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Zdobyły serca kibiców
i uznanie fachowców

Fot. Bogus³aw Sacharczuk

Gorzowskie koszykarki InvestInTheWest ENEA, po dziewięciu latach, ponownie wywalczyły wicemistrzostwo
Polski. Więcej na s.21.
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Nie ma się
czym chwalić
W
sprawie
deptaka
na
Sikorskiego nikt nas nie pytał o
zdanie.

Deptak będzie, czy się komuś to podoba,
czy nie. Właśnie trwa jego budowa, ale zakończenia na razie nie widać. Inaczej ma
być w przypadku ul. Hawelańskiej, Wełnianego Rynku i Zabytkowej, gdzie jest już
deptak, choć tylko w części. W tym roku
ma powstać projekt przebudowy tych śródmiejskich uliczek, a w przyszłym mają ruszyć prace. Ma tam powstać strefa wypoczynku i rekreacji, z mocno ograniczonym
ruchem kołowym. Wcześniej jednak magistraccy urzędnicy mają zamiar zasięgnąć opinii gorzowian, żeby nie było, że
prezydent przebudowuje ścisłe centrum
miasta bez pytanie o zdanie jego mieszkańców i bywalców. W tym celu odbędą się
specjalne badania, dyskusje i analizy. No i
tak być powinno.
Byłoby pięknie, gdyby w ślad za tym poszła jednak odbudowa Schodów Donikąd,
które były i mogą być nadal reprezentacyjnym wejściem do parku Sieradzkiego, który
właśnie jest rewitalizowany. Od lat słynne
schody są w ruinie i długo jeszcze z woli
rządzących w tym stanie rzeczy pozostaną,
a to przecież także samo centrum miasta. I
nie ma się czym chwalić, kiedy wstyd rzuca
się w oczy.
JAN DELIJEWSKI
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Zachodnia Izba
Przemysłowo-Handlowa
wyróżniona
ZIPH zrealizowa³a ju¿ ponad 20 projektów z wykorzystaniem œrodków europejskich.
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Lubuskiego wyró¿ni³ podmioty startuj¹ce w
konkursie „Lubuski Przedsiêbiorca Europejski”. Jednym
z dwóch wyró¿nionych w
plebiscycie laureatów konkursu zosta³a wybrana Zachodnia Izba Przemys³owoHandlowa. Celem og³oszonego
przez
Urz¹d
Marsza³kowski plebiscytu
by³a promocja najbardziej
„pro europejskich” podmiotów z Lubuskiego. Samorz¹d
województwa wyró¿ni³ firmy,
które w sposób szczególny
wykazuj¹ siê aktywnoœci¹ w
pozyskiwaniu œrodków z Unii
Europejskiej.
G³ównym
przedmiotem oceny zg³oszonych kandydatur konkursu
by³a liczba projektów zrealizowanych przez firmê z wykorzystaniem funduszy UE.
Izba, która w tym roku obchodzi jubileusz 15-lecia
zrealizowa³a dot¹d ponad 20
ró¿nego rodzaju dzia³añ z
wykorzystaniem œrodków europejskich. Wœród nich by³y
projekty zarówno o zasiêgu
regionalnym, jak i miêdzynarodowym. ZIPH dwukrotnie
organizowa³a dla lubuskich
przedsiêbiorców misje gospodarcze do USA i Japonii.
Jako jedna z pierwszych tego typu instytucji wspólnie z
partnerami z Niemiec stworzy³a
równie¿
program

Fot. Tomasz Molski

w 1.06.
1945 r. - powstały Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa
Państwowego Przedsiębiorstwo
Traktorów i Maszyn Rolniczych,
których tradycje kontynuowały
Zakłady Mechaniczne „Gorzów”; upadły w 2000 r.
1985 r. - gorzowianka Katarzyna
Zawidzka została Miss Polonia.
w 2.06.
1997 r. - papież Jan Paweł II
złożył 3,5-godzinną wizytę w
Gorzowie; w pięciolecie pobytu
papieża na górczyńskich
błoniach odsłonięto pomnik Jana Pawła II; ponad trzymetrową
rzeźbę, stojącą na tle 13-metrowego krzyża wykonał prof.
Czesław Dźwigaj z krakowskiej
ASP.
2007 r. - udostępniono do ruchu
nową drogę przez Park Kopernika.
1945 r. - Franciszek Walczak
(22 l.), gorzowski milicjant;
zmarł w wyniku obrażeń zadanych przez sowieckiego marudera, jego pogrzeb był pierwszą
antysowiecką demonstracją w
mieście, a on sam został patronem gorzowskiej ulicy; spoczywa na cmentarzu świętokrzyskim.
w 3.06.
1959 r. - w klubie „Palenisko”,
dziś Mała Galeria GTF przy ul.
Chrobrego 4, odbyło się spotkanie autorskie Władysława Broniewskiego; był to drugi pobyt
poety w Gorzowie.
1987 r. - studenci AWF ustanowili rekord pojemności tramwaju 105N (20 miejsc siedzących,
105 stojących), upychając 362
osoby.
1905 r. ur. się Febronia Gajewska-Karamać, b. nauczycielka w Technikum Gastronomicznym (1946-1978), a obecnie
patronka Zespołu Szkół Gastronomicznych, aktywna działaczka
organizacji charytatywnych, zm.
w 1993 r.
1926 r. ur. się Władysław Kosowicz, nauczyciel i trener, b.
żołnierz AK, jeden z organizatorów żeńskiej siatkówki w Gorzowie, zm. w 1986 r.
2007 r. zm. Bronisław Słomka
(70 l.), pisarz i dziennikarz, b.
redaktor naczelny „Ziemi Gorzowskiej”.
w 4.06.
1989 r. - odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych z
udziałem „Solidarności”,
pierwszymi senatorami Ziemi
Gorzowskiej zostali Stanisław
Żytkowski i Stefania Hejmanowska (Komitet Obywatelski
S); mandaty poselskie w pierwszej turze uzyskali tylko bezpartyjni kandydaci „Solidarności”:
Stanisław Bożek (rolnik spod
Międzyrzecza) i Marek Rusakiewicz (student).
w 5.06.
2004 r. - w Gorzowie odbył się
chrzest statku wycieczkowego
„Kuna”, zabytkowego
lodołamacza z 1884 r., odbudowanego wysiłkiem Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich
„Kuna”.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wyróżnił podmioty startujące w konkursie „Lubuski Przedsiębiorca Europejski”

wsparcia we wdra¿aniu w firmach „zielonej energii”.
Aktualnie ZIPH realizuje
trzy du¿e dzia³ania. Pierwszy z nich - Lubuskie Bony
Szkoleniowe - daje firmom
mo¿liwoœæ pozyskania œrodków na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Drugi Bony na Innowacje 2.0. -

skierowany jest do firm zainteresowanych wdra¿aniem
nowoczesnych technologii.
Trzeci - prowadzony wspólnie z Urzêdem Marsza³kowskim oraz poszczególnymi
powiatami naszego województwa ma na celu modernizacjê kszta³cenia zawodowego.

W sumie Izba obecna jest w
5 powiatach (¿agañskim,
œwiebodziñskim, sulêciñskim,
kroœnieñskim, s³ubickim) oraz
10 miastach i gminach (Gorzów Wielkopolski, Zielona
Góra, Witnica, Skwierzyna,
Dobiegniew, S³awa, Zb¹szynek, Bobowicko, Kamieñ
Ma³y i Henryków). W ramach

prowadzonych przez Izbê
dzia³añ odbywaj¹ siê szkolenia oraz praktyki i sta¿e dla
uczniów w lubuskich przedsiêbiorstwach. W minionych
dwóch latach ZIPH zrealizowa³a
6731
kursów
dokszta³caj¹cych oraz blisko
2000 sta¿y i praktyk.

(M)

Jeszcze jedna atrakcja na Kwadracie
Na gorzowskim Kwadracie otwarto schron przeciwlotniczy.
Pod koniec drugiej wojny
œwiatowej s³u¿y³ mieszkañcom Landsberga w razie
bombardowañ. Wed³ug planów, w tym miejscu znajdowa³y siê trzy takie szczeliny, ale tylko jedna zachowa³a siê w bardzo dobrym
stanie.
Schron odkryto przed
dwoma laty podczas prac
rewitalizacyjnych. Szczelina
przeciwlotnicza, jak j¹ nazywaj¹ eksperci, biegnie

Fot. Robert Borowy
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Schron będzie otwierany przy okazji różnych wydarzeń miejskich
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równolegle wzd³u¿ ulicy
Chrobrego. Korytarz zosta³
zbudowany z betonowych
p³yt o wymiarach 2x0,5 m.,
jego d³ugoœæ to 60 metrów,
wysokoœæ 2 metry, a szerokoœæ 1,4 m.
- Nie jest to mo¿e tak
du¿a atrakcja turystyczna
jak Miêdzyrzecki Rejon
Umocniony, ale warto zwiedziæ ten schron, dlatego ju¿
zapraszam gorzowian z rodzinami, ¿eby zajrzeli na

Redaktor naczelny: Jan Delijewski.
Zespół redakcyjny: Robert Borowy, Stanisław
Miklaszewski, Renata Ochwat.
Skład: Radosław Pieluszczak.

,,Kwadrat’’ - mówi prezydent miasta Jacek Wójcicki. - Cieszê siê, ¿e prowadz¹c rewitalizacjê czêœci
miasta natrafiliœmy na ten
wyj¹tkowy obiekt. Mia³em
okazjê widzieæ go tu¿ po
odkryciu, teraz zosta³ wyremontowany i ju¿ oficjalnie
mo¿na go zwiedzaæ - doda³.
Schron bêdzie otwierany
przy okazji ró¿nych wydarzeñ miejskich.
RB
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Organizacja walcząca
o interesy pracodawców
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Odby³o siê 28. Sprawozdawczo-Programowe Zgromadzenie Ogólne Cz³onków LOP.

Fot Robert Borowy

11 stycznia 1989 roku pracodawcy z dawnego województwa gorzowskiego powo³ali stowarzyszenie pod
nazw¹ Gorzowska Rada Dyrektorów, która sta³a siê podstaw¹ rozwoju obecnej Lubuskiej Organizacji Pracodawców.
Jubileusz
obchodów trzydziestolecia
dzia³alnoœci tego jednego z
najbardziej prê¿nie funkcjonuj¹cych stowarzyszeñ w regionie potrwa dwa lata, bo
tyle czasu kszta³towa³y siê
zrêby budowy organizacji,
bêd¹cej aktywnym cz³onkiem najwiêkszej reprezentacji polskich pracodawców Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
- Cieszê siê z naszego jubileuszu 30-lecia, którego obchody bêd¹ na pewno interesuj¹ce i pod wieloma
wzglêdami ciekawe, a jej finiszem bêdzie bogata w informacje biografia o rozwoju
gorzowskiej gospodarki mówi Henryk Maciej WoŸniak, przewodnicz¹cy zarz¹du Lubuskiej Organizacji
Pracodawców.
Jednym z pierwszych, jeszcze nieformalnych punktów
obchodów jubileuszowych
by³ cykl ró¿nych wydarzeñ
zorganizowanych w Centrum
Konferencyjnym Spartherm
Polska w Gorzowie.
- Zdecydowaliœmy siê na
skumulowanie kilku tematów
w jednym czasie, ¿eby
s³u¿y³o to przede wszystkim
zaproszonych
goœciom.
W³aœciciele firm, szefowie
czy delegowani przedstawiciele - wszyscy s¹ na co
dzieñ bardzo zajêci i trudno
ci¹gle ich zapraszaæ na
spotkania. Zw³aszcza, ¿e zaprezentowana
tematyka
mocno siê zazêbia³a i zapewne
zainteresowa³a
wszystkich obecnych - wyjaœnia przewodnicz¹cy zarz¹du LOP.
Spotkanie cz³onków LOP
zaczê³o siê od powo³ania rady Klastra Zwalczania Roœlin
Inwazyjnych powsta³ego w
ramach projektu transgranicznego EuRegioNet. We
wrzeœniu ubieg³ego roku w
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Uczestnicy 28. Sprawozdawczo-Programowego Zgromadzenia Ogólnego Członków LOP

Mironicach przyjêto koncepcjê programow¹ oraz
statut, teraz poznaliœmy
w³adze. Przewodnicz¹cym
rady zosta³ Mateusz Feder,
burmistrz Strzelec Krajeñskich. Ponadto w radzie
znaleŸli siê Tomasz Kalembkiewicz, nadleœniczy z
K³odawy,
Krystyna
P³awska, wój Bogdañca i
Marek Pastwa.
- Kolejnym krokiem bêdzie
wyst¹pienie do premiera Mateusza Morawieckiego o kolejne dzia³ania maj¹ce na
celu u³atwienia prawne w zakresie rozwijania dzia³alnoœci
klastra, bo niewiele w naszym kraju siê w tej tematyce dzieje, a problemy narastaj¹. Szczególnie je¿eli chodzi o barszcz Sosnowskiego
- mówi Henryk Maciej WoŸniak.
Przy okazji zgromadzenia
prezes zarz¹du firmy Wajm
Polska
z
Walerianowa
£ukasz Chady zaprezentowa³ innowacyjn¹ technologiê
stosowania Pianobetonu.
Jak mówi³, postêp techniczny w dziedzinie chemii i
opracowanie doskona³ych
œrodków pianotwórczych pozwoli³y udoskonaliæ znan¹
ju¿ od 1928 roku technologiê
wylewanego betonu komórkowego. Pianobeton to nic
innego jak w³aœnie beton komórkowy z mechanicznie

wprowadzon¹ pian¹, powoduj¹c¹ zamkniêcie pêcherzyków powietrza w powstaj¹cej masie.
Kolejnym punktem by³o wyst¹pienie rektor Wy¿szej
Szko³y Biznesu Anny Czekirdy, która zaprezentowa³a
zalety dzia³aj¹cego na terenie uczelni Lubuskiego Centrum Arbitra¿u i Mediacji. Jak
mówi dalej przewodnicz¹cy
WoŸniak, powo³ane w zesz³ym roku Centrum jest inicjatyw¹ wa¿n¹ i rozwojow¹.
- Jako przedsiêbiorcy wiemy, jak s¹ zawalone s¹dy,
dlatego poprzez dzia³alnoœæ
Centrum naprawdê mo¿na
wiele problemów w obrocie
gospodarczym rozwi¹zaæ,
ale zdajê sobie oczywiœcie
sprawê, ¿e nie wszystkie.
Jak ktoœ chce oszukiwaæ,
mediacje w tym przypadku
nie pomog¹. Ale tam, gdzie
mamy do czynienia ze sporem merytorycznym i je¿eli
strony wykazuj¹ dobr¹ wolê
do rozwi¹zania problemu, to
mediacja jest bardzo wskazana. Pamiêtajmy, ¿e w trakcie poszukiwania kompromisów nie ma przegranych, w
s¹dzie najczêœciej jedna
strona wychodzi rozczarowana - podkreœla.
Najwa¿niejszym punktem
zebrania
kilkudziesiêciu
cz³onków Lubuskiej Organizacji Pracodawców by³o 28.

Sprawozdawczo-Programowe Zgromadzenie Ogólne
Cz³onków LOP. W jego trakcie wszystkim zebranym
przekazano bardzo ³adnie
wydany nowy statut organizacji, który po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze
S¹dowym sta³ siê prawem
dla przedsiêbiorców zrzeszonych w LOP.
Zgromadzenie przebieg³o
bardzo sprawnie, cz³onkowie
dowiedzieli siê z przytoczonych danych finansowych,
¿e w 2018 roku przychody
LOP wynios³y 243 tysi¹ce
z³otych, a wydatki by³y
ni¿sze o ponad 41 tysiêcy
z³otych. Wygospodarowane
œrodki postanowiono w zdecydowanej wiêkszoœci przeznaczyæ na pokrycie straty
operacyjnej za 2017 rok.
Organizacja wyst¹pi³a ponadto do w³adz Gorzowa o
przyznanie piêciu osobom
,,Odznak Honorowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego’’. W gronie wyró¿nionych
znaleŸli siê: Agnieszka
Beszczyñska, Stanis³aw
Golda, Jacek Ró¿ycki,
Zbigniew Rudowicz i Henryk Woronko.
Odnotowaliœmy ponadto
zmiany osobowe w dziewiêcioosobowym zarz¹dzie. Z
ró¿nych powodów rezygnacjê z prac w tym gremium
z³o¿yli Zbigniew Marcinkie-

wicz i Dariusz Mukomilow.
Obaj jednak zadeklarowali
dalsz¹ wspó³pracê jako
pe³nomocnicy zarz¹du. W
ich miejsce do zarz¹du powo³ani zostali by³y prezes
Gorzowskiego Rynku Hurtowego Bogus³aw Bukowski i
w³aœciciel piekarni w Baczynie, Jacek Ró¿ycki.
- Jako œredni przedsiêbiorca bêd¹ chcia³ wskazywaæ
na trudnoœci, z jakimi borykaj¹ siê drobni producenci
czy handlowcy w regionie mówi Jacek Ró¿ycki. - Nie
mo¿e dochodziæ do sytuacji,
takiej jakie mamy choæby w
Gorzowie, ¿e przez niekoñcz¹ce
siê
remonty
g³ównych arterii w mieœcie
padaj¹ najbardziej nawet
znane firmy, bo na czas remontu s¹ odcinane od klientów. Si³a ka¿dej gospodarki
jest oparta na drobnej
dzia³alnoœci, o któr¹ czasami nikt nie dba, dlatego
chcê ich reprezentowaæ w
trakcie posiedzeñ - zapewnia.
Przewodnicz¹cy zarz¹du
Henryk Maciej WoŸniak po
zakoñczeniu obrad przyzna³, ¿e rewolucji ¿adnej nie
by³o, co oznacza, ¿e
wszystko potoczy³o siê
zgodnie z planem.
- Sprawozdanie z naszej
dzia³alnoœci by³o bardzo bogate, poniewa¿ ubieg³y rok
obfitowa³ w wiele wa¿nych
wydarzeñ - stwierdzi³. W³adze organizacji otrzyma³y absolutorium co jest
wa¿ne, gdy¿ w zesz³ym roku czyniliœmy wszystko,
¿eby wypracowaæ dochód
z dzia³alnoœci, który teraz
zmo¿emy przeznaczyæ na
porz¹dkowanie finansów.
Zatwierdzony zosta³ program pracy na nastêpne
miesi¹ce, przyjêty zosta³
równie¿ bud¿et na poziomie 260 tysiêcy z³otych.
Jesteœmy przy tym bardzo
aktywn¹
organizacj¹
walcz¹c¹ o interesy pracodawców w naszym województwie, szczególnie w jego pó³nocnej czêœci - koñczy.
RB

w 6.06.
1990 r. - odbyła się pierwsza
sesja Rady Miejskiej; pierwszym przewodniczącym RM został Ryszard Sawicki.
2002 r. - Zarząd Miejski zamknął basen w Łaźni Miejskiej.
w 7.06.
1998 r. - otwarto Gorzowskie
Charytatywne Centrum Pomocy
Człowiekowi im. Jana Pawła II;
urządzono je w pomieszczeniach dawnych restauracji
„Kosmos” i „Woroneż”
w 8.06.
2013 r. - otwarte zostało pierwsze w mieście pole golfowe,
urządzone przez ZUO na terenie
dawnego wysypiska śmieci na
krańcu ul. Śląskiej.
w 9.06.
1995 r. - na Wełnianym Rynku
w Gorzowie stanęła rzeźba
żelaznego golasa, zrazu jako
promocja grupy rzeźb „Ludzie z
żelaza” Zbigniew Frączkiewicza, prezentowanych przed
BWA; zakupiona z inicjatywy
radnego Józefa Finstera nazywana jest Śfinsterem, obecnie
znajduje się na skwerze przy ul.
Hawelańskiej.
2004 r. zm. Hieronim Świerczyński (71 l.), architekt od
1959 r. związany z Gorzowem,
współzałożyciel GTSK i „Ziemi
Gorzowskiej”.
w 11.06.
1949 r. - w gorzowskiej stoczni
rzecznej zwodowano pierwszy
holownik wybudowany po wojnie; otrzymał on imię „Chłopicki”.
1918 r. ur. się Antoni Kapusta,
wulkanizator, pionier miasta i
gorzowskiego żużla, sędzia, zm.
w 1984 r.
w 12.06.
1937 r. ur. się Bronisław Rogal,
żużlowiec, wychowanek i jeden
z najlepszych zawodników Stali
(1955-1969), członek pierwszej
polskiej reprezentacji na DMŚ
(1960), finalista IMŚ (1962),
zm. w 1994 r.
w 13.06.
1981 r. - w konspiracji powstała
Regionalna Komisja Wykonawcza „Solidarność” w Gorzowie
pod przewodnictwem Zbigniewa
Bełza.
1919 r. ur. się Aleksander Dzilne, b. prezes KS Stal (19671972), pionier miasta, zm. w
2009 r.
w 14.06.
1958 r. - w obiektach dawnej
fabryki Maxa Bahra przy ul.
Fabrycznej ruszyły Gorzowskie
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego, później „Silwana”.
1913 r. ur. się Władysław J.
Ciesielski, dziennikarz, pionier
Gorzowa, założyciel i prezes Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego, patron Szkoły Muzycznej nr 2, zm. w 1991 r.
1949 r. ur. się Ryszard Nieścieruk, czołowy pływak KKS „Warta” w Gorzowie, następnie w latach 70. kierownik drużyny
„Stali” i szkoleniowiec żużlowców, b. trener żużlowej kadry
narodowej, trener „Sparty - Polsat” Wrocław, zm. w 1995 r.
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Handel na targowisku także w soboty
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Trzy pytania do Agaty Dusiñskiej, prezesa Gorzowskiego Rynku Hurtowego

Fot. £ukasz Kulczyñski

w 15.06.
1926 r. ur. się Stefan Studziński, piłkarz i trener, b. zawodnik, kapitan drużyny Warty
(1945-1960), następnie
działacz piłkarski i szkoleniowiec, zm. w 2000 r.
1929 r. ur. się Witold Niedźwiecki, dziennikarz i pisarz, od
1978 r. mieszkaniec Gorzowa,
zm. w 2005 r.
w 17.06.
1979 r. - po zwycięstwie nad
Piastem Gliwice 2:0 Stilon
awansował do II ligi piłkarskiej
(dziś I liga).
1926 r. ur. się Marian Klaus,
kompozytor, instrumentalista,
stroiciel instrumentów; w l.
1946-81 aktywny gorzowski
muzyk i kierownik wielu zespołów, legenda „Casablanki”,
napisał wiele czardaszy i utworów w stylu swing i bossa-nova, w tym Gorzowski wieczór w
Casablance, zm. w 2013 r.
w 18.06.
1972 r. - otwarte zostało kąpielisko nad jeziorem Nierzym,
jednocześnie uruchomiono sezonową linię autobusową nr
121.
1909 r. ur. się Leon Kruszona,
pierwszy wiceprezydent Gorzowa (1945-1949), organizator i
b. przewodniczący gorzowskiej
organizacji PPS (1945-1948),
następnie radca w ministerstwach Administracji Publicznej, Gospodarki Komunalnej
oraz Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska, zm. w
1990 r.
w 19.06.
1932 r. ur. się Waldemar Kućko, artysta fotografik i fotoreporter, współzałożyciel GTF,
pierwszy lubuski fotografik
przyjęty do ZPAF, zm. w 1981
r.
w 20.06.
1897 r. - Hermann Paucksch
osobiście uruchomił ufundowaną przez siebie fontannę na
Starym Rynku w Gorzowie.
1945 - Franciszek Śmigielski
zarejestrował kawiarnię „Polonia” przy obecnej ul. Sikorskiego 108; była to dawna Café Voley, w latach 1958-69 w lokalu
tym mieściła się słynna kawiarnia „Wenecja”, ok. 1970 r.
budynek został rozebrany.
w 22.06.
2011 r. - uruchomiona została
po remoncie Fontanna Pauckscha.
w 23.06.
1943 r. - w mieście uruchomiono komunikację trolejbusową.
1979 r. - Edward Jancarz i Zenon Plech zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata Par na
Żużlu w Vojens.
1982 r. - w ZKS Stilon zawieszono działalność pierwszej
drużyny hokeja na lodzie. W
praktyce oznaczało to upadek
hokeja w Gorzowie.
w 24.06.
1934 r. - Wilhelm Pluta (19101986), od 1958 r. biskup gorzowski, otrzymał święcenia
kapłańskie.

- Zainteresowanie handlem na
targowisku jest bardzo du¿e, czego efektem jest praktycznie brak
wolnych miejsc. Czy mo¿na zwiêkszyæ powierzchniê w sytuacji, kiedy roœnie zainteresowanie sprzedawców?
- W marcu mieliœmy sprzedanych
przesz³o 98 procent stoisk. W tej
chwili pozosta³y nam pojedyncze
miejsca. Nie mo¿emy zwiêkszyæ powierzchni, bo jej ju¿ praktycznie nie
mamy, ale szukamy innych sposobów, ¿eby poszerzyæ atrakcyjnoœæ
handlow¹ naszego rynku. Mo¿e nie
wszyscy jeszcze zauwa¿yli, ale otwo-

rzyliœmy now¹ alejkê, przy której zosta³y wystawione domki kupieckie. W
sumie mamy ich dziesiêæ. Wczeœniej
by³y one wykorzystywane jedynie
podczas jarmarku bo¿onarodzeniowego, a potem przez rok sta³y w magazynie. Chcemy je teraz wykorzystywaæ na co dzieñ, dlatego sprzedajemy miesiêczne abonamenty na ich
wynajem.
Kolejnym
naszym
dzia³aniem jest otwarcie targowiska w
soboty. Przez dziesi¹tki lat wszyscy
przyzwyczaili siê do handlu w poniedzia³ki, œrody oraz pi¹tki. Nie zawsze
jednak tak¹ szansê mieli pracuj¹cy,
dlatego chcemy otworzyæ siê na nich.
- Pierwsze próby ju¿ by³y. Jak
one wypad³y i jakie dzia³ania zachêcaj¹ce handlowców do pracy w
soboty chcecie przeprowadziæ?
- Si³a przyzwyczajenia ka¿dego z
nas jest du¿a i dlatego liczymy siê z
tym, ¿e promocja potrwa kilka miesiêcy, ale warto w ni¹ zainwestowaæ,
skoro mamy mnóstwo sygna³ów od

mieszkañców Gorzowa, ¿e chc¹ mieæ
otwarty rynek w soboty. Pierwsza,
kwietniowa próba na pewno da³a nam
spory baga¿ doœwiadczenia. Zainteresowanie wystawców by³o spore, jednak nie tak du¿e jak w tradycyjne dni.
Najwa¿niejsze, ¿eby wystawcy i klienci
razem zaakceptowali propozycjê, dlatego w³¹czamy w to równie¿ naszych
sta³ych handlowców, czyli dzia³aj¹ce
na terenie GRH sklepy. Im wiêcej
bêd¹ one przyci¹gaæ, choæby ciekawymi promocjami, klientów w soboty, tym
³atwiej bêdzie mo¿na ich zachêciæ do
zakupów na ryneczku. I odwrotnie.
Jestem przekonana, ¿e nied³ugo mnóstwo nowych klientów bêdzie nas odwiedza³o w szóstym dniu tygodnia.
Ponadto analizujemy, czy powinniœmy
jeszcze mocniej rozwijaæ handel hurtowy, poprzez przyci¹ganie kolejnych
du¿ych dostawców, czy pozostaæ przy
szeroko rozwiniêtym handlu detalicznym. Jedno drugiemu oczywiœcie nie
przeszkadza, ale musimy umiejêtnie

wspó³dzia³aæ z niedzieln¹ gie³d¹ przy
ul. Szczeciñskiej, któr¹ zarz¹dza
OSiR.
- A co dalej z hal¹ targow¹ nr 1?
- Hala jest w³asnoœci¹ miasta i na
pewno nie ma ju¿ sensu powracaæ do
organizowania w niej imprez targowych. Najkorzystniej by³oby znaleŸæ
inwestora, Urz¹d Miasta w³aœnie
og³osi³ przetarg na wynajêcie hali.
Du¿ym atutem hali jest lokalizacja,
gdy¿ znajduje siê w bardzo dobrym
miejscu. Tereny po dawnym Ursusie
od pewnego czasu sta³y siê jednym z
wa¿nych punktów handlowych miasta.
Hala nadaje siê do posadowienia wielu dzia³alnoœci. Mo¿na otworzyæ w niej
kolejny punkt rozrywki, przyk³adowo
dla starszej m³odzie¿y i doros³ych lub
poprowadziæ dzia³alnoœæ handlow¹
uzupe³niaj¹c¹ ofertê targowiska i ju¿
istniej¹cych sklepów. Potencja³ miejsca jest bardzo du¿y i korzystnie
wp³ynie na rozwój Zawarcia.
RB

Najważniejszy jest rozwój młodzieży, sportu i promocja miasta
Trzy pytania do Renaty Janickiej-Szyszko, dyrektorki Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie

- Od wrzeœnia do historii przejdzie gimnazjum, na bazie którego
powsta³o obecne liceum. Bêdzie to
ju¿ szósty rok dzia³alnoœci placówki, wyj¹tkowy, bo pierwszy, w którym odbêd¹ siê matury. Ja wypada
ocena tych piêciu minionych lat
dzia³alnoœci szko³y?
- Myœlê, ¿e z perspektywy tych piêciu lat nikt nie powinien mieæ w¹tpliwoœci, ¿e powo³anie naszej szko³y
by³o z korzyœci¹ dla gorzowskiej
oœwiaty. Wype³niamy to, czego w
ofercie oœwiatowej w naszym regionie
brakowa³o. I nie dotyczy to tylko naszego miasta, ale powiedzia³abym,
¿e nawet pó³nocno-zachodniej czêœci

kraju. Zw³aszcza, je¿eli chodzi o koszykówkê dziewcz¹t, bo dla uprawiaj¹cych na poziomie szkolnym basket nie ma takich szkó³. A przecie¿
najbardziej utalentowane dziewczyny
bardzo chc¹ jak najd³u¿ej trenowaæ
ulubion¹ dyscyplinê i to w po³¹czeniu
z nauk¹ na wysokim poziomie
kszta³cenia. Zaczynaliœmy od powo³ania koszykarskich klas w gimnazjum, ale po roku ju¿ mieliœmy
pi³karsk¹ klasê. W tym czasie nie
wiedzieliœmy jeszcze, ¿e w wyniku reformy oœwiatowej rozpocznie siê proces wygaszania gimnazjum, lecz byliœmy przygotowani i tak na powo³anie
liceum. Od nowego roku bêdzie ju¿
tylko liceum.
- W bardzo odleg³ych czasach
szkó³ sportowych w mieœcie by³o
bardzo du¿o, potem je zaczêto likwidowaæ. Czy na przyk³adzie
ALMS mo¿na stwierdziæ, ¿e powrót
do tej formu³y prowadzenia placówek szkolnych jest wart szerszego
rozwa¿enia?

- Z tego co s³yszê, czytam i obserwujê takie szko³y powolutku zaczynaj¹ siê samoczynnie odradzaæ.
Mo¿e nie s¹ to ca³e szko³y sportowe,
jak nasza, ale przynajmniej s¹ uruchamiane pojedyncze klasy. Oznacza
to, ¿e w³adze oœwiatowe zaczynaj¹
dostrzegaæ tak¹ potrzebê, co w mojej
ocenie jest dobrym kierunkiem
dzia³ania. Z punktu widzenia naszego
liceum jest to równie¿ dobra informacj¹, bo od przysz³ego roku bêdziemy rekrutowaæ kolejne roczniki
uczniów ju¿ z zewnêtrznych placówek, bezpoœrednio ze szkó³ podstawowych. Dla nas wa¿ne jest, ¿eby ten
narybek by³ szeroki, dlatego zachêcamy kolejne szko³y do rozwijania klas
sportowych.
- Do koszykówki i pi³ki no¿nej od
wrzeœnia dojdzie pi³ka rêczna. Czy
to jest dobry kierunek, ¿eby poszerzaæ profil kszta³cenia o kolejne
dyscypliny sportu?
- Jest to bardzo dobry pomys³ odpowiadaj¹cy na zapotrzebowanie œrodo-

wiska. Nikt tutaj nie prowadzi doœwiadczeñ, jesteœmy po prostu jako
szko³a otwarci na ka¿d¹ ciekaw¹
ofertê. Skoro kluby odczuwaj¹ potrzebê takiej wspó³pracy, to tylko siê
cieszyæ. Wieloœæ dyscyplin nam nie
przeszkadza. Zreszt¹ wiêkszoœæ tego
rodzaju
szkó³
sportowych
dzia³aj¹cych w kraju ma szerokie propozycje. To, ¿e z punktu widzenia
sportowego inne metody szkolenia s¹
prowadzone w przypadku koszykarek, pi³karzy czy szczypiornistów nam
to zupe³nie nie przeszkadza. Ka¿dy
grupa ma swój opracowany plan treningowy. To nie s¹ lekcje wychowania
fizycznego dla wszystkich uczniów.
Wspólne s¹ zajêcia dydaktyczne, a
treningowe prowadzi siê osobno. Innym plusem jest to, ¿e jako szko³a
³¹czymy œrodowiska sportowe. I to widaæ. Animozje pomiêdzy klubami,
szczególnie gorzowskimi, powoli siê
koñcz¹, bo najwa¿niejszy jest rozwój
m³odzie¿y, sportu i promocja miasta.
RB

Gorzów zawsze będzie najważniejszy
Trzy pytania do dr. Dietricha Ehrhardta, by³ego mieszkañca Gorzowa, który regularnie bywa w rodzinnym mieœcie

- Bywa pan w miarê czêsto w Gorzowie. Jak pan ocenia miasto?
- Bardzo dobrze. Zawsze to by³o dla
mnie
wa¿ne
miasto.
Odk¹d
przyje¿d¿am, to widzê, ¿e jest tu bardzo dobra energia, taka psychiczna
energia, która sprawia, ¿e miasto jest

jakby rozœwietlone. Mam tutaj przyjació³, lubiê tu wracaæ i za ka¿dym pobytem cieszê siê ju¿ na nastêpne. A
zacz¹³em tu przyje¿d¿aæ po 1990 roku, kiedy miasto zaczê³o wspó³pracê
z Ziomkostwem by³ych mieszkañców.
I przyje¿d¿am ca³y czas.
- Wyje¿d¿a³ pan z Landsbergu 30
stycznia 1945 roku. Czy w pañskim domu rodzinnym wspominano Gorzów?
- W³aœciwie to nie, nie by³o klimatu,
nie by³ to dobry czas na takie rozmowy. Rodzice nic nie mówili, ja nie bardzo pyta³em. Inna rzecz, ¿e te¿ za
bardzo nie by³o wiadomo, co tu, w
Polsce w tamtych czasach siê dzia³o.

Przecie¿ dzieli³a nas ¿elazna kurtyna.
Rzadko kto jeŸdzi³ do Polski, do Gorzowa chyba nikt. Nie by³o klimatu,
aby wspominaæ wczesne dzieciñstwo. Ale zawsze pamiêta³em, ¿e
pochodzê z Landsbergu nad Wart¹.
Potem, kiedy pozna³em Wies³awa
Górnickiego, polskiego dziennikarza,
wówczas okaza³o siê, ¿e jego krewny
mieszka w Gorzowie. Wróci³y
wspomnienia. Nawet napisa³em potem do Górnickiego kilka listów, ale
ich nie dosta³. Trzeba by³o poczekaæ
do zmian, ¿eby tu znów wróciæ.
- Napisa³ pan ksi¹¿kê „Landsberg
nad Wart¹ i ja” o swoim dzieci-

ñstwie w mieœcie. Ma pan w planach jakieœ kolejne publikacje?
- Napisa³em te¿ drug¹, o wydarzeniach z koñca wojny, w których pod
Trzebiszewem udzia³ bra³ mój ojciec.
I w³aœciwie te dwie rzeczy wyczerpuj¹ wszystko, co wi¹¿e siê z moimi
wspomnieniami z Landsbergu. Przecie¿ ja mia³em 11 lat, kiedy w poœpiechu opuszczaliœmy miasto. Pisaæ,
owszem piszê, ale s¹ to wspomnienia z mojej pracy zawodowej, w tym
dla ONZ. Nie wiem, czy kogoœ tu to
zainteresuje. Ale i tak piszê wspomnienia.
RENATA OCHWAT
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TRzY PYTaNia dO…

Czerwiec 2019 r.

Unia Europejska nam się zwyczajnie opłaca

KALENDARIUM
Czerwiec 2019

Trzy pytania do Jana Kaczanowskiego, przewodnicz¹cego Rady Miasta Gorzowa

- Kiedy w 2003 roku ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaœniewski podpisywa³ traktat akcesyjny pan przewodniczy³ gorzowskiej radzie miasta. W roku 15-lecia
wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej znowu jest pan przewodnicz¹cym rady. Pamiêta pan, jakie
nadzieje wi¹zali wtedy Polacy z Uni¹
Europejsk¹?
- Tak, frekwencja w referendum wynios³a prawie szeœædziesi¹t procent.
Jak na warunki polskie by³a rzeczywiœcie du¿a. W wyborach wziê³o udzia³
ponad siedemnaœcie milionów uprawnionych do g³osowania, z czego prawie
siedemdziesi¹t osiem procent opowiedzia³o siê za wst¹pieniem Polski do
Unii Europejskiej. Jestem przekonany,
¿e na przestrzeni tych wszystkich lat,
wiêkszoœæ z tych, którzy w tamtym
czasie byli sceptyczni, z pewnoœci¹
zmieni³a zdanie. Mo¿e to zabrzmi zbyt
patetycznie, ale moim zdaniem 1 maja
2004 roku zapisa³ siê jako jeden z najwspanialszych dni w najnowszej historii naszego kraju. Uznano wówczas, ¿e
Polska powinna otwieraæ siê na Europê i na œwiat. Niebagateln¹ rolê w
przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej odegra³ tak¿e wielki Polak, papie¿
Jan Pawe³ II, który zwraca³ siê do nas z
gor¹cym apelem, ¿e miejsce naszego
kraju jest w gronie pañstw Unii Europejskiej. Przypomnê równie¿, ¿e w latach 2001-2005 w³adzê w Polsce sprawowa³ rz¹d koalicji SLD-PSL. Od po-

cz¹tku wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej pos³em Parlamentu Europejskiego jest jeden z twórców drogi krajowej S3, profesor Bogus³aw Liberadzki. Polacy, przede wszystkim m³ode
pokolenie, oczekiwali tego, czego dziœ
jesteœmy œwiadkami - otwartych rynków, wolnej przestrzeni do poruszania
siê. Kto interesowa³ siê dzia³alnoœci¹
Unii Europejskiej od chwili powstania
do dziœ wie, ¿e ¿adne z pañstw, które
wst¹pi³y do rodziny europejskiej na tym
nie straci³y, a zyska³y. Oczywiœcie by³y
te¿ g³osy negatywne, niektóre si³y polityczne straszy³y przede wszystkim œrodowisko wiejskie z³ymi konsekwencjami, ale jak siê póŸniej okaza³o, to wieœ
najbardziej skorzysta³a na wst¹pieniu
naszego kraju do wspólnoty. Pojawia³y
siê tak¿e obawy z wyprzeda¿¹ polskiej
ziemi, ¿e bêdziemy krajem, który z tej
wolnoœci zbyt wiele nie bêdzie korzysta³, co siê okaza³o w praktyce kompletn¹ bzdur¹. Od chwili wst¹pienia,
czyli od 1 maja 2004 roku do koñca
marca 2019 roku Polska otrzyma³a z
Unii Europejskiej ponad 160 mld euro
œrodków unijnych, a do kasy unijnej w
formie sk³adki przekaza³a ok. 54 mld
euro. Jest to absolutnie wynik na plus.
- W ¿yciu tak bywa, ¿e wszystko
ma swoje plusy i minusy. Dostrzega
pan negatywne aspekty cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej?
- Myœlê, ¿e ogromnie wa¿ny jest odpowiedni podzia³ œrodków unijnych.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
mniejsze miejscowoœci. Nie mo¿emy
koncentrowaæ siê tylko na tych wielkich
aglomeracjach. W du¿ej mierze trzeba
wspieraæ mniejsze miasta, w których
jest wiele potrzeb. Druga sprawa to
wyjazd naszych rodaków z kraju.
Myœlê, ¿e mo¿na na to spojrzeæ dwojako. Dziêki obecnoœci w Unii Europejskiej mamy otwarcie na rozwój zawo-

dowy. Z drugiej strony nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jest to wyzwanie dla polskiego rz¹du i w³odarzy polskich miast,
którzy musz¹ odpowiedzieæ sobie na
pytanie, co nale¿y zrobiæ, ¿eby tych ludzi zatrzymaæ w ojczyŸnie. Wielu z
tych, którzy opuœcili nasz kraj, niestety
nie wraca, a w Polsce brakuje r¹k do
pracy. Patrz¹c na statystyki, œrednia
wieku na przyk³ad nauczycieli to oko³o
40 lat. Mamy tak¿e ogromne braki w
kadrze lekarskiej czy pielêgniarskiej.
Musimy tym wyzwaniom sprostaæ. Zastanawia mnie jak to siê dzieje, ¿e nasi
unijni partnerzy znaleŸli rozwi¹zania
prawne u³atwiaj¹ce naszym polskim
specjalistom znalezienie zatrudnienia.
My te¿ musimy otworzyæ siê na
dobrych specjalistów z wielu dziedzin z
innych krajów. Trzeba stworzyæ takie
procedury formalno-prawne, ¿eby proces podjêcia pracy nie trwa³ zbyt d³ugo.
Jest wiele aspektów, które nale¿a³oby
zmieniæ. Ogromnym wyzwaniem jest
tak¿e zmieniaj¹cy siê klimat i kwestia
ochrony œrodowiska, bowiem tutaj Polska jest niestety na szarym koñcu.
- W Gorzowie dobrze wykorzystano œrodki unijne na przestrzeni tych
15 lat?
- Tak, ale mog³oby byæ lepiej. Nasze
miasto zmienia siê, podobnie jak inne
miasta na mapie Polski. Gorzów jest
doskona³ym potwierdzeniem wykorzystania
wsparcia
unijnego.
Przyk³adem mo¿e byæ przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 - ulica Grobla
- Most Staromiejski, czy te¿ realizowany aktualnie wielki projekt systemu
zrównowa¿onego transportu miejskiego, w tym zakup nowych tramwajów i
autobusów. Kolejnym sukcesem jest
d³ugo oczekiwana przez mieszkañców
przebudowa ulicy Kostrzyñskiej, realizowana obecnie. Dziêki wsparciu œrodków unijnych zmodernizowano i rozbu-

dowano zabytkowy obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, rewitalizacji poddano „Kwadrat”, Bulwar
Zachodni i wiele innych miejsc, z których dziœ chêtnie korzystaj¹ mieszkañcy. Wiele obiektów u¿ytecznoœci
publicznej zyska³o nowy wygl¹d. Powstaj¹ œcie¿ki rowerowe wraz z infrastruktur¹ transportu niskoemisyjnego.
Wymienione przeze mnie zrealizowane ju¿ inwestycje, a tak¿e te, które s¹
obecnie realizowane, modernizacja
wielu obiektów u¿ytecznoœci publicznej, realizacja projektu „Zawodowcy”,
którego celem jest doskonalenie jakoœci
kszta³cenia
zawodowego,
œcie¿ka pieszo-rowerowa wzd³u¿
K³odawki i wiele innych, nie by³yby
mo¿liwe, gdyby nie wsparcie unijne.
Podobnie jest w skali kraju. Dziêki
wsparciu œrodków unijnych powsta³y i
nadal powstaj¹ dziesi¹tki kilometrów
autostrad. To wszystko nie oznacza
jednak, ¿e tego organizmu jakim jest
Unia Europejska nie mo¿na zmieniaæ,
czy ulepszaæ. Trzeba to robiæ, ale z
ogromnym spokojem, przy wzajemnym
zaufaniu i z poszanowaniem tego, do
czego zobowi¹zaliœmy siê. Miasta z tymi
œrodkami finansowymi, którymi dysponuj¹, nie staæ na wiele, a przecie¿ oczekiwania s¹ bardzo du¿e. Moim wielkim
marzeniem jest jeszcze rewitalizacja starej substancji mieszkaniowej. Jak to w
¿yciu zawsze bywa, nigdy nie jest tak
dobrze, aby nie mog³o byæ lepiej, w tym
tak¿e w pozyskiwaniu œrodków unijnych.
W ka¿dym razie, wiem na pewno, ¿e
wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej
da³o nam szanse cywilizacyjnego rozwoju. Nasze miejsce jest w Europie.
Powinniœmy m¹drze i rozs¹dnie
wspó³pracowaæ ze wszystkimi krajami
Unii Europejskiej tak, aby Polska na
tym jeszcze wiêcej zyska³a.
RB

Nie jest to może bardzo skomplikowane
Trzy pytania do Tomasza Surdackiego, dyrektora ds. technicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie

- W 2018 roku w ramach realizowanych przez PWiK inwestycji wykonano 93 zadania za kwotê blisko 27,5
miliona z³otych. To nie wszystko, bo
kontynuowano prace rozpoczête
wczeœniej a tak¿e zaczêto kolejne,
których kontynuacja przypada na
bie¿¹cy rok. Czy mo¿na powiedzieæ,
¿e pod wzglêdem inwestycji jest to
najgorêtszy czas w historii dzia³alnoœci firmy?
- W zale¿noœci od rozmiaru inwestycji
sporo zadañ jest realizowanych przez
nas na przestrzeni kilku nawet lat. Obecnie realizujemy g³ównie œrednie i ma³e
zadania, parê lat temu mieliœmy z kolei
bardzo du¿e inwestycje warte setki milionów z³otych. Dlatego powiedzia³bym, ¿e
ten nasz najgorêtszy okres zacz¹³ siê
niespe³na dziesiêæ lat temu, dalej trwa i
zapewne potrwa jeszcze kilka lat. Pami-

êtajmy, ¿e ka¿da inwestycja, bez
wzglêdu na jej wartoœæ finansow¹, wymaga odpowiedniego przygotowania i
realizacji ustalonych procedur. Dlatego
jest tak samo pracoch³onna i pod tym
wzglêdem ubieg³y rok by³ u nas naprawdê pracowity. Warto wspomnieæ, ¿e
w ramach kontynuacji inwestycji rozpoczêtych jeszcze w 2017 roku zakoñczyliœmy m.in. takie zadania jak monta¿
instalacji fotowoltaicznej przy SUW w
Siedlicach, wymieniliœmy sieæ wodoci¹gow¹ przy ulicach Okrzei, Ma³orolnych, Drzyma³y, 30 Stycznia, wybudowaliœmy sieæ kanalizacyjn¹ w Czechowie
oraz uruchomiliœmy System Informacji
Przestrzennej GIS. Natomiast z najwa¿niejszych zadañ dotycz¹cych samego 2018 roku wspomnia³bym o wymianie sieci wodoci¹gowej przy ul. GwiaŸdzistej, Fabrycznej, rozbudowie sieci w
Deszcznie, Gorzowie przy choæby ulicy
Wylotowej, przebudowie przy³¹czy oraz
przebudowie sieci kanalizacyjnej i przepompowni œcieków w Chwalêcicach. Do
tego dochodzi realizowana od roku renowacja kanalizacji sanitarnej na czêœci gorzowskich ulic. Zadanie o wartoœci ponad
trzydzieœci szeœciu milionów z³otych, realizowane jest bez wstrzymywania odbioru

œcieków, praktycznie na g³ównych ulicach
miasta.
- Zdecydowan¹ wiêkszoœæ prac inwestycyjnych prowadzicie razem z
miastem. Na czym polega ta
wspó³praca?
- Rzeczywiœcie, wszêdzie gdzie mamy
teraz rozkopane ulice jesteœmy równie¿
my ze swoimi pracami. To naturalne, bo
skoro miasto odnawia g³ówne arterie, to
trzeba wykorzystaæ ten fakt do przeprowadzenia modernizacji infrastruktury
wodno-œciekowej. Jesteœmy z miastem
zwi¹zani w ró¿nych formach organizacyjnych. Przy niektórych zadaniach jesteœmy wspó³inwestorami, przy innych tylko
uczestniczymy przy szybkiej przebudowie naszych sieci. W³aœnie podpisujemy
kolejne porozumienia i umowy na modernizacjê ulicy Œl¹skiej, budowê infrastruktury wraz z przebudow¹ ul. ¯wirowej. Myœlimy ju¿ o wspólnej realizacji robót przy
ulicy Spichrzowej. Móg³bym tutaj wymieniaæ bardzo d³ugo, ale to dobrze, bo
ka¿da realizacja zadania, to odnowienie
sieci i gwarancja jej sprawnoœci przez kolejnych kilkadziesi¹t lat. Swoj¹ drog¹
u¿ywamy tutaj ró¿nych pojêæ, g³ównie
skupiaj¹c siê na s³owach ,,inwestycje’’ i
,,remonty’’. W przypadku tego drugiego

stwierdzenia chcia³bym zwróciæ uwagê
na nasze dzia³ania wewnêtrzne, poprawiaj¹ce infrastrukturê zak³adow¹. W
2018 roku na remonty obiektów i
urz¹dzeñ przeznaczyliœmy ponad 5,5 miliona z³otych, co podnios³o ju¿ jakoœæ naszej pracy i wykonywanych us³ug.
- Prowadzenie remontów i modernizacji sieci jest zapewne o tyle utrudnione, ¿e woda na bie¿¹co musi byæ
dostarczana do mieszkañ, a tak¿e
musz¹ byæ odbierane œcieki. Jak sobie z tym radzicie?
- Organizacyjnie musimy byæ zawsze
bardzo dobrze przygotowani do takich
dzia³añ, zw³aszcza, kiedy s¹ one prowadzone na g³ównych magistralach zasilaj¹cych ca³e dzielnice. Nie jest to mo¿e
bardzo skomplikowane, ale jest trudne.
Zanim przyst¹pimy do prac remontowomodernizacyjnych najpierw trzeba przygotowaæ sieæ do sta³ego dostarczania
wody poprzez monta¿ - mówi¹c jêzykiem
medycznym - bajpasów. Polega to na
ominiêciu odcinków, które s¹ przygotowane do wymiany. Trzeba przy takich doraŸnych pracach zwracaæ uwagê na starannoœæ wykonanych nowych po³¹czeñ,
¿eby zachowaæ najwy¿sz¹ jakoœæ wody.
RB

1996 r. - powołano Miejski
Klub Pływacki w Gorzowie, który przejął działalność sekcji
pływackiej i piłki wodnej rozwiązanego ZKS Stilon; od 2002
r. - MKP „Słowianka”
w 25.06.
1990 r. - odbyło się pierwsze
posiedzenie Sejmiku Samorządowego województwa gorzowskiego; przewodniczącą
została Anna Szulc.
2003 r. - ruszyła Scena Letnia
Teatru w Gorzowie.
w 26.06.
2003 r. - w Gorzowie odbyły się
Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym.
2001 r. zm. Henryka Żbik-Nierubiec (57 l.), artystka-plastyk,
specjalizująca się w tkaninie
artystycznej, od 1970 r. związana z Gorzowem.
w 27.06.
2005 r. zm. Mieczysław Rzeszewski (74 l.), gorzowski art.
plastyk
w 28.06.
1950 r. - powstało woj. zielonogórskie, które istniało do
1975 r.
1972 r. - bullą Episcoporum
Poloniae coetus papież Paweł
VI wyodrębnił diecezje w
Polsce zachodniej i północnej; z Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i
Prałatury Pilskiej wydzielone
zostały: diecezja gorzowska
(od 1992 r. - zielonogórsko-gorzowska), szczecińsko-kamieńska (od 1992 r. - archidiecezja) i koszalińsko-kołobrzeska
1942 r. ur. się Wacław Niewiarowski, działacz polityczny,
racjonalizator i szachista, od
1966 związany ze „Stilonem”,
b. sekretarz KZ PZPR i KM
PZPR (1981), lider gorzowskiej
„struktury poziomej”, w 1982
r. usunięty z PZPR, od 1986 r.
dyrektor Zakładu Usług Technicznych Klubu Techników i Racjonalizatorów, b. wicewojewoda i wojewoda gorzowski
(1990-1992), następnie m. in.
minister przemysłu i handlu,
poseł z listy PSL - Porozumienie Ludowe (1991-1993), podsekretarz stanu w Ministerstwie
Współpracy Zagranicznej
(1992) oraz minister przemysłu
i handlu (1992-1993), zm. w
2007 r.
w 29.06.
1975 r. - na nowo otwartym basenie przy ul. Energetyków zakończył się turniej o mistrzostwo Polski juniorów w piłce
wodnej, który wygrali waterpoliści Stilonu, zdobywając po raz
drugi mistrzostwo Polski.
w 30.06.
1971 r. - minister gospodarki
komunalnej wyraził zgodę na
likwidację poniemieckiego
cmentarza w Gorzowie w części przeznaczonej na
przedłużenie ul. Pomorskiej i
przebudowę ul. Walczaka; w
październiku PMRN przekazało
„Stilonowi” fragment cmentarza do adaptacji na park wypoczynkowy.
n
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Sokolnicy ze swoimi ptakami
także tam byli

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Wielu gorzowian bawi³o siê na nadwarciañskich b³oniach na Miêdzynarodowym Dniu Inwalidy z Kultur¹ £owieck¹.

Myśliwi to społeczność

Na pomys³ prezentacji kultury myœliwskiej w³aœnie w
taki sposób Franciszek Jamniuk wpad³, kiedy zacz¹³ siê
zastanawiaæ, jak odwróciæ
negatywn¹ opiniê, jaka od
pewnego czasu towarzyszy
myœliwym. - Pomyœla³em, ¿e
skoro jesteœmy zorganizowan¹ grup¹, pewn¹ spo³ecznoœci¹, to mo¿emy wesprzeæ
inn¹ grupê. I wysz³o mi, ¿e
trzeba wspomóc niepe³nosprawnych, bo oni tak¿e bywaj¹
wykluczeni
ze
spo³eczeñstwa. A przecie¿
maj¹ takie same prawa jak
wszyscy. No bo jak siê zastanowiæ, to komu pomagaæ? Przecie¿ nie tym, co
maj¹ wszystko - t³umaczy
Franciszek Jamniuk.
Podobnie o takim sposobie
obchodzenia dnia inwalidy
myœli Ewa Zdrowowicz-Kulik,
która od dwóch lat nie jest
czynnym myœliwym, ale by³a
nim przez 36 lat. - Zajmowa³am siê wówczas g³ównie
edukacj¹, zreszt¹ teraz, jako
ju¿ nie cz³onkini Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego te¿ to

robiê. Uwa¿am, ¿e ka¿dy
sposób propagowania wiedzy o myœlistwie jest jak najbardziej wskazany. Nie ma
edukacji w szko³ach, trzeba
robiæ wiêc wszystko, aby inaczej propagowaæ wiedzê o
tej spo³ecznoœci. Jak dla
przyk³adu na takich imprezach jak ta - mówi i dodaje,
¿e trzeba g³oœno mówiæ, ¿e
gdyby nie myœliwi, to rolnicy
nie poradziliby sobie z dzik¹
zwierzyn¹, która siê pasie na
ich polach.

Sokolnictwo, zawód rzadki
i chroniony

Wœród atrakcji przygotowanych przez myœliwych jedn¹
z najbardziej podziwianych
by³a prezentacja sokolników i
ich ptaków. - Pierwszy raz
widzê na w³asne oczy sokolników. To niezwyk³e - mówi³
Agata Zieliñska, która na
nadwarciañskie ³êgi przysz³a
ze zwyczajnej ciekawoœci,
bo chcia³a sprawdziæ, o co to
z tymi myœliwymi chodzi.
Drapie¿ne ptaki z sokolnikami przyjecha³y z Drawska Pomorskiego. Krystian Pytel, sokolnik, który trzyma³ na rêku
zakapturzonego
soko³a
wêdrownego Arlena, spokojnie odpowiada³ na pytania zaciekawianych gorzowian. No i
okaza³o siê, ¿e sokolnictwo to
zawód wpisany na Listê Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Trochê kosztuje, ¿eby przygotowaæ ptaki do takich ³owów.
Przede wszystkim trzeba najpierw ptaka oswoiæ z cz³owiekiem i otoczeniem. Potem zaczyna siê nauka przylatywania na rêkawicê lub na
wabid³o. I co bardzo wa¿ne,
tu nie ma systemu kar i nagród, tu jest tylko system nagród. Ptak za ka¿dym razem,
jak coœ dobrze wykona, dostaje nagrodê, czyli kawa³ek
miêsa - t³umaczy sokolnik.

Drugi sokolnik, Artur Stanis³awski, te¿ z Drawska,
t³umaczy, ¿e z ptakami drapie¿nymi poluje siê na
zaj¹ce, czaple siwe i podobn¹ zwierzynê. - Mo¿na
siê dziwiæ, ¿e na czaple te¿,
ale jest ich bardzo du¿o i potrafi¹ wyrz¹dziæ naprawdê
wielkie szkody w hodowlach
- stawach rybnych - dodaje
Krystian Pytel. Sokolnicy
oprócz soko³a wêdrownego
przywieŸli ze sob¹ tak¿e inne ptaki drapie¿ne, które
spokojnie siedzia³y na specjalnie przygotowanych pniakach. - I to jest niesamowite,
¿e one zupe³nie nie przejmuj¹ siê ludŸmi - komentowali gorzowianie. A sokolnicy, nie doœæ, ¿e chêtnie stawiali do zdjêcia, to jeszcze
pozwalali œmia³kom na
pog³askanie skrzydlatych
³owców. I co wa¿ne, ka¿dy
ptak ma w³asne imiê, na które reaguje.

Zaczynało się od książek
Włodzimierza Korsaka

Równie wielkim zainteresowaniem, jak stoisko sokolników, cieszy³ siê namiot Klubu Kolekcjonera i Kultury
£owieckiej, oddzia³ Gorzów. I
tu w³aœnie najbardziej mo¿na
siê by³o przekonaæ, ¿e
³owiectwo to nie tylko polowanie, ale te¿ setki odznak,
plakietek, ró¿nych przedmiotów nawi¹zuj¹cych do tradycji myœliwskich. - U mnie
pasja zaczê³a siê od ksi¹¿ek
W³odzimierza Korsaka, który
zreszt¹ patronuje naszemu
klubowi - opowiada Karol
Utrata, który nale¿y do ko³a
w Œwidwinie. W swojej kolekcji ma ponad 3,5 tys. rozlicznych odznak, plakietek i tym
podobnych rzeczy. Pozyskuje je jak wszyscy kolekcjonerzy - przez wymianê, przez
dary, kupuje i tak powstaje
stale uzupe³niana kolekcja,

która zwyczajnie przestaje
siê mieœciæ w domu. A przy
okazji jest tak¿e czynnym
myœliwym, choæ jak sam mówi, coraz czêœciej jedzie do
lasu nie po to, aby strzelaæ,
ale po to, aby popatrzeæ na
przyrodê.
Oko zaciekawionych gorzowian przyci¹ga³a te¿ kolekcja
starej broni myœliwskiej i takich akcesoriów. XIX-wieczne dwururki, takie te¿ kordy,
sakwy myœliwskie czy ro¿ki
sygnalizacyjne zbiera od
dawna Henryk Leœniak ze
Strzelec Krajeñskich. - Pasjonujê siê star¹ broni¹, broni¹ bia³¹, i tak wysz³o, ¿e
mam kolekcjê w³aœnie takiej
- mówi. I nale¿y do tych nielicznych kolekcjonerów, którzy pozwalaj¹ wzi¹æ broñ do
rêki. - To s¹ przedmioty w
bardzo dobrym stanie,
w³aœciwie to mo¿na by³oby
pójœæ z nimi do lasu i te¿
da³yby radê - opowiada. No i
ka¿demu, kto chcia³, a
chcia³o wiele, opowiada³, jak
tworzono naboje do tych
strzelb, jak¹ skutecznoœæ
ona mia³a, ale te¿ dlaczego
na niektórych lufach mo¿na
zobaczyæ wzór w ró¿yczki. To s¹ przepiêkne rzeczy i
przyjemnoœci¹ jest ich kolekcjonowanie - mówi kolekcjoner, zreszt¹ czynny myœliwy.

Fot. Archiwum

Atrakcji by³o co nie miara,
ka¿dy tej majowej niedzieli
znalaz³ coœ dla siebie.
- Od zawsze uwa¿am, ¿e
era myœliwych, którzy zajmuj¹ siê tylko gospodark¹
³owieck¹ w³aœnie siê koñczy.
W dobie social media, ³atwego dostêpu do informacji, wizerunek myœliwego bardzo
³atwo negowaæ. Dlatego pomyœla³am, ¿e trzeba coœ zrobiæ - mówi Franciszek Jamniuk, prezes Ko³a £owieckiego Dzik w S³oñsku, g³ówny
organizator Miêdzynarodowego
Dnia
Osoby
Niepe³nosprawnej z Kultura
Myœliwsk¹, która w drug¹
majow¹ niedzielê na nadwarciañskie ³êgi œci¹gnê³a
prawdziwe t³umy.

Rodzinny zespół Janina, Andrzej i Adam Barczowie z Chojny

Organizatorem imprezy był Franciszek Jamniuk, prezes Koła
Łowieckiego Dzik w Słońsku

Fot. Archiwum

Karol Utrata - myśliwi i kolekcjoner odznak myśliwskich

A teraz pora na koncert

Osobn¹ atrakcj¹ by³ konkurs muzyki myœliwskiej, na
który czeka³o sporo uczestników. - Zasada jest taka, ¿e
udzia³ w nim mog¹ braæ tylko
muzycy, którzy s¹ amatorami
- t³umaczy Karol Jurczyszyn
z Zespo³u Trêbaczy Myœliwskich Gorzowska Knieja, który osobiœcie przygotowywa³
konkurs. Udzia³ w nim wziê³o
kilka zespo³ów, w tym dwa
rodzinne. W pierwszym wystartowa³o rodzeñstwo Janina, Andrzej i Adam Barczo-

Sokolnik Krystian Pytel z sokołem wędrownym Arlenem

wie z Chojny, którzy graj¹ ze
sob¹ ju¿ trzy lata. W drugim
obok taty Rados³awa Walkowiaka stanêli na scenie jego
synowie Julian i Stanis³aw.
Zespó³ uzupe³nia tak¿e córka £ucja, która nie mog³a
przyjechaæ do Gorzowa. Jak
t³umaczy Rados³aw Walkowiak, gra na instrumentach
jest swego rodzaju rozwiniêciem tradycji ³owieckich.
Oprócz nich wyst¹pi³ zespó³ z zamku w Bytowie w
sk³adzie Patrycja Wêsierska
i Marta Pluto Pr¹dziñska. Ja tak¿e od pó³tora roku polujê - dodaje muzyczka. Jednak serca publicznoœci
skrad³ zespó³ z Technikum
Leœnego w Rogoziñcu, który
zagra³ HBB Bluesa, czyli
utwór, który absolutnie na
pierwszy rzut nie kojarzy siê
z tradycja muzyki myœliwskiej. - No i to by³o najlepsze
- komentowali s³uchacze.

Grochówka, rodeo i inne
atrakcje

Organizatorzy zadbali te¿ i
o dobra zabawê dla dzieci by³o rodeo i dmuchañce.
Mo¿na by³o skosztowaæ wyœmienitej grochówki. Firma
ze S³oñska przywioz³a tak¿e
grilla i za niebyt du¿y pieni¹dz mo¿na by³o zjeœæ kaszanê, szasz³yk czy inne frykasy. Chêtni mogli siê
sprawdziæ na strzelnicy.
- Trzeba i warto promowaæ
kulturê myœliwsk¹. Takie imprezy znakomicie siê do tego
nadaj¹. Sam fakt, ¿e przysz³o a¿ tylu ludzi, jest potwierdzeniem sensu - sumuje Wojciech Pawliszak,
³owczy okrêgowy. A uczestnicy tylko potwierdzaj¹, ¿e
myœliwi zapewnili œwietn¹
rozrywkê i maj¹ nadziejê na
powtórkê w przysz³ym roku.

RENATA OCHWAT
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Piękna klatka schodowa
decyzją właścicieli
Odtworzone detale, piêkne p³askorzeŸby, zachwycaj¹ca ca³oœæ.Tak wygl¹da klatka schodowa w kamienicy przy alei
Konstytucji 3 Maja.
To kolejny przyk³ad znakomitej wspó³pracy Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej i
w³aœcicieli.
- Efekt koñcowy, czyli odtworzone detale oraz starannoœæ wykonania, to przede
wszystkim wola mieszkañców.
To oni chcieli, aby ta klatka
schodowa tak wygl¹da³a, to
oni pilnowali wykonawców mówi Damian Madaliñski, kierownik Administracji Domów
Mieszkalnych nr 5, który zarz¹dza tym budynkiem.

Było paskudnie, jest ładnie

Fot. Damian Madaliñski/ZGM nr 5

Na zdjêciach sprzed remontu widaæ zaniedban¹ klatkê
schodow¹, jakich jeszcze
wiele mo¿na spotkaæ w
mieœcie. Ciemne, zniszczone
œciany,
takie
schody.
Szczêœciem nikomu do g³owy
nie przysz³o zniszczyæ czy
popaækaæ dwóch p³askorzeŸb
z figurkami dzieci, które dziœ
s¹ ozdob¹ klatki.
- Zanim przyst¹piliœmy do
remontu, rozmawialiœmy z
w³aœcicielami, czyli ze wspólnot¹ mieszkaniow¹ i ustaliliœmy zakres prac. To wspólnota zdecydowa³a, ¿e chce
maksymalnie odtworzyæ to,
co by³o. Dlatego ten remont
mia³ wiêkszy zakres, ni¿
zwykle. No i ludziom bardzo
zale¿a³o na tym, aby szczególnie podkreœliæ te dwie
p³askorzeŸby, czyli Jasia i

Klatka schodowa w kamienicy przy alei Konstytucji 3 Maja przed remontem i po remoncie

Ma³gosiê, jak je nazywaj¹ t³umaczy Damian Madaliñski.
Kierownik ADM wyjaœnia, ¿e
ka¿dy remont jest wypadkow¹
mo¿liwoœci wspólnoty, jej pomys³ów na remont. - Jeœli
wspólnotê staæ na wiêcej, to
decyduje siê na takie remonty.
Jeœli niezbyt, wówczas robimy
prostsze prace - dodaje.

Wystarczy pokazać, że
może być ładnie

Okazuje siê, ¿e coraz czêœciej
wspólnoty decyduj¹ siê na takie

wiêksze, globalne remonty. - Podobnie uda³o nam siê ciekawie
wyremontowaæ klatkê przy ul.
Matejki. Mo¿e tam nie ma a¿ tak
piêknych detali, ale za to s¹
schody i porêcze, które nadaj¹
uroku temu miejscu - mówi Damian Madaliñski.
A by³o tak. Przed remontem
schody, porêcze, tralki by³y
poci¹gniête farb¹ olejn¹, która ca³kowicie kry³a urok drewna. - Poprosiliœmy wykonawcê, aby ods³oni³ fragment
doczyszczony do ¿ywego

drewna. No i w³aœcicielom siê
tak spowodowa³o, ¿e dziœ
maj¹ w³aœnie drewniane
schody, drewnian¹ porêcz i
tralki, które my tylko zabezpieczyliœmy. Ka¿dy tam zachwyca siê piêknym drewnem
- opowiada Damian Madaliñski.

Budzi się świadomość
własności

Na pytanie, czy ADM nie
obawia siê, i¿ w³aœnie tak
pieczo³owicie odtwarzane

miejsca mog¹ paœæ ofiar¹
chuliganerii ze sprejami w
rêkach, Damian Madaliñski
odpowiada, ¿e mo¿e jednak
nie. - Do 1994 roku by³o tak,
¿e to ktoœ coœ remontowa³,
ktoœ, czyli miasto, pañstwo,
no ktoœ. Potem zaczê³y siê
tworzyæ wspólnoty i dopiero
teraz do ludzi zaczyna coraz
mocniej
dochodziæ,
¿e
wszystkie remonty to s¹ ich
pieni¹dze - mówi kierownik
AM nr 5.
To sami w³aœciciele zaczynaj¹ coraz mocniej dbaæ o
swoje, coraz czêœciej te¿ zaczynaj¹ rozmawiaæ z w³asnymi dzieæmi czy wnukami,
¿e kamienica, klatka schodowa nie jest „czyjaœ”, ale
tak¿e ich, bo to ich
pieni¹dze s¹ wk³adane w
ka¿dy remont. - To jeszcze
trochê potrwa, ale nie ma innej drogi - zaznacza Damian
Madaliñski.
Na czym polega prawo
w³asnoœci i wola w³aœcicieli
t³umaczy przy pomocy ¿atrobliwego przyk³adu. - Jeœli
w³aœciciele zechc¹ zamontowaæ sobie na dachu jacuzzi,
spe³ni¹ wszelkie wymogi
techniczne i zap³ac¹ za te
prace, to my im to jacuzzi zamontujemy - mówi.
To w³aœciciele bowiem decyduj¹, co i jak ma byæ w ich
kamienicach.
ROCH

Po wszystkim przychodzi czas na fasady
Kilka remontów ju¿ trwa, nastêpne s¹ w planach.

Fot. Archiwum

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej remontuje fasady,
kiedy ju¿ wszystko inne jest
zrobione.
- Zawsze jest to decyzja
w³aœcicieli, czyli wspólnoty
mieszkaniowej. I jeœli jest to
w ca³oœci budynek zarz¹dzany przez nas, czyli Administracjê Domów Mieszkalnych, to decyzja le¿y po równo po stronie w³aœcicieli
mieszkañ, jak i nas. Jeœli kamienic¹ zarz¹dza inny zarz¹dca, dok³adnie jest tak
samo. Decyduj¹ w³aœciciele
mieszkañ wykupionych na
w³asnoœæ, ale i my, jako zarz¹dzaj¹cy maj¹tkiem komunalnym, jeœli w takiej kamienicy s¹ takie mieszkania t³umaczy Robert Jankowski,
kierownik Administracji Domów Mieszkalnych nr 3.
Ju¿ trwa remont fasady
przy ul. Armii Polskiej. Od
przechodniów
budynek
os³ania gêsta i dobrze za-

Już trwa remont fasady przy ul. Armii Polskiej

bezpieczona siatka. To od lat
standard. I tu wykonawcy remontu maj¹ naprzeciw prawdziwy wzór, jak mog¹ wygl¹daæ secesyjne kamienice
po remoncie, bo idealnie naprzeciw znajduj¹ siê przepiêknie odnowione budynki,
które mocno wyró¿niaj¹ siê w
pierzei ca³ej ulicy. - Oj dobrze
by by³o, ¿eby w koñcu ca³e
miasto tak wygl¹da³o - mówi¹
przechodnie, którzy nierzadko fotografuj¹ te budynki.

Tu¿ za rogiem, bo przy ul.
30 Stycznia trwa drugi remont fasady. I choæ podobnie jak przy Armii Polskiej
jest
on
zabezpieczony
siatk¹, to jednak tu ju¿ wiaæ
ma³e detale architektoniczne
przywrócone do ¿ycia przez
ekipê remontow¹.
- Zasada jest taka, ¿e staramy siê przywróciæ fasady
do takiej œwietnoœci, jak¹
mia³y dawniej - mówi Robert
Jankowski i dodaje, ¿e koszt

jednej fasady zaczyna siê liczyæ od oko³o 300 z³ za metr
kwadratowy powierzchni. Jeœli fasada jest bogata w
szczegó³y i zawi³oœci architektoniczne, to koszt mo¿e
byæ wy¿szy.
To nie jedyne remont, jakie
w ADM nr 3 siê szykuj¹ w
tym sezonie. - Jesteœmy po
spotkaniu wspólnoty przy Armii Polskiej 28 i te¿ bêdzie
remont. Wspólnota chce poprosiæ konserwatora zabytków o wsparcie, poniewa¿ to
jest teren w ca³oœci wpisany
do rejestru zabytków. Jeœli
siê nie uda, wówczas i tak
chyba siê jednak zdecyduj¹ mówi kierownik ADM nr 3.
Poza tym wiadomo, ¿e kolejne budynki bêd¹ docieplane, a mowa jest o £okietka 1
i 2, a to zawsze te¿ wi¹¿e siê
z pewn¹ zmian¹ wygl¹du
œcian.
Jak t³umacz¹ w ZGM, najczêœciej w przypadku re-

montów fasad jest tak, ¿e
wykonywane s¹ one na koñcu. - Jak ju¿ wspólnoty zrobi³y sobie dachy, za³o¿y³y
now¹ instalacjê gazow¹, wyremontowa³y klatki, to przychodzi czas na fasady. Pieni¹dze na te prace gromadzona s¹ na rachunkach
remontowych poszczególnych w³aœcicieli - t³umaczy
Robert Jankowski. Ale rzadko siê udaje wczeœniej
zebraæ ca³¹ kwotê potrzebn¹
na remont. Wówczas wspólnoty mog¹ zaci¹gn¹æ korzystne kredyty lub poszukaæ
innych Ÿróde³ finansowania,
choæ to siê udaje niezmiernie rzadko.
I dlatego te¿ remonty fasad
to rzadkoœæ. - Chcia³aby siê
mieæ wyremontowane ca³e
ulice, ale na to na razie sposoby nie ma. Dobrze, ¿e
wspólnoty jednak siê decyduj¹ - mówi¹ w ZGM.
ROCH
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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/
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Ośrodek Radioterapii zaczyna pracę
Na ten moment mieszkañcy pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego czekali d³ugie lata.

Fot. Archiwum WSzW

W niedzielê 12 maja 2019
r. w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w
Gorzowie uroczyœcie otwarto
oœrodek radioterapii. Symbolicznego przeciêcia wstêgi
dokonali m.in. marsza³ek
województwa
lubuskiego
El¿bieta Anna Polak, przewodnicz¹cy PO Grzegorz
Schetyna, by³y minister zdrowia Bartosz Ar³ukowicz oraz
kierownik oœrodka Edyta
Wolny - Rokicka. Od 1
czerwca gorzowska radioterapia ma ju¿ przyjmowaæ pacjentów.
Budowa oœrodka to wspólne dzie³o wielu œrodowisk.
Pocz¹tek nale¿a³ do Bronis³awa Mierzwy, który w
2012 r. pod petycj¹ o utworzenie radioterapii w Gorzowie zebra³ 7,5 tysi¹ca osób.
Cztery lat póŸniej decyzjê o
budowie oœrodka podj¹³ zarz¹d województwa lubuskiego przekazuj¹c szpitalowi
fundusze na przygotowanie
dokumentacji projektowej. W
kwietniu 2017 r. uroczyœcie
podpisano akt erekcyjny i
wbito w ziemiê pierwsz¹
³opatê.
- W utworzeniu oœrodka pomog³a nam mapa potrzeb
zdrowotnych, pozytywna opinia wojewody i przychylny

Symbolicznego otwarcia dokonali m.in. marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz kierownik ośrodka Edyta Wolny - Rokicka

nam Minister Zdrowia - mówi³a podczas otwarcia marsza³ek El¿bieta Anna Polak.
Oœrodek radioterapii to poradnie, oddzia³, hostel i
zak³ad, w którym pacjenci
bêd¹ poddawani napromienianiu. Sercem oœrodka s¹

dwa najnowoczeœniejsze w
Polsce akceleratory.
- Poradnie ulokowane w
budynku oœrodka, zwi¹zane
z diagnostyk¹ i leczeniem
chorób nowotworowych, pracuj¹ pe³n¹ par¹. Fizycy, technicy i lekarze „przypisani” do

oœrodka i zak³adu radioterapii
na rozstrzygniêcie konkursu
og³oszonego przez NFZ czekali nie mniej niecierpliwie ni¿
pacjenci. To d³ugo oczekiwany, wrêcz historyczny moment. Od teraz pacjenci bêd¹
mogli byæ leczeni blisko domu,

bez koniecznoœci wyje¿d¿ania
do innych - nieraz bardzo odleg³ych - oœrodków - cieszy
siê prezes Jerzy Ostrouch.
Oœrodek radioterapii mo¿e
przyjmowaæ ok. 1000 pacjentów rocznie. Jego budowa
by³a mo¿liwa dziêki dofinan-

sowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, bud¿etu województwa
oraz œrodkom w³asnym szpitala.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Pracownia EMG w gorzowskim szpitalu
Pod koniec maja w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim uruchomiona zosta³a nowa pracownia.
To Pracownia Elektromiografii (EMG), w której specjaliœci wyposa¿eni w nowoczesny sprzêt oceniaj¹ funkcje
miêœni
i
nerwów
pacjentów. Nowa pracownia,
bêd¹ca czêœci¹ Oddzia³u
Neurologii s³u¿y diagnozowaniu i leczeniu chorób
uk³adu nerwowego i miêœniowego.

r e k l a m a

Badania: elektroneurografia i elektromiografia pozwalaj¹ na ocenê charakteru zmian patologicznych w
miêœniach i obwodowym
uk³adzie nerwowym. Wykonuje siê je u pacjentów z
chorobami nerwowo-miêœniowymi, zespo³ami cieœni, bolesnego barku, w
diagnostyce z³¹cza nerwo-

wo-miêœniowego lub badañ
w kierunku tê¿yczki.
- Wskazaniami do badania EMG (polegaj¹cego na
pobudzeniu nerwów pod
wp³ywem pr¹du o bardzo
ma³ym natê¿eniu, czêstotliwoœci oraz w bardzo krótkim czasie) s¹ objawy
œwiadcz¹ce
o
nieprawid³owym funkcjonowaniu

miêœni lub nerwów. Mog¹
to byæ pacjenci z udarem,
zmianami zwyrodnieniowymi krêgos³upa, po operacji
krêgos³upa czy urazami
nerwów. Badanie wykorzystuje siê te¿ u chorych
ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA) czy
rdzeniowym zanikiem miêœni, choæ najwiêcej pa-

cjentów zg³asza siê (jest
kierowanych) z zespo³ami
cieœni, g³ównie nadgarstka
i barku - t³umaczy lek.
med. Narcyza Raiñczuk lekarz z Oddzia³u Neurologii
gorzowskiego szpitala.
Aby móc skorzystaæ z badañ pacjent musi mieæ
skierowanie. Najczêœciej
wystawia je lekarz neuro-

log, neurochirurg lub ortopeda.
Pracownia EMG w gorzowskim szpitalu pierwszych pacjentów przyjê³a we wtorek 21
maja. W pocz¹tkowej fazie
ma byæ czynna raz w tygodniu. Pacjenci ze skierowaniem
mog¹ siê rejestrowaæ pod numerem telefonu 95 7331 844.

A.W.

aKademia im. jaKUBa z PaRadYŻa

Czerwiec 2019 r.
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Studia na kierunku kryminologia w AJP
Zajêcia bêd¹ prowadzone w grupach tematycznych stanowi¹cych jedn¹ ca³oœæ nauki.
nia w zapobieganiu i wykrywaniu
sprawców
przestêpstw pozwol¹ absolwentom na zdobycie specjalistycznej wiedzy, która mo¿e
zostaæ wykorzystana w dalszej pracy w instytucjach pañstwowych odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo wewnêtrzne
pañstwa.
Na
szczególne
podkreœlenie
zas³uguje fakt, ¿e nabywane
w trakcie studiów umiejêtnoœci bêd¹ równie¿ obejmowaæ
zasady etyki dzia³ania s³u¿b
porz¹dku publicznego w
trakcie czynnoœci wykrywczych, jak równie¿ politykê
antydyskryminacyjn¹ i przeciwdzia³anie zachowaniom
korupcyjnym. Dodatkowym
elementem szkolenia bêd¹
tematy zwi¹zane z procesem
wykrywania sprawców przestêpstw oraz prawami i obowi¹zkami, jakie przys³uguj¹
stronom, tj. pokrzywdzonemu, œwiadkowi. W elementach procesu kszta³cenia
wskazane zostan¹ równie¿
tematy zwi¹zane z zabezpieczeniem œladów, które jako
dowody w sprawie bêd¹ stanowi³y podstawê wnioskowania o przebiegu zdarzenia
przestêpczego.
Tak
postawione
cele
kszta³cenia zostan¹ osi¹gni-

Fot. Archiwum AJP

Jak ju¿ informowaliœmy w
2018 r., Wydzia³ Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego Akademii im. Jakuba z
Parady¿a w Gorzowie otrzyma³ uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego
stopnia na kierunku kryminologia stosowana o profilu
praktycznym. Kryminologia
jest nauk¹ spo³eczn¹ zajmuj¹c¹ siê m.in. czynem zabronionym, jakim jest przestêpstwo oraz osob¹ sprawcy
takiego
czynu
w
obszarze jego zachowania.
Uwzglêdnia równie¿ elementy ochrony ofiary oraz
systemów zapobiegania i
przeciwdzia³ania pope³nianiu
przestêpstw. Uwzglêdniaj¹c
powy¿sze, cele kszta³cenia
na Kryminologii stosowanej
na Wydziale Administracji i
Bezpieczeñstwa Narodowego Akademii im. Jakuba z
Parady¿a bêd¹ obejmowa³y
zakresy prawa karnego materialnego i procesowego,
psychologii oraz nauk o bezpieczeñstwie. Praktyczne i
teoretyczne zajêcia z przedmiotów dotycz¹cych nauki o
przestêpstwie, analizy kryminalnej, zachowania ludzi w
sytuacjach zagra¿aj¹cych
¿yciu i zdrowiu, jak równie¿
dzia³alnoœci organów œciga-

Nabywane w trakcie studiów umiejętności będą również obejmować zasady etyki działania służb porządku publicznego

ête dziêki wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej naszej Akademii.
Wieloletnie doœwiadczenie w
prowadzeniu zajêæ, niejednokrotnie po³¹czone z praktyk¹ zwi¹zan¹ ze s³u¿b¹ w
szeroko pojêtych organach
œcigania, pozwol¹ na przekazywanie bardzo specjalistycznej wiedzy studentom kierunku kryminologia stosowana.
Zajêcia bêd¹ prowadzone
w grupach tematycznych

stanowi¹cych jedn¹ ca³oœæ
nauki, jak¹ jest kryminologia.
Po teoretycznych wprowadzeniach w przedmioty, jakimi s¹ elementy prawa karnego materialnego, obejmuj¹ce
podstawowe definicje przestêpstwa jako czynu zabronionego, wskazuj¹ce ró¿nice
pomiêdzy innymi czynami
zabronionymi,
proces
kszta³cenia omówi ustawowe
znamiona
przestêpstw,
wska¿e kontratypy i wy³¹cze-

nia winy w polskim prawie,
jak równie¿ spo³eczne i
prawne obowi¹zki informowania organów œcigania o
przestêpstwie. Kolejnym etapem bêdzie zdobywanie wiedzy przez studentów z zakresu prawa procesowego,
jakie informacje stanowi¹
podstawê do wszczêcia
postêpowania, kto i w jaki
sposób zawiadamia organy
œcigania oraz jakie cele i
sk³adowe procesu karnego
wystêpuj¹ do jego zakoñczenia,
poprzez
akt
oskar¿enia lub umorzenie
sprawy. Poza teoretycznymi elementami kszta³cenia,
student kierunku kryminologia bêdzie mia³ mo¿liwoœæ poznania praktycznej
czêœci nauki o przestêpstwie poprzez æwiczenia i w³asne analizy w budowaniu wersji œledczych
z za³o¿onych czynów
przestêpczych. Studium
przypadku oparte bêdzie
równie¿ na doœwiadczeniach kadry naukowo-dydaktycznej, które zosta³y
zdobyte w trakcie wieloletnich doœwiadczeñ w pracy
s³u¿b porz¹dku publicznego.
Absolwenci naszego kierunku bêd¹ mogli, po zako-

ñczeniu studiów, ubiegaæ siê
w postêpowaniu kwalifikacyjnym o przyjêcie do s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny.
Do
jednych
z
najwiêkszych formacji mundurowych w tym zakresie nale¿y Policja, która zgodnie z
zapisami rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji w sprawie
szczegó³owych warunków
odbywania szkoleñ zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji pozwala
Komendantowi G³ównemu
Policji zawieraæ porozumienia ze szko³ami wy¿szymi
prowadz¹cymi studia na kierunkach prawo, administracja, bezpieczeñstwo wewnêtrzne i bezpieczeñstwo
narodowe o realizacji w ramach tych kierunków treœci
kszta³cenia wybranych z
programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów. Powy¿sze powoduje, ¿e absolwenci takich kierunków, po przyjêciu do
s³u¿by, odbywaj¹ skrócone
podstawowe szkolenia zawodowe realizowane dla policjantów.
DR ROBERT MACIEJCZYK
Wydzia³ Administracji i
Bezpieczeñstwa Narodowego
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Polska gospodarka ma się dobrze
Rz¹d tchn¹³ w Polaków optymizm i dumê narodow¹.
wych ludzi. Trzeba Niemcom
uzmys³awiaæ, ¿e te polskie
nieporz¹dki, które oni nazywaj¹ jeszcze dzisiaj „polnische Wirtschaft”, utrwalane
by³y w Polsce ju¿ przez saskich królów niemieckich,
którzy w³adali Polsk¹ w
XVII-XVIII wieku - jeden pijak a drugi rozpustnik, który czasu na rz¹dzenie nie
mia³, bo po sobie zostawi³
ok. 300 dzieci pokojówkom,
przygodnym paniom wiejskim i innym damom królewskiego dworu. Po Sasach i niemieckim nie³adzie
123 lat zaborów trzeba by³o w
Polsce wszystko budowaæ od
podstaw i po Niemcach porz¹dek zrobiæ. PóŸniej I wojna
œwiatowa przez Niemcy wywo³ana Polskê doszczêtnie
zniszczy³a i ten „niemiecki nieporz¹dek” nam zostawi³a, ¿e
trzeba by³o ca³y okres miêdzywojenny naprawiaæ i odbudowywaæ. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego te¿
nam Niemcy nie u³atwiali rozwoju, choæby wojn¹ celn¹, dywersj¹ pieniê¿n¹ i wrog¹ propagand¹. A póŸniej niemiecka
II wojna œwiatowa i to co posprz¹taliœmy i naprawiliœmy w
ci¹gu 20 lat wolnoœci okresu
miêdzywojennego, znowu niweczy nam nie kto inny tylko
Niemcy t¹ rozpêtan¹ wojn¹. I
znowu jakby od pocz¹tku po
Niemcach odbudowujemy
Polskê zniszczon¹ w 70-80
%, sprz¹tamy po nich gruzowiska miast i wsi, odbudowujemy od nowa zbombardowane przez nich fabryki, domy,
ulice, drogi , mosty, szko³y i
szpitale. Niemcy to wszystko
co nam zniszczyli przez
dwa wieki nazywaj¹ dzisiaj
„polnische Wirtschaft” i w
dodatku to poni¿aj¹ce nas
pojêcie uwieczniaj¹ w swoim s³ownictwie jako synonim ba³aganu i nieporz¹dku
polskiego. Bezczelnoœæ nie
maj¹ca sobie równej! Nasi politycy, a szczególnie ta uprzywilejowana kasta proniemiecka, tak czêsto wyje¿dzaj¹ca
na konsultacje do Berlina, powinna upomnieæ siê o skasowanie tego poni¿aj¹cego nas
pojêcia w dalszym ci¹gu
obecnego w s³ownikach i jêzyku niemieckim. Tylko, ¿e chyba to im wcale, z jakichœ nieznanych wzglêdów, nie przeszkadza. Mnie przeszkadza, i
to bardzo, a szczególnie podczas ró¿nych spotkañ z s¹siadami z za Odry. Polska z tej
po¿ogi niemieckiej, z tej ruiny
pozostawionej nam po zaborach i okupacji niemieckiej powstaje i robi powa¿ne porz¹dki. Gdyby nie ta kilkakrotnie powtarzaj¹ca siê
po¿oga niemiecka to bylibyœmy znacznie dalej w swoim rozwoju gospodarczym i
spo³ecznym. O tym trzeba

Fot. Archiwum

Jest to bardzo wa¿ne, gdy¿
oznacza, ¿e w Polsce
nast¹pi³y zmiany, które s¹ w
wiêkszoœci akceptowane, jako
te prowadz¹ce do lepszego i
znacznie stabilniejszego ¿ycia
Polaków. Min¹³ pierwszy
kwarta³ bie¿¹cego roku w klimacie wysokiego optymizmu
spo³eczeñstwa. To zjawisko,
któremu na imiê optymizm zawsze towarzyszy dobrej dynamice rozwoju i musi mieæ
wzglêdnie charakter trwa³y.
Czy Rz¹d bêdzie mia³ œrodki
finansów, aby dalej kontynuowaæ politykê wyrównywania
poziomu ¿ycia w stosunku do
choæby naszych s¹siadów z
za Odry? Czy wystarczaj¹co
umocni nasz¹ gospodarkê?
Te pytania przysz³y mi do
g³owy
po
tym
jak
przeczyta³em, ¿e w wydanym w 1987 roku S³owniku
potocznego jêzyka niemieckiego (Wörterbuch der deutschen Umgangssprachen pod
redakcj¹ Heinza Küppera) istnieje oficjalnie i do u¿ywania
w
niemieckim
jêzyku
wspó³czesnym pojêcie „polnische Wirtschaft” jako synonim
„niewyobra¿alnego
nie³adu”. Okreœlenie to powsta³o jeszcze w czasach zaboru pruskiego, by bardzo negatywnie stygmatyzowaæ Polskê
i
podtrzymywaæ
ksenofobiczny
nurt
w
spo³eczeñstwie niemieckim
wobec Polaków. „Pojêcie „polnische Wirtschaft” pojawia siê
od pierwszego niemieckiego
rozbioru Polski, póŸniej w
okresie miêdzywojennych napiêæ Niemców wobec Polaków, a nastêpnie w okresie II
wojny œwiatowej. Niemcy
zbrojnie z planem likwidacji
pañstwa i narodu polskiego
napadli, zniszczyli i rozkradli
nasz kraj zas³aniaj¹c siê szyldem „polnische Wirtschaft”. W
okresie powojennym do chwili
obecnej równie¿ ten poni¿aj¹cy nas Polaków slogan
by³ w niemieckiej narracji
obecny, o czym œwiadczy
przytoczony
przyk³ad
wspó³czesnego s³ownika niemieckiego utrwalaj¹cego to
poni¿aj¹ce nas pojêcie. „Polnische Wirtschaft” mo¿na
znaleŸæ w licznych tekstach
niemieckich, w literaturze
piêknej, w publicystyce, w
s³ownikach i encyklopediach,
a nawet w sztukach operetkowych - wyjaœnia mi jeden ze
znaj¹cych dobrze jêzyk niemiecki. Dostêpne w Polsce
Ÿród³a potwierdzaj¹ aktualnoœæ tego pojêcia w potocznym jêzyku wielu Niemców.
Przede wszystkim to pojêcie
usprawiedliwia³o wszystkie
napaœci Niemców na Polskê,
jako kraju nie³adu i niegospodarnoœci, a przede wszystkim
usprawiedliwia³o traktowanie
Polaków jako mniej wartoœcio-

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

Niemcom przypominaæ, bo
oni jeszcze operuj¹ tym starym poni¿aj¹cym nas pojêciem „polnische Wirtschaft” choæ to w zasadzie
ich „porz¹dek”. To raczej powinien nazywaæ siê „deutsche
Wirtschaft”.
Wraz z tym naszym
porz¹dkowaniem gospodarki
po Niemcach wzrasta w koñcu optymizm i poczucie dumy narodowej Polaków.
Wzrastaj¹ te¿ oczywiœcie
oczekiwania wzrostu poziomu
¿ycia naszego wykszta³conego i pracowitego spo³eczeñstwa. Wszystko zale¿y przecie¿ od wydolnoœci finansowej
naszej, jak i z nami skorelowanej europejskiej gospodarki.
Emeryci, szczególnie ci z najni¿szymi emeryturami, te tzw.
wojenne i tu¿ powojenne roczniki osób najbardziej skrzywdzonych niemieck¹ wojn¹,
licz¹ na podwy¿kê swych
emerytur. Pracownicy w firmach, nie pamiêtaj¹cy po¿ogi
niemieckiej,
szczególnie
m³odzi, te¿ na swoje podwy¿ki
czekaj¹. Widz¹, ¿e w ich firmach krêci siê teraz lepiej, towar schodzi i przybywa zamówieñ. Œrednia p³aca posz³a o
kilkaset z³otych w górê wraz z
optymizmem Polaków. „Polnische Wirtschaft” dzisiaj
Polakowi kojarzyæ siê powinien z sukcesem gospodarczym, z odbudow¹ polskiego przemys³u, porz¹dkowaniem naszych miast i wsi, z
autostradami i dynamicznym rozwojem, a nie jak
Niemcom z polskim ba³aganem. Dzisiaj jesteœmy ju¿
optymistami z g³ow¹ podniesion¹ i pewnie stoj¹cych na

w³asnych nogach. Obawiamy
siê niepokoj¹cych sygna³ów z
ró¿nych krajów Unii Europejskiej o nie najlepszej tam koniunkturze gospodarczej i
ma³o optymistycznych prognozach. Analitycy podaj¹, ¿e
z zachodu „wieje” stagnacj¹,
¿e ten g³ówny „koñ poci¹gowy
UE” jakim s¹ Niemcy ma powa¿n¹ zadyszkê i na pewno
nie poci¹gnie do przodu gospodarek niektórych pañstw
zale¿nych od niemieckiej gospodarki. S³yszymy i w TV widzimy, co dzieje siê w „pysznej i zarozumia³ej” Francji pod
prezydentur¹ Macrona. „¯ó³te
Kamizelki” na ulicznych demonstracjach krzycz¹, ¿e tam
siê na godnym poziomie ju¿
nie da ¿yæ. Narzekaj¹ Szwedzi, bo emigranci zabrali im
socjal i mieszkania, a czêsto
ca³e dzielnice. Buntuj¹ siê
Hiszpanie, Grecy i Portugalczycy, gdy¿ ich stopa ¿yciowa
spad³a mocno, a bezrobocie i
k³opoty finansowe w zwi¹zku
ze stref¹ euro, nie gwarantuje
im ani krzty nadziei i optymizmu. Nastroje niezadowolenia
panuj¹ we W³oszech z pretensjami wobec Niemiec, których obwinia siê za stagnacjê i
k³opoty finansowe W³och. W
tych krajach optymizmu nie
ma, a nadzieja jest tam
nadw¹tlona. U nas zafundowaliœmy
sobie
nowy
porz¹dek, z coraz mniejszym
uzale¿nieniem od Niemiec i
ich cyklu koniunkturalnego,
nie odcinaj¹c siê od s¹siedzkiej wspó³pracy.
W Niemczech optymizm
te¿ zaczyna byæ „towarem”
deficytowym. „Ci¹gle gdzieœ
zamachy, antysemityzm, na-

pady, molestowanie kobiet
przez przybyszów z dalekiego
po³udnia, strach wychodziæ
wieczorami na ulicê wielu
miast, w wielu szkolnych klasach niemieckie dzieci s¹
mniejszoœci¹ i czêsto przeœladowane, a Berlin powoli staje
siê muzu³mañski. Niemcy
maj¹ podstawy do pesymizmu” - mówi jeden z cz³onków
niemieckiej
delegacji
goszcz¹cej w Centrum Charytatywnym im. Jana Paw³a II w
Gorzowie Wlkp.
Polska
ci¹gle jeszcze walczy z doœæ
ciasnym gorsetem na³o¿onym
nam przez UE, a mimo to nie
mo¿emy powiedzieæ, ¿e nie
brakuje nam Polakom optymizmu w œwietle obfitoœci naszych sukcesów. Polacy ju¿
niechêtnie bior¹ nisko op³acane
prace
czêsto
w
ur¹gaj¹cych godnoœci warunkach bytu. Dzisiaj Polak nie
musi myœleæ o wyjeŸdzie choæby na zbiór szparagów w
Niemczech czy winogron i
ogórków we Francji lub tulipanów i warzyw w holenderskich
szklarniach. Dzisiaj tak¹ pracê
ma na miejscu w Polsce i zarobek relatywnie nie wiele
mniejszy od tego na zachodzie. Ubywa Polaków w wielu
pañstwach europejskich, a
szczególnie ostatnio w Wielkiej Brytanii. W Polsce, w niektórych województwach, bezrobocie spad³o do 3,7% i jest
jednym z najni¿szych w UE.
Pamiêtam jak siê „podle” czuliœmy, niczym druga kategoria
ludzi, podczas zreszt¹ bardzo
rzadkich wyjazdów na zachód
w latach 70-si¹tych, a nawet i
póŸniej. Patrzono na nas z politowaniem, a jak gdzieœ ktoœ
da³ nam kilka dolarów, to
uwa¿ano to za mi³osierny gest
pomocy biednemu Polakowi.
Co tu du¿o mówiæ, przecie¿
ten model polskiej biedy pod
szyldem „polnische Wirtschaft” przejêliœmy po II wojnie
œwiatowej po barbarzyñskim
wymordowaniu 6 mln. Polaków i zniszczeniu przez Niemców 70-80% naszej gospodarki, rozkradzeniu polskiego
dorobku kultury ca³ych pokoleñ.
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e
dzisiaj w Europie o nas Polakach zaczynaj¹ mówiæ z
podziwem i pokazywaæ nas
jako dobry przyk³ad gospodarowania, przyk³ad pañstwa, które nie tylko wyró¿nia siê swym rozwojem,
ale wskazywane jest jako
pañstwo przewodz¹ce pañstwom Trójmorza, Grupie
Wyszehradzkiej i czêœci Europy Œrodkowowschodniej.
A jednak Polska podnios³a siê
z tego gospodarczo-spo³ecznego poni¿enia. Analitycy Narodowego Banku Polskiego
podali prognozy, ¿e Polska
ma realne szanse rozwijaæ siê

w 2019 roku i w latach nastêpnych na poziomie 4-4,7%.
Dla porównania: Niemcy ze
wzrostem PKB 0,7 %. Od
2017 roku mamy w Polsce
systematyczny rozwój, który
za 2018 rok zaowocowa³
wzrostem gospodarki 5,1 %.
By³ to jeden z najlepszych wyników w Europie. Dzisiaj widzimy, jak wa¿ne jest oparcie
tego rozwoju na zdrowych zasadach Planu Morawieckiego
opartego na efekcie optymizmu zbiorowego, którego warunkami sukcesu s¹ w³asne
banki, innowacje, rozwój lokalnej przedsiêbiorczoœci, nowoczesne rolnictwo i uwolnione przetwórstwo rolne w
ka¿dej zagrodzie, reaktywacja
narodowych sztandarowych
koncernów,
aktywizacja
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z lokalnym polskim
handlem. Z tego uporz¹dkowanego modelu gospodarki
zaczêliœmy byæ znani w ca³ym
œwiecie. W wielu krajach zaczêto powo³ywaæ siê na model polski, jako ten skuteczny i
godny naœladowania. Po raz
pierwszy od rozpoczêtej
przez Niemców II wojny
œwiatowej zaczêliœmy mieæ
satysfakcjê i poczucie dumy narodowej ze swoich
wyników, z tego, ¿e nas zaczêto zaliczaæ do gospodarek wzorcowych. Polska
gospodarka ma siê dobrze i
wesz³a w bardzo dobrej kondycji w 2019 rok, na tle widocznego spowolnienia w
Europie Zachodniej. Od niedawna jesteœmy w tej samej
grupie krajów rozwiniêtych co
USA, Japonia, Niemcy, Anglia
i W³ochy.
Po wyborach do Europarlamentu uk³ad si³ zmieni siê
diametralnie. Jestem przekonany, ¿e ten poni¿aj¹cy
nas slogan „polnische
Wirtschaft” wraz z dotychczasow¹
dyskryminacj¹
Polski odejdzie bezpowrotnie wraz z tymi, którzy Polsce w UE szkodzili, a dla
których demokracja okaza³a
siê surowa i zamknê³a im
wejœcie na brukselskie salony. Patrz¹c na wiele znanych
mi ró¿nych czynników rozwoju
tych zewnêtrznych jak i wewnêtrznych mogê bez wiêkszego ryzyka powiedzieæ, ¿e
otrzymaliœmy od Opatrznoœci
szansê ma rozwój polskiej
gospodarki
i
dobrobyt
spo³eczeñstwa jakiego dotychczas ¿adne z pokoleñ Polaków nie by³o uczestnikami.
To buduje nasz optymizm i
dumê narodow¹, których to
wartoœci nam brakowa³o, a dzisiaj potrzebujemy ich jak wody
i powietrza do ¿ycia. Takiej
konstelacji warunków Polska
jeszcze nigdy nie mia³a i daj
Bo¿e by ich nie zmarnowa³a.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Czy Mieczysław Rzeszewski po
Wybra³ sobie dziedzinê sztuki, która nie umo¿liwia robienia wystaw, organizowania wernisa¿y, oceniania w recenzjach.
Zajmuje siê aran¿acj¹
wnêtrz. Mo¿e wiêc tylko zaprosiæ do restauracji “S³owiañskiej”, do restauracji “Worone¿”, do oœrodka wypoczynkowego
“Stilonu”
w
Lubniewicach, do domów
wczasowych
gorzowskich
firm w Miêdzyzdrojach, do
klubu “Lamus”, do Biura Wystaw Artystycznych, do wielu
innych miejsc u¿ytecznoœci
publicznej, na których odcisn¹³ swoje piêtno i swój
gust.

Nowocześnie i praktycznie

Fot. Ireneusz Szmit

Mieczys³aw
Rzeszewski
ukoñczy³ studia artystyczne w
Toruniu na nowo otwartym
wówczas wydziale aran¿acji
wnêtrz. Studiowa³ w latach
50., gdy plastykom wyznaczano miejsce wœród specjalnoœci u¿ytecznych, a nie artystycznych. Œwie¿e by³y jeszcze powojenne rany i
przekonanie, ¿e trzeba mieæ
fach w rêku. On tak¿e
postawi³ na fach, a na pewno
na fachowoœæ. ¯eby dobrze
wykonywaæ tê specjalnoœæ,
musia³ sam posi¹œæ wcale
nieartystyczn¹ wiedzê z zakresu technologii wielu materia³ów u¿ywanych przy wystroju wnêtrz. W³aœnie dlatego, ¿e zajmuje siê urod¹
wnêtrz, umie oceniæ wartoœæ
tego, co nas otacza, lubi ³adne przedmioty codziennego
u¿ytku, a tak¿e du¿ym szacunkiem otacza rzemieœlników, którzy potrafi¹ tworzyæ
takie przedmioty.
Musia³ poznaæ historiê sztuki i historiê rzemios³a. A st¹d
ju¿ krok do kolekcjonerstwa,
do gromadzenia rzeczy ³adnych, obok których nie sposób przejœæ obojêtnie.

Do swojej pracowni na najwy¿szym piêtrze w budynku
na rogu Jagie³³y i D¹browskiego Mieczys³aw Rzeszewski
zaprasza tylko nielicznych. To
prawda, ¿e pokonanie 99
schodów do przyjemnoœci nie
nale¿y, wiêc tym artysta
t³umaczy rzadkie zaproszenia.
Ale jest jeszcze drugi powód, który uwidacznia siê dopiero na miejscu. Trzy czwarte powierzchni pracowni jest
niedostêpne, bo wype³niaj¹ j¹
stare meble zestawione jedne
obok drugich, stare ramy,
du¿o obrazów olejnych, jakieœ
rycerskie zbroje lub ich fragmenty, mnóstwo porcelanowych bibelotów, dziwne tkaniny i kilimy, jest nawet he³m
p³etwonurka.
Nie da siê ukryæ, ¿e to pomieszczenie na pierwszy rzut
oka sprawia wra¿enie graciarni. Dopiero gdy Mietek za-

cznie opowiadaæ o tylko wybranych przedmiotach, gdy
wska¿e ich nadzwyczajne
wartoœci i walory, od ¿adnego
nie sposób oderwaæ oczu.
Jest przy tym Mieczys³aw
Rzeszewski koneserem niezwyk³ym, bo nie przywi¹zuje
wagi do odnawiania, a nawet
odczyszczania swoich eksponatów. Im urody dodaje czas
nios¹cy jakieœ drobne uszkodzenia, wyblakniêcia, nawet
kurz nieuchronnie wdzieraj¹cy siê wszêdzie tam,
gdzie dostêp trudny.
Dopiero w otoczeniu tych
przedmiotów pe³nych urody,
ale jednoczeœnie jakby zaniedbanych, Rzeszewski czuje siê dobrze. Tu na du¿ym
stole kreœli projekty nietypowych mebli, lamp, kutych
¿elaznych ozdób, których tak
du¿o w jego wnêtrzach.

Może byłby Szwedem

Wkrótce po osiedleniu siê w
Gorzowie zaprojektowa³ kawiarniê “Letni¹”. Zachwyca³a
wtedy lekkoœci¹ konstrukcji i
odwag¹ w kolorystyce. Presti¿ow¹ i wa¿n¹ - jak siê potem
okaza³o
prac¹
by³a
aran¿acja restauracji “S³owiañskiej”. Jej wnêtrze jest nie-

ciekawe: po prostu w¹ska
kiszka. Jak j¹ urozmaiciæ, jak
ociepliæ w odbiorze, a równoczeœnie nadaæ jej s³owiañski
charakter?
Rzeszewski lubi drewno, kamienie, miedŸ, materia³y naturalne. Z nich to wyczarowa³
wojów strzeg¹cych filarów,
zaprojektowa³ nietypowe mozaiki, stworzy³ wnêtrze, jakiego wówczas, we wczesnych
latach 60., nigdzie jeszcze nie
by³o. Tu specjalnie zatrzymywa³y siê wycieczki jad¹ce nad
morze, tu kierowano nielicznych wtedy zagranicznych turystów.
To wnêtrze mog³o zmieniæ
¿ycie Mieczys³awa Rzeszewskiego. Zobaczy³ je pewien
zasobny Szwed i postawi³ zaprosiæ jego autora do swojego kraju. Mia³ dla niego du¿o
zamówieñ. A trzeba pamiêtaæ, ¿e wówczas wyjazd z
kraju, nawet na krótko, by³
prawie niemo¿liwy. Szwed
za³atwi³ u siebie wszystkie
formalnoœci, te¿ nie³atwe, bo
zwi¹zane z zaproszeniem
konkurencyjnego plastyka, w
Polsce zabiega³ o paszport
dla Rzeszewskiego. Ale Mietek ostatecznie zrezygnowa³ z
wyjazdu. Ci¹gle trzyma³y go

Fot. Archiwum

Cuda w graciarni

M. Rzeszewski w swojej pracowni w budynku na rogu ul. Jagiełły i Dąbrowskiego (1994 r.)

Aranżacja ośrodka wypoczynkowego Stilonu w Lubniewicach była jego zasługą

obowi¹zki zwi¹zane z prac¹
spo³eczn¹.
Dziœ uwa¿a, ¿e zrobi³ Ÿle, ¿e
nie powinien przedk³adaæ
ró¿nych funkcji nad satysfakcjê artystyczn¹ i przygodê
¿yciow¹. Ale tamta szansa ju¿
nie powróci. Jakby w ramach
rekompensaty, gdy kilka lat
póŸniej strona polska zobowi¹za³a siê do uruchomienia
we Frankfurcie nad Odr¹ restauracji
“Polonia”,
jej

aran¿acjê zlecono Rzeszewskiemu. Ale by³ to tylko Frankfurt w NRD i zlecenie polskie.

Wszędzie obecny

Przez ca³e ¿ycie Mieczys³aw
Rzeszewski pe³ni³ ró¿ne funkcje spo³eczne. Przez wiele lat
by³ radnym Rady Miejskiej,
przez wiele lat prezesowa³
gorzowskiej grupie cz³onków
Zwi¹zku Polskich Artystów
Plastyków, czyli by³ wicepre-

zesem zielonogórskiego oddzia³u. Dzia³a³ w Gorzowskim
Towarzystwie Kultury, w wielu
komisjach, radach i innych
cia³ach spo³ecznych. Z jego
opini¹ liczyli siê zawsze ci,
którzy pe³nili miejskie i wojewódzkie funkcje urzêdowe.
To on nadawa³ ton legendarnemu “Stolikowi nr 1” z lat
60., potem udziela³ siê w równie opiniotwórczym NOT-cie,
teraz szefuje Radzie Klubu
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owinien żałować tamtych lat?

Fot. Archiwum

Mieczys³aw Rzeszewski

Fot. Archiwum

Prestiżową i ważną pracą była aranżacja restauracji “Słowiańskiej”, która przez długie lata funkcjonowała vis a vis katedry (1995r.)

Restauracja Woroneż na osiedlu Słonecznym zawdzięczała w jakiejś mierze swój klimat i urok
M. Rzeszewskiemu (1995r.)

Myœli Twórczej “Lamus”,
jest delegatem do Narodowej Rady Kultury. A jeœli siê
zdarzy jakieœ zebranie lub
spotkanie ludzi kultury bez
Mietka, to jakby brakowa³o
najwa¿niejszej osoby, jakby
by³o niewa¿ne. Ci¹g³¹ jego
trosk¹ jest bujny rozwój kultury Gorzowa, jej promieniowanie na ca³y region i
obecnoœæ ludzi kultury we
wszystkim, co wa¿ne w

¿yciu miasta i województwa.

Solidne i szacowne

W zasadzie nie przyjmuje
zleceñ od osób indywidualnych. Jeœli ju¿, to wy³¹cznie
od znajomych, którym nie potrafi
odmówiæ.
Lubi
aran¿owaæ miejsca, które odwiedza wiele osób, chce, by
jego gust kszta³towa³ normy
estetyczne i by odbiorcy jego

sztuki odrzucali bylejakoœæ.
Jego wnêtrza s¹ solidne i
szacowne. Nie podoba mu
siê obecna moda ozdabiania
rurkami i kafelkami. Twierdzi,
¿e szybko znu¿ymy siê t¹
prostot¹, ¿e cz³owiek potrzebuje przedmiotów nie tylko
funkcjonalnych, ale i piêknych.
W poprzednich latach pracowa³ zazwyczaj na zlecenie
zasobnych firm jak “Stilon”

lub dawna “Przemys³ówka”.
Wiedzia³, ¿e ma du¿o czasu
na dopracowanie detali. To
mu dawa³o poczucie bezpieczeñstwa, bo nie lubi pracowaæ szybko. Jest staranny i
dok³adny. Czêsto zdarza³o
mu siê, ¿e nie dotrzymywa³
terminu, ¿e opóŸnia³ poszczególne fazy inwestycyjne. Nie
lubi byæ ponaglanym. Dlatego
uwa¿a, ¿e nie nadaje siê do
wspó³czesnych czasów, gdy
trzeba pracowaæ szybko i terminowo. Nie przyjmuje zleceñ
ma³ych, nie lubi po kimœ poprawiaæ, nie cierpi dyskusji ze
zleceniodawcami. Wie, ¿e
oddaje towar w pierwszym
gatunku, wiêc nie interesuje
go gust zleceniodawcy.
Jest dumny z renowacji jego
ukochanej
“S³owiañskiej”.
Obecny w³aœciciel pozwoli³
mu dzia³aæ samodzielnie. I
wnêtrze jest naprawdê eleganckie.

Dojrzałe damy

Ostatnio Mieczys³aw Rzeszewski ma nowe zajêcie.
Ca³kiem dla siebie niespodziewanie sta³ siê w³aœcicielem niedu¿ego domku w centrum Krynicy. Postanowi³ tam
przenieœæ choæby czêœæ

mebli, które teraz zajmuj¹
pracowniê. Przy okazji odkry³
wspania³e ramy. Same, bez
obrazów. I po niemal trzydziestu latach zaj¹³ siê malowaniem, a dok³adniej rysowaniem pastelami, ale metod¹ w³asn¹, oryginaln¹
daj¹c¹ efekt malarstwa olejnego. Rysuje dojrza³e damy,
najczêœciej w pozach niedba³ych. ¯artuje, ¿e uprawia
malarstwo ramowe.
Koñczy siê piata kadencja
sprawowania przez Rzeszewskiego mandatu miejskiego radnego. Jest okazja,
by spojrzeæ za siebie, by
oceniæ minione lata. Z gorycz¹ w g³osie mówi, ¿e
¿a³uje tamtych lat, czasu
spêdzanego na posiedzeniach i radzeniach, ¿e efekty
tej dzia³alnoœci s¹ niewielkie.
Ale zapytany, czy zrezygnowa³by z kandydowania, odpowiada, ¿e jeszcze nie
podj¹³ ostatecznej decyzji.
Zawsze chce byæ w centrum
spraw dla miasta najwa¿niejszych.
KRYSTYNA KAMIÑSKA

Artyku³ opublikowany w
piœmie “Za Oknem”1994 r.
nr 3.

Urodzi³ siê 1.01.1931 r. w
Pakoœci. W 1956 roku ukoñczy³
Wydzia³ Sztuk Piêknych UMK w
Toruniu ze specjalnoœci¹
architektura wnêtrz i sztuka
dekoracyjna. Z Gorzowem
zwi¹zany by³ od 1957 roku. Do
1970 r. pracowa³ jako nauczyciel
wychowania plastycznego i
wyk³adowca historii sztuki w
Liceum Pedagogicznym i
nastêpnie w Studium
Nauczycielskim, potem
zajmowa³ siê wy³¹cznie prac¹
twórcz¹ i dzia³alnoœci¹ na rzecz
miasta jako radny oraz cz³onek
wielu stowarzyszeñ o profilu
kulturalnym. W Radzie Miasta
Gorzowa zasiada³ blisko 30 lat
(1973-2002).
Zmar³ 27.06.2005 r.
Pochowamy jest w Alei
Zas³u¿onych na gorzowskim
cmentarzu. Ma pami¹tkow¹
tablicê w Alei Gwiazd na
Starym Rynku.
Prace Mieczys³awa
Rzeszewskiego wyznacza³y
oryginalnoœæ Gorzowa i mia³y
wp³yw na upodobania
plastyczne mieszkañców.
Spoœród licznych wnêtrz bez
wiêkszych zmian zachowa³a siê
aran¿acja obecnego Miejskiego
Oœrodka Sztuki, dlatego ma
dziœ wartoœæ historyczn¹.
Najbardziej lubi³
metaloplastykê, chêtnie
wykorzystywa³ metal we
wnêtrzach, a tak¿e projektowa³
oryginalne bramy, kraty,
ogrodzenia, np. bramê do
Pa³acu Biskupów przy ul.
Borowskiego. Jego mostek w
Parku Wiosny Ludów i fontanna
w Parku Kopernika do dziœ
pozosta³y w krajobrazie miasta.
Nie ma ju¿ albo zdecydowanie
zmieni³y kszta³t artystyczny:
kawiarnia „Letnia”, oœrodek
wypoczynkowy „Stilonu” w
Lubniewicach, klub NOT (potem
klub „Magnat” w Miejskim
Centrum Kultury), sala herbowa
w Urzêdzie Miasta, restauracje:
„Pegaz”, „S³owiañska”, hotelu
„Stilon”, „Worone¿”, „Polonia”
we Frankfurcie n. O., Klub Myœli
Twórczej „Lamus”, oœrodek
wypoczynkowy „Ustronie
Leœne”, oœrodek wypoczynkowy
„Stilonu” w Miêdzyzdrojach,
wnêtrza w budynkach
wznoszonych przez
„Przemys³ówkê” („Gobex”) w
Polsce i w Niemczech.

K.K.
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Pociągi pod specjalnym nadzorem
Landsberg - miasto na wschodnich peryferiach Prus, le¿a³o na bardzo wa¿nym szlaku.

r e k l a m a

siê przyjrzeæ zapiskom o przejazdach s³awnych ludzi przez
Landsberg, to bardzo czêsto
mo¿na odnaleŸæ zapisek, aby
nikomu absolutnie nie zdradzaæ, i¿ jaœnie pan czy jaœnie
pani w³aœnie przez miasto
przeje¿d¿aæ bêd¹. I mo¿e siê
na chwilkê niewielk¹ zatrzymaj¹.
Zapiski i zakazy to jedno, ale
trudno przypuszczaæ, ¿e ciekawski landsberski ludek tak
po prostu i zwyczajnie odpuszcza³ sobie ogl¹danie poci¹gów
wioz¹cych ówczesnych celebrytów w nadziei, ¿e mo¿e koronowana g³owa nawet w œrodku
nocy zechce otworzyæ okno i
przez nie wyjrzeæ na mijana
w³aœnie okolicê.
Sprawa podró¿y koronowanych g³ów poci¹gami zosta³a
uregulowana stosownym zarz¹dzeniem, bo jak¿e by inaczej w biurokratycznych Prusach, które wyda³ 14 lipca
1890 Minister Robót Publicznych Niemiec. Precyzowa³o
ono zasady, a wiêc fakt, ¿e
ówczeœni
celebryci
podró¿owaæ bêd¹ zwykle
noc¹, na stacji pocz¹tkowej,
koñcowej oraz poœrednich poci¹gi pod specjalnym nadzorem musz¹ byæ dodatkowo
chronione przez specjalnie

Fot. Archiwum

Najpierw têdy przemieszczano siê konno i karetami, a potem dosz³a niezwykle wa¿na
linia kolejowa. Ma³o kto wie, ¿e
przez senny Landsberg przejecha³o bardzo wielu ciekawych, a niekiedy egzotycznych postaci.
Zmiana w sposobie pokonywania d³ugich odleg³oœci, czyli
przesiadka z karety lub dyli¿ansu do poci¹gu nast¹pi³a w
XIX wieku. I tak samo by³o w
Prusach, gdzie szybko powstawa³y kolejne linie ³¹cz¹ce
kolejne miasta. Tak sta³o siê i z
Landsbergiem, który w latach
70. XIX wieku zosta³ po³¹czony z Krzy¿em i Kostrzynem.
Przez miasto bowiem przeprowadzono liniê Pruskiej Kolei
Wschodniej. Po przebudowie
linii, czyli wzniesieniu zabytkowej dziœ estakady oraz przeprowadzeniu po³¹czenia do
Miêdzyrzecza, Landsberg sta³
siê bardzo wa¿nym miejscem
na kolejowej mapie kraju. I
w³aœnie przez miasto doœæ
czêsto przeje¿d¿a³y koronowane g³owy.
Zwykle tak jest, ¿e jak przez
jak¹œ miejscowoœæ przeje¿d¿a
ktoœ znaczny, to siê go wita,
ustawiaj¹ siê ciekawscy, taki
celebryta w jakiœ sposób zaznacza swoj¹ obecnoœæ. A jak

Tak wyglądał landsberski dworzec, przez który przejeżdżały
koronowane głowy

wystawione stra¿e oraz nie
wolno podchodziæ do wagonów, chyba ¿e bêdzie w konkretnej sprawie inne zarz¹dzenie. No i co najwa¿niejsze,
rozporz¹dzenie surowo zabrania³o jakichkolwiek demonstracji czy powitañ podró¿uj¹cych
dostojników.
Szczególnie
mocno dotyczy³o to zw³aszcza
stacji poœrednich, na których
ewentualnie poci¹g z celebrytami mia³ siê zatrzymaæ na
chwilkê.
Jak popatrzeæ na wykaz
ówczesnych celebrytów, koronowanych lub ksi¹¿êcych
g³ów, jakie przejecha³y przez
Landsberg, robi siê ciekawa
lista. Wykaz ten zachowa³ siê
w zbiorze akt w Pañstwowym
Archiwum w Gorzowie.
No i tak przez Landsberg
przejecha³ w styczniu 1893 roku Wielki Ksi¹¿ê Aleksy. To

ciekawa postaæ. By³ dowódc¹
floty rosyjskiej, w m³odoœci
prze¿y³ katastrofê morsk¹. Poniewa¿ zosta³ odsuniêty od
godnoœci dowódczych, wyjecha³ do Pary¿a. Dlatego te¿
nie zgin¹³ w masakrze, jaka
spotka³a carsk¹ rodzinê po rewolucji paŸdziernikowej.
Kilka dni póŸniej przez miasto przejecha³ Wielki Ksi¹¿ê
Nastêpca Tronu Rosji. Móg³ to
byæ Miko³aj II Romanow. Ale
dziœ trudno wyrokowaæ, poniewa¿ Ÿród³o nie precyzuje.
Móg³ to byæ bowiem tak¿e Aleksander Aleksandrowicz Romanow.
Natomiast bardzo dok³adnie
wiadomo, ¿e w nocy z 8 na 9
listopada 1899 na 14 minut
zatrzyma³ siê w Landsbergu
poci¹g wioz¹cy Cesarza i Cesarzow¹ Rosji, czyli Miko³aja II
Romanowa i jego ¿onê Mariê

Fiodorownê. I tu ju¿ œrodki
ostro¿noœci by³y wzmo¿one,
bo w³adze nakaza³y postawiæ
dodatkowego policjanta na ulicy Mostowej.
Zreszt¹ cz³onkowie rodziny
Romanowych przez Landsberg przeje¿d¿ali jeszcze
kilka razy, ale nie byli a¿ tak
wysoko w hierarchii.
O ile Romanowowie to jednak nie bardzo egzotyczni
podró¿ni byli, o tyle ju¿ szach
perski czy w³adca Syjamu jak
najbardziej tak. I w³aœnie tacy
podró¿nicy przez Landsberg
jechali. I tak 15 wrzeœnia 1902
roku przez miasto przejecha³
Szach Perski. I choæ Ÿród³o nie
podaje, który to by³, dziœ ³atwo
to ustaliæ. Ni mniej, ni wiêcej
przez Landsberg podró¿owa³
Mohammad Ali Szah z dynastii Kad¿arów. Wst¹pi³ na tron
po œmierci swojego ojca Mozzaffar-ad-Din-Szaha. By³ przeciwnikiem konstytucji, dlatego
zniós³ j¹ w roku 1907 jako
sprzeczn¹ z prawem islamskim, jak i rozwi¹za³ parlament. Musia³ abdykowaæ, potem rozpêta³ próbê rewolucji,
która siê nie uda³a i ostatecznie wyl¹dowa³ w Stambule.
Inna kolorow¹ z dzisiejszego
punktu widzenia postaci¹, jaka
zahaczy³a na kilka minut by³

„Jego Królewska Wysokoœæ
Ksi¹¿ê Syjamski”, który przejecha³ przez Landsberg 2
czerwca 1904 roku w drodze
do z Petersburga do Berlina.
Móg³ to byæ ksi¹¿ê Vajirunhis,
syn w³adcy Tajlandii, znaczy
ówczesnego Syjamu Czulalongkorna (Ramy V).
Mog³ przez Landsberg przeje¿d¿aæ su³tan Singapuru, bo
tak by wynika³o z tras jego
podró¿y po Europie, ale nie
ma potwierdzonych danych na
temat jego pobytu w mieœcie.
Jednak najczêœciej przez
Landsberg przeje¿d¿ali cz³onkowie panuj¹cego w Niemczech rodu Hohenzollern. I
nawet sam cesarz Wilhelm II
kilkanaœcie razy przez Landsberg przeje¿d¿a³. Czêsto towarzyszy³y mu jego ¿ony,
pierwsza Augusta Wiktoria, a
po jej œmierci druga Wilhelmina
Fryderyka Luiza Ida Reuss..
Jak widaæ, ciekawi ludzie
przez miasto przeje¿d¿ali.
ROCH

Korzysta³am m.in. z: Stanis³awa
Janicka, Wielcy na chwilkê w Gorzowie, „Nadwarciañski Rocznik
Historyczno-Archiwalny” nr 7, t. 2,
2000, ss. 31-37; Jerzy Krassuski,
Historia Niemiec, Ossolineum
1998, ss. 230-330.
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Jest to po prostu zwykłe miejsce do życia
Z dr. Bogus³awem Bukowskim, socjologiem, wyk³adowc¹ Wy¿szej Szko³y Biznesu, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum Bogus³awa Bukowskiego

- Kolejny raz na osiedlu
S³onecznym
chuligani
zniszczyli nowo wyremontowane elewacje. A przecie¿ ca³y czas w mieœcie
s³ychaæ teksty, ¿e „wszyscy kochamy Gorzów”. To
jak to jest? Z jeden strony
kochamy Gorzów, a z drugiej go niszczymy?
- Ja bym jednak najpierw
zada³ pytanie, czy rzeczywiœcie kochamy Gorzów? Czy
tylko tak mówi¹ ci najbardziej zaanga¿owani, którym
wydaje siê, ¿e s¹ najbardziej
zaanga¿owani. Ja myœlê, ¿e
nie jest tak z t¹ mi³oœci¹ do
Gorzowa. Jak ka¿de inne
miasto, jest to po prostu
zwyk³e miejsce do ¿ycia. I to
niekoniecznie wzbudzaj¹ce
u wiêkszoœci mieszkañców
jakieœ szczególne emocje. A
jeœli chodzi o malunki, graffiti, akty wandalizmu nie dotycz¹ tylko jednego osiedla.
Przecie¿ zupe³nie niedawno
spektakularna akcja dotyczy³a zniszczenia jajek wielkanocnych na Kwadracie.
- W tym przypadku ponoæ
to dzieci dokona³y tego
zniszczenia.
- Tak naprawdê to nie ma
znaczenia, kto dokonuje tych
aktów wandalizmu. Mechanizm jest zawsze taki sam. I
trzeba dodaæ, ¿e nie jest to
specyfika Gorzowa. Nie jest
tak, ¿e jest to miasto wandali, dewastatorów czy ludzi
obojêtnych. To jest kwestia,
która dotyka wszystkie
wspó³czesne miasta. Zreszt¹
warto zauwa¿yæ, i¿ ten proceder korzeniami siêga a¿
do staro¿ytnoœci. Zastanowi³em siê sk¹d bierze siê
tendencj¹ do wandalizmu. I
podzieli³em sobie j¹ na trzy
kategorie.
- Zechce pan je przybli¿yæ?
- Pierwsza zwi¹zana jest z
kwestiami ekonomicznymi.
To jest przede wszystkim
bieda, która zawsze sk³ania
do jakichœ aktów frustracji.
Nie trzeba byæ socjologiem,
aby zauwa¿yæ zwi¹zki miêdzy wandalizmem a bied¹.
Prosty przyk³ad - po³udniowe
landy niemieckie s¹ wolne
od wandalizmu, podczas gdy
slumsy i biedne dzielnice
wielkich miast to centra wandalizmu. Drug¹ przyczyn¹
ekonomiczn¹ jest brak poczucia
w³asnoœci.
Nie
s³ysza³em bowiem, aby ktoœ
dokona³ aktu wandalizmu na
domu rodzinnym. To siê nie
zdarza. A zatem nie mamy
poczucia, ¿e to, co nas otacza, jest nasze i jesteœmy za
to odpowiedzialni. Przecie¿
szkoda, któr¹ my uczynimy,
albo ktoœ inny, faktycznie dotyka nas. Przestrzeñ, która
nas otacza, jest niczyja, jakby bez gospodarza. Ja od

B. Bukowski: Brakuje u nas miejsca do skutecznej wymiany zdań

niedawna
zarz¹dzam
spó³k¹, która administruje
prawie 2 tys. lokali w nieodleg³ym od Gorzowa Myœliborzu. I obserwujê, ¿e tam takie akty wandalizmu prawie
nie wystêpuj¹. Kiedy mamy
poczucie, ¿e coœ jest nasze,
to nie tylko dbamy sami, ale
te¿ mamy pewne mechanizmy kontroli. Wracaj¹c do Gorzowa, owe akty wandalizmu
s¹ mo¿e bardziej dolegliwe,
bo skoro miasta nam piêkniej¹, to ka¿dy bohomaz na
œcianie jest bardziej widoczny. Bo kiedy jest ich ju¿ sto,
to sto pierwszy nie zostanie
zwyczajnie zauwa¿ony. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e wspó³czesne spo³eczeñstwa bardzo siê
zindywidualizowa³y. Oznacza to, ¿e patrzymy tylko na
nasz w³asny interes, interes
naszej grupy spo³ecznej, ale
nie patrzymy na siebie nawzajem. Kiedyœ m³ody
cz³owiek, który plu³ na ulicy,
przeklina³ albo malowa³ po
fasadach, dosta³by œcierk¹
od pierwszej s¹siadki. Dziœ
jest tak, ¿e ta s¹siadka woli
go nie zauwa¿yæ, bo ten
cz³owiek mo¿e byæ pod
wp³ywem narkotyków, mo¿e
bêdzie agresywny. A poza
tym przyjê³o siê, ¿e nie zwraca siê uwagi na takie zachowania, bo jest to niebezpieczne. Z drugiej strony nie
obchodzi nas, co robi¹ inni. I
to jest powa¿ny problem. W
socjologii nazywamy to zanikiem lub te¿ os³abieniem
mechanizmów
kontroli
spo³ecznej.
- Ale na tym osiedlu, od
którego zaczê³am roz-

mowê z panem, napisy
tycz¹ wojen klubowych.
Zwolennicy Stali Gorzów w
mocno
niewybrednym
jêzyku dyskutuj¹ z fanami
Stilonu Gorzów. I to na nowo odnowionych œcianach.
- Ale¿ to nie ma znaczenia,
¿e te œciany s¹ odnowione.
Ci, co pisz¹, nie zwracaj¹
uwagi na to, ¿e fasady s¹ po
remoncie. To nie s¹ ich œciany. Oznacza to jedno - brakuje miejsca, innego miejsca
do ekspresji, do tego, o ci ludzie maj¹ sobie do powiedzenia.
- Na przyk³ad czego?
- Na przyk³ad ustawek kibicowskich.
- Ale ponoæ ju¿ nie ma tego zjawiska. Nie ma ju¿ bójek kibicowskich.
- Ponoæ te¿ wszyscy kochamy to miasto. A serio,
brakuje u nas rzeczywiœcie
miejsca do skutecznej wymiany zdañ - czy to na forach internetowych, czy w innych miejscach. I tak doszliœmy do trzeciego aspektu czyli mechanizmów psychologicznych,
czyli
wychodz¹cych poza ekonomiê
czy sprawy spo³eczne. I to
bêdzie najczêœciej poczucie
frustracji.
Jeœli
jakieœ
dzia³anie cz³owieka nie znajduje swojego miejsca ekspresji, to czêsto przeradza
siê we frustracjê w³aœnie, a
to prowadzi do agresji. I
mo¿e byæ ona skierowana
na kogoœ lub na coœ. Mo¿e
byæ skierowana na siebie mamy do czynienia z autoagresj¹, lub na najbli¿sze

otoczenie - œciany budynków, samochody, na to, co
nas najbardziej denerwuje
lub jest naj³atwiej dostêpne.
A po drugie - brak zadowolenia z w³asnego miejsca na
œwiecie, bo za ma³o zarabiamy, nie czujemy siê potrzebni i wa¿ni. I ta frustracja
mo¿e dotyczyæ tak¿e i tego,
¿e ukochany klub przegra³
mecz. Albo te¿ dru¿yna
przeciwna ma bardziej widoczn¹, bardziej krzykliw¹
grupê fanów.
- No dobrze, wróæmy do
miasta. Mamy mnóstwo forów typu - kochamy Gorzów, a z drugiej strony
miasto jest brudne, zaœmiecone, nie dbamy o to
miasto jednak. Dlaczego
tak siê dzieje?
- Wiêkszoœæ mieszkañców
miasta absolutnie siê nie wypowiada na temat mi³oœci
czy te¿ nie do Gorzowa. Co
prawda s¹ pewne inicjatywy
oddolne zmierzaj¹ce do
upiêkszenia miasta i s¹ one
bardzo cenne. Ale próba
przypisywania tym inicjatywom waloru powszechnoœci
jest g³êboko naiwna.
- Wobec tego jak postrzegaæ to miasto? Czy jako
miejsce do mieszkania,
które jest obojêtne i
mo¿na w nim brudziæ? Czy
te¿ jako miejsce, na którym jednak niewielu zale¿y?
- Ostatnie nagromadzenie
aktów wandalizmu sk³ania
do tego pierwszego wniosku.
Natomiast tych aktów wandalizmu jest na pewno mniej,
ni¿ by³o kiedyœ. Ja widzê jed-

nak tu poprawê estetyki
miasta, ale te¿ pewnego rodzaju poprawy œwiadomoœci
spo³ecznej mieszkañców.
Jeœli chodzi o tê kwestiê to
mamy tu dwie metody - kija i
marchewki. Kij, czyli wszelakie systemy kontrolne i karanie za rzeczy z³e to rzecz
trudna, bo raczej trudno jest
kogoœ z³apaæ na niszczeniu
mienia. Jest te¿ ta marchewka - budowanie poczucia
to¿samoœci opartej na pewnej afirmacji tego miejsca,
gdzie siê mieszka. To jest
tworzenie poczucia - to
miasto do mnie nale¿y, tak¿e
ten blok i ta ³awka. I im
wiêcej jest piêknych miejsc
w mieœcie, tym mniej bêdzie
tych aktów wandalizmu. Co
prawda, bêd¹ one bardziej
widoczne, bardziej denerwuj¹ce i bolesne. Obecnie
jest ich jednak coraz mniej.
- Powiedzia³ pan jednak,
¿e zaczyna siê budowaæ
pewna wspólnota. Przed
poprzednimi
wyborami
prezydenckimi w mieœcie
powsta³a wspólnota „Ludzie dla miasta”. I jak
szybko siê wybudowa³a,
tak szybko siê po³ama³a.
Moim zdaniem tu siê nie
udaj¹ wspólnoty obywatelskie.
- Moim zdaniem to potwierdza tezê, ¿e aktywistów jest
bardzo ma³o. Im siê od czasu do czasu udaje zgromadziæ ludzi, którzy id¹ za nimi.
I wszystko zale¿y, na jaki
grunt padn¹ te idee. Jeœli
bêd¹ podtrzymywane, budowane, to jest szansa na coœ
wiêcej, a przeciwnym razie

rzeczywiœcie nic siê nie uda.
Myœlê, ¿e osób, którym zale¿y, uda³oby siê znaleŸæ kilkaset. I moim zdaniem na
skalê Gorzowa jest ich jednak sporo. Ale mo¿e byæ tak,
¿e dotychczasowe doœwiadczenia sk³aniaj¹ ich do frustracji, a na pewno do wstrzemiêŸliwoœci co do podejmowania kolejnych spo³ecznych
dzia³añ.
- To mo¿e jeszcze jedna
kwestia. Ca³y czas opowiadamy sobie o tym, ¿e Gorzów to miasto wielokulturowe. I na gadaniu siê koñczy, bo nic z tej
wielokulturowoœci nie zostaje,
nawet
poczucia
wspólnoty z mniejszoœciami nie ma.
- Kilkanaœcie lat temu, kiedy Gorzów przymierza³ siê
do obchodów 750-lecia
miasta, dzia³ania ukierunkowane na podtrzymywanie jego wielokulturowoœci, by³y
dalece bardziej zaawansowane ni¿ s¹ teraz. One by³y
planowe, ukierunkowane, i
choæ dalekie od idea³u, to
jednak by³y lata œwietlne dalej, ni¿ teraz to ma miejsce.
Bo teraz nie ma nic w tej
kwestii.
To
dotyczy³o
wspó³pracy z miastami partnerskimi, wspó³pracy z
mniejszoœciami, rzeczywistego wsparcia mniejszoœci,
które tu mieszkaj¹. Istnia³
wówczas rzeczywisty dialog
kulturowy. I 750-lecie miasta
by³o ostatnim b³yskiem, jeœli
chodzi w³aœnie o mniejszoœci
narodowe, mniejszoœci kulturowe. Potem ju¿ tego nie
by³o.
- Z czego to wynika?
- Gorzów jest wielokulturowy ze swojej natury a nie z
wyboru. Ci ludzie, którzy tu
przyjechali po wojnie, przez
d³ugi czas nie mieli poczucia
wspólnoty, za to mieli silne
poczucie tymczasowoœci,
które powstrzymywa³o przed
jakimikolwiek dzia³aniami, z
ich perspektywy kompletnie
bezcelowymi, aby budowaæ
tu now¹ jakoœæ. Inna rzecz,
¿e to miasto by³o bez kontekstu kulturowego, bo ludzie przyje¿d¿ali z ró¿nych
miejsc i nie mieli poczucia
wspólnoty. Po drugie to zawsze by³o biedne miasto. I
po trzecie - to te¿ zawsze
by³o robotnicze miasto pozbawione wysokiej kultury, o
czym pisa³ prof. Bogdan Kunicki w swojej kardynalnej
ksi¹¿ce „Miasto œredniej
wielkoœci”, co nie sprzyja³o
rozwijaniu tych wartoœci
spo³ecznych. No i w³aœnie
mamy deficyt wartoœci
spo³ecznych. Choæ muszê
dodaæ, ¿e ja jestem optymist¹ i widzê postêp w tej
sferze ¿ycia.
- Dziêkujê.
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Nie każdy wyjeżdża przecież na wakacje
Ze S³awomirem Szenwaldem, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

r e k l a m a

tekstu jest coraz wiêcej, st¹d
te¿ niektóre biblioteki przybieraj¹ nazwy - medioteka.
Ale ja uwa¿am, ¿e to z kolei
zawê¿a pojêcie tylko do mediów. A jednak biblioteka jest
miejscem spotkañ czy te¿
jest bibliotek¹ hybrydow¹.
Ró¿na nazwy tu powstaj¹,
my jednak pozostajemy przy
tej klasycznej nazwie.
- Niedawno biblioteka zaprosi³a na spotkanie z pani¹ Zofi¹ M¹kos¹, autork¹
na razie dwóch ksi¹¿ek,
trzecia powstaje, które
dziej¹ siê na naszych ziemiach, bo w okolicy Zielonej Góry, czyli pokazujecie
pañstwo pisarzy nie tylko
znanych z wielkich mediów. Czy to bêdzie sta³y
cykl?
- Uwa¿am, ¿e to jest jedno
z naszych podstawowych zadañ, czyli pokazywanie tego,
co siê dzieje w regionie. Tu
dzia³amy
wespó³
ze
Zwi¹zkiem Literatów Polskich. Nie wyobra¿am sobie,
abyœmy mieli siê tylko zajmowaæ i tylko pokazywaæ to, co
dzieje siê na poziomie ogólnopolskim. Musimy jak najbardziej patrzeæ na to, co siê
dzieje w regionie. I to nie tylko w naszym lubuskim, ale
trochê szerