkolnictwie i placówkach
oœwiatowych, placówkach
opiekuñczo-wychowawczych,
animacji kulturalnej i pomocy
spo³ecznej, poradniach spe-
cjalistycznych, s³u¿bie zdro-
wia, a tak¿e w instytucjach
profilaktyki spo³ecznej i wy-
miaru sprawiedliwoœci. Tak
szeroki wybór mo¿liwoœci do-
ceniaj¹ studenci.
- Ukoñczenie pedagogiki na
AJP gwarantuje odpowiednie
przygotowanie do zawodu
m.in. poprzez du¿¹ liczbê prak-
tyk oraz zajêcia praktyczne -

mówi Edyta. A Paulina dodaje:
- Wa¿ny jest równie¿ szeroki
wybór dalszych dróg edukacji,
tzn. studia podyplomowe.

Dlaczego warto studiowaæ
pedagogikê na Akademii im.
Jakuba z Parady¿a w Gorzo-
wie Wielkopolskim? Najlepiej
chyba oddaæ g³os samym
studentom, on w koñcu jest
najwiarygodniejszy, prawda?
Wiêkszoœæ odpowiedzi od-
nosi siê do pracy nauczycieli
akademickich: podejœcie do
studenta, otwartoœæ, mi³a at-
mosfera (Jola); kwalifikacje
wyk³adowców, którzy potra-
fi¹ przekazaæ swoj¹ wiedzê i
zainteresowaæ studenta
dan¹ dyscyplin¹ (Ilona); po-
doba³o mi siê przygotowanie
wyk³adowców do zajêæ; mieli
oni ogromn¹ wiedzê w danej
dziedzinie oraz s³u¿yli po-
moc¹ (Monika); wykwalifiko-
wana kadra + wysoka kultura
osobista (Agnieszka). 

Studenci chwal¹ te¿ do-
godne po³o¿enie uczelni,
dobre wyposa¿enie Bibliote-
ki Wydzia³u Humanistyczne-
go oraz atmosferê kawiaren-
ki, w której mo¿na posie-
dzieæ przy kawie lub zjeœæ
domowy posi³ek. Wszystkie
trzy miejsca ³¹czy adres: ul.
Teatralna 25. Najbardziej
jednak cieszy fakt, ¿e wybór
uczelni i kierunku zwi¹zany
jest coraz czêœciej z reko-
mendacjami znajomych, czy-
li absolwentów AJP.

Jeœli wzi¹æ pod uwagê po-
trzeby rynku pracy, mo¿na
byæ pewnym, ¿e absolwenci
pedagogiki znajd¹ zatrudnie-
nie. Pedagog, jak i nauczy-
ciel to zawody przysz³oœci,
¿adna bowiem sztuczna in-
teligencja nie jest i nie
bêdzie w stanie zast¹piæ re-
lacji wychowawczej miêdzy
dwiema osobami.

Oddajmy jeszcze raz g³os
profesorowi Œliwerskiemu,
autorowi bloga sliwerski-pe-
dagog.blogspot.de: „Peda-
gog jest dla ka¿dego, a nie
dla wybranych jako ten, który
potrafi podnosiæ, wspieraæ,
pomagaæ, który podaje rêkê,
pokazuje drogê, wiêc sam
nie mo¿e byæ ani w cieniu,
ani czyimœ cieniem”. W stu-
dentach powinna byæ zatem
wykszta³cana zdolnoœæ „do
samodzielnego kierowania
sob¹, w tym tak¿e œwiado-
mej, wewnêtrznej dyscypliny,
zdolnoœci do twórczego i kry-
tycznego myœlenia oraz wy-
robienie (…) okreœlonych
postaw moralnych”. Tak te¿
pracuje siê ze studentami na
kierunku pedagogicznym
realizowanym na Wydziale
Humanistycznym Akademii
im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim, o
czym zapewnia podpisana
poni¿ej.

DR ANNA WALLENTIN

Piękny czas rozwoju
wewnętrznego
Studia pedagogiczne na Wydziale Humanistycznym na Akademii im. Jakuba z Parady¿a przyci¹gaj¹ pasjonatów wychowania.

Absolwenci studiów przygotowani są do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych.
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- Jak w minionym roku
wygl¹da³ Gorzów z war-
szawskiej perspektywy, bo
jednak czêœciej przeby-
wa³a pani w stolicy ni¿ w
rodzinnym mieœcie?

- NieŸle, Gorzów czêsto
pojawia³ siê jako beneficjent
rz¹dowych œrodków finanso-
wych, co jest dobr¹ infor-
macj¹, poniewa¿ potrafi wy-
korzystaæ dan¹ im szansê.
Szansê, któr¹ otrzyma³y
wszystkie œredniej wielkoœci,
ale i równie¿ mniejsze mias-
ta, gdy¿ obecny rz¹d Prawa i
Sprawiedliwoœci wycofa³ siê
z prowadzenia aglomeracyj-
nej polityki poprzedników.
Postawi³ na zrównowa¿ony
rozwój, dok³adniej - jak mówi
premier Mateusz Morawiecki
- strategiê odpowiedzialnego
rozwoju. Gorzów siêga prze-
de wszystkim po œrodki in-
westycyjne, kierowane
g³ównie na modernizacjê i
remonty dróg czy odbudowê
taboru komunikacyjnego.
Cieszê siê, ¿e nasze miasto
korzysta te¿ z mniejszych
projektów i programów in-
frastrukturalnych oraz
spo³ecznych. 
- Nic, tylko siê cieszyæ?
- Nie do koñca, bo s¹ te¿

widoczne minusy. Jednym z
nich jest, jak na razie, s³aba
zdolnoœæ wykorzystywania
tych œrodków. Przyznajê, ¿e
mam okreœlone obawy. Kie-
dy wpadam do Gorzowa i
otwieram fora kipi¹ce
z³oœci¹, ¿e czegoœ tam nie
zrobiono, nie wyremontowa-
no w okreœlonym czasie, nie
zdo³ano rozstrzygn¹æ prze-
targu, zacz¹æ remontu, to
martwiê siê czy wszystko
zmierza w dobrym kierunku.
Ca³y czas jestem jednak
dobrej myœli, bo nie wyko-
rzystanie obecnej szansy
by³oby nie tylko zwyk³¹ nie-
poradnoœci¹, ale wrêcz sa-
mobójstwem. 
- Rozmawia pani o tych
sprawach z prezydentem
miasta?

- Prezydent Jacek Wójcicki
ma œwiadomoœæ, jak trudno
zdobywa siê zewnêtrzne
œrodki finansowe na rozwój.
Wie doskonale, ¿e jest to tyl-
ko pierwszy z szeregów kro-
ków. Kolejne to realizacja da-
nej inwestycji i potem odpo-
wiednie rozliczenie ka¿dego
projektu w wymaganym ter-
minie. Oczywiœcie ka¿dy ro-
zumie obiektywne trudnoœci,
choæby ze znalezieniem
dobrych wykonawców. Z dru-
giej strony, je¿eli wiele samo-
rz¹dów potrafi sobie radziæ z
tymi k³opotami to chcia³abym,
¿eby Gorzów równie¿ dobrze
sobie z tym radzi³.

- Nie martwi siê pani o
terminowe powstanie hali
sportowej w Gorzowie, na
któr¹, przy du¿ym pani za-
anga¿owaniu, uda³o siê
pozyskaæ z Ministerstwa
Sportu i Turystyki po³owê
œrodków na budowê?

- Tak, obawiam siê o bu-
dowê hali, bo historycznie
jest to obiekt, o którym w
Gorzowie zawsze by³o
g³oœno, a nigdy nie powsta³.
Pamiêtamy te piêkne wizua-
lizacje zawsze prezentowa-
ne przy okazji kolejnych wy-
borów. Ba, czêsto stanowi³y
one kampanijn¹ si³ê noœn¹
kandydatów. Jak to siê ko-
ñczy³o, nie trzeba nikomu
przypominaæ. W mojej oce-
nie hala jest ju¿ tak d³ugo
wyczekiwana przez gorzo-
wian, ¿e naprawdê nie ma
tutaj chwili do stracenia.
Wierzê, ¿e wszystko prze-
biegnie bez wiêkszych kom-
plikacji. 
- Gdyby jednak nast¹pi³
poœlizg, to czy nie straci-
my dofinansowania?

- Nie s¹dzê. Obiekt jest
wpisany na listê strategicz-
nych inwestycji dla polskiego
sportu i nie ma zagro¿enia
utraty wspó³finansowania,
ale wa¿ne, ¿eby samorz¹d
siê zmobilizowa³ i jak naj-
szybciej przygotowa³ pe³n¹
dokumentacjê, a potem zna-
laz³ dobrego wykonawcê.
Je¿eli to siê nie uda, to
mieszkañcy zapewne oceni¹
poczynania obecnej w³adzy
miasta przy najbli¿szych wy-
borach.
- Prezes Stali Ireneusz
Maciej Zmora mówi
wprost, ¿e przesuwanie w
czasie budowy hali nie po-
zwala mu realizowaæ planu
budowy silnej dru¿yny
pi³ki rêcznej. 

- Œwietnie go rozumiem.
Gorzów jako miasto sportu
zdecydowanie za d³ugo
czeka na obiekt z prawdzi-
wego zdarzenia. Przypo-
mnijmy sobie, jak Zielona
Góra, do której lubimy siê
porównywaæ, szybko wybu-
dowa³a piêkn¹, a przede
wszystkim funkcjonaln¹
halê. Nie widzê ¿adnego
powodu, dla którego mamy
im pod tym wzglêdem
ustêpowaæ. Powiem wiêcej,
Gorzów ma silniejsze œro-
dowisko sportowe zbudo-
wane przez dziesi¹tki lat na
bazie Akademii Wychowa-
nia Fizycznego.
- Jak ocenia pani 2017
rok z punktu widzenia mi-
nistra odpowiedzialnego
za jeden z trudniejszych
resortów w polskim
rz¹dzie?

- Cieszê siê, ¿e w kolej-
nym roku pokazaliœmy
spo³eczeñstwu, ¿e mo¿na
konsekwentnie realizowaæ
program wyborczy. Nasz
program nie by³ ¿adnym
wabikiem, przygotowanym
jedynie na potrzeby kampa-
nii wyborczej. Miniony rok
by³ czasem kolejnych
wa¿nych zmian i dzia³añ
zmierzaj¹cych do dalszej
przebudowy kraju. To by³
przede wszystkim rok
wzrostu gospodarczego,
natomiast w polityce
spo³ecznej by³ to bardzo
dobry rok dla rynku pracy.
By³ to rok pracownika, nie
pracodawcy. Przed dwoma
laty mieliœmy pó³toramiliono-
we bezrobocie, teraz jest
ono na poziomie niewielu
ponad miliona. 
- Które dzia³ania rz¹du
ocenia pani jako te rozwi-
jaj¹ce politykê spo³eczn¹?

- Jako rz¹d wprowadziliœmy
now¹ jakoœæ p³acy, pod-
nosz¹c wyraŸnie minimalne
wynagrodzenie oraz mini-
maln¹ stawkê godzinow¹. I
te dzia³ania wcale nie
wp³ynê³y negatywnie na ry-
nek pracy, jak niektórzy pro-
gnozowali. Wystarczy spoj-
rzeæ na wskaŸniki. Mamy
wzrost zatrudnienia we
wszystkich grupach wieko-
wych, w tym wœród najm³od-
szych, co jest bardzo wa¿ne
i optymistyczne. Podobnie
jest w grupie niepe³nos-
prawnych, gdzie mamy
zmniejszaj¹ce siê regional-
ne zró¿nicowanie bezrobo-
cia. Cieszyæ siê mo¿emy te¿
z wy¿szego wzrostu wyna-
grodzeñ, jaki by³ zak³adany
we wskaŸnikach makroeko-
nomicznych. Kiedy siêgnie-
my po dane zauwa¿ymy rów-
nie¿ spadaj¹ liczbê osób

pracuj¹cych na czas okre-
œlony.
- W minionym roku na-
st¹pi³o przywrócenie po-
przedniego wieku emerytal-
nego.  Z jakim spotka³o siê
to w praktyce  odzewem? 

-  Przywrócenie wieku
emerytalnego by³o bardzo
wa¿ne dla setek tysiêcy Po-
laków. I nie chodzi³o tu tylko
o skrócenie tego wieku, ale o
inne aspekty.  Przypomnê,
¿e reforma wesz³a w ¿ycie 1
paŸdziernika, dlatego na
pierwsze dok³adniejsze pod-
sumowanie musimy jeszcze
poczekaæ. Choæ ju¿ teraz
mo¿na zwróciæ uwagê, ¿e
tylko 40 procent sk³adanych
wniosków dotyczy osób
czynnych zawodowo. Pozos-
tali to najczêœciej renciœci,
którzy po osi¹gniêciu wieku
chc¹ przejœæ na emeryturê,
gdzie otrzymaj¹ wy¿sze
œwiadczenia. W innym przy-
padku musieliby czekaæ ko-
lejne lata, w przypadku ko-
biet by³oby to a¿ piêæ lat. W
grupie sk³adaj¹cych wnioski
s¹ równie¿ bezrobotni oraz
ci, którzy w ostatnim roku nie
mieli tytu³u ubezpieczenio-
wego. Niektórzy korzystali z
pomocy spo³ecznej, teraz
nie bêd¹ ju¿ musieli tego
czyniæ. S¹ ponadto osoby
pobieraj¹ce dotychczas nie-
wielkie œwiadczenia przede-
merytalne, teraz otrzymaj¹
ju¿ normaln¹ emeryturê.
Przypomnê jeszcze, ¿e w
przypadku kobiet skróci³ siê
czas minimalnego sta¿u,
¿eby móc otrzymaæ mini-
maln¹ emeryturê. Jest to po-
nownie 20 a nie 22 lata. Dla
wielu kobiet te dwa lata maj¹
istotne znaczenie. 1 marca
2017 roku podnieœliœmy mi-
nimaln¹ emeryturê do kwoty
tysi¹ca z³otych brutto, co sta-

nowi³o wzrost o 117 z³otych.
Nigdy wczeœniej ¿aden rz¹d
nie zdecydowa³ siê na tak
wyraŸn¹ podwy¿kê. Na pew-
no mo¿emy byæ zadowoleni,
¿e samo wprowadzenie re-
formy odby³o siê p³ynnie,
niemal wzorowo. Przy tej
okazji nast¹pi³ wyraŸny
prze³om w relacjach pomi-
êdzy klientami i urzêdnikami
Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Jak wiadomo,
instytucja ta pe³ni rolê
us³ugow¹ i musi umieæ siê
otworzyæ dla klienta. I
w³aœnie to czyni.
- Zapewne ,,oczkiem w
g³owie’’ dla pani ca³y czas
jest ,,Program 500+’’. Jak
widzi pani funkcjonowanie
tego programu po pierw-
szym pe³nym roku jego
dzia³ania?  

- Po efektach ich poznacie,
chcia³oby siê powiedzieæ.
Kiedy zaczynaliœmy wdra¿aæ
ten program w ¿ycie w kwiet-
niu 2016 roku niemal wszys-
cy zastanawiali siê, na co
g³ównie bêd¹ wydawane pie-
ni¹dze. Nie brakowa³o
ró¿nych opinii, ale to ju¿ jest
za nami. Dzisiaj, po 20 mie-
si¹cach, nie musimy ju¿ dy-
wagowaæ, lecz mo¿emy
oprzeæ siê na twardych da-
nych. Najwa¿niejszym plu-
sem programu okaza³o siê
to, ¿e ubóstwo wœród pol-
skich dzieci i m³odzie¿y zma-
la³o najszybciej spoœród
wszystkich krajów Unii Euro-
pejskiej. Wiemy, ¿e rodziny
dobrze wydaj¹ pieni¹dze.
G³ównie na podniesienie po-
ziomu ¿ycia oraz rozwój edu-
kacji dzieci. Wiemy tak¿e, ¿e
sporo tych pieniêdzy jest
przeznaczanych na rek-
reacjê, wyjazdy oraz…
oszczêdnoœci. Skala
niew³aœciwego wydawania
œrodków jest niewielka,
mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e
marginalna. Oczywiœcie, de-
cyzje o tym, czy œrodki s¹
wydawane prawid³owo czy
nie, podejmuj¹ samorz¹dy i
w tej kwestii s¹ samodzielne.   
- Jednym z za³o¿eñ wpro-
wadzonego programu by³
wzrost urodzeñ dzieci. Czy
ju¿ znamy dane w tym za-
kresie?

- Posi³kujemy siê danymi
G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego i nie ma tu ¿ad-
nych w¹tpliwoœci, i¿ poziom
urodzeñ zaczyna wzrastaæ.
Za dziesiêæ miesiêcy 2017
roku tych urodzeñ by³o 341
tysiêcy, do koñca roku ta
liczba byæ mo¿e dosz³a do
400 tysiêcy. Nied³ugo dowie-
my siê, jak sp³yn¹ wszystkie
dane. Akurat w wojewódz-
twie lubuskim ten wzrost nie

jest w pe³ni satysfakcjo-
nuj¹cy, bo wynosi 4,4 pro-
cent w skali roku. Dodam
jeszcze, ¿e dziêki realizacji
tego programu odnotowuje-
my wyraŸny wzrost konsum-
pcji, bo to równie¿ ma istotny
wp³yw na rozwój gospodar-
czy kraju.
- Ile pieniêdzy dotych-
czas trafi³o do naszego
województwa w ramach
,,Programu 500+’’?

- W 2017 roku by³a to kwo-
ta prawie 600 milionów
z³otych, zaœ od chwili uru-
chomienia programu 1 kwiet-
nia 2016 roku ³¹cznie
wyp³aciliœmy lubuskim rodzi-
nom ponad miliard z³otych.
Te pieni¹dze w zdecydowa-
nej wiêkszoœci pozosta³y w
naszym regionie, zasilaj¹c w
du¿ej czêœci rozwój gospo-
darki. Wczeœniej tych pieni-
êdzy nie by³o. O tym równie¿
warto pamiêtaæ. 
- Czyli by³ to wyj¹tkowo
pracowity dla pani minis-
ter rok?

- Wspomnê dos³ownie jed-
nym zdaniem o wielu innych
wa¿nych programach
spo³ecznych jak choæby
,,Maluch plus’’, ,,Senior
plus’’, dzia³aniach w ramach
rozszerzenia aktywnoœci na
rzecz osób niepe³nospraw-
nych. Kolejny program kom-
pleksowego wsparcia dla ro-
dzin nosi nazwê ,,Za
¿yciem’’ i obejmuje swoimi
dzia³aniami rzeczywist¹ i
pe³n¹ pomoc w celu integracji
spo³ecznej i zawodowej osób
niepe³nosprawnych oraz po-
moc dla rodzin. Zreszt¹ w ra-
mach tych programów do wo-
jewództwa lubuskiego ju¿ tra-
fi³o wiele milionów z³otych.
Tych pieniêdzy mo¿e byæ
jeszcze wiêcej, ale du¿o za-
le¿y od aktywnoœci samo-
rz¹dów, bo gros œrodków jest
rozdysponowywanych w ra-
mach konkursów. I nale¿y
byæ nie tylko aktywnym na
tym polu, ale przygotowywaæ
dobre wnioski. Trzeba rów-
nie¿ pamiêtaæ o przysz³oœci,
bo œrodki rz¹dowe s¹ przy-
znawane w du¿ej wysokoœci
na budowê i modernizacjê,
ale potem nale¿y ju¿ z samo-
rz¹dowych œrodków utrzymy-
waæ infrastrukturê. 

Tak, to by³y bardzo inten-
sywnie przepracowane 12
miesiêcy. Chcê za to podzi-
êkowaæ wszystkim moim
wspó³pracownikom z minis-
terstwa oraz rz¹du, ale te¿
s³u¿bom w urzêdach woje-
wódzkich, jak i samym woje-
wodom. Dziêkujê równie¿ sa-
morz¹dom lokalnym, bo nie
mam powodów do narzekañ.

ROBERT BOROWY

Martwię się czy wszystko zmierza
w dobrym kierunku
Rozmowa z El¿biet¹ Rafalsk¹, ministrem rodziny, pracy i polityki spo³ecznej

E. Rafalska: Gorzów jako miasto sportu zdecydowanie za
długo czeka na obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia.
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Czternaście łóżek do umierania, a potrzeba więcej
Polska zakonnica, na któr¹ na Litwie mówi¹ „wulkan”, napisa³a list do Boba Dylana.

Poprosi³a, ¿eby przekaza³ jej
pieni¹dze z Nagrody Nobla.
Czeka na odpowiedŸ. Niepo-
wtarzalne zdanie. Zapada w
pamiêæ bardziej ni¿ „kocham
ciê” i „czy wyjdziesz za mnie”.
Tamte mog¹ paœæ w ¿yciu
wielokrotnie, to tylko raz. 

Najbardziej powszechny na
Litwie jego wariant us³ysza³a
Dorota.

- Pani matka umar³a, przy-
je¿d¿ajcie zaj¹æ siê formalno-
œciami - powiedzia³ jakiœ
mê¿czyzna i od³o¿y³
s³uchawkê.

Królewska śmierć

W Wilnie od piêciu lat ina-
czej przekazuje siê infor-
macjê o œmierci. Niektórzy
twierdz¹, ¿e nowa wersja te-
go zdania nie wraca w kosz-
marach.

- Mama jest ju¿ w niebie -
Andrzej us³ysza³ w s³uchawce
o godzinie szóstej czterdzie-
œci.

- „O, super, ¿e w niebie!”,
pomyœla³em. Nie by³em zszo-
kowany, poczu³em tylko dziw-
ne uczucie radoœci - mówi
mê¿czyzna.

Mia³a raka. Andrzej i Jolan-
ta, oboje pracuj¹cy jako prze-
wodnicy po Wilnie, opiekowali
siê ni¹ w domu.

- Mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e
mama powoli odchodzi -
wspomina Jolanta. - Zadzwo-
niliœmy do siostry Michaeli, o
której wiedzieliœmy, ¿e towa-
rzyszy ludziom w ostatnich
dniach ¿ycia. Chcieliœmy za-
pytaæ, jak nale¿y siê zacho-
wywaæ przy umieraj¹cym.
Œwieczka, modlitwa, a mo¿e
co innego? Ka¿dy wie, jak
cz³owiek siê rodzi: zawsze
wygl¹da to mniej wiêcej po-
dobnie. Ale jak siê umiera? -
opowiada.

Siostra powiedzia³a, ¿e w
prowadzonym przez ni¹ hos-
picjum jest wolne ³ó¿ko. Ma-
ma na wczeœniejsze propozy-
cje przenosin do szpitala czy
placówki opiekuñczej reago-
wa³a stanowczym: „Nie, nie i
nie!”. PóŸniej dowiedzia³a siê
jednak, ¿e le¿a³aby w budyn-
ku, w którym powsta³ najbar-
dziej znany polski obraz reli-
gijny ubieg³ego wieku: Jezu,
ufam Tobie.

- Nu, pewnie - odrzek³a
wówczas.

Dziesiêæ ostatnich dni ¿ycia
spêdzi³a w Hospicjum im.
B³ogos³awionego Ksiêdza Mi-
cha³a Sopoæki. To jedyne sta-
cjonarne hospicjum na Litwie.
Tak, trzymilionowa Litwa ma
tylko czternaœcie hospicyj-
nych ³ó¿ek.

- Na pogrzebie podczas
sk³adania kondolencji z osiem
osób zapyta³o, ile nas to ³ó¿ko
kosztowa³o - wspomina Jo-
lanta. - My, ¿e nic. Oni na to:

„Nu, nam mo¿ecie powie-
dzieæ, my swoi”. Nie wierzyli,
bo przecie¿ mama ¿y³a tam
jak królowa. Ksi¹dz j¹ nama-
œci³ na dzieñ dobry. M³odzie¿
co rusz przybiega³a, g³aska³a,
karmi³a. Przez ca³y ten czas
mia³a b³ogi uœmiech na twa-
rzy. Ludzie mówili, ¿e tak nie
bywa na Litwie - opowiada
kobieta.

W kraju, w którym nawet mi-
nister zdrowia przyzna³a siê
do wrêczenia ³apówki leka-
rzowi, nikt nie wierzy³, ¿e da
siê umrzeæ po królewsku zu-
pe³nie za darmo.

Po kilku tygodniach na ra-
chunek hospicjum Jolanta i
Andrzej wys³ali pieni¹dze,
¿eby podziêkowaæ za opiekê.
Wróci³y na ich konto, bo sios-
tra Michaela nie przyjmuje
datków od rodzin chorych.
Próbowali jeszcze dwa razy.
W koñcu anonimowa osoba
przynios³a do hospicjum da-
rowiznê, nie mówi¹c, od kogo
pochodzi.

O znaczeniu płaszcza 
w medycynie

Minê³o ju¿ dziesiêæ lat,
odk¹d zakon Sióstr Jezusa
Mi³osiernego dosta³ od kurii
wileñskiej zrujnowany budy-
nek. Nie mia³ okien, a tynk
odpada³ p³atami. Ma³o kto pa-
miêta³, ¿e przed wojn¹ miesz-
ka³ tu ksi¹dz w okr¹g³ych oku-
larkach o nazwisku Sopoæko,
spowiednik siostry Faustyny
Kowalskiej. Uwierzy³, ¿e tej
dziewczynie, przez wielu na-
zywanej wariatk¹, rzeczywi-
œcie ukazuje siê Bóg. Po-
wa¿nie potraktowaæ m³od¹
zakonnicê kaza³ równie¿ ma-
larzowi Eugeniuszowi Kazimi-
rowskiemu, który mia³ tu pra-
cowniê. Faustyna przycho-
dzi³a do Kazimirowskiego i
t³umaczy³a, jak namalowaæ
oczy, w³osy i palce Jezusa
(ale i tak obrazem by³a bar-
dzo rozczarowana).

Ksi¹dz Sopoæko za³o¿y³ w
Wilnie nowy zakon ¿eñski,
Zgromadzenie Sióstr Jezusa
Mi³osiernego, jednak w trak-
cie II wojny œwiatowej zarów-
no jego za³o¿yciel, jak i pierw-
sze zakonnice wyjechali z Lit-
wy. Opuszczony budynek
przejê³a administracja pobli-
skiego wiêzienia, o mi³osier-
dziu mówiono tam ma³o.

Pó³ wieku póŸniej litewski
Koœció³ odzyska³ skonfisko-
wane przez sowieckie w³adze
nieruchomoœci. Kardyna³ Juo-
zas Baèkis zaproponowa³ sio-
strom z powsta³ego tu kiedyœ
zakonu dwie rzeczy: ¿eby
wróci³y do Wilna i ¿eby
za³o¿y³y pierwsze hospicjum.
Ju¿ wczeœniej próbowa³ stwo-
rzyæ na Litwie miejsce, w któ-
rym mo¿na by³oby po ludzku
umrzeæ. O potrzebie hospi-

cjów rozmawia³ z kolejnymi
prezydentami niepodleg³ej
Litwy, zagadywa³ premierów.
Politycy zgadzali siê z Baèki-
sem, ¿e to wa¿na sprawa. Za-
raz potem dodawali jednak,
¿e gdy pañstwo siê odradza,
nie ma pieniêdzy na umiera-
nie. Litwa dopiero w 2007 ro-
ku, jako ostatni kraj w Unii
Europejskiej, przyjê³a ustawê
o opiece paliatywnej. £aci-
ñskie s³owo pallium oznacza
p³aszcz: taki, którym mo¿na
siê otuliæ.

W tamtym czasie zakonnic¹
maj¹c¹ najwiêksze doœwiad-
czenie w „otulaniu” by³a Mi-
chaela Rak, od lat pro-
wadz¹ca hospicjum w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Z
wykszta³cenia prawniczka i
teolo¿ka, w m³odoœci rzuca³a
dyskiem. Na propozycjê
prze³o¿onych, by wyjechaæ na
Litwê, odpowiedzia³a: „Nie
ma mowy”. I tak przez trzy la-
ta. Zdanie zmieni³a podczas
mszy, na której ksiêdza So-
poækê og³oszono
b³ogos³awionym.

W dzieñ wyjazdu do Wilna
Michaela Rak posz³a na go-
rzowski cmentarz. Zwróci³a
siê do dusz ludzi, przy któ-
rych œmierci by³a obecna (kie-
dyœ liczy³a ka¿d¹ osobê, po
piêciu tysi¹cach przesta³a).

- Prosi³am moich zmar³ych,
¿eby mi pomogli.
T³umaczy³am, ¿e nie znam
ani litewskiego jêzyka, ani
prawa; ¿e nie mam grosza na
nowe hospicjum, ale jechaæ
trzeba, bo chorzy tam cierpi¹
- mówi Rak.

Zanim opuœci³a cmentarz,
wydmucha³a nos i otar³a ³zy,
¿eby przypadkowi ludzie nie
widzieli, jak zakonnica ryczy.
Niedaleko bramy sta³a kwia-
ciarka. Mia³a kilka bukiecików
polnych kwiatów, zerwanych
rano. Dowiedzia³a siê z tele-
wizji, ¿e Michaela Rak
zak³ada na Litwie now¹ pla-
cówkê. Zawo³a³a siostrê do
siebie.

- Niewiele zarobi³am, ale to,
co mam, dam ci na wileñskie
hospicjum - powiedzia³a kwia-
ciarka. By³y to trzy z³ote w
drobnych monetach.

Remont w Wilnie rozpocz¹³
siê w 2009 roku. Zg³osi³a siê
pierwsza wolontariuszka:
pielêgniarka Janina. - Proszê
siê nie martwiæ, uda siê. Ty
masz na nazwisko Rak, a ja
Szpitalowa -

powiedzia³a na przywitanie.

Koperta dla lekarza

Minê³o piêæ lat, zanim ruina
zamieni³a siê w schludny piêt-
rowy budynek z czternastoma
³ó¿kami. W miêdzyczasie ru-
szy³o hospicjum domowe. W
Polsce to norma: pielêgniar-
ka, lekarz, fizjoterapeuta, psy-

cholog, wolontariusze i ksi¹dz
opiekuj¹ siê nieuleczalnie
chorymi pacjentami w ich do-
mach. Pod³¹cz¹ kroplówkê,
pomasuj¹, podlej¹ kwiaty,
umyj¹ okna. Ale na Litwie
by³a to rewolucja. Ze zdziwie-
niem przyjmowano fakt, ¿e
aby otrzymaæ pomoc, nie
trzeba byæ katolikiem, Pola-
kiem b¹dŸ milionerem.

- Pamiêtam staruszkê, która
opiekowa³a siê mê¿em, ju¿
nieprzytomnym - mówi Anna
Kowalewska, pielêgniarka. -
Kiedy przyjechaliœmy pierw-
szy raz, od razu wrêczy³a
nam dziesiêæ euro. Powie-
dzieliœmy, ¿e naprawdê po-
magamy nieodp³atnie. Babcia
siê rozp³aka³a. Usiad³a na
krzeœle, spuœci³a g³owê. Po-
siedzia³a chwilê i posz³a do
innego pokoju. Przynios³a
piêtnaœcie euro! D³ugo t³uma-
czyliœmy, ¿e mo¿e i dziesiêæ
razy tak chodziæ, a my na-
prawdê nic nie weŸmiemy -
opowiada.

Gdy innym razem opiekunki
uda³y siê do chorego,
zebrana tam rodzina spyta³a,
z jakiej s¹ sekty.

- Na Litwie w czasach so-
wieckich przyj¹³ siê zwyczaj,
¿e lekarzowi trzeba siê od-
wdziêczyæ. Niektórzy dener-
wuj¹ siê, kiedy nie bierzemy
pieniêdzy, bo myœl¹, ¿e
bêdziemy gorzej pracowaæ

- mówi pielêgniarka.
W 2013 roku pierwszy pa-

cjent zosta³ przyjêty do hospi-
cjum stacjonarnego. Wœród
podopiecznych szybko siê
roznios³o, ¿e wolno tu ma-
rzyæ.

Dwóch chorych o czwartej
nad ranem poprosi³o o piwo.
Siostra Rak posz³a do mono-
polowego i to piwo przynios³a.

Szesnastolatka, œwiadoma
tego, ¿e nigdy nie zostanie
pann¹ m³od¹, chcia³a zrobiæ
to, co wielu nowo¿eñców:
przejechaæ siê bia³¹ limuzyn¹.
Zamówi³a coca-colê, popcorn
i zaprosi³a na przeja¿d¿kê
swoich braci i siostry, wycho-
wanków domu dziecka. Gdy
limuzyna by³a gotowa, ona
nie mia³a si³, by do niej
wsi¹œæ. Kaza³a jechaæ ro-
dzeñstwu i wszystko jej potem
opowiedzieæ. Kierowca by³ w
szoku, nie przyj¹³ zap³aty.

Mê¿czyzna, który ca³e ¿ycie
zajmowa³ siê lasami, marzy³,
by przytuliæ siê do drzewa.
Przyniesiono mu du¿y konar,
a on go g³aska³ i g³aska³.

Komuœ œni³a siê kiszka kar-
toflana - starte ziemniaki
upieczone w œwiñskim jelicie -
tradycyjne danie kuchni litew-
skiej. Hospicyjna kucharka tê
kiszkê upiek³a.

Ktoœ inny têskni³ za psem.
Czworonóg zamieszka³ pod
jego ³ó¿kiem.

M³ody ch³opak chcia³ poje-
chaæ na ryby. Zawieziono go
nad jezioro, wprowadzono na
wózku do wody, ale nie by³ w
stanie utrzymaæ wêdki. Sios-
tra wesz³a w habicie do jezio-
ra i ³owi³a za niego. Delikatnie
zdejmowa³ ryby z haczyka i je
wypuszcza³.

- Kiedyœ pacjent powiedzia³
do mnie: „Jak bêdê umiera³,
to umrzyj razem ze mn¹”. Nie
bardzo rozumia³am wtedy je-
go s³owa. Powtórzy³: „Pami-
êtaj, umrzyj ze mn¹” - opo-
wiada siostra Rak. - Gdy
przysz³a chwila agonii, przy
jego ³ó¿ku byli najbli¿si: ¿ona,
dzieci, przyjaciele. Dosta³ tak
silnych wstrz¹sów, ¿e po-
bieg³am do lekarza zapytaæ,
czy na pewno go nie boli.
Us³ysza³am, ¿e nie, ¿e jest
zupe³nie znieczulony. Wtedy
z jego ¿on¹ przypomnia³yœmy
sobie, o co prosi³. Ma³¿onka
objê³a go z jednej strony, a ja
po³o¿y³am siê na ³ó¿ku z dru-
giej i mówiê: „Nie umrê razem
z tob¹, bo

nie mogê. Ale nie bój siê,
idŸ w ramiona Kogoœ, kto
ci¹gle ¿yje. Wszyscy, którzy
ciê kochaj¹, s¹ obok”. Cia³o
momentalnie siê uciszy³o,
dreszcze usta³y i pacjent spo-
kojnie odszed³ do wiecznoœci
- mówi Rak.

Czterogwiazdkowy hotel

Mama Doroty ostatnie dwa
tygodnie ¿ycia spêdzi³a w pa-
ñstwowym zak³adzie opieku-
ñczo-leczniczym. Dorota
wzdryga siê na sam¹ myœl o
tym miejscu. Rêce chorych
przywi¹zane do ³ó¿ek. Telefo-

ny komórkowe schowane.
Obok ktoœ umiera, wo³asz
wiêc pielêgniarkê. „Masz
swojego chorego, patrz na
niego, nie na boki” - s³yszysz.
Jedzenie pozostawione przy
nieruchomych cia³ach, które
nie potrafi¹ po nie siêgn¹æ.
Zabierane nietkniête. Siedem
osób w pokoju. Ci, którzy
maj¹ si³ê,

krzycz¹. Muchy.
Wieczorem wiadomo by³o,

¿e mama odchodzi, ale Doro-
cie nie pozwolono przy niej
zostaæ. Potem ten telefon:
„Umar³a, przyje¿d¿aj”. Rzuco-
na s³uchawka. Gdy dotar³a,
mamy ju¿ nie by³o. Przenie-
siono j¹ do kostnicy. Pewnie
nag¹. Bo to tylko cia³o.

Gdy zachorowa³ ojciec Do-
roty, to ju¿ go do pañstwowej
instytucji nie odda³a. Sama
wychowuje dziesiêcioletniego
synka, pracuje w sklepie, nie
mog³a opiekowaæ siê tat¹ w
domu. Dowiedzia³a siê, ¿e w
Wilnie powsta³o hospicjum.
Przenios³a tam ojca pó³ roku
temu, codziennie odwiedza
go po pracy.

- Okna maj¹ tam ods³oniête.
Kwiaty na ka¿dej pó³eczce,
obrazki na sto³ach... Niektó-
rzy w domu nie maj¹ takich
warunków - mówi Dorota. -
Gdy syn pierwszy raz odwie-
dzi³ dziadka, opowiada³ po-
tem rodzinie, ¿e ten le¿y w
czterogwiazdkowym hotelu.

Pokoje s¹ dwuosobowe, jas-
ne. Kolorowe dywaniki upletli
skazani na do¿ywocie wi-
êŸniowie z pobliskiego
zak³adu karnego. Ponoæ iden-
tyfikowali siê z pacjentami,

Pierwsze pieniądze na wileńskie hospicjum siostra Michaela dostała od gorzowskiej kwiaciarki.
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mówi¹c, ¿e dla nich te¿ nie
ma nadziei.

Na Litwie regularnie wybu-
chaj¹ skandale z powodu wa-
runków panuj¹cych w
zak³adach opiekuñczo-leczni-
czych. Czasem zjawi siê nie-
spodziewana kontrola, cza-
sem ktoœ napisze list do me-
diów: ¿e pieluchy od kilku dni
niezmieniane, ¿e chorzy otu-
manieni, odle¿yny i zaduch,
œmieræ z g³odu, jedna pielêg-
niarka na trzydziestu, czasem
czterdziestu pacjentów. „Sko-
ro potêpiliœmy Stutthof i
Auschwitz, to dlaczego nie
mo¿emy potêpiæ systemu
ochrony zdrowia, który nie
jest w stanie usun¹æ nieludz-
kich cierpieñ?” - portalowi
15min.lt powiedzia³a niedaw-
no onkolog Irena Poviloniene,
która jako pierwsza na Litwie
zaczê³a zwracaæ uwagê na
potrzebê powstania skutecz-
nej opieki paliatywnej.

W latach
dziewiêædziesi¹tych na litew-
skich oddzia³ach onkologicz-
nych wci¹¿ panowa³a typowa
dla Zwi¹zku Sowieckiego
opioidofobia. Chorzy nie do-
stawali leków przeciwbólo-
wych, co najwy¿ej jedn¹ am-
pu³kê morfiny przed œmierci¹,
niczym komuniê œwiêt¹. Povi-
loniene by³a wtedy rezy-
dentk¹ w szpitalu. Dwóch pa-
cjentów pope³ni³o tam samo-
bójstwo. W listach
po¿egnalnych napisali, ¿e po-
wodem by³ ból. Postanowi³a,
¿e zajmie siê jego uœmierza-
niem, czym, podobnie jak
mówi¹ca o mi³osierdziu
Faustyna, zyska³a sobie w

œrodowisku lekarskim opiniê
wariatki.

- Brzmi to niewiarygodnie,
ale mo¿esz uodporniæ siê na
cierpienie innego cz³owieka -
mówi Poviloniene, gdy spoty-
kamy siê w Gabinecie Lecze-
nia Bólu Onkologicznego i
Opieki Paliatywnej, który
za³o¿y³a przed dwudziestu la-
ty w Szpitalu Uniwersytetu
Wileñskiego, dziœ Narodo-
wym Instytucie Raka. - W
ZSRS co wra¿liwsi lekarze
byli alkoholikami, bo próbo-
wali tê wra¿liwoœæ w sobie
zag³uszyæ. Równie¿ dziœ
¿aden psycholog nie pracuje
ani z medykami, ani z pielêg-
niarkami - opowiada lekarka.

Poviloniene dodaje, ¿e per-
sonel szpitalny czêsto nie
jest œwiadom, ¿e uodpar-
niaj¹c siê na cierpienie in-
nych, sam staje siê pacjen-
tem. Jej zdaniem nawet sze-
fowie placówek czêsto nie
wiedz¹, czym pacjent palia-
tywny ró¿ni siê od pacjenta
zwyk³ego.

- Proszê napisaæ do Minis-
terstwa Zdrowia taki list:
„Szokuje mnie, ¿e na Litwie
istnieje tylko jedno hospicjum.
Dlaczego nie ma ich wiêcej?”
- radzi Poviloniene.

Napisa³am, ale ministerstwo
milczy.

Zielarka ma objawienie

W kilku litewskich miastach
od lat podejmowane s¹ próby
stworzenia oœrodka opieki pa-
liatywnej na wzór wileñskie-
go. Dwa hospicja domowe ju¿
dzia³aj¹. Stacjonarnych nie
ma.

Žanna Jankovskaja jest
w³aœcicielk¹ kowieñskiej firmy
Herbarius. Z wykszta³cenia
jest kinezjoterapeutk¹, od
dwudziestu dwóch lat pracuje
jako zielarka.

- Kiedy opowiadam swoj¹
historiê litewskim dziennika-
rzom, odpowiadaj¹, ¿e nie
mog¹ czegoœ takiego napi-
saæ. Nawet prasa religijna nie
chce podejmowaæ tematu,
s³yszê, ¿e to zbyt smutne -
mówi Jankovskaja. - Jestem
g³êboko wierz¹ca. Podczas
modlitwy us³ysza³am, jak
Chrystus wypowiada jedno
s³owo: hospicjum. W³¹czy³am
wiêc laptop, by sprawdziæ, co
to takiego. Znalaz³am hospi-
cja amerykañskie, angielskie
i tylko jedno litewskie: w Wil-
nie - wspomina.

Nastêpnego dnia zapyta³a
mê¿a, czy nie ma nic prze-
ciwko temu, by stworzy³a do-
mowe hospicjum w Kownie.
Na tydzieñ pojecha³a do
siostry Rak, ¿eby siê przy-
uczyæ.

Miesi¹c póŸniej za³atwione
by³y formalnoœci, mo¿na by³o
ruszaæ z Kowieñskim Do-
mem Hospicyjnym. Prze-
szkoli³a ju¿ siedemdziesiêciu
wolontariuszy. - Wœród pa-
cjentów jest dwudziestodwu-
letnia dziewczyna z rakiem
mózgu. Jej mama jest nau-
czycielk¹ - mówi Žanna. -
Zapyta³a nas, czy wolontariu-
sze mogliby sprawdzaæ za
ni¹ zeszyty uczniów, ¿eby
ona mia³a wiêcej czasu na
bycie z odchodz¹c¹ córk¹.
Takie rzeczy te¿ robimy.

Jankovskaja kupuje po-
trzebny sprzêt, pañstwo fi-
nansuje czêœæ wizyt specja-
listów. - ¯eby dostaæ licencjê
na œwiadczenie opieki palia-
tywnej, musia³am podpisaæ
umowê z kowieñskim szpita-
lem. Us³ysza³am: „Oj, jak
dobrze, ¿e teraz to wy
bêdziecie siê nim i zajmo-
waæ. Przywo¿¹ tu t a k i c h
umieraj¹cych, a tu jest prze-
cie¿ szpital, nie kostnica!” -
t³umaczy Jankovskaja.

Žanna objecha³a Kowno i
okolice, znalaz³a opuszczo-
ne, od lat nieu¿ywane bu-
dynki. Przygotowa³a projekt
architektoniczny i z tymi pla-
nami posz³a do samorz¹du.
Dowiedzia³a siê, ¿e nie ma
nic za darmo. £apówki nie
da, wiêc budynku nie dosta-
nie. Zreszt¹ urzêdniczka po-
wiedzia³a jej: „Oni i tak umr¹.
Po co marnowaæ pieni¹dze?”.

Litwin płacze sam

Zarówno siostra Michaela
Rak, jak i Žanna Jankovskaja
nazwy swoich instytucji zare-
jestrowa³y, zanim pojawi³ siê
obowi¹zek konsultowania te-
go z Pañstwow¹ Komisj¹

Jêzyka Litewskiego, która
tworzy listê „wielkich b³êdów
jêzykowych”. Za u¿ycie „nie-
poprawnego” s³owa grozi ka-
ra. Na listê trafi³o te¿ obco
brzmi¹ce hospisas.

Eimantas Balaika, który pró-
buje za³o¿yæ podobn¹ pla-
cówkê w Alytusie, musia³
przekonaæ jêzykoznawców do
zmiany zdania.

- Gdybym umieœci³ na plaka-
cie zabronione s³owo, to Pa-
ñstwowa Komisja Jêzyka Li-
tewskiego mog³aby mnie uka-
raæ grzywn¹ - mówi Balaika.

Komisja w koñcu s³owo hos-
pisas uzna³a.

Balaika to ekonomista,
przez lata pracowa³ w wile-
ñskich bankach. Dziewiêæ lat
temu us³ysza³ od lekarza:
„Zabieraj ojca do domu, nic
nie da siê ju¿ zrobiæ”.

- Dziœ ojciec ma dwie choro-
by nowotworowe, ale nadal
¿yje, bo siê nie poddaliœmy -
t³umaczy Balaika. - Zrozu-
mia³em wtedy wa¿n¹ rzecz:
cz³owiek w takiej sytuacji jest
bezradny, nikt mu nie po-
mo¿e. Pozostaje mu zgniæ we
w³asnym mieszkaniu. Nasi
wolontariusze regularnie
znajduj¹ martwych samo-
tnych ludzi - mówi.

Eimantas wyprowadzi³ siê
ze stolicy i od lat próbuje
za³o¿yæ hospicjum w rodzin-
nym Alytusie. To niedu¿e
miasto robi przygnêbiaj¹ce
wra¿enie. Pêdz¹cy z Augus-
towa do Wilna turyœci nigdy
siê tu nie zatrzymuj¹. Szare
bloki poœrodku lasów, budynki
starych koszar, supermarket.
Pod koniec sierpnia o pó³nocy
mo¿na tam zobaczyæ ludzi ze
œwiecami. Niektórzy nios¹ lis-
ty do zmar³ych. W ten sposób
organizacja Balaiki Dom Oj-
czysty próbuje nauczyæ
mieszkañców miasta, jak
prze¿ywa siê ¿a³obê i oswaja
œmieræ. Wolontariusze co ro-
ku nios¹ te¿ transparent:
„TAK dla hospicjum

w Alytusie”.
Na pó³ce w pokoju Eimanta-

sa le¿y polski podrêcznik
Hospicjum to te¿ ¿ycie. Stwo-
rzy³ niewielk¹ ekipê hospi-
cjum domowego.
Samorz¹dowców i lokalnych
przedsiêbiorców zabiera³ do
hospicjów w Bia³ymstoku i
Suwa³kach, ¿eby przekonaæ
ich do swojego pomys³u.

- Mamy kawa³ ziemi, na któ-
rej mo¿na zbudowaæ hospi-
cjum - t³umaczy. - Koszt to
oko³o 5 milionów euro. Chyba
¿e znajdzie siê sponsor, który
za milion euro kupi budynek
od samorz¹du. Mo¿e siê
uda? W koñcu siostra Mi-
chaela Rak mia³a trzy z³ote w
kieszeni, a mimo wszystko
przyjecha³a na Litwê i dopiê³a
swego.

Byle do Dakaru

Problemem jest zdobycie
œrodków na opiekê nad oso-
bami cierpi¹cymi. Litewskie
Kasy Chorych pokrywaj¹ je-
dynie oko³o 30 procent wydat-
ków wileñskiego hospicjum.
Pozosta³e 70 procent zakon-
nica z Polski musi wy¿ebraæ.
Niepewny jest ka¿dy miesi¹c,
ale jeszcze siê nie zdarzy³o,
¿eby któryœ z czterdziestu
pracowników nie dosta³ pen-
sji. Rak jeŸdzi wiêc i prosi. Ma
tupet. Zadzwoni³a na przyk³ad
do litewskiego rajdowca Be-
nediktasa Vanagasa, by ra-
zem ze swoim polskim pilo-
tem

Sebastianem Rozwadow-
skim z Olsztyna zosta³ hospi-
cyjnym ambasadorem. By³
zaskoczony, ale siê zgodzi³.
Odt¹d na rajd Dakar
wyje¿d¿aj¹ spod hospicjum
ksiêdza Sopoæki. Jedna z pa-
cjentek obieca³a swoj¹ cho-
robê ofiarowaæ w intencji po-
myœlnego ukoñczenia przez
nich wyœcigu. Gdy dowie-
dzia³a siê jednak, jak d³ugo
taki rajd trwa, zmieni³a zdanie
i ofiarowa³a swoj¹ œmieræ;
umieraj¹c, powtarza³a: „Da-
kar, Dakar”.

Vanagas i Rozwadowski to
wielkie gwiazdy, wiêc œci¹gaj¹
pod hospicjum chmarê dzien-
nikarzy, którzy swoim czytelni-
kom musz¹ wyt³umaczyæ,
czym jest hospisas.

Jonas Žmuidzinas, pra-
cuj¹cy w NASA astrofizyk o li-
tewskich korzeniach, przeka-
za³ na rzecz hospicjum swoj¹
nagrodê naukow¹.

Wileñscy harcerze zorgani-
zowali koncert dobroczynny.

Nowo¿eñcy poprosili goœci
œlubnych, by zamiast kwiatów
wrzucili coœ do skarbonki za-
konnicy.

Przypadkowo poznany w
samolocie biznesmen (bo
Rak ¿ebrze i za oceanem)
pod koniec lotu zapyta³, ile
kosztowa³oby zamontowanie
w hospicjum windy. Po czym
wp³aci³ ca³¹ sumê.

Czasem Rak idzie do kapli-
cy i mówi: „Jezu, mia³o byæ, a
nie ma! Zrób coœ”. I wychodzi.

- Jakiœ czas temu do hospi-
cjum przysz³a mama, która za
rêkê trzyma³a s³abiutkiego
ch³opczyka. Patrz¹c mi w
oczy, powiedzia³: „Mam raka.
Pomo¿esz mi?”, i zacz¹³
p³akaæ. Wziê³am go na kola-
na, przytuli³am i te¿ p³aka³am.
Obieca³am: „Pomogê ci” -
opowiada zakonnica.

Co roku w Wilnie na nowo-
twór umiera czternaœcioro
dzieci. Dot¹d pracownicy
hospicjum starali siê, ¿eby
dziecko mia³o ca³odobow¹
opiekê w swoim domu, wœród
swoich pluszaków. Jednak le-

karze z Oddzia³u Onkologii
Dzieciêcej Szpitala Uniwersy-
tetu Wileñskiego zwrócili siê
do siostry z proœb¹ o otwarcie
hospicjum stacjonarnego dla
dzieci, maj¹ bowiem problem
z rodzicami, którzy nie chc¹
zabieraæ ze szpitala umie-
raj¹cych dzieci. Nie godz¹ siê
z tym, ¿e to ju¿. Takie dziecko
blokuje szpitalne ³ó¿ko.

- W pewnym sensie to pó-
jœcie na ³atwiznê i umywanie
r¹k przez lekarzy - mówi Jo-
lanta, której teœciowa zmar³a
w hospicjum. - Zamiast dobi-
jaæ siê do Ministerstwa Zdro-
wia, zbieraæ skargi od rodzi-
ców i pisaæ do Parlamentu
Europejskiego, aby Litwa
zmieni³a sposób finansowa-
nia hospicjum, mówi¹: „Sio-
stro kochana, zrób, ty potra-
fisz!” I siostra zrobi - t³uma-
czy.

Dziœ, aby powsta³o dzieci-
êce hospicjum, wystarczy
zburzyæ gara¿e le¿¹ce na
gruncie nale¿¹cym do sióstr,
dobudowaæ tam hospicyjne
skrzyd³o i urz¹dziæ trzy poko-
je. I wy¿ebraæ 970 tysiêcy eu-
ro.

Michaela Rak napisa³a e-
mail do Boba Dylana, którego
dziadkowie pochodzili z Wil-
na. Poprosi³a, ¿eby
pieni¹dze, które dosta³ z Na-
grody Nobla, przekaza³ na
hospicjum dla dzieci. List
przepisa³a rêcznie i kopiê za-
nios³a do kaplicy pod obraz
Jezu, ufam Tobie. Czeka na
odpowiedŸ.
EWA WO³KANOWSKA-KO³ODZIEJ

rrr

Ewa Wo³kanowska-Ko³od-
ziej jest dziennikark¹ i repor-
terk¹, autorka ksi¹¿ki Wilno.
Rodzinna historia smaków
(Warszawa 2016). Publiko-
wa³a miêdzy innymi w „Gaze-
cie Wyborczej”, „Przegl¹dzie” i
„Traveler National Geograp-
hic”. Dwukrotna finalistka kon-
kursu o Stypendium im. Ry-
szarda Kapuœciñskiego dla
m³odych reporterów. Cztero-
krotnie nominowana do nagro-
dy Grand Press (w katego-
riach: „reporta¿ prasowy”,
„dziennikarstwo specjalistycz-
ne”, „wywiad”) i Nagrody
„Newsweeka” im. Teresy Tora-
ñskiej (w kategorii „najlepszy
materia³ dziennikarski roku”).

Tekst ukaza³ siê w dwumie-
siêczniku „Nowa Europa
Wschodnia” 6/2017.

Hospicjum b³. ks. Micha³a
Sopoæki w Wilnie mo¿na
wesprzeæ, wp³acaj¹c datki:
konto w euro:
LT232140030002856368
konto w z³otówkach:
LT762140030002856384

Czternaście łóżek do umierania, a potrzeba więcej
Polska zakonnica, na któr¹ na Litwie mówi¹ „wulkan”, napisa³a list do Boba Dylana.

Pierwsze pieniądze na wileńskie hospicjum siostra Michaela dostała od gorzowskiej kwiaciarki.



- Panie prezesie, od wielu
lat pomaga pan ubogim.
Czy fakt, ¿e wesz³y nowe
programy pomocowe, ja-
koœ zmniejszy³ margines
biedy?

- Prowadzê tê dzia³alnoœæ
ju¿ ponad æwieræ wieku i ob-
serwujê zmiany oraz proce-
sy, jakie w tej kwestii za-
chodz¹. Muszê powiedzieæ,
¿e jak zaczyna³em, to te¿
biedy nie widzia³em. Dopiero
pewien ksi¹dz mi oczy na tê
kwestiê otworzy³. Powiedzia³
mi, ¿e przychodz¹ do niego i
prosz¹ o zupê. Moja reakcja
by³a taka - a co mi ksi¹dz
opowiada za g³upoty. Prze-
cie¿ biedy ¿adnej nie ma.
Ale dobrze, za³o¿ê ksiêdzu
tê sto³ówkê na tym Manhat-
tanie. I jak za³o¿y³em tê
sto³ówkê, to siê dopiero oka-
za³o, ¿e najpierw przysz³o 25
osób, potem 100 a jeszcze
potem nawet 200. No i siê
okaza³o, ¿e bieda z tych
swoich domów i domków po-
wychodzi³a. Odwa¿yli siê,
choæ po prawdzie nie wszys-
cy. Potem z tym problemem
by³o ró¿nie. Problem narós³
podczas zmian systemo-
wych w Polsce. Ludzie siê
pogubili wówczas. Bo proszê
pamiêtaæ, cz³owiek nie lubi
zmian. Ostatnich kilka lat
kwestiê biedy widzia³em
choæby przez kolejki tu u nas
w Stowarzyszeniu. Skoro siê
za chlebem ustawia 100 i
200 osób, to znaczy, ¿e pro-
blem biedy nadal jest. 300
bochenków chleba wydaje-
my co drugi dzieñ. No i
myœlê, ¿e to siê jeszcze
d³ugo utrzyma. Dlatego, ¿e
pewna grupa spo³eczna by³a
uboga, jest uboga i wszystko
wskazuje na to, ¿e zostanie
uboga. Tak to pozostanie,
dopóki nie wejd¹ jakieœ pro-
jekty rz¹dowe zmierzaj¹ce
do marginalizacji biedy. Ale
wspomnê o grupie, która mi
najwiêcej k³opotu stwarza³a.
- Czyli jakiej?
- By³y to kolejki matek z

ma³ymi dzieæmi. Ponie-
dzia³ek by³ dla mnie najtrud-
niejszy. Ja siê poniedzia³ku
ba³em. Wiedzia³em, ¿e
przyjdê i zobaczê piêæ, dzie-
siêæ kobiet z ma³ymi dzieæmi.
Prawie siê nie mieszcz¹ na
korytarzu. A funduszy nigdy
nie by³o za du¿o. Wie pani,
gdyby chodzi³o o ¿ywnoœæ,
to nie by³oby k³opotu. Bo
¿ywnoœæ to my mamy. Ale
nie tylko chodzi³o o ¿ywnoœæ,
bo - panie prezesie, choæ na
pieluszki, albo choæ na Bebi-
ko. No i gdyby ka¿dej z nich
daæ po 50 z³, bo mniej to

zwyczajnie nie ma sensu da-
waæ, albo nawet i 100 z³, to
mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e
jeœli przysz³o dziennie piêæ
lub dziesiêæ osób, to w skali
miesi¹ca mamy ju¿ powa¿n¹
kwotê. Ja siê nawet w pew-
nym momencie ba³em do fir-
my chodziæ, bo tam zaczê³y
mnie siê tworzyæ straszne
d³ugi. No i do czego zmie-
rzam. Wchodzi rz¹dowy pro-
gram 500 +. Jest 1 kwietnia i
kolejka jest. Przez ca³y kwie-
cieñ te kobiety nadal przy-
chodzi³y. Po 3 maja, po
d³ugim weekendzie - ani jed-
nej ju¿ nie by³o. 
- Jednym s³owem - pro-
gram zadzia³a³.

- Skoro ani jedna kobieta z
dzieckiem do mnie nie przy-
sz³a, to co mogê s¹dziæ?
Coœ siê sta³o. Wysz³o nam,
tu w stowarzyszeniu, ¿e tym
rodzinom do spiêcia domo-
wego bud¿etu brakowa³o
tych 500 z³. Oczywiœcie tam
nie nast¹pi od razu jakiœ do-
brobyt. Bo nie. Tam nie ma
dobrobytu w tych rodzinach.
Im siê zwyczajnie te biedne
bud¿ety domknê³y. Na tej
podstawie mogê wyraŸnie
powiedzieæ, ¿e akurat w tym
polu nast¹pi³a bardzo du¿a
poprawa. Ale muszê od razu
o jednej rzeczy powiedzieæ.
W echogorzowa.pl napi-
sa³em taki artyku³, w którym
siê zastanawia³em, czy aby
te pieni¹dze nie pójd¹ na al-
kohol. 
- Pamiêtam. Trochê ludzi
by³o oburzonych…

- Ja siê sam po jakimœ cza-
sie czu³em Ÿle. Okaza³o siê,
¿e to pytanie i twierdzenie
nie by³o zasadne. 

- Do tego zmierza³am. Jak
program wchodzi³, to
wszyscy stawiali tezê, ¿e w
wiêkszoœci pójdzie on na
alkohol…

- Wie pani, w pewnych gru-
pach rzeczywiœcie tak jest,
¿e wzros³o spo¿ycie alkoho-
lu. Ale ono i tak by wzros³o.
S¹ takie rodziny, gdzie alko-
hol rz¹dzi i jak siê dostanie
nawet trochê grosza, to on i
tak na alkohol pójdzie. Tam
nie ma rozs¹dku, ani nicze-
go pozytywnego, tam jest
g³ód alkoholu. Ale w general-
noœci jednak siê myli³em.
Zdecydowana wiêkszoœæ ro-
dzin, wed³ug mnie przynaj-
mniej 95 procent, wykorzys-
tuje te pieni¹dze. One sta³y
siê dla nich wiatrem w ¿agle.
Oni nawet zrozumieli, ¿e jest
korzystne oszczêdzanie.
Zrozumieli, ¿e mo¿na dzieci
wys³aæ na wakacje. Nam siê
w tym roku po raz pierwszy
zape³ni³o D³ugie. Jak przed-
tem ca³y czas szukaliœmy
chêtnych, tak w tym roku
chêtnych by³o nawet wiêcej.
Przez lato w D³ugim wy-
poczê³o 1200 dzieci! Ja siê
bojê upolityczniania takich
rzecz. Bo bez wzglêdu na to,
kto to robi, jeœli coœ jest
dobre, to jest dobre. I w mo-
im przekonaniu ten program
jest dobry. Jako ekonomista
wiem, jak to dzia³a. Dziœ na
œwiecie ju¿ siê dyskutuje o
tzw. dochodzie podstawo-
wym. Niektóre pañstwa
myœl¹ nawet i o tym, aby
ka¿demu obywatelowi
dop³acaæ od 500 do tysi¹ca
dolarów miesiêcznie, bo te
pañstwa na to staæ. Tak sa-
mo mog³oby byæ u nas, jak

siê zacznie dobrze gospoda-
rowaæ, dobrze pieni¹dze wy-
dawaæ, zacznie siê rozwój,
to bud¿et bêdzie mia³ nad-
wy¿kê i to wypracowan¹
przez nas samych. No i trze-
ba pamiêtaæ, ¿e dziecko za-
wsze jest inwestycj¹. 
- Mówi pan o rynku pracy.
By³am ostatnio w Powiato-
wym Urzêdzie Pracy, i tam
siê okaza³o, ¿e nie ma ¿ad-
nych kolejek bezrobot-
nych, a po drugie nie ma
chêtnych do pracy. Pana
zdaniem zmieni³ siê rynek
pracy w Gorzowie?

- Naturalnie, ¿e siê zmieni³.
Dziœ pracownika zaczyna siê
bardziej szanowaæ. Choæ ja
w swojej firmie zawsze ludzi
bardzo szanowa³em. Zawsze
wiedzia³em, ¿e pracownik
powinien byæ godnie op³aca-
ny. No i obecnie rynek pracy
sta³ siê inny. Bo to pracow-
nik decyduje o sile firmy.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e rynek
pracy jest bardzo trudny. W
wielu œrodowiskach widzê
naszych braci z Ukrainy. Ja
mam pozytywny do nich sto-
sunek, poniewa¿ moja ro-
dzina stamt¹d pochodzi.
Ukraiñcy siê do nas ³atwo
dostosowuj¹. Dobrze pra-
cuj¹, mówi¹ zrozumia³ym
dla nas jêzykiem. A dlacze-
go tak jest? Ano dlatego, ¿e
te dwa czy nawet trzy milio-
ny ludzi od nas wyjecha³o
za prac¹.
- Dostrzega pan te¿
Ukraiñców w Gorzowie?

- Owszem. I widzê, ¿e
dobrze im siê powodzi. Mnie
nurtowa³o jeszcze jedno py-
tanie - czy nie bêdzie siê
próbowa³o ich wykorzysty-

waæ. Jednak okaza³o siê, ¿e
s¹ traktowani jak swoi. 
- Porozmawiajmy teraz o
Gorzowie. Panie prezesie,
jak pan ocenia wygl¹d
miasta?

- Wystarczy³o parê dobrych
ruchów w centrum i ono siê
troszkê zmieni³o. Gdyby
jeszcze tak w tym roku kilka
nastêpnych przeprowadziæ,
to œródmieœcie by³oby ju¿
lepsze. 
- Co siê panu podoba?
- Przede wszystkim roz-

wi¹zanie z rondem przy
Bia³ym Koœció³ku. Ono zde-
cydowanie u³atwia komuni-
kacjê w mieœcie. Szkoda tyl-
ko, ¿e nie ma zjazdu w Si-
korskiego, ale ponoæ z
ró¿nych wzglêdów nie da³o.
Jakby tak co roku po ka-
wa³ku takie rzeczy robiæ, to
powtórzê, bêdzie dobrze. A
mo¿e centrum sta³oby siê
tak atrakcyjne, ¿e wycieczki
do nas by zagl¹da³y, bo na
razie turystów u nas nie ma
wcale. I dlatego nasze ka-
wiarenki s¹ puste i ledwo
¿yj¹. 
- Co by pan jeszcze zmie-
ni³ w centrum miasta?

- Oj du¿o. Ale to by³by ro-
dzaj takiego chciejstwa. 
- No to zróbmy sobie listê
chciejstwa.

- Przede wszytym uspraw-
ni³bym ruch w centrum.
Owszem, mo¿na zrobiæ naj-
pierw czteropasmow¹ Kost-
rzyñsk¹ z wjazdem na S3.
Ale przede wszystkim zasta-
nowi³bym siê, co zrobiæ, aby
jak ju¿ do nas turysta trafi, to
nie b³¹dzi³ po mieœcie, tylko
wszêdzie dobrze i sk³adnie
dojecha³. A teraz jest tak, ¿e
drogi wyrzucaj¹ takiego tu-
rystê za miasto i zanim
dobrze siê nie rozejrzy, to ju¿
jest przy Tesco lub nawet w
samym Szczecinie. Brakuje
lewo i prawoskrêtów, prze-
jrzystoœci komunikacyjnej.
Gorzowianin sobie poradzi,
ale przyjezdny to ju¿ raczej
nie. Kolejna rzecz to parkingi
w mieœcie, a w³aœciwie to ich
brak. Te¿ jak kto chêtny
gdzieœ siê w centrum zatrzy-
maæ, to nie ma gdzie. Poza
tym przyda³oby siê rondo na
wysokoœci Dworcowej. 
- A te wiêksze?
- To s¹ te inne mo¿liwoœci.

Mo¿e trzeba skorzystaæ z
propozycji, jakie wysuwa
premier Morawiecki. Mo¿e
trzeba do niego pojechaæ i
powiedzieæ, ¿e skoro te
ró¿ne fabryki siê rozwijaj¹ w
wielkich miastach, to mo¿e
trzeba wybudowaæ ich filie w
Gorzowie. Skoro Ursus ma

siê tak dobrze, a ma siê, to
mo¿e warto przez historycz-
ne przes³anki pomyœleæ o filii
w Gorzowie. Tylko czy mamy
miejsce na takie rzeczy?
Przecie¿ wszystko posprze-
dawaliœmy. By³em wówczas
radnym i straszliwie mnie to
wówczas irytowa³o. Inna
rzecz to s³ynna Baczyna.
Przecie¿ Gorzów móg³by byæ
wielkim oœrodkiem handlo-
wym. Nie hipermarketowym,
bo z tego niewielki przychód
jest. I wracaj¹c do Baczyny -
czy Gorzów nie móg³by
s³yn¹æ z wielkiej gie³dy hand-
lowej na æwieræ Polski? Prze-
cie¿ tam w niedzielê jest t³ok.
A czemu tylko w niedzielê?
Przecie¿ mo¿na by³oby
handlowaæ i w sobotê, ale i
inne dni tygodnia te¿. 
- Chcia³by pan mieæ tak¹
gie³dê, jak teraz, czyli
sprzedawanie na p³achcie
na ziemi wszelkiego ba-
rach³a?

- No w³aœnie nie. Dlatego j¹
trzeba ucywilizowaæ. No i
dlaczego nie stan¹æ w kolej-
ce do pana Morawieckiego i
powiedzieæ - proszê nam
dofinansowaæ ten pomys³.
Przecie¿ g³ównym czynni-
kiem wyzwalaj¹cym ró¿ne
efekty ekonomiczne jest
handel. Jak jest handel, to
jest produkcja. Jak jest pro-
dukcja, to s¹ miejsca pracy i
tak to siê krêci. I to powi-
nien byæ nasz handel, na-
sza produkcja, a nie ta przy-
wo¿ona nie wiadomo sk¹d.
Jak warzywa w marketach
czy tanie œrubki i podk³adki
z Chin.
- Panie prezesie, ostatnie
pytanie. Co pan czu³ 1 lip-
ca 2017 roku wieczorem,
jak p³onê³a katedra?

- Mocno siê zmartwi³em.
Myœla³em, ¿e bêdzie koniec,
¿e sp³onie ca³a. Bo jak sobie
pomyœla³em, ile tam jest
dobrego, nieod¿ywicowane-
go drewna, to ba³em siê, ¿e
nawet i 100 jednostek
stra¿ackich nie da sobie ra-
dy. No i ca³e szczêœcie, ¿e
siê pomyli³em. Bo to jest
pere³ka miasta, regionu. O
ni¹ trzeba dbaæ. Ona wiele
mówi o mieœcie, o historii.
Ale widzia³em, ¿e stra¿acy
daj¹ radê. Potem pro-
boszcz zabra³ mnie na
wie¿ê. Co prawda ³zy mu
jak grochy po twarzy ciek³y,
jak tam szliœmy. I jak na to
wszystko, na to pogorzeli-
sko popatrzy³em, to pomy-
œla³am sobie, ¿e to jednak
Bóg zadzia³a³ i katedra oca-
la³a.
- Dziêkujê za rozmowê.
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A. Wiernicki: Gorzów mógłby być wielkim ośrodkiem handlowym.
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Kołem zamachowym
wszystkiego jest handel
Z Augustynem Wiernickim, przedsiêbiorc¹ i prezesem Stowarzyszenia Pomocy BliŸniemu im. Brata Krystyna, rozmawia Renata Ochwat
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Z popularnym na Zacho-
dzie, i z coraz wiêkszymi
sukcesami wdra¿anym u nas
terminem „spo³ecznej odpo-
wiedzialnoœci biznesu”
dobrze zaznajomiona jest
tak¿e gorzowska spó³ka ko-
munalna INNEKO. O samym
CSR i prowadzonych ostat-
nio dzia³aniach zgodnych z
t¹ ide¹ opowiadaj¹ jej pra-
cownicy oraz prezes Artur
Czy¿ewski.

Termin „spo³ecznej odpo-
wiedzialnoœci biznesu” lub
„biznesu odpowiedzialnego”
funkcjonuje ju¿ od wielu lat.
Z mniejszym lub wiêkszym
skutkiem staraj¹ siê go reali-
zowaæ tak¿e polskie firmy.
Spo³eczna odpowiedzial-
noœæ biznesu czyli CSR, od
angielskiego Corporate So-
cial Responsibility, to nic
innego jak m.in. dbanie o
dobre relacje z pracownika-
mi, kontrahentami, klientami,
mieszkañcami oraz o œrodo-
wisko. W ramach CSR, m.in.
gorzowska spó³ka INNEKO,
podejmuje takie dzia³ania jak
wspieranie spo³ecznoœci lo-
kalnej, wdra¿a kodeks etycz-
ny wœród za³ogi czy dba o
rozwój zawodowy i osobisty
pracowników.
- „Moim zdaniem bran¿a
komunalna powinna byæ dla
biznesu, zw³aszcza firm lo-
kalnych, przyk³adem kreowa-
nia i wdra¿ania odpowie-

dzialnego biznesu. Od miej-
skich firm powinniœmy oczeki-
waæ wiêkszego zaanga¿owa-
nia w ¿ycie spo³ecznoœci, bo
to ona w g³ównej mierze fi-
nansuje ich dzia³alnoœæ w po-
datkach czy op³atach za
us³ugi” - mówi prezes Grupy
Kapita³owej INNEKO, Artur
Czy¿ewski.

Od wielu lat INNEKO (daw-
ne ZUO), dzia³aj¹c w bran¿y
odpadowej stara siê nie tylko
realizowaæ podstawowe
dzia³ania zwi¹zane z segre-
gacj¹ i utylizacj¹ odpadów,
ale tak¿e te, które maj¹ zna-
czenie dla rozwoju lokalnej
spo³ecznoœci, edukacji eko-

logicznej czy pomocy tym
najbardziej potrzebuj¹cym -
zarówno mieszkañcom, ale
tak¿e porzuconym zwierza-
kom.

- „Oprócz akcji edukacyj-
nych i promuj¹cych ekologiê
w przedszkolach i szko³ach,
dzieciom i m³odzie¿y te¿ nie-
siemy pomoc. Pod koniec
ub. roku wsparliœmy m.in.
akcjê charytatywn¹ Stowa-
rzyszenia „Aktywne ¯ycie”,
nawi¹zaliœmy wspó³pracê z
Placówk¹ Wsparcia Dzien-
nego, kontynuujemy wspól-
ne dzia³ania z Gorzowskim
Centrum Pomocy Rodzinie,
a podczas ostatniej akcji mi-

ko³ajkowej ufundowaliœmy
kilkaset prezentów dla dzie-
ci, m³odzie¿y i doros³ych
znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji, które rozdawaliœmy
m.in. we wspomnianych pla-
cówkach czy na miejskiej
Wigilii” - wymienia Paulina
Szaja z dzia³u marketingu,
na spotkaniu Inneko z me-
diami. INNEKO jest te¿ orga-
nizatorem akcji „Wymieñ od-
pady na kulturalne wypady”,
wspó³gospodarzem Œwiêta
ulicy Teatralnej, wspiera³o
tak¿e teatraln¹ „Scenê Let-
ni¹”.

- „Wœród naszych licznych
zadañ jest te¿ opieka nad

cmentarzem dla zwierz¹t -
„Polan¹ przyjació³”. Ten,
trudny doœæ projekt, skiero-
wa³ nasz¹ uwagê nie tylko
na potrzeby ludzi, ale i
zwierz¹t. Za zebrane przez
pracowników pieni¹dze za-
kupiliœmy potrzebne mate-
ria³y i karmê dla psów ze
schroniska na Zawarciu. Pó-
Ÿniej wsparliœmy te¿ leczenie
ma³ych je¿y” - mówi dyrek-
tor Monika Piaskowska.

Psy ze schroniska „Azorek”
otrzyma³y od pracowników
INNEKO na zimê m.in. koce,
ko³dry, zabawki, smycze i
karmê. Z kolei chore je¿yki,
przebywaj¹ce w „OTOZ Ani-
mals”, obdarowano rêcznika-
mi, bo koce dla nich siê nie
nadaj¹. 

- „Takie akcje kreuj¹ wœród
pracowników kolejne po-
mys³y. Gdy pewnego dnia
trafi³ do naszego biura zagu-
biony psiak, sta³ siê impul-
sem do akcji na rzecz pro-
mocji adopcji zwierzaków.
Mam nadziejê, ¿e uda nam
siê to szybko wdro¿yæ” - do-
daje dyrektor Piaskowska

W nowym roku Inneko nie
zwolni³o tempa, ju¿ w pierw-
szych dniach pojawiaj¹c siê
z prezentami dla bezdo-
mnych na miejskim patrolu
zorganizowanym przez pra-
cowników GCPR. Firma
w³¹czy³a siê te¿ w akcjê edu-
kacyjno-informacyjn¹ nt. no-

wych zasad segregacji œmie-
ci. 

Odpowiedzialny biznes to
nie tylko dzia³ania na rzecz
spo³ecznoœci, ale przede
wszystkim na rzecz w³as-
nych pracowników. Na tym
polu INNEKO równie¿ dzia³a
aktywnie. Organizowane s¹
szkolenia, zarówno dla pra-
cowników RIPKOK-u na
Chróœciku, jak i kadry me-
ned¿erskiej. Ka¿dy mo¿e
rozwijaæ swoje umiejêtnoœci
w ramach nowego programu
kompetencji. Firma zorgani-
zowa³a te¿ przedstawienie
teatralne dla wszystkich
dzieci pracowników i dzieci
mieszkañców Chróœcika - z
t¹ dzielnic¹ wspó³pracuje od
lat. W minionym roku zarz¹d
ufundowa³ te¿ stypendia
naukowe dla uzdolnionych
dzieci pracowników. W ra-
mach usprawnienia komuni-
kacji wewn¹trz firmowej po-
wo³ano te¿ Biuletyn Informa-
cyjny.

- „CSR to standard na Za-
chodzie. W Gorzowie nie
pozostajemy w tyle. To, co
robi¹ nasi pracownicy nie
wynika przy tym z
obowi¹zku, bo sporo akcji to
ich inicjatywy. Robimy to, bo
chcemy, bo jesteœmy st¹d i
s³u¿y to tak¿e nam” - podsu-
mowuje prezes Artur
Czy¿ewski.

KAMIL PIOTROWSKI

INNEKO społecznie odpowiedzialna
Odpowiedzialny biznes to nie tylko dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci.

Pracownicy INNEKO wspierają schronisko dla zwierząt na Zawarciu.
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Ale najwiêksz¹ sensacj¹
minionego roku by³o to, ¿e
jeden ma³y rybo³owek urodzi³
siê w sztucznym gnieŸdzie.
Narodziny rybo³owa w
sztucznym gnieŸdzie to
olbrzymi sukces. Podobnie,
jak i odtworzenie gatunku.
Wed³ug danych Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowis-
ka w Lubuskiem tych piêk-
nych, drapie¿nych ptaków
¿yje oko³o 15 doros³ych
osobników. 

Rybo³owów to jeden z naj-
wiêkszych ptaków, jaki
mieszka w Polsce.
Drapie¿nik, który na
pocz¹tku XX wieku zosta³a
niemal wytêpiony, bo ¿ywi
siê wy³¹cznie rybami i przez
to uznany za wyj¹tkowego
szkodnika. Leœnicy od lat
usi³owali odtworzyæ gatunek
i ostatni udaje siê im to z
sukcesami. Te drapie¿ne
ptaki najbardziej lubi¹ gniaz-
dowaæ na starych, czêsto
stoj¹cych samotnie drze-
wach. Ale takowych zwykle
brakuje, dlatego te¿ leœnicy
wraz z firm¹ ENEA w

ubieg³ym roku ustawili
sztuczne platformy w okoli-
cach Lubniewic, Lubska, Mi-
êdzyrzecza oraz Dobiegnie-
wa i Oœna Lubuskiego.

Jak pokazuj¹ dane RDOŒ,
a¿ 20 procent ca³ej populacji
rybo³owów mieszka na tere-
nie województwa lubuskie-
go. Sta³y monitoring
rybo³owów pokaza³, ¿e w
ca³ym województwie by³o
dziewiêæ stanowisk tych pta-
ków. W szeœciu mieszka³y
pary, a w trzech pojedyncze
ptaki. Trzem parom urodzi³o
siê w sumie piêæ piskl¹t. Ale
najwiêksz¹ sensacj¹ by³o to,
¿e jedna para zamieszka³a
na sztucznej platformie w
okolicach Oœna Lubuskiego i
w³aœnie tam urodzi³ siê ma³y
rybo³owek. Ochrona
rybo³owów jest œcis³a i wokó³
miejsc z potwierdzonymi
gniazdami obowi¹zuje strefa
ochronna od 200 do 500 m.
Oznacza to, ¿e nie mo¿na
tam wchodziæ. Stan popula-
cji tych wielkich ptaków, któ-
rych rozpiêtoœæ skrzyde³ si-
êga nawet do 1,80 m, od

dwóch lat utrzymuje siê na
sta³ym poziomie. Najwa¿nie-
jsze jest jednak to, ¿e ich
liczba siê nie zmniejsza. 

Choæ to wielkie ptaki, ale
ze wzglêdu na ich œcis³¹
ochronê, trudno je zobaczyæ.
Leœnicy ani s³u¿by leœne nie
informuj¹, gdzie te ptaki
gniazduj¹. Nawet, kiedy
ENEA stawia³a platformy
lêgowe, komunikaty by³y
ogólne - w okolicach jakiejœ
miejscowoœci. Ale kiedy ju¿
uda siê zobaczyæ rybo³owa
w locie, widok jest nieza-
pomniany. Bo te wielkie, ma-
jestatyczne ptaki poluj¹ na
ryby w charakterystyczny
sposób. Wypatruj¹ je w pro-

stym locie, a kiedy dostrzeg¹
zwierzynê mog¹ przed spad-
niêciem na ni¹ zawisn¹æ na
chwilê w locie, trzepocz¹c
skrzyd³ami jak pustu³ka. Pta-
ki te mog¹ te¿ polowaæ z za-
sadzki - obserwuj¹ zbiornik
wodny z wysokiego drzewa,
wtedy na rybê spadaj¹ w
krótkim locie. Zdarza siê nie-
rzadko, ¿e ca³kowicie zanu-
rzaj¹ siê pod powierzchniê
wody, choæ zwykle na g³êbo-
koœæ 3 m. Z upolowan¹
ofiar¹ lec¹ na wysokie drze-
wo i tam zabij¹ oraz zjadaj¹
zdobycz. Gdy ryba do-
strze¿e zbli¿aj¹ce siê nie-
bezpieczeñstwo znad po-
wierzchni tafli akwenu i
ucieknie, rybo³ów przerywa
atak, wyhamowuj¹c lot tu¿
przed wod¹. Mniej typowym
pokarmem s¹ drobne ssaki,
ptaki, gady, p³azy, skorupiaki
i inne bezkrêgowce, ale zja-
da je bardzo rzadko.

Fani ornitologii przypomi-
naj¹, ¿e od czasu do czasu
Lubuskie odwiedzaj¹ te¿ i in-
ne rzadkie ptaki. W styczniu
ubieg³ego roku Micha³ Biele-

wicz z RDOŒ w okolicach
Skwierzyny zauwa¿y³ i sfoto-
grafowa³ or³a przedniego. 

W Polsce orze³ przedni jest
gatunkiem skrajnie nielicznie
lêgowym, a jego liczebnoœæ
szacuje siê na poziomie za-
ledwie 30-35 par lêgowych.
Wiêkszoœæ populacji ponad
90%, gniazduje na po³udniu
kraju, w Karpatach, gdzie
g³ównymi obszarami lêgowy-
mi s¹ Bieszczady, Pieniny,
Gorce oraz Beskid Niski,
S¹decki i ¯ywiecki, a tak¿e
Tatry. Natomiast w ca³ej Pol-
sce wschodniej doœæ regular-
nie obserwowane s¹ ptaki
nielêgowe, m.in. w Puszczy
Bia³owieskiej, Augustow-
skiej, Napiwodzko-Ramuc-
kiej, Piskiej czy Knyszy-
ñskiej.

W zachodniej Polsce spot-
kanie z or³em przednim to
jednak spore wydarzenie.
Jak dot¹d w ostatnich latach
w lubuskim, uda³o siê go za-
obserwowaæ zaledwie kilka
razy w okresie jesienno-zi-
mowym podczas jego
wêdrówek. Tym bardziej

spotkanie „oko w oko” z tym
gatunkiem nale¿y do nieza-
pomnianych prze¿yæ i z pew-
noœci¹ zapadaj¹cych g³êbo-
ko w pamiêæ ka¿dego, kto
mia³ okazjê podziwiaæ tego
okaza³ego drapie¿nika

Choæ or³y bieliki tak¿e pod-
legaj¹ gatunkowej ochronie,
to jednak znacznie ³atwiej je
zobaczyæ, bo jest ich zwy-
czajnie wiêcej. Jak podaje
RDOŒ, w ca³ym wojewódz-
twie jest ich 90 par. Podob-
nie jak rybo³owy, ich gniazda
s¹ pieczo³owicie chronione,
te¿ teren wokó³ jest stref¹
ochronn¹. S³u¿by leœne
doœæ restrykcyjnie pod-
chodz¹ do tych, którzy ³ami¹
zakazy zbli¿ania siê do
gniazd bielików. Bieliki
mo¿na zaobserwowaæ tak¿e
w okolicach Gorzowa, trzeba
tylko wybraæ siê w okolice
K³odawy.

ROCH

Korzysta³am z danych Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony
Œrodowiska oraz ze strony
internetowej ptaki.info.pl.

Pierwszy mały rybołów urodził się na słupie
W naszym regionie przysz³o na œwiat kilka rybo³owów, ptaków skazanych na wymarcie. 

Rybołów to jeden z najwięk-
szych ptaków, jaki mieszka
w Polsce.
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Kiedy siê wpisze w prze-
gl¹darkê po³¹czeñ kolejo-
wych nazwê Gorzów, system
pyta, który Gorzów - Wielko-
polski czy Chrzanowski. Jed-
nak jeœli dobrze poszukaæ,
okazuje siê, ¿e oprócz tego
Chrzanowskiego jest jeszcze
Œl¹ski. Obejrzyjmy zatem,
jak wygl¹daj¹ miejscowoœci,
które maj¹ dok³adnie Go-
rzów w nazwie. 

Śląski, ale na Śląsku
Opolskim

Ten Gorzów jest niewielki.
Mieszka w nim coœ oko³o 2,5
tys. mieszkañców. Le¿y w
powiecie oleskim nad Pro-
sn¹ i jak chc¹ przewodniki,
historycznie to Górny Œl¹sk,
choæ dziœ to Œl¹sk Opolski.
Miasteczko graniczy Oles-
nem, Praszk¹, Kluczborkiem
i Byczyn¹ oraz £ubnicami w
województwie ³ódzkim. 

Pierwsze podobieñstwo do
naszego miasta, to histo-
ryczne nazwy. Bo w polskich
Ÿród³ach nazwa zapisana
jest jako Gorzowo, a po nie-
miecku - Landsberg. 

Drugie podobieñstwo -
czas powstania. W
najwa¿niejszym dla mias-
teczka Ÿródle, czyli w ³aci-
ñskiej Liber fundationis epis-
copatus Vratislaviensis -
„Ksiêdze uposa¿eñ biskup-
stwa wroc³awskiego” spisa-
nej za czasów biskupa Hen-
ryka z Wierzbna a powsta³ej
w latach 1295-1305   miej-
scowoœæ zanotowana jest ja-
ko Landisberg, czyli tak sa-
mo, jak nazwa naszego
miasta. Pierwsze wzmianki
pochodz¹ z 1241; 1294 jako
„Landesberch stat unde
hus”. 

Kolejne podobieñstwo to
dzie³o Matthausa Meriana
„Topographia Bohemiae,
Moraviae et Silesiae” z 1650
roku miasto wymienione jest
pod nazw¹ Gorzowa. Sk¹d
Merian? Ano st¹d, ¿e nasze
miasto ma te¿ swój wizeru-
nek wykonany w³aœnie przez
niego. 

A teraz ju¿ nie ma podo-
bieñstw, ale za to kilka cieka-
wostek. Otó¿ w 1750 roku
polska nazwa „Gorzowo”
oraz niemiecka Landsberg
wymieniona jest w jêzyku
polskim przez króla Frydery-
ka II Wielkiego domu Hohen-
zollern poœród innych miast
œl¹skich w zarz¹dzeniu
urzêdowym wydanym dla
mieszkañców Œl¹ska. Warto
dodaæ, ¿e spis miast powsta³
po wojnach œl¹skich, w któ-
rych Stary Fryc podbi³ dla
Prus w³aœnie œl¹skie ziemie. 

Tak¿e w alfabetycznym spi-
sie miejscowoœci na terenie

Œl¹ska wydanym w 1830 ro-
ku we Wroc³awiu sporz¹dzo-
nym przez Johanna Knie
miejscowoœæ wystêpuje pod
nazw¹ niemieck¹ Landsberg
oraz polsk¹ Gorzow. Tak¿e
Statystyczny opis Prus z ro-
ku 1837 notuje - Landsberg
(poln. Gorzow). Ma³o tego,
obie nazwy, czyli polsk¹ i
niemieck¹ podaje w ksi¹¿ce
„Krótki rys jeografii Szl¹ska
dla nauki pocz¹tkowej” wy-
danej w G³ogówku w 1847
wymieni³ œl¹ski pisarz Józef
Lompa. Natomiast potrójn¹
nazwê - bo polsk¹ Gorzów,
niemieck¹ Landsberg i
³aciñsk¹ Landsbergia podaje
topograficzny podrêcznik
Górnego Œl¹ska z 1865.
Tak¿e kardynalne Ÿród³o, ja-
kim jest „S³ownik geograficz-
ny Królestwa Polskiego” pod
koniec XIX wieku wymienia
obie nazwy - Landsberg oraz
Gorzów. Ma³o tego, zlatyni-
zowana polska nazwa miej-
scowoœci umieszczona by³a
kiedyœ w herbie miejskim:
„Auf alten Stadtwappen fin-
det man die Inschrift: civitatis
gorzoviensis”. A topograficz-
ny podrêcznik Górnego
Œl¹ska z 1865 roku notuje,
¿e w mieœcie u¿ywanymi
przez mieszkañców jêzyka-
mi jest polski oraz niemiecki
- „Es wird polnisch und
deutsch gesprochen”. W ple-

biscycie górnoœl¹skim, 20
marca 1921, 90,5%
g³osuj¹cych opowiedzia³o siê
za pozostaniem miasta w
granicach Niemiec, a 9,5%
za przy³¹czeniem do Polski.
20 stycznia 1945 miasto zos-
ta³o zajête przez wojska ra-
dzieckie, a wcielone do Pol-
ski. Do dziœ mieszka tu
znacz¹ca mniejszoœæ nie-
miecka. 

W miasteczku jest kilka za-
bytków, kilka zak³adów pra-
cy, ale ciekawostk¹ jest to,
¿e roœnie tu najwiêkszy w
Polsce okaz k³okoczki
po³udniowej - egzotycznego
krzewu. Rzadko spotykany,
miododajny, niegdyœ owoce
u¿ywano do produkcji oleju.
Owoce tego krzewu s¹ jadal-
na i maj¹ smak podobny do
pistacji. Czy w Gorzowie
Œl¹skim jeszcze siê jada te
owoce - Ÿród³a nie podaj¹. 

Taka ładna wieś ze stacją
kolejową

Kolejnym Gorzowem jest
wieœ so³ecka po³o¿ona w
województwie ma³opolskim,
w powiecie oœwiêcimskim w
gminie Che³mek. I to jest
jeszcze mniejszy Gorzów,
ni¿ ten nasz i ten Œl¹ski.
Wieœ le¿y na lewym brzegu
Przemszy przy jej ujœciu do
Wis³y - na szerokiej i p³askiej
terasie wspólnej dla obu

rzek. I to jest pewne podo-
bieñstwo do naszego miasta.
Bo ono tak¿e le¿y - histo-
rycznie na lewym brzegu
K³odawki uchodz¹cej do
wiêkszej Warty. Co prawda,
nie na terasie, ale jednak w
ujœciu. Na po³udniu wieœ gra-
niczy z Oœwiêcimiem. 

Źród³a milcz¹ o powstaniu.
No bo i kto by siê ma³ymi
przysió³kami interesowa³.
Pierwsze wzmianki o istnie-
niu tego akurat Gorzowa po-
chodz¹ z 1959 roku, czyli
okresu dojrza³ego renesan-
su. I stoi tam, ¿e wieœ znaj-
duj¹ca siê wówczas w po-
wiecie œl¹skim województwa
krakowskiego by³a w³asno-
œci¹ kasztelana wiœlickiego
Miko³aja Ligêzy. Potem w
Ÿród³ach - ogólnie oczywi-
œcie dostêpnych - d³ugo nic.
Poniewa¿ to ma³opolska, to
raczej trudno siê spodzie-
waæ, ¿e coœ niezwyk³ego siê
tu dzia³o. Mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e jako wioska prywat-
na przesz³a przez ró¿ne
rêce, potem zosta³a w³¹czo-
na w domenê publiczn¹.
Wraz z ca³¹ Ma³opolsk¹ w
czasie zaborów trafi³a do Au-
strii, nastêpnie wróci³a do
Polski. W latach 1975-1998
wchodzi³a w sk³ad woje-
wództwa bielskiego.

Przez ten Gorzów, zwany w
nomenklaturze kolejowej

Chrzanowskim, przebiega li-
nia kolejowa nr 93, któr¹ uru-
chomiono 1 lutego 1856.
£¹czy³a ona Lwów z Wied-
niem. W latach 50. XX wieku
uruchomiono przystanek ko-
lejowy Œwinna, który by³ zlo-
kalizowany „na Babinie”
(przy przejœciu obecnej ulicy
Oœwiêcimskiej pod torami
kolejowymi). Jednak
prze³omowym wydarzeniem
by³ maj 1973, kiedy otwarto
przystanek kolejowy, w³aœnie
Gorzów Chrzanowski, zloka-
lizowany oko³o jednego kilo-
metra na pó³noc od Œwinnej
(przy przejœciu obecnej ulicy
Nowowiejskiej pod torami
kolejowymi).

W Gorzowie Chrzanow-
skim zatrzymuj¹ siê poci¹gi
regionalne obs³ugiwane
przez Ma³opolski Zak³ad
Przewozów Regionalnych
w Krakowie, dziêki czemu
Gorzów posiada bezpo-
œrednie po³¹czenie z Kra-
kowem, Trzebini¹ i Oœwi-
êcimiem. Pierwotnie przy-
stanek kolejowy nosi³
nazwê „Œwinna” i by³ zloka-
lizowany ok. 1 km na
po³udnie od obecnego
przystanku. Przystanek ko-
lejowy „Gorzów Chrzanow-
ski” otwarto w maju 1973
roku. Obecnie realizowane
s¹ regularne po³¹czenia
kolejowe przez spó³kê Pol-

Regio miêdzy Oœwiêci-
miem i Krakowem
G³ównym. 

No i czas na Landsbergi 

Jeœli wpisaæ w wyszukiwar-
ki Landsberg, natychmiast i
na ju¿ wyskakuje Landsberg
am Lech. Potem nasz…
Warto tu dodaæ, ¿e Lan-
dsberg nad Lechem nigdy
nie musia³ zmieniaæ nazwy.
Ale, co mo¿e siê wydawaæ
dziwne, bywa mylony z na-
szym miastem. Mo¿na siê
bowiem natkn¹æ na fotogra-
fie z obu Landsbergów i to
mylnie podpisane. Regionali-
œci œledz¹ wpisy, takie
b³êdne i z luboœci¹ je pro-
stuj¹. Taka uroda szybkiej in-
formacji we wspó³czesnym
œwiecie.

Landsberg am Lech znany
jest przede wszystkim z te-
go, ¿e tu w wiezieniu, po nie-
udanym puczu monachijskim
w 1923 roku, siedzia³ Adolf
Hitler i tu powsta³a pierwsza
czêœæ, generalnie zrêby
„Mein Kampf” - ksiêgi, któr¹
winno siê skazaæ na zapom-
nienie i infamiê, ale która
w³aœnie zaczê³a ¿yæ w³as-
nym ¿yciem, bo wygas³y pra-
wa autorskie i rz¹d Bawarii
ju¿ nie sprawuje nad ni¹ pie-
czy. No i niestety, za spraw¹
tego niechlubnego wiêŸnia
Landsberg am Lech jest sta-

Gorzów Wielkopolski, Śląski, Chrzanowski…
Gorzów i Landsberg w przypadku miasta nad Wart¹ to jedno, ale ile jest jeszcze Gorzowów i Landsbergów? 

Gorzów Chrzanowski to przystanek kolejowy w Małopolsce.
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Kiedy 31 paŸdziernika
1517 roku doktor teologii
Marcin Luter przybija³ na
drzwiach katedry w Witten-
berdze swoje 95 tez, pewnie
nie przypuszcza³, ¿e w³aœnie
rozbija Koœció³ katolicki. Jak
siê szybko okaza³o, tezy te
znalaz³y poklask i Europa
zaczê³a siê reformowaæ.
Wœród krajów i miejsc, które
szybko przyjê³y tê religiê, by³
oczywiœcie i ówczesny Lan-
dsberg. 

Informacje i opowieœci o
nowej religii szybko obieg³y
œredniowieczn¹ Europê.
Szybko te¿ w dysputê teolo-
giczn¹ w³¹czy³ siê w³aœnie
powo³any Krajowy Uniwersy-
tet Viadrina we Frankfurcie. I
nawet w sennym wówczas
miasteczku na wschodnich
rubie¿ach Marchii te¿ o tym
s³yszano. Informacje o
gor¹cych wydarzeniach w
Niemczech trafia³y tu z kup-
cami, ówczesn¹ agencj¹ in-
formacyjn¹ Europy.

Jednak do oficjalnego
przyjêcia reformacji dosz³o
dok³adnie 1 listopada, czyli w
Dzieñ Wszystkich Œwiêtych
1537 roku, a wiêc niemal
dok³adnie 20 lat po wydarze-
niach w Wittenberdze. Szyb-
ko - trzeba zauwa¿yæ - jeœli
pamiêta siê, i¿ to œrednio-
wieczna Europa. 

Akt przejœcia na now¹ religiê
wygl¹da³ nastêpuj¹co. Pod-
czas mszy œwiêtej celebrowa-
nej przez proboszcza Wolf-
ganga Czingka pod obecnoœæ
burmistrza Johanna Schede,
w obecnoœci Rady Miasta i
mieszczan t³umnie zgroma-
dzonych w katedrze, odby³o
siê przyjêcie komunii pod
dwiema postaciami: chleba i
wina. Jak pisze znany gorzo-
vianista Robert Piotrowski, w
taki sposób spo³eczeñstwo
ca³ego miasta opowiedzia³o
siê za now¹ religi¹.

Co ciekawe, w³adca Mar-
chii, ksi¹¿ê Jan z Kostrzyna
komuniê pod dwiema posta-
ciami przyj¹³ odrobinê pó-
Ÿniej, czyli w œwiêta Wielkiej
Nocy nastêpnego roku. Ak-
tem tym pokaza³, ¿e ca³a
marchia staje siê ewangelic-
ka. Sta³o siê to zgodnie z za-
sad¹ - czyja w³adza, tego re-
ligia. 

Przyjêcie nowej religii po-
sz³o nadspodziewanie
dobrze, choæ nie obywa³o siê
bez protestów przywi¹za-
nych do katolicyzmu, bo i ta-
kich nie brakowa³o. Jednak
za bardzo odwrotu nie by³o.

Na marchijskich terenach
odbywa³a siê sekularyzacja
maj¹tków koœcielnych i prze-
kazywanie ich w inne rêce.
Jak pisze Robert Piotrowski ,
zdarza³y siê akty arogancji
czy niesprawiedliwoœci i wy-
mienia tu konflikt z joannita-
mi z Chwarszczan, haniebn¹
napaœæ na maryjne sanktua-
rium w Górzycy.

Doœæ dodaæ, ¿e w samej
reformacji niemal od
pocz¹tku pojawi³ siê podzia³
na zwolenników Marcina Lut-
ra i tych, którzy poszli za Ja-
nem Kalwinem. I niekiedy
spory obu stron miewa³y na-
wet groteskowy wyraz, jak
choæby bójka, do jakiej do-
sz³o 8 lipca 1583 roku mi-
êdzy mieszczanami a
sk³aniaj¹cym siê ku kalwinis-
tom proboszczem Hauptem. 

Ewangelicyzm zagoœci³ w
Landsbergu a¿ do stycznia
1945 roku, jako wyznanie
g³ówne, a po przejêciu mias-
ta przez administracjê pol-
sk¹ w mieœcie pozosta³a i
nadal jest obecna parafia
ewangelicka. Warto w tym
miejscu wspomnieæ osobê,
niepospolit¹ zreszt¹, ostat-
niego pastora katedry, czyli
ksiêdza Georga Wegnera.
Urodzi³ siê on 1 sierpnia
1892 roku w Gralewie w ro-
dzinie tamtejszego pastora
Emila Karla Wilhelma Weg-
nera. Mia³ oœmioro rodze-
ñstwa. Dziêki klimatowi pa-
nuj¹cemu w rodzinie, m³ody
Georg wybra³ drogê du-
chown¹. Skoñczy³ studia w
Greifswaldzie, egzamin ko-

ñcowy teologiczny zda³ w
Berlinie. Ale zanim na am-
bonê, trafi³ do 54. Nowomar-
chijskiego Regimentu Artyle-
rii Polowej, bo w³aœnie wy-
buch³a I wojna. Rany
odniesione na froncie, spra-
wi³y ¿e przysz³y proboszcz
katedry trafi³ do lazaretu w
Landsbergu. Tu pozna³
swoj¹ przysz³¹ ¿onê - Ilse
Gräfe. Na pocz¹tku zosta³
proboszczem w Santocznie,
a w 1929 roku zosta³ w ko-
ñcu proboszczem katedry. 

To by³ trudny czas.
Rodz¹cy siê i zyskuj¹cy co-
raz wiêkszy poklask nazizm
stawia³ wiele wyzwañ tak¿e
koœcio³om. Ale pastor Weg-
ner nigdy siê nie ugi¹³, nie
zatrudnia³ nazistów. Wiele
uwag poœwiêca³ m³odzie¿y.
Dba³ o cmentarz ewangelic-
ki, dziœ park Kopernika.
Prze¿y³ ca³¹ II wojnê w Lan-
dsbergu. Nie ucieka³ przez
Armi¹ Czerwon¹, która mro-
Ÿnej nocy 30 stycznia 1945
roku wkroczy³a do miasta. 

Pokona³o go dopiero tzw.
dzikie wypêdzenie. 26 czerw-
ca 1945 roku opuœci³ miasto.
Zosta³ proboszczem w berli-
ñskiej dzielnicy Reinickdorf,
ale do koñca ¿ycia pozosta³
pastorem dla landsberczan
osiad³ych po wojnie w Nie-
mczech. Ksi¹dz Georg Wer-
ner zmar³ 17 lipca 1954 roku i
pochowany jest na berliñskim
cmentarzu przy Müllerstrasse. 

Ewangelicy w Gorzowie jed-
nak pozostali, a w³aœciwie
przyjechali i zostali. Po zmia-
nie pañstwowoœci miasta z

Gorzowa wyjecha³a niemal
ca³a ludnoœæ. W miejsce Nie-
mców przyjechali Polacy z
bardzo ró¿nych stron. I choæ w
przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci byli
to katolicy, to jednak wœród
przybyszów znaleŸli siê i lute-
ranie. To w³aœnie oni budowali
zrêby ewangelickiej wspólno-
ty, która jest naturaln¹ konty-
nuatork¹ tej tradycji. 

W 1946 roku wspólnota ta
bezskutecznie stara³a siê
odzyskaæ dla siebie Koœció³
Zgody, czyli Bia³y Koœció³.
Wówczas ewangelików przy-
garn¹³ do siebie Zbór Chrze-
œcijan Baptystów przy ul. Ko-
synierów Gdyñskich. W³asn¹
œwi¹tyniê, czyli zrujnowan¹
Now¹ Kaplicê cmentarn¹,
która znajduje siê na skraju
Parku Kopernika, ewangelicy
dostali na prze³omie 1962-63
i po chwile obecn¹ jest to ko-
œció³ parafialny gorzowskich
luteran. 

Parafia aktywnie wpisuje
siê w ¿ycie miasta. Przedsta-
wiciele jej w osobie choæby
ksiêdza Miros³awa Woli,
obecnego proboszcza byli
obecni podczas najwa¿nie-
jszych wydarzeñ w ¿yciu
miasta, jak nabo¿eñstwa
rocznicowe, ods³oniêcie
Dzwonu Pokoju czy inne wy-
darzenia. 

ROCH

Korzysta³am z wydawnict-
wa „Luteranie w Gorzowie
(1537-2007) Roberta Piot-
rowskiego i Paw³a A. Lesz-
czyñskiego, Gorzów Wielko-
polski 2007, ss.60.

Gorzów Wielkopolski, Śląski, Chrzanowski…
Gorzów i Landsberg w przypadku miasta nad Wart¹ to jedno, ale ile jest jeszcze Gorzowów i Landsbergów? 

Jak do Landsbergu
reformacja zawitała
20 lat po przybiciu s³ynnych tez Marcina Lutra na katedrze w Wittenberdze, reformacja zawita³a
do Landsbergu. 

le popularny. Nie za spraw¹
urody miasta po³o¿onego
przepiêknie nad rzek¹ Lech,
ale w³aœnie za spraw¹ tego
gada w ludzkiej skórze. 

Ale mo¿e s³ówko o historii.
Landsberg le¿y na tzw. Ro-
mantycznej Drodze, bardzo
popularnym szlaku tury-
stycznym w Bawarii.
Pocz¹tki miasta, no niestety,
s¹ wczeœniejsze, ani¿eli ma
nasz Landsberg. Siêgaj¹ bo-
wiem czasów, kiedy po-
wsta³a s³ynna solna droga
przebiegaj¹ca tu¿ obok rzeki
Lech. Wtedy w miejscu prze-
prawy, dziœ wyznaczonym
przez istniej¹cy most, ksi¹¿ê
saksoñski, po prawdzie król
Henryk Lew zaordynowa³
budowê zamku. A mówimy o
czasach wczesnego œrednio-
wiecza, czyli latach coœ
oko³o 1160, bo Henryk Lew
¿y³ w latach 1129/1131-
1195. Zamek nazywa³ siê
Castrum Landespurch.
Trochê podobieñstwa w na-
zwie jest. I tak siê zaczê³a
dobra passa miasteczka, po-
tem miasta. Tak naprawdê to
ca³y czas zarabia³o na po-
datku od soli. Jak chc¹
Ÿród³a - bogaci³o siê na po-
datku zbieranym na moœcie
przez rzekê Lech. Tak by³o
do koñca œredniowiecza. 

A potem minê³o wiele lat.
Zmieni³y siê czasy, zmieni³y
okolicznoœci. Przewali³y siê
wojny. Przysz³y ciemne lata
nazizmu. Hitler oraz obóz
przejœciowy dla ¯ydów, po-
tem jeszcze miejsce, gdzie
dokonano egzekucji ponad
150 kryminalistów po zako-
ñczeniu II wojny sprawi³o, ¿e
Landsberg am Lech jest
znane. Jakoœ rzadko siê pa-
miêta, ¿e w tym Landsbergu
urodzi³ siê Noblista Erwin
Neher, niemiecki biofizyk,
który zaszczytn¹ nagrodê
dosta³ za odkrycie funkcji po-
jedynczych kana³ów jono-
wych w komórkach. 

Pomijaj¹c Hitlera, warto
wiedzieæ, ¿e w samym mie-
œcie jest wiele ciekawych
rzeczy do zobaczenia. Samo
nabrze¿e rzeki Lech jest
godne pojechania. Poza tym
warto pójœæ na œwietnie za-
chowan¹ starówkê. No my
tego, w naszym Landsbergu
nie mamy. Tam nad Lechem
ratusz, kilka koœcio³ów i prze-
piêkna brama. 

W Saksonii też Landsberg
mają

Ma³o kto wie, ¿e Landsberg
am Lech w Bawarii to nie jedy-
ny Landsberg. Drugim jest
miasteczko w Saksonii-Anhalt,
w powiecie Saale, który le¿y
19 km od Halle (Salle) i 25 km

na pó³nocny zachód od Lips-
ka, piêknego miasta, miasta
Jana Sebastiana Bacha. 

No i podobieñstwa raczej
nie. Bo miasteczko, dziœ nie-
wielkie, pierwszy raz noto-
wane jest w X wieku. W XIII
Landsberg, ten saksoñski,
daje nazwê ziemi utworzonej
przez Henryka III Dostojne-
go - ziemia trafia potem do
margrabiów brandenbur-
skich. Potem do Wettynów.
No karuzela z w³aœcicielami
jest. Koniec koñców jest taki
- ten Landsberg z r¹k do r¹k
przechodzi³. Bo i we w³ad-
ztwie prawie polskim by³ -
Wettynowie, potem we w³ad-
ztwie pruskim. Podobnie jak
Landsberg am Lech nie mu-
sia³ zmieniaæ nazwy. Dziœ to
senne miejsce. Ale ma pol-
ski akcent. Jednym z zabyt-
ków jest s³up pocztowy ze
wskaŸnikiem do Polski.

Słowem podsumowania

Zawsze ciekawi³o mnie,
sk¹d siê bior¹ nazwy. Sk¹d
miasta i miasteczka oraz wsie
maj¹ takie same - zarówno
po ³acinie, jak i po niemiecku
oraz po polsku nazwy. I to
miasta i miasteczka zlokalizo-
wane jednak daleko od sie-
bie. Potrafiê w miarê sensow-
nie wywieœæ nazwê Lan-
dsberg, wydaje mnie siê, ¿e
te¿ Gorzów. Ale tylko wydaje
siê. Mo¿e pomocny by³by pan
prof. Stanis³aw Rospond,
onomasta, ale i u niego nie
trafi³am na rozwi¹zanie. Go-
rzów - Landsberg. Mo¿e klu-
czem bêdzie to, ¿e w obu na-
zwach mo¿na siê doszukaæ
góry, wzgórza, miejsca gra-
nicznego. Oczywiœcie inne
jêzyki, inne Ÿród³os³owy. 

W ka¿dym razie. Lan-
dsberg - Gorzów - to nazwy
uprawnione. I niech nikt nie
próbuje nazywaæ miasta nad
trzema rzekami - dla lokali-
zacji Warta, K³odawka,
Srebrna - Kobyl¹ Gór¹. Pisa³
o tej nazwie ksi¹dz Sta-
nis³aw Kozierowski, te¿ wy-
bitny onomasta, ale raczej
siê myli³. Bardzo chcia³ pol-
skiej nazwy. 

Dlatego przegl¹d nazw,
przegl¹d miejscowoœci. I jak
Landsberg równa siê Go-
rzów, tak absolutnie nie rów-
na siê …. ta oto Góra.

RENATA OCHWAT

Korzysta³am z wielu Ÿró-
de³, w tym stron interneto-
wych miast, o których pi-
sa³am, ale i ze S³ownika
Geograficznego Królestwa
Polskiego, pism profesora
Stanis³awa Rosponda  i z no-
tatek ksiêdza Stanis³awa Ko-
zierowskiego. 

Świątynia gorzowskich ewangelików stoi na skraju Parku Kopernika.
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- Panie mecenasie, czy
rol¹ Towarzystwa Mi³oœni-
ków Gorzowa jest mycie
pomników lub rzeŸb w
centrum miasta?

- Nie. Ale Towarzystwo
Mi³oœników Gorzowa dzia³a
w wielu kierunkach, na wielu
p³aszczyznach. Ludziom siê
wydaje, ¿e my tylko stawia-
my pomniki. I to jest prawda,
bo my faktycznie postawili-
œmy szereg pomników i ma-
my w planach kolejne. Przy-
najmniej dwa kolejne.
Zreszt¹ jakby policzyæ, to ju¿
w przestrzeni miejskiej po-
stawiliœmy kilkanaœcie obiek-
tów, bo choæby kamieñ po-
œwiêcony pamiêci synagogi
w Landsbergu czy popiersie
Zenona Bauera. Ale te¿ zro-
biliœmy wystawê Ernsta Hen-
selera, wydaliœmy jego al-
bum. Opublikowaliœmy tak¿e
listê 100 najbrzydszych
miejsc w mieœcie. Wiosn¹
uka¿e siê ³adne wydawnic-
two, czyli 100 najpiêkniej-
szych miejsc w mieœcie. Po-
za tym braliœmy udzia³ w kil-
kunastu akcjach sprz¹tania
miasta, pokazywaliœmy, co
mo¿na zrobiæ, jak choæby
przy ul. Chopina, gdzie pra-
cowaliœmy w kilkanaœcie
osób a miasto jeszcze zaro-
bi³o na sprzeda¿y z³omu. I
kiedy ju¿ ukoñczono z rocz-
nym opóŸnieniem ulice,
stwierdziliœmy, ¿e ta rzeŸba,
mowa o Ptakach Zofii Bili-
ñskiej przy ul. Warszawskiej,
¿e siê wtopi³a w krajobraz
miasta. I pora j¹ przywróciæ
do ¿ycia, bo zas³aniaj¹ j¹
ga³êzie, zreszt¹ tam na ogó³
jest chaszczowisko. Inna
rzecz, ¿e latem myœmy te
ró¿e tam odchwaszczali, bo
¿al by³o patrzeæ. My tylko w
jakiœ sposób wyczyœciliœmy
to miejsce, miêdzy innymi po
to, aby zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e takie miejsca s¹. Po-
kazaliœmy problem. Bo nie
mo¿e byæ tak, ¿e 500

urzêdników w magistracie
patrzy na to miejsce, co-
dziennie, dodam i nie widzi.
Zwyczajnie serce siê kraje,
¿e tak w³aœnie jest. Bo tak
nie powinno byæ. Powinno
byæ bowiem tak, ¿e jak jest
coœ brudnego, to trzeba to
sprz¹tn¹æ lub umyæ. Nie
mo¿e byæ tak, jak œpiewa³
Kuba Sienkiewicz - przewró-
ci³o siê, niech le¿y. A u nas
tak w³aœnie jest. Ma³o tego.
Podam jeszcze jeden dobit-

ny przyk³ad, który nied³ugo
jednak sfinalizujemy. A mia-
nowicie z okien swego gabi-
netu prezydent Jacek Wój-
cicki codziennie patrzy na
postument, gdzie kiedyœ
sta³a g³owa jego poprzednika
- Zenona Bauera i nic mu to
nie mówi. Nie przeszkadza,
¿e to miejsce jest puste. I nie
wyci¹ga z tego faktu ¿ad-
nych wniosków. Czyli tak wi-
docznie musi byæ. Mo¿e cho-
dzi o to, ¿eby ktoœ ukrad³

sam postument. My ju¿ ma-
my nowy odlew. Zrobimy
now¹ g³owê, która bêdzie
mog³a krzykn¹æ, panie pre-
zydencie, jestem, znowu jes-
tem. Mieszkamy w mieœcie,
które rzekomo wszyscy ko-
chamy. A wcale tak nie jest.
Wystarczy siê przejechaæ po
centrum, ¿eby zobaczyæ 40
jeœli nie 50 zrujnowanych,
wypalonych, zaniedbanych,
zawalonych obiektów, które
nale¿¹ nie tylko do miasta,

ale i do prywatnych w³aœci-
cieli. I to mnie dziwi. Nie ro-
zumiem, jak tak mo¿e byæ,
¿e wielu z nas ma ró¿ne
obiekty i tak kompletnie o nie
nie dba. A my siê na szpetny
krajobraz zgadzamy.
- Pan zreszt¹ o tym od lat
wielu mówi. Ale s¹ tacy,
którzy twierdz¹, ¿e Syno-
wiec tylko gada, gada i nic
nie robi.

- A to akurat nie jest praw-
da. Proszê wzi¹æ tylko pod

uwagê moj¹ dzia³alnoœæ w
Towarzystwie Mi³oœników
Gorzowa, które ma na kon-
cie kilkadziesi¹t akcji war-
tych setki tysiêcy z³otych. I to
bez jednej z³otówki dotacji.
Przywrócenie g³ówki Bauera
do stanu poprzedniego to
wydatek rzêdu kilkudziesi-
êciu tysiêcy z³otych - to nie
jest drobiazg. RzeŸba Kazi-
mierza Furmana kosztowa³a
Towarzystwo oko³o 30 tys. z³.
Czyli zarzut, ¿e tylko gada-
my jest chybiony. Towarzy-
stwo poza tym bra³o udzia³ w
innych akcjach. Ja jako rad-
ny te¿ wypisujê ileœ interpe-
lacji na kanwie dzia³añ Towa-
rzystwa. Ale tak¿e jako Jerzy
Synowiec jestem aktywny na
ró¿nych polach.
- Ale ludzie mówi¹, ¿e Je-
rzy synowiec tylko kryty-
kuje.

- Krytykuje? Dobrze, po-
wiem wiêc w taki oto sposób.
S³ysza³a pani, ¿eby siê Sy-
nowiec kiedyœ chwali³, ¿e
swoje diety za pracê w Ra-
dzie Miasta oddaje na cele
spo³eczne?
- Nie. Nie s³ysza³am.
- Bo ja siê wieloma rzecza-

mi nie chwalê. Mo¿e gdyby
ktoœ wiedzia³, ¿e ja od 30 lat
jedn¹ pi¹t¹ swoich docho-
dów przeznaczam na cele
spo³eczne, to by nie stawia³
zarzutów, ¿e Synowiec tylko
gada i tylko krytykuje. Tak
by³o, tak jest i tak bêdzie do
mojej œmierci, a w ka¿dym
razie do chwili kiedy bêdê
zarabia³. Krytykuj¹, bo mó-
wi¹, ¿e Synowiec zrobi³ po-
rz¹dek tam gdzieœ, a nie na
moim podwórku. Te¿ do
mnie dochodz¹ takie g³osy.
Myœlê, ¿e gdyby ka¿dy pra-
cowa³ tyle, ile Synowiec, to
Gorzów by³by ³adniejszy.
Podkreœlam - siê nie chwalê.
Stwierdzam fakty. Proszê zo-
baczyæ, jak wygl¹da mój
ogród, który od lat zdobywa
pierwsze miejsca w konkur-

J. Synowiec: Chciałoby się zmienić Gorzów. Tym bardziej, że wiem, jak to zrobić.
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Kulczykiem nie jestem, całego      miasta nie posprzątam
Z mecenasem Jerzym Synowcem, radnym i spo³ecznikiem, rozmawia Renata Ochwat
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sie na naj³adniejszy ogród
w³aœnie…
- Ale przecie¿ to nie pan
robi, a wynajêty ogrodnik -
tak s³ysza³am od niektó-
rych.

- Nawet gdyby, to za w³as-
ne pieni¹dze. Oni robi¹ to
wedle moich wskazañ, mo-
ich koncepcji. To nie jest
¿aden zarzut. Jak za swoje,
to tak, jakbym to ja osobiœcie
sam zrobi³. Ale fakt, pomaga
mi kolega, który jest ogrodni-
kiem z pasji i zami³owania.
To jedno. A drugie to okolica
mojego domu. Sam osobi-
œcie koszê trawê na okolicz-
nych miejscach zieleni. Nie
swoich - dodam. Sam utrzy-
muje porz¹dek na ³¹czniku,
który jest niedaleko od moje-
go domu. Co roku robiê dzie-
si¹tki takich rzeczy, ¿eby
by³o lepiej. Oczywiœcie,
ca³ego Gorzowa nie da siê na-
prawiæ moimi si³ami, bo nie
jestem takim bogatym
cz³owiekiem, ¿ebym móg³ to
robiæ. Nie jestem Kulczykiem.
Dzia³am na skalê swoich
mo¿liwoœci. Jakby komuœ siê
zechcia³o zanalizowaæ ostat-
nich 30 lat, to upad³by z
wra¿enia, ile ja wysi³ku i w³as-
nych pieniêdzy w to wszystko
w³o¿y³em. Przez 11 lat
wspó³kierowa³em i wspó³finan-
sowa³em Stal Gorzów. W trak-
cie siedmiu lat, jako szef Rady
Sponsorów wyci¹gn¹³em Go-
rzoviê z niebytu, z jakiejœ trze-
ciej ligi tenisa sto³owego do
Pucharu Polski. O tym, ¿e ha-
la piêkna siê sta³a, nie wspo-
minam. A teraz jako sponsor i
organizator staram siê pomóc
Stilonowi. Zak³adam, ¿e w per-
spektywie trzech lat bêdzie to
tak¿e widaæ i na stadionie oraz
w lidze, w której bêdzie gra³
Stilon.
- Po co pan to robi?
- Bo ja zwyczajnie tak

mam. Lubiê to. Bo interesuje
mnie nie tylko, co na moim
podwórku, ale i za p³otem.

Za dalekim p³otem. Powiem
tak, wspólnie ze Stra¿¹
Miejsk¹, z któr¹ mnie siê ge-
neralnie dobrze wspó³pracu-
je, doprowadziliœmy do wy-
burzenia kilkunastu szpet-
nych obiektów w mieœcie.
Uparliœmy siê kiedyœ na ba-
rak naprzeciwko Policji przy
ul. Wróblewskiego, no i bara-
ku nie ma. Ale by³o tak, ¿e ja
by³em uci¹¿liwy dla Stra¿y, a
Stra¿ by³a uci¹¿liwa dla
w³aœciciela. Jest czasami
tak, ¿e pewni ludzie dzwoni¹
do mnie i mówi¹ - Jurek, nie
mów o moim obiekcie, nie
pisz do gazet, nie gadaj pub-
licznie, ja ci obiecujê, ¿e w
ci¹gu roku ta szpetota znik-
nie. Czyli okazuje siê, ¿e
moje dzia³ania jakiœ tam
sens maj¹. Po to te¿ apelujê
do miasta, bo ja nie mam na-
rzêdzi prawnych, aby z wie-
loma sprawiam zrobiæ po-
rz¹dek. Nie mog¹ zmusiæ
w³aœciciela, który ma wypa-
lon¹ cha³upê, ¿eby z ni¹ zro-
bi³ porz¹dek. Miasto nato-
miast ma takie instrumenty.
Tylko trzeba zdecydowania.
Miasto nie musi tylko karaæ,
mo¿e inspirowaæ. Bo dla
przyk³adu mo¿na by³oby
przeprowadziæ akcjê - popra-
wiamy szpetne p³oty w mie-
œcie. W³aœciciele dostaliby
wêdki w postaci materia³ów -
drewna, farby czy czegoœ
podobnego, to byæ mo¿e w
krótkim czasie mielibyœmy
kilka lub kilkanaœcie ³adnych
obiektów. A tych opornych
zwyczajnie trzeba karaæ.
- Pan o tym mówi od lat i
nic.

- Ano nic, bo byæ mo¿e
urzêdnicy nie lubi¹ miasta i
nie chc¹ pewnych rzeczy zo-
baczyæ.
- Jak choæby czegoœ
okropnego, co jest w okoli-
cach by³ego kina S³oñce?

- Choæby. Ja jestem prze-
konany, ¿e w trakcie naj-
bli¿szych dwóch miesiêcy

tam dojdzie do tragedii, bo ta
nadbudówka, która na tym
budynku jest, spadnie i ko-
goœ zabije. Wtedy dopiero
bêdzie p³acz i zgrzytanie
zêbów, ¿e takie nieszczêœcie
siê sta³o.
- A widzi pan w ogóle ja-
kieœ pozytywne rzeczy w
mieœcie?

- Pewnie, ¿e widzê. To s¹
nowe obiekty, ktoœ coœ od-
malowa³, porz¹dkuje lub
uporz¹dkowa³ teren. Takie
dzia³ania te¿ s¹ i te¿ o nich
publicznie mówiê. Proszê
pamiêtaæ, ¿e w Gorzowie
dziej¹ siê ró¿ne rzeczy nie-
koniecznie za spraw¹ same-
go miasta - magistratu. To,
¿e zyskamy piêkny wiadukt
kolejowy, to akurat zas³uga
kolei a nie miasta. To, ¿e
Urz¹d Wojewódzki siê cywili-
zuje, to zas³uga agend
rz¹dowych. Wiele rzeczy ro-
bi¹ prywatni inwestorzy.
Miastu coœ siê tam te¿ cza-
sami uda…
- Ale generalnie miasto
pan krytykuje.

- Krytykujê, bo podkreœlam,
miasto ma mo¿liwoœci gigan-
tyczne, jeœli chodzi o
dzia³anie. I gdyby magistrat
korzysta³ ze swoich mo¿liwo-
œci, wówczas miasto wy-
gl¹da³oby inaczej.
- Wynika to z tego, ¿e
wam radnym siê nie
chce….

- Akurat w tym systemie
prawnym radni tak naprawdê
maj¹ ma³o do powiedzenia.
Radni mog¹ postulowaæ, in-
terpelowaæ, mówiæ, ale mocy
sprawczej za wielkiej nie
maj¹. Radni mog¹ uchwaliæ
lub nie uchwaliæ bud¿et. Ale
potem ju¿ w ramach bud¿etu
podzia³ œrodków nie do rad-
nych nale¿y. Radni mog¹
uchwaliæ wotum nieufnoœci
wobec prezydenta, ale nie
mog¹ go zmusiæ do pewnych
dzia³añ. Tak ju¿ jest, ¿e pre-
zydent to jest g³ówna w³adza.

- Mo¿e wobec tego trzeba
sobie zadaæ pytanie o sens
istnienia radnych?

- Ale ja nie twierdzê, ¿e
radni s¹ jakoœ tak bardzo po-
trzebni. W takim Nowym Jor-
ku jest ich podobno tylko 12.
Byæ mo¿e w takim Gorzowie
radnych powinno byæ piêciu,
to te¿ by wystarczy³o. Ale po-
winny to byæ jakieœ osobisto-
œci. Natomiast dziœ czêœæ
radnych jest radnymi, bo byli
trzeci lub czwarci na listach.
Ktoœ odszed³, ktoœ z dalsze-
go szeregu go zast¹pi³. Tak
to jest z partyjnymi listami.
- Panie mecenasie, mo¿e
wiêc pora zostaæ prezy-
dentem tego miasta.

- To jest zupe³nie inne za-
gadnienie. Na to siê sk³ada
bardzo wiele ró¿nych czynni-
ków. Ktoœ, kto patrzy na
miasto i chcia³by je widzieæ
piêkniejsze, niekoniecznie
mo¿e byæ dobry na funkcji
prezydenta miasta. Mo¿e dla
przyk³adu nie umieæ skutecz-
nie zarz¹dzaæ prac¹ kilkuset
urzêdników, bo do tego trze-
ba mieæ specjalne predyspo-
zycje i znaæ robotê
urzêdnicz¹. A ja zawsze
dzia³em sam. Ale s¹ jeszcze
inne przes³anki.
- Uprawia pan ciekawszy
zawód ni¿ sprawowanie
funkcji prezydenta?

- Chocia¿by. Poza tym nie
chcê skoñczyæ w wiêzieniu,
poniewa¿ ka¿de moje
dzia³anie jako prezydenta
mo¿e byæ obserwowane i re-
cenzowane w ten sposób, ¿e
Synowiec szed³, widzia³ psa,
który zrobi³ kupê, a on nic z
tym nie zrobi³. Proszê wiêc
zrobiæ z nim porz¹dek, panie
prokuratorze. Przecie¿
wszyscy okoliczni prezyden-
ci, burmistrzowie maj¹ spra-
wy karne. Z byle powodu
mo¿na takiemu w³odarzowi
zarzuciæ niedope³nienie obo-
wi¹zków, choæ chcia³ dobrze.
Przyk³ad najjaskrawszy -

burmistrz Miêdzyrzecza.
Dziœ miasto korzysta z jego
rozwi¹zania, a on zosta³ ska-
zany. Poza tym jest jeszcze
inna rzecz. Burmistrz obojêt-
nie jakiego miasteczka i wójt
jakiejœ wsi zarabiaj¹ mniej
wiêcej tyle, co prezydent
Warszawy. A wszyscy oni
zarabiaj¹ tyle, co sprz¹tacz-
ka w centrali Banku PKO w
Warszawie. To zwyczajnie
nie jest zdrowa sytuacja. Dla
kogoœ, kto zarabia w miarê
dobre pieni¹dze, funkcja
w³odarza miasta wcale nie
musi byæ interesuj¹c¹ alter-
natyw¹. U mnie jest jeszcze i
to, ¿e ja po paru latach prze-
rwy w zawodzie nie mia³bym
do czego wracaæ. Nauczyciel
czy in¿ynier owszem tak, ale
w przypadku adwokatury pó-
jœcie na funkcjê oznacza
ostateczne po¿egnanie siê z
zawodem. Tak wiêc jest wie-
le przeciwko temu, abym my-
œla³ o fotelu prezydenta.
Chcia³aby siê, ale jest za
du¿o przeciwko. Chcia³oby
siê zmieniæ Gorzów. Tym
bardziej, ¿e wiem, jak to zro-
biæ.
- Jeœli nie prezydentura,
to czy dalej bêdzie pan
kandydowa³ na radnego?

- Jeszcze nie podj¹³em de-
cyzji, bo nie wiem, jakie
bêd¹ uregulowania prawne,
jak bêdzie wygl¹da³a ordy-
nacja wyborcza, jak bêdzie
wygl¹da³a p³aszczyzna poro-
zumienia miêdzy innymi
ugrupowaniami w mieœcie.
Myœlê o KOD, Ludziach dla
Miasta, PO, Nowoczesnej i
paru innych. Chêtnie bym wi-
dzia³ po³¹czone si³y opozycji.
A jeœli nie, to byæ mo¿e sam
stworzê w³asny komitet i pó-
jdê swoj¹ drog¹. Oczywiœcie
nie oznacza to, ¿e uzyskam
wiêkszoœæ w Radzie. Ale
przynajmniej spróbujê.
Sêdzia Igor Tuleya w swoim
gabinecie ma tak¹ ma-
ksymê, ¿e warto próbowaæ

walczyæ, nawet kiedy z góry
wiadomo, ¿e siê przegra, ale
jeœli siê wierzy w ideê, to
trzeba próbowaæ. Trzeba bo-
wiem daæ losowi szansê.
- Jak pan widzi
przysz³oœæ Gorzowa?

- Wie pani, to jest miasto, w
którym siê urodzi³em i pew-
no umrê. Ale to jest te¿ mias-
to, do którego byæ mo¿e nie
bêdzie chcia³a wróciæ moja
starsza córka, która studiuje
obecnie w Warszawie, wiêc
patrzy na Gorzów z innej
perspektywy. Bêdê siê sta-
ra³, ¿eby moja m³odsza cór-
ka posz³a moim œladem i za-
kocha³a siê w Gorzowie. Ma
jeszcze du¿o czasu na to.
Natomiast wierzê w to, ¿e tu
siê wiele rzeczy mo¿e zmie-
niæ. Pieni¹dze, które id¹ z
Polski i Unii, musz¹ niektóre
rzeczy zmieniæ. Mam na-
dziejê, ¿e doczekamy siê
piêknych wylotówek Walcza-
ka, Myœliborskiej, doczeka-
my siê remontu g³ównych
ulic w mieœcie, doczekamy
tego, ¿e powstanie tu Cen-
trum Edukacji Zawodowej z
prawdziwego zdarzenia a uli-
ca Spichrzowa przy wiaduk-
cie zyska cywilizowan¹
twarz, bo na razie ma
mordê, powstan¹ te¿ inne
obiekty, które w³aœnie ucywi-
lizuj¹ miasto.
- A jak siê nie uda, to pan
dalej bêdzie krytykowa³
w³adzê?

- Ta krytyka jednak nie
s³u¿y temu, ¿e mnie siê nie
podoba, jak siê ubiera prezy-
dent czy jakim samochodem
jeŸdzi. Ja krytykujê rzeczy,
które mo¿na zmieniæ. Poka-
zujê, co i jak mo¿na zmieniæ.
Poza tym wspieram dobre
pomys³y, ot choæby jak ten
mural z Egometem Bratzem.
Bo siê sponsor wycofa³, wiêc
trzeba ideê wspomóc. A kto
mo¿e?
- No w³aœnie. Dziêkujê
bardzo za rozmowê.

Kulczykiem nie jestem, całego      miasta nie posprzątam
Z mecenasem Jerzym Synowcem, radnym i spo³ecznikiem, rozmawia Renata Ochwat
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- Panie dyrektorze, pan
na emeryturze? To nie
mo¿e byæ prawda.

- Prawda. Skoñczy³em 70.
rok ¿ycia i czas najwy¿szy
na zmiany. 
- To od kiedy ta emerytu-
ra?

- No od 1 stycznia 2018 ro-
ku. 
- I co pan bêdzie robi³ na
tej emeryturze?

- No i masz ci los. Kolejna
osoba mnie pyta, co bêdê na
emeryturze robi³. I jest to tak,
¿e na stu pytaj¹cych a¿ 95
chce wiedzieæ, co bêdê robi³.
Wszyscy siê martwi¹….
- Ja siê nie martwiê. Ja
zwyczajnie sobie pana na
emeryturze nie wyob-
ra¿am.

- I koñcz¹c, tylko piêciu py-
taj¹cych mówi - dobrze ro-
bisz. No i na emeryturze
bêdê robi³ to, na co bêdê
mia³ ochotê. Bêdê
podró¿owa³, pracowa³
spo³ecznie w organizacjach
pozarz¹dowych, ale nie w
biznesie, choæ i takie propo-
zycje mia³em. Zwyczajnie
uwa¿am, ¿e nale¿y mnie siê
odrobina odpoczynku. Prze-
cie¿ ja pracujê od 1966 roku. 
- Fakt. Przeszed³ pan
ró¿ne szczeble zawodowe,
pracowa³ w ró¿nych fir-
mach, a¿ trafi³ do biblioteki
wojewódzkiej i na dzieñ
dobry zapowiedzia³ pan -
wybudujê nowy gmach. 

- Nie, nie powiedzia³em, ¿e
wybudujê nowy gmach. Po-
wiedzia³em, ¿e wybudujemy
now¹ bibliotekê. Bo jej prze-
cie¿ w Gorzowie nie by³o.
Ktoœ to musia³ w koñcu zro-
biæ. 
- I porwa³ siê pan z lekka
z motyk¹ na s³oñce, a
wszyscy dooko³a stukali
siê w g³owê i mówili, ¿e na
pewno siê nie uda. Potem
musieli odszczekaæ.

- Wie pani, ja jestem z na-
tury optymist¹. Przy czym
jestem uparty i konsekwent-
ny w realizowaniu celów. Je-
œli takowy jest wytyczony, to
szukam przede wszystkim
zabezpieczenia finansowe-
go, aby uda³o siê go zreali-
zowaæ. Oczywiœcie, jeœli cho-
dzi o inwestycjê. Bo nie za-
wsze to inwestycje s¹.
Przede wszystkim trzeba byæ
zawsze otwartym na to, co
niesie los. Wtedy uda³o mnie
siê przekonaæ do tego celu -
budowy nowej biblioteki - pa-
na Waldemara D¹browskie-
go, ówczesnego ministra kul-
tury, który przyzna³ 5 mln z³
promesy finansowej na tê
budowê. Przypomnê tylko,
¿e by³a to pierwsza taka in-
westycja w kraju po dziesi-

êciu latach od wybudowania
Biblioteki Œl¹skiej. No i po-
tem zaczêliœmy przerabiaæ
ró¿ne kwestie na ró¿nych
szczeblach. Ale wówczas nie
by³o innego wyjœcia. Trzeba
by³o wybudowaæ now¹ bib-
liotekê, bo w tych starych
obiektach wszyscy siê zwy-
czajnie dusili.
- Pamiêtam, jak pan siê
boksowa³ z marsza³kiem
województwa o pieni¹dze. 

- Z marsza³kiem to jakoœ
siê udawa³o. Ale potem by³o
to s³ynne wysypywanie
ksi¹¿ek i ¿u¿la… 
- Panie dyrektorze, ja pa-
miêtam tê sytuacjê, ale ze-
chcia³by pan j¹ przybli¿yæ
tym, którzy byæ mo¿e nie
pamiêtaj¹.

- To siê wydarzy³o wów-
czas, kiedy dyskutowano po-
dzia³ pieniêdzy z Unii. Muszê
od razu te¿ zaznaczyæ, ¿e
marsza³ek Andrzej Boche-
ñski jak da³ s³owo wsparcia,
to je dotrzyma³, co siê rzad-
ko w³adzy na tym szczeblu
zdarza, a co ja niezmiernie
ceniê. No i jak siê zaczê³o
dzielenie unijnych pieniêdzy,
których nie by³o wówczas
zbyt du¿o, wówczas mar-
sza³ek zdecydowa³, ¿e na
potrzeby biblioteki przesunie
pieni¹dze z innych dzia³añ. I
tak siê uda³o zebraæ nie-
zbêdne 18 mln z³otych. Ale
potem przysz³y wybory i trze-
ba by³o daæ na stadion
¿u¿lowy w Zielonej Górze.
Nie dostali tyle, ile chcieli,
wiêc œrodowisko zielonogór-
skie wraz z ówczesn¹ prezy-
dent Zielonej Góry pani¹
Bo¿en¹ Ronowicz przysz³o
pod Urz¹d Marsza³kowski z
wiadrami wype³nionymi
ksi¹¿kami przemieszanymi z
¿u¿lem. W ten sposób pro-
testowali przeciwko dofinan-
sowaniu biblioteki kosztem -
ich zdaniem oczywiœcie -

rozbudowy stadionu ¿u¿lo-
wego. 
- Ksi¹¿ki trafi³y do nas.
- Tak, s¹ u nas. Tworz¹

zbiór zamkniêty i raczej nie-
udostêpniany publicznie, bo
maj¹ ró¿nego rodzaju „dedy-
kacje”, zreszt¹ pisane moc-
no niecenzuralnym jêzykiem.
Ale s¹. W ka¿dym razie bib-
liotekê uda³o siê rozbudo-
waæ. A kolejnym elementem
by³a rewitalizacja starej willi,
dotychczasowej siedziby
WiMBP. I tu te¿ kolejnoœæ
by³a taka, ¿e uda³o siê do-
staæ 500 tys. z³ od ministra
kultury, to ju¿ Zbigniew Zdro-
jewski, trzeba jednak dodaæ,
¿e boje by³y bardzo ciê¿kie.
A potem swoj¹ dzia³kê
do³o¿y³a marsza³ek El¿bieta
Polak. Jednym s³owem, wraz
z w³adzami uda³o nam siê
diametralnie zmieniæ bazê
biblioteki. I to zarówno w
sensie pomieszczeñ, jak i
wyposa¿enia.
- Przecie¿ mamy najpiêk-
niejsz¹ bibliotekê w pasie
ziem zachodnich - to zda-
nie specjalistów.

- Nieskromnie powiem, ¿e
jedna z najlepszych w kraju. 
- A potem przyszed³ ko-
lejny front, czyli wybór
imienia, wybór patrona dla
biblioteki. I siê zaczê³o jak
na targu koñskim. A mo¿e
Papusza, a mo¿e Moraw-
ski, a mo¿e ktoœ tam jesz-
cze inny. Stanê³o na Zbig-
niewie Herbercie. Musia³
pan stoczyæ ciê¿ki bój o
patrona.

- Mo¿e to nie by³ a¿ taki
ciê¿ki bój. Problem polega
zawsze na jednej kwestii.
Jesteœmy przyzwyczajeni do
pewnych stereotypów. Moim
zdaniem patron powinien
byæ w miarê uniwersaln¹
postaci¹, znan¹ szerzej. Nie-
które biblioteki maj¹ za pat-
ronów postaci znane jedynie

lokalnie. No i s¹ problemy z
rozpoznawalnoœci¹ tych
osób w Polsce. Zbigniew
Herbert jest znany. I nie jest
wa¿ne, czy on spêdzi³ w Go-
rzowie rok, miesi¹c czy tylko
kilka dni. Wa¿ne, ¿e jest go-
rzowski trop, który doskonale
daje siê zwi¹zaæ w³aœnie z
bibliotek¹. Istotne równie¿
jest, ¿e obecnie uznawany
jest za jednego z najwiêk-
szych polskich poetów, to tyl-
ko dum¹ i zaszczytem dla
nas jest, i¿ pani Katarzyna
Herbertowa zgodzi³a siê na
to, ¿eby ksi¹¿nica wojewódz-
ka akurat to imiê nosi³a. A
jak dodaæ, ¿e zielonogórska
ksi¹¿nica nosi imiê Norwida,
to mo¿na powiedzieæ, ¿e
mamy najgodniejszych z
godnych patronów. Dodam
tylko, ¿e wówczas byliœmy
pierwsz¹ bibliotek¹ w kraju,
która zosta³a nazwana imie-
niem w³aœnie Zbigniewa Her-
berta. Zreszt¹ poprosiliœmy o
zgodê pani¹ Katarzynê Her-
bertow¹ z domu Dziedu-
szyck¹, która na ceremoniê
nadania imienia przyjecha³a.
Pomogli pracownicy Bibliote-
ki Narodowej z dyrektorem
Tomaszem Makowskim na
czele, którzy mieli znakomite
kontakty w³aœnie z pani¹
Herbert. A jak ods³anialiœmy
tablicê poœwiêcon¹ patrono-
wi, to w imieniu rodziny przy-
jecha³ siostrzeniec poety.
Tak wiêc relacje mamy z ro-
dzin¹ ca³y czas dobre. 
- Panie dyrektorze, jak
pan zosta³ szefem bibliote-
ki, to nagle instytucja ru-
szy³a jakby z kopyta. Bo
wa¿ny sta³ siê regionalizm.
Biblioteka, a w³aœciwie
wszystkie jej filie nagle
sta³y siê takimi osiedlowy-
mi centrami kultury. Tyle
siê zaczê³o tam dziaæ. Bo
spotkania literackie, bo
Nowa Marchia, bo dom wy-

dawniczy, którego niby nie
ma, a jednak jest. 

- Jak przyszed³em do bib-
lioteki to mia³em do czynie-
nia z klasycznymi biblioteka-
rzami. Chcê powiedzieæ, ¿e
by³o widaæ schemat, który
nie przystawa³ do rzeczywis-
toœci. Ja jestem z
wykszta³cenia, ale i z za-
mi³owania historykiem, lubiê
regionalizm, stwierdzi³em, ¿e
jeœli my ¿yjemy tutaj, w tej
naszej ma³ej ojczyŸnie, to
ka¿dy powinien wiedzieæ, ja-
ka by³a historia tych ziem.
To, ¿e od 1945 roku mamy
do czynienia z polskim Go-
rzowem, ten Wielkopolski ju¿
sobie darujê, to jednak pami-
êtaæ trzeba, ¿e przez pierw-
szych 600 lat by³ to jednak
Landsberg. Ma³o tego, to siê
nazywa³o Nowa Marchia.
Mieszkali tu g³ównie ludzie,
którzy byli nap³ywowi, nie tyl-
ko Niemcy, bo i Szkoci, Fran-
cuzi, ale i Polacy te¿. Po tych
ludziach zosta³ ca³y dorobek
kulturalny zarówno w sensie
materialnym, jak i niemate-
rialnym. My przecie¿ to
przejêliœmy. I dobrze by by³o,
aby w³aœnie o tej spuœciŸnie
pamiêtaæ, wiedzieæ. To jest
tak, jak z Kresami. Ja w la-
tach 60. XX wieku poje-
cha³em po raz pierwszy i
ostatni do £ucka, do miasta,
sk¹d pochodzi moja mama.
Tam zobaczy³em, jak jest
traktowana spuœcizna po Po-
lakach. Wiedzia³em, ¿e ja
tak nie chcê. Utwierdzi³em
siê w przekonaniu, kiedy po-
tem jeŸdzi³em po Litwie,
Bia³orusi i Ukrainie. Wi-
dzia³em œlady polskoœci, ale
kompletnie niezadbane. Dla-
tego my w³aœnie zaczêliœmy
spotkania marchijskie. Po to,
aby podkreœlaæ ci¹g³oœæ kul-
turow¹, oczywiœcie z zazna-
czeniem, ¿e to nasze, a to
oddziedziczone. Nie powin-
no siê niczego burzyæ ani te¿
zostawiaæ bia³ych plam, bo
to siê mœci. Biblioteki maj¹
zapisane w statutach, ¿e
maj¹ zbieraæ œlady ¿ycia,
czyli dokumenty ¿ycia
spo³ecznego, to wszystko,
co nie jest interesuj¹ce dla
archiwów. Bo to s¹ bardzo
wa¿ne dokumenty ¿ycia co-
dziennego. No i taki trochê
okrê¿ny sposób doszliœmy
do tego ¿e Nowa Marchia
prowincja zapomniana - bo
niemiecka spuœcizna, Ziemia
Lubuska - wspólne korzenie,
czyli to, co dotyczy nas po
1945 roku. 
- To wróæmy do przyzie-
mia. Co by³o dla pana naj-
trudniejsze w chwili, kiedy
przyszed³ pan do pracy w
bibliotece?

- Mo¿e nie najtrudniejsze,
ale wa¿ne. Zmiana mental-
noœci samych pracowników.
Nie uda³o siê w ca³oœci, ¿eby
by³a jasnoœæ. Bibliotekarz to
ma byæ taki cz³owiek, który
ma byæ o pó³ kroku przed
spo³eczeñstwem. Ma byæ
otwarty na zmiany, które na-
stêpuj¹, na nowoœci. Jeœli
biblioteka ma byæ stra¿ni-
kiem ka¿dej cywilizacji, to
trzeba mieæ przeœwiadcze-
nie, ¿e idziemy w dobr¹
stronê. Mnie nie pasuje wizja
bibliotekarza z XIX wieku,
który tylko wydaje ksi¹¿ki.
Inna rzecz, ¿e nasza biblio-
teka d³ugo nie mia³a mo¿li-
woœci, aby w³aœnie realizo-
waæ to inne pos³annictwo.
Najwa¿niejsze by³o, aby bib-
liotekarze nie bali siê podej-
mowaæ wyzwañ cywilizacyj-
nych. I nie chodzi o to, ¿e ja
mam kazaæ. Takie prze-
œwiadczenie o podejmowa-
niu wyzwañ musi byæ w
ka¿dym z pracowników bib-
lioteki. I chodzi o to, ¿eby oni
dalej podejmowali wyzwania
cywilizacyjne, kiedy mnie ju¿
tu nie bêdzie, kiedy w fotelu
zasi¹dzie kolejny szef. Po-
wiem tak, uda³o mi siê prze-
konaæ samorz¹dy, ale i bib-
lioteki w terenie, ¿eby siê
zmienia³y. Biblioteki musz¹
byæ i ju¿ s¹ miejscami spot-
kañ. Takimi, gdzie ludzie
maj¹ mo¿liwoœæ ze sob¹ roz-
mawiaæ. Dlatego te¿ jestem
za tym, ¿eby w bibliotekach
by³y kawiarenki, ¿eby mo¿na
by³o siê napiæ kawy, herbaty,
pogadaæ. 
- Bêdzie pan têskni³ za t¹
prac¹?

- Pewnie tak, jak ka¿dy in-
ny cz³owiek. Inna rzecz, ¿e ja
jestem bibliofilem mocno
przywi¹zanym do ksi¹¿ek.
Mam zreszt¹ swój prywatny
ksiêgozbiór. I teraz jak coœ
kupujê, to siê zastanawiam,
gdzie tê ksi¹¿kê po³o¿yæ
(œmiech). Na pewno bêdê
têskni³ i na pewno bêdê tu
bywa³.
- Wiadomo, kto pana za-
st¹pi?

- No nie. Musi i pewno
bêdzie konkurs. Wiem tylko,
¿e to musi byæ cz³owiek ju¿ z
pouk³adanym ¿yciem, z po-
uk³adan¹ g³ow¹. Ale te¿ mu-
si to byæ cz³owiek z poczu-
ciem dzia³alnoœci spo³ecz-
nej. Nie mo¿e to byæ
urzêdnik. Musi to byæ ktoœ
otwarty na ludzi, na proble-
my do rozwi¹zania, gotowy
³apaæ okazje, które siê przy-
trafiaj¹. No i odporny na
stres. 
- Dziêkujê za rozmowê. I
oby siê pan na tej emerytu-
rze jednak nie nudzi³.

E. Jaworski: Na pewno będę tęsknił i na pewno będę tu bywał.
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Ktoś przecież musiał wybudować
tę bibliotekę
Z Edwardem Jaworskim, by³ym dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta, rozmawia Renata Ochwat
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Dzikie œlizgawki urz¹dzono
na stawach, zalewach oraz w
zakolach Warty. By³o to nie-
bezpieczne, no i musia³ byæ
têgi mróz.

W 1958 roku Edmund Wa-
dzyñski, by³y  hokeista Legii
Warszawa, rozpocz¹³ treningi
z grupa ch³opców na zama-
rzaj¹cych rozlewiskach War-
ty. Mo¿na powiedzieæ, ¿e two-
rzy³ siê zal¹¿ek dru¿yny, ale
nie by³o lodowiska, dlatego na
pocz¹tku lat 60-tych Edmund
Wadzyñski podj¹³ starania o
to, by zainteresowaæ spraw¹
w³adze miejskie. Z jego inicja-
tywy powsta³ w styczniu 1963
roku Spo³eczny Komitet Bu-
dowy Sztucznego Lodowiska
z  sekretarzami partii na cze-
le. Obecnoœæ osób z grona
w³adz lokalnych mia³a zapew-
niæ sukces budowy lodowis-
ka, a przejêcie sekcji hokejo-
wej pod skrzyd³a Zak³adu
W³ókien Chemicznych Stilon
mia³a spowodowaæ przyspie-
szenie budowy lodowiska. 

Motorem napêdowym spra-
wy ca³y czas pozostawa³ nie-
strudzony E. Wadzyñski.  Za-
nim rozpoczê³a siê budowa
profesjonalnego lodowiska,
postara³ siê o wylanie „du¿ej
œlizgawki” z oœwietleniem    i
bandami w Parku S³owia-
ñskim. Natomiast prace przy
budowie lodowiska zaczê³y
siê w maju 1966 roku, choæ
entuzjaœci sztucznego lodo-
wiska natrafiali na liczne prze-
szkody. Nie wolno by³o np.
budowaæ sztucznych lodo-
wisk   w miastach poni¿ej 150
tysiêcy mieszkañców, chyba
¿e by³o to miasto wojewódz-
kie.  Trzeba by³o wiele zabie-
gów, by administracyjne prze-
pisy i zakazy omijaæ. Rzeczy-
wistoœæ gospodarcza
tamtych czasów sprawia³a
tak¿e, ¿e wiele materia³ów
budowlanych po prostu bra-
kowa³o, nie mo¿na ich by³o
zdobyæ. Jak pisa³  „Stilon Go-
rzowski” w czerwcu 1966 ro-
ku, najwa¿niejszym proble-
mem, po sprawach urzêdo-
wych, by³o zdobycie rur, które
mia³y byæ zamontowane pod
tafl¹. Uda³o siê ten problem
rozwi¹zaæ, dziêki wspó³pracy
z hut¹ „Jednoœæ” w Siemiano-
wicach. Lodowisko mia³o byæ
budowane w ramach czynu
spo³ecznego, Komitet zwraca³
siê wiêc do wielu instytucji i
miejscowych w³adz o pomoc.
Najwiêkszy wk³ad   w budowê
lodowiska mia³ oczywiœcie
ZWCh Stilon, który przekaza³
dzia³kê pod lodowisko. Ju¿
sam fakt przekazania terenu
nieodp³atnie pozwoli³ obni¿yæ

kosztorys wstêpny o kwotê
rzêdu 4-5 milionów ówczes-
nych z³.

Pierwsze spychacze z Go-
rzowskich Zak³adów Mecha-
nicznych pojawi³y siê na bu-
dowie w maju 1966 roku,
mia³y one przygotowaæ nie-
ckê pod lodowisko. O pracach
przy budowie lodowiska regu-
larnie wspomina³y lokalne
media („Gazeta Gorzowska”,
„Stilon Gorzowski”) Informo-
wano ile godzin spo³ecznie
przepracowali pracownicy go-
rzowskich zak³adów, zgodnie
z PRL-owskim ruchem przo-
downictwa pracy. Wymienia-
no przodowników, a sami pra-
cownicy Stilonu - o czym
wspomina³a zak³adowa gaze-
ta - przepracowali 27 tysiêcy
godzin roboczych. Istotnym
wk³adem Stilonu w budowê
lodowiska by³o tak¿e popula-
ryzowanie samego przed-
siêwziêcia, tworzenie odpo-
wiedniego klimatu wœród
ró¿nych zak³adów gorzow-
skich. Wœród gorzowian

czêsto jednak pojawia³y siê
symptomy zniecierpliwienia,
gdy¿ efektów dzia³alnoœci nie
by³o widaæ i na terenie budo-
wy niewiele siê dzia³o. Mia³o
to m.in. odzwierciedlenie w
zamieszczonej w „Stilonie
Gorzowskim” Zak³adowej
Szopce Noworocznej w grud-
niu 1965 roku: „Czekamy trzy
lata blisko. Gdzie jest sztucz-
ne lodowisko? Tylko na chod-
nikach œlisko. Czekamy 3 lata
blisko. Gdzie jest sztuczne lo-
dowisko?”.

Jednak w drugiej po³owie
1966 roku oraz w pierwszej
po³owie 1967 widoczne by³y
ju¿ efekty budowy tafli. O
ogromie pracy œwiadcz¹ bu-
dowlane statystyki: pod tafl¹
znalaz³o siê 20 km rur, wyko-
nano 7 tysiêcy spawów,
zu¿yto 900 metrów szeœcien-
nych betonu, usuniêto tysi¹ce
metrów ziemi. Na podk³ad taf-
li zu¿yto 1025 wywrotek ¿wi-
ru. Jak wygl¹da³y kwestie fi-
nansowe zwi¹zane z budow¹
lodowiska? Koszt wyniós³

8,5milionów z³otych, z czego
po³owa pieniêdzy pochodzi³a
z dotacji Totalizatora Sporto-
wego. Dla porównania
sztuczne lodowisko w Szcze-
cinie kosztowa³o oko³o 16 mi-
lionów z³otych. Ciekawostk¹
by³ fakt, ¿e równie¿ zawodni-
cy Stilonu  z sekcji hokejowej
pracowali przy budowie lodo-
wiska w ramach czynu
spo³ecznego. Mia³o to miejs-
ce w sierpniu 1967 roku, w
godzinach od 9 do 12, a pra-
ca ta by³a traktowana jako
„trening si³owy” - takie infor-
macje znalaz³em w gorzow-
skim archiwum w teczce po-
œwiêconej budowie Lodostilu.
P³yta lodowiska mia³a 1800
metrów  i otoczona by³a
band¹. Obiekt mia³ oœwietle-
nie, z megafonów p³ynê³a mu-
zyka, na miejscu mo¿na by³o
wypo¿yczyæ i naostrzyæ
³y¿wy, funkcjonowa³a kawia-
renka.

Przed oddaniem lodowiska
w u¿ytkowanie rozpisano
konkurs na jego nazwê. Przy

jej tworzeniu nale¿a³o braæ
pod uwagê kombinacjê trzech
pojêæ: Stilon, lodowisko, Go-
rzów. Ostatecznie nowy
obiekt otrzyma³ nazwê ”Lo-
dostil”. Jakie argumenty o tym
zdecydowa³y? By³a to najbar-
dziej dŸwiêczna  i oddaj¹ca
charakter obiektu nazwa. Lo-
dowisko znajdowa³o siê przy
Stilonie, za³oga, dyrekcja
zak³adu mia³y najwiêkszy
wk³ad w powstanie i utrzyma-
niu obiekt. Tak¹ argumen-
tacjê mo¿na by³o przeczytaæ
w Gazecie Gorzowskiej. Inne
popularne nazwy to ”Gorzos-
til” oraz „Stilonka” (tak mia³a
siê nazywaæ druga mniejsza
tafla, której jednak nigdy nie
wybudowano). Zwyciêzcy
konkursu otrzymali bezp³atne
karty wstêpu na lodowisko
przez ca³y sezon P³ytê lodo-
wiska udostêpniono mieszka-
ñcom 6 stycznia 1968 roku.
By³o to 17 sztuczne lodowisko
w Polsce i jedyne w ówczes-
nym województwie zielono-
górskim.  Wstêp na gorzow-
skie lodowisko by³ p³atny, re-
gulamin i cennik wywieszono
na widocznym miejscu, a
za³oga Stilonu mia³a ulgowe
op³aty wstêpu. Wszyscy jed-
nak podkreœlali, ¿e warunki
na lodowisku s¹ prowizorycz-
ne. Nie by³o dostêpu do szat-
ni, obiekty towarzysz¹ce i
drogi dojazdowe do lodowis-
ka by³y w budowie. Lodowi-
sko czeka³o na II etap budowy

Gorzowianie jednak mogli
od wrzeœnia do kwietnia je-
Ÿdziæ na ³y¿wach po tafli. „Lo-
dostil” czêsto by³ wype³niony
amatorami ³y¿wiarstwa, przy-
bywa³a  tam m³odzie¿ z go-
rzowskich szkó³  Du¿ym zain-
teresowaniem cieszy³y siê or-
ganizowane tam bale
kostiumowe. Obiekt czynny
by³ nawet do godziny23. Wy-
nika³y z tego pewne problemy
natury „regulaminowej”. Je-
den  z czytelników „Stilonu
Gorzowskiego” w liœcie do re-
dakcji zarzuca³, ¿e po godzi-
nie 22 „ na tafli  znajduj¹ siê
dzieci i m³odzie¿ w wieku
szkolnym „solo”, bez opieki
starszych co jest jawnym na-
ruszeniem regulaminów
szkolnych”. Apelowa³ on, by o
tej godzinie nie wpuszczaæ
dzieci i m³odzie¿ na lodowi-
sko. W tym samym liœcie by-
walec „Lodostilu” skar¿y³ siê
równie¿ na ”rozwydrzonych
wyrostków”, którzy nie dbali o
bezpieczn¹ jazdê na lodowis-
ku. Przy „Lodostilu” dzia³a³y
szkó³ki ³y¿wiarskie, sekcje ho-
kejowe oraz ³y¿wiarstwa figu-
rowego. Hokeiœci Stilonu

pierwszy mecz rozegrali 13
stycznia 1969 roku z kolega-
mi ze Szczecina. Mecz zako-
ñczy³ siê zdecydowanym
zwyciêstwem goœci. Trener
Wadzyñski dostrzega³ wady
swoich zawodników, zapew-
nia³ jednak, ¿e wkrótce Stilon
bêdzie siê liczy³ na hokejowej
mapie Polski. S³owa trenera
wkrótce sprawdzi³y siê i ho-
keiœci rozgrywali mecze w II li-
dze hokeja, byli nawet o krok
od awansu do I ligi.

W styczniu 1970 roku w gro-
dzie nad Wart¹ po raz pierw-
szy rozegrano mecz miêdzy-
narodowy, w którym Stilon po-
kona³ dru¿ynê z NRD
(Dynamo Malchin) 10:2. Do
Gorzowa przyje¿d¿a³y te¿ inne
dru¿yny z krajów „demokracji
ludowej”, ale tak¿e ze Szwecji
i Finlandii. W tych towarzy-
skich potyczkach wyraŸnie
wygrywali z gospodarzami. Po
jednym z takich spotkañ Skan-
dynawowie, widz¹c w czym
graj¹ stilonowcy, zostawili im
ca³y swój sprzêt hokejowy.

W po³owie lat 70-tych za-
pad³a decyzja o uczynienie z
„Lodostilu” „normalnego” lo-
dowiska  z zadaszeniem,
oœwietleniem i funkcjonalnymi
trybunami. Zadania podjê³o
siê w 1975 roku Gorzowskie
Przedsiêbiorstwo Budownict-
wa Przemys³owego, czyli po-
pularna “Przemys³ówka”. By³a
równie¿ zgoda dyrekcji Stilo-
nu na stworzenie lodowiska z
prawdziwego zdarzenia. Sko-
ñczy³o siê niestety, jak to w
“dekadzie sukcesu” bywa³o,
najpierw rozgrzebaniem
obiektu, potem jego zamkni-
êciem. Co gorsza wkrótce za-
mkniêto œlizgawkê dla miesz-
kañców, a lodowisko by³o tyl-
ko dostêpne dla hokeistów.
Niestety,  po kilku kolejnych
latach zabrak³o lodowiska i
dla hokeistów, i sekcja hokeja
upad³a. 

Po 14 latach „Lodostil” prze-
sta³ dzia³aæ, choæ gorzowianie
ca³y czas mieli nadziejê na re-
mont lodowiska i ponowne je-
go otwarcie. W 1987 roku
przy ulicy Pomorskiej pojawi³y
siê nawet brygady budowla-
ne. Mia³ powstaæ nowoczesny
pawilon, a po obu stronach
tafli betonowe trybuny na 3 ty-
si¹ce widzów. W planach by³a
równie¿ budowa nowego
oœwietlenia. Jak siê okaza³o
by³y to tylko plany. Dziœ po lo-
dowisku pozosta³o wspo-
mnienie, a tylko najstarsi go-
rzowianie  mog¹ wskazaæ
miejsce, gdzie kiedyœ by³o lo-
dowisko.

PRZEMYS³AW DYGAS

Jak „Lodostil” czynem
społecznym budowano
Po wojnie amatorzy ³y¿ew mogli w Gorzowie tylko marzyæ o prawdziwym lodowisku.

Edmund Wadzyński na budowie Lodostilu bywał nie tylko gościem, ale i gospodarzem.
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Lodostil budowała „Przemysłówka”, ale pomagali także hokeiści Stilonu.
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O rozgrywkach i koncepcji
funkcjonowania  klubu roz-
mawiamy z dyrektorem ge-
neralnym KS Stilon Jackiem
Ziemeckim.
- Jak wygl¹da kondycja
finansowa klubu?  

- W lipcu 2017 roku zastali-
œmy d³ug na poziomie 620
tysiêcy z³oty, a obecnie wy-
nosi on niewiele ponad 200
tysiêcy z³otych. Idziemy wiêc
w dobrym kierunku i mamy
nadziejê ,¿e na koniec tego
roku d³ugu ju¿ nie bêdzie.

- D³ug klubu maleje, czyli
Stilon pozyskuje  sponso-
rów? 

- S¹ stali sponsorzy oczy-
wiœcie, ale pozyskaliœmy w
ostatnim pó³roczu kilku no-
wych. Do tego nale¿y zali-
czyæ tak¿e inne przychody,
np. ze sprzeda¿y ró¿nego
rodzaju gad¿etów i biletów.
Wiele sk³adowych z³o¿y³o siê
na to, ¿e d³ug siê zmniejszy³.
- Nied³ugo mo¿e byæ tak,
¿e Stilonowi nie uda awan-
sowaæ wy¿ej, a Warta wy-
gra rozgrywki czwartej ligi
lubuskiej i bêdziemy mieli
w Gorzowie kilka dru¿yn w
trzeciej lidze. Jest jakaœ
wizja wspó³pracy miêdzy
klubami?

- My  na pewno chcemy
wspó³pracowaæ  i wspó³pra-
cujemy z Wart¹ czy Piastem
Karnin, mamy podpisane
umowy z klubami
m³odzie¿owymi  - z Chemi-
kiem  czy Maksymilianem na
szkolenie m³odzie¿y. Myœlê,
¿e Gorzów staæ na jeden  ze-
spó³ pierwszoligowy, drugi
na poziomie trzeciej ligi. Nie
widzê problemu, aby obok
siebie funkcjonowa³y takie
kluby. Wiadomo Warta ma
te¿ swoje aspiracje, z pew-
noœci¹ teraz wejdzie do trze-
ciej ligi. W Bielsku

przyk³adowo s¹ trzy kluby,
jeden gra w pierwszej lidze,
a dwa graj¹ w trzeciej. Mias-
to mniej wiêcej podobnej
wielkoœci co nasz Gorzów.
To  pokazuje, ¿e te¿ u nas
przy adekwatnych nak³adach
miasta i sponsorów mo¿e
coœ takiego funkcjonowaæ. 
- Punktem wyjœcia do
rozwa¿añ o grze na
wy¿szym poziomie jest od-
powiedni stadion. Ten, na

którym gra Stilon, delikat-
nie mówi¹c, nie jest w naj-
lepszym stanie. Czy w
sprawie nowego stadionu
czy te¿ remontu obecnego
kibice mog¹ liczyæ na ja-
kieœ pozytywne wiadomo-
œci?

- Nie ma co ukrywaæ, ¿e
stadion jest w op³akanym
stanie i trudno coœ sensow-
nego sponsorom zaofero-
waæ. Natomiast pierwszy

krok zosta³ zrobiony jest bu-
dowana baza, bêd¹ dwa no-
we boiska treningowe, które
maj¹ byæ oddane do drugie-
go lipca tego roku. Jedno
sztuczne, drugie trawiaste,
bêdzie oœwietlenie. Zaczêli-
œmy od bazy, a w d³u¿szej
perspektywie mamy obietni-
ce, ¿e bêd¹ pieni¹dze na re-
mont jednej trybuny i liczy-
my, ¿e potem bêd¹ powsta-
wa³y kolejne.                                                                                                                                                              

- Czyli koncepcja nowego
stadionu nie wchodzi w ra-
chubê? 

- My optujemy za tym, aby
na  Myœliborskiej budowaæ
trybuna po trybunie od pod-
staw  i ¿eby to sz³o do przo-
du etapami. Wzorujemy siê
tu na Legnicy, gdzie w po-
dobny sposób  powsta³ sta-
dion. Jak ostatnio byliœmy
tam na meczu z rezerwami
Miedzi, to obiekt ten prezen-
towa³ siê piêknie i robi³
wra¿enie. Nie jest zbyt du¿y, a
trybuny s¹ zadaszone. Sadzê,
¿e uwzglêdniaj¹c nasze
mo¿liwoœci, móg³by taki sta-
dion powstaæ w Gorzowie.
Jest te¿ koncepcja budowy
stadionu przez prywatnego in-
westora, na razie nie us³ysze-
liœmy nic od magistratu, wiêc
bêdziemy o tym z miastem
rozmawiaæ i byæ mo¿e w tym
kierunku pójdziemy.
- Stilon zajmuje pi¹te
miejsce po  rundzie jesien-
nej. Jaka jest ocena tej
rundy?  

- Jest to dobry wynik, ale
jest i lekki niedosyt. Mo¿na
by³o zdobyæ dwa, trzy punkty
wiêcej i bylibyœmy w lepszej
sytuacji, ale nie sk³adamy
broni i bêdziemy goniæ
czo³ówkê.
- Organizacyjnie Stilon
nie jest przygotowany na
wy¿szy poziom rozgrywek,
ale jak bêdzie szansa
awansu, to bêdzie decyzja,
¿e idziemy na drug¹ ligê?

- Jak bêdzie szansa to
oczywiœcie, ¿e idziemy na
drug¹ ligê.
- Kto dla Pana jest fawo-

rytem do awansu do dru-
giej ligi? 

- Z pewnoœci¹ najwiêksze
szanse ma Stal Brzeg, do
której tracimy  piêæ punktów.
Natomiast  lider z Czêsto-

chowy ma a¿ dziesiêæ wyjaz-
dów w rundzie rewan¿owej.
Kluczowe bêd¹ trzy pierw-
sze kolejki, gramy wtedy z
Polkowicami i w³aœnie w
Brzegu ze Stal¹.  
- Jak zarz¹d klubu ocenia
pracê trenera Go³ubow-
skiego, który jest w Stilo-
nie ju¿ prawie dwa lata?

- Myœlê, ¿e zespó³ idzie w
dobrym kierunku i zarz¹d z
trenera jest zadowolony. Tre-
ner ma te¿ inne zadania w
klubie, dziêki jego pracy na-
sza akademia  posz³a moc-
no do góry. Chcemy, aby jak
najd³u¿ej u nas pracowa³.
- Jakie bêd¹ wzmocnie-
nia klubu przed rund¹ wio-
senn¹

- Jest z nami wypo¿yczony
z Pogoni Szczecin bramkarz
Krystian Rudnicki, a ca³y
czas poszukujemy bram-
kostrzelnego napastnika,
który da³by jakoœæ  i strzela³
sporo bramek. O pozyskanie
takiego napastnika bêdzie
jednak bardzo trudno.
- Na testach w klubach
pierwszej ligi i ekstraklasy
byli Jêdrzej Drame oraz
Mateusz Ogrodowski.
Czym te testy siê dla nich
zakoñczy³y?

- Zawodnicy Ci dalej bêd¹
obserwowani, a po rundzie
wiosennej bêd¹ kolejne testy
i  wtedy mo¿e dojdzie do
transferów. 
- Jak wygl¹da piramida
szkolenia w klubie?

- Bardzo mocno stawiamy na
nasza pi³karsk¹ akademiê,
chcemy j¹ rozbudowywaæ,
mamy   czternaœcie grup
m³odzie¿owych i za dwa, trzy
lata wychowankowie zasil¹ ju¿
pierwsz¹ dru¿ynê. Pomo¿e w
tym w³aœnie powstaj¹ca baza
z nowymi boiskami.

PRZEMYS³AW DYGAS

Jak będzie szansa, idziemy
na drugą ligę
Stilon po rundzie jesiennej w pi³karskiej trzeciej lidze zajmuje pi¹te miejsce. 

Najwiêcej, bo milion z³otych
trafi do ¿u¿lowców Stali Go-
rzów na rozgrywki ligowe.
Zadowolone mog¹ byæ rów-
nie¿ koszykarki InvestInThe-
West AZS AJP, których kasa
zostanie zasilona kwot¹ 750
tysiêcy z³otych. Z kolei pi³ka-
rze rêczni Stali otrzymaj¹
400 tysiêcy, zaœ kajakarze i
wioœlarze AZS AWF 205 tysi-
êcy. Miasto nie zapomnia³o o
pi³karzach Stilonu i Warty. Ci
pierwsi dostan¹ 200 tysiêcy,

drudzy o po³owê mniej. Po-
ni¿ej pe³ne zestawienie wy-
sokoœci dotacji na sport wy-
czynowy.

Szczegó³owy podzia³ dota-
cji, zawieraj¹cy nazwy ofe-
rentów, tytu³y projektów i wy-
sokoœæ przyznanych œrod-
ków, znajduje siê poni¿ej:

1. KS G’Power
Szkolenie sportowe senio-

rów KS G’Power
10 000,00 z³

2. AZS AWF
Przygotowanie zawodni-

ków sekcji kajakowej i wio-
œlarskiej klubu sportowego
AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.
do zawodów mistrzowskich
rangi miêdzynarodowej i
g³ównych zawodów mist-
rzowskich rangi krajowej w
2018 roku

205 000,00 z³
3.KS Admira

Dofinansowanie rozwoju
sportu wyczynowego w Go-

rzowie Wlkp. w 2018 r.
10 000,00 z³

4. Warta
Dofinansowanie rozwoju

sportu wyczynowego zawod-
ników w klubie Warta Go-
rzów

100 000,00 z³

5. AZS AJP
Udzia³ dru¿yny InvestIn-

TheWest AZS AJP Gorzów
Wlkp. w rozgrywkach ekstra-

klasy i Pucharze Polski w ko-
szykówce kobiet

750 000,00 z³

6 ZKS Stilon
Udzia³ w rozgrywkach III

l igi w rundzie wiosennej
sezonu 2017/2018 oraz w
rundzie jesiennej sezonu
2018/2019, a tak¿e w
rozgrywkach Pucharu
Polski w sezonie
2018/2019

200 000,00 z³

7. KS Stal
Udzia³ dru¿yny Klubu Spor-

towego Stali Gorzów w roz-
grywkach I ligi Pi³ki Rêcznej
Mê¿czyzn w sezonie
2017/2018, 2018/2019

400 000,00 z³
8. Stal S.A.
Udzia³ Dru¿yny Stali Go-

rzów Wielkopolski S.A. w
rozgrywkach o Dru¿ynowe
Mistrzostwo Polski (DMP) w
sezonie 2018

1 000 000,00 z³

Milion na żużel, koszykarki też dostaną…
Na sport wyczynowy przeznaczono w tym roku z bud¿etu miasta 2,675 mln z³otych.

Jacek Ziemecki: Bardzo mocno stawiamy na naszą piłkarską akademię.
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Warta pewnie płynie
do trzeciej ligi
Po rundzie jesiennej w lubuskiej czwartej lidze liderem jest Warta Gorzów. 

Niebiesko-bordowi maj¹ a¿
15 punktów przewagi nad
drug¹ dru¿yn¹ w tabeli. O
postawie dru¿yny i planach
na przysz³oœæ rozmawiamy z
prezesem klubu Zbigniewem
Paku³¹.
- Pierwsze miejsce w ta-
beli, same wygrane i tylko
dwa remisy. 39 strzelo-
nych bramek i tylko 8 stra-
conych. Czy w³odarze War-
ty spodziewali siê takiego
œwietnego  wyniku na ko-
niec rundy jesiennej?

- Z pewnoœci¹ a¿ takiego
wyniku siê nie spodziewali-
œmy i takiej przewagi nad
reszt¹ dru¿yn. Okaza³o siê,
¿e ch³opcy wraz z trenerem
Konefa³em wykonuj¹ œwietn¹
pracê, s¹ ambitni, chc¹ wy-
grywaæ w ka¿dym meczu, s¹
zgranym kolektywem  i to
cieszy.
- Awans macie na wy-
ci¹gniêcie rêki, ale czy
Warta bêdzie chcia³a
awansowaæ i graæ w trze-
ciej lidze?                                                                                                                  

- Wiadomo, ¿e dopóki pi³ka
w grze to ró¿ne rzeczy siê
mog¹ zdarzyæ, ale takiej
przewagi nie mo¿emy ju¿
roztrwoniæ. Myœlê, ¿e przy
moim wsparciu i kolegów
sponsorów oraz miasta po-
dejmiemy rêkawice i chcemy
graæ w trzeciej lidze.
- Trzecia liga to jednak in-
ne wymagania finansowo-
organizacyjne. Czy jeste-
œcie na  to gotowi?
- Zdajemy sobie sprawê, ¿e
to inny poziom, wiêksze
koszty. Bêd¹ dalekie wyjaz-
dy, gdzie trzeba bêdzie no-
cowaæ i czasami jeden taki
wyjazd to koszt oko³o 10 tysi-

êcy z³oty, a do tego do-
chodz¹ jakieœ premie me-
czowe, stypendia. Z moich
wyliczeñ wynika, ¿e  aby
graæ w trzeciej lidze trzeba
dysponowaæ kwot¹ oko³o
400-500 tysiêcy z³oty. Dlate-
go oczywiœcie liczymy tutaj
na wsparcie miasta, bo sami
nie damy rady.
- O jak¹ sumê pieniêdzy
wnioskowaliœcie do ma-
gistratu na dzia³alnoœæ klu-
bu na rok 2018?
- Wnioskowaliœmy o sumê
oko³o 200 tysiêcy z³otych,
myœl¹ o  przygotowaniu za-

wodników do rozgrywek
trzeciej ligi, a ile miasto nam
przyzna, to zobaczymy. Cze-
kamy na decyzjê.
- Wasz stadion nie
spe³nia wymogów gry na
poziomie trzeciej  ligi. Z te-
go wynika, ¿e mecze
bêdziecie graæ przy ulicy
Myœliborskiej, zgadza siê?                                  

- Tak prawdopodobnie
bêdzie, ¿e  mecze w rundzie
jesiennej bêdziemy graæ na
stadionie przy  ulicy Myœli-
borskiej. O tym jeszcze
bêdziemy rozmawiaæ z ma-
gistratem.

- A s¹ jakieœ konkretne
decyzje, pomys³y w spra-
wie stadionu, na którym
gracie?                               

- Uczestniczy³em w wielu roz-
mowach z przedstawicielami
miasta oraz now¹ firm¹, która
projektuje ten stadion. Mamy
obietnice z miasta, ¿e zmieœci
siê tu p³yta pi³karska  o mini-
malnych wymiarach 100 na 64
metry .Bêdzie to wiêc stadion
pi³karsko-lekkoatletyczny, ale
nie wiadomo kiedy powstanie,
kiedy jakieœ prace siê zaczn¹.
- Czyli wiadomo tylko, ¿e
bêdzie stadion pi³karsko-

lekkoatletyczny i na razie
tylko tyle?
- Na ten moment tak mo¿na
powiedzieæ. Nam siê uda³o
wyci¹gn¹æ od miasta obiet-
nicê, ¿e zmieœci siê tam
p³yta pi³karska, na dalsze
dzia³ania czekamy.
- Debata o pi³ce no¿nej w
Gorzowie, która odby³a siê
kilkanaœcie tygodni temu,
przynios³a jakieœ korzy-
œci?                                                                                                        

- Osobiœcie nie mog³em
byæ na tej debacie, ale ca³¹
j¹ ods³ucha³em i mia³em te¿
informacje od naszych trene-
rów o czym rozmawiano.
Trzeba rozmawiaæ, jest
dobry klimat do dyskusji, kil-
ka lat temu  takich debat w
ogóle nie by³o. Taka debata
pokazuje jaki  jest obraz go-
rzowskiej pi³ki, gdzie my jes-
teœmy w porównaniu z reszt¹
kraju z infrastruktur¹. Mniej-
sze miasta jak Miêdzyrzecz
ma now¹ sztuczn¹ p³ytê,
Barlinek, S³ubice tak¿e, a my
dalej nie mamy nic, a mówi-
my o tym od dawna. Czeka-
my  na jakieœ konkretne
dzia³ania.
- Warta opiera siê na wy-
chowankach i m³odych za-
wodnikach z Gorzowa i
okolic, ale na trzeci¹ ligê
mo¿e byæ to za ma³o. Czy
bêd¹ jakieœ wzmocnienia
klubu?                                                                                                                                                        

- Zdajemy sobie sprawê, ¿e
wzmocnienia s¹ niezbêdne.
Teraz, okresie zimowym to
trudne, ale ca³y czas trzyma-
my rêkê na pulsie i rozma-
wiamy z ró¿nymi zawodnika-
mi. Sporo zreszt¹ pi³karzy
siê zg³asza do nas i bêd¹
testowani przez trenerów.

- Nie ma obawy, ¿e przy-
goda z trzeci¹ lig¹ mo¿e
potrwaæ tylko rok?

- Uwa¿am, ¿e  jednoroczne
epizody  to mia³y klubu, które
nie maj¹ ci¹g³oœci szkolenia.
Mo¿na to by³o w przesz³oœci
zaobserwowaæ. My jesteœmy
w stanie spokojnie siê w tej
lidze utrzymaæ, mamy ambit-
nych trenerów, którzy robi¹
œwietn¹ robotê w klubie. Jest
trener  Mateusz Konefa³, tre-
ner koordynator Pawe³ Wój-
cik, którzy razem bardzo
dobrze wspó³pracuj¹, do te-
go mamy zdolnych juniorów.
Jeœli dodamy tego wsparcie
miasta to myœlê, ¿e damy
radê na tym poziomie.
- Jakie najwa¿niejsze
sprawy do za³atwienia w
najbli¿szych miesi¹cach
stoj¹ przed zarz¹dem klu-
bu?

- Moim zadaniem jest dopi-
nanie bud¿etu, ¿eby czwart¹
ligê skoñczyæ tak, aby nie ru-
szaæ pieniêdzy miejskich,
które mamy otrzymaæ. Chce-
my te¿ zawodnikom zapew-
niæ jak najlepsze warunki tre-
ningowe, a  po awansie
bêdziemy te¿ mo¿e myœleæ,
aby przynajmniej zorganizo-
waæ jakiœ krótki obóz szkole-
niowy na kilka dni.
- Czyli za kilka miesiêcy
mo¿emy spodziewaæ siê
derbów Gorzowa w trzeciej
lidze?

- Jeœli Stilon nie awansuje
wy¿ej to jak najbardziej bêd¹
derby Gorzowa. My swoj¹
szansê na grê w trzeciej  li-
dze  chcemy wykorzystaæ i
mamy komfortow¹ sytuacjê
przed rund¹ rewan¿ow¹.

PRZEMYS³AW DYGAS

Zb. Pakuła: Takiej przewagi nie możemy już roztrwonić.
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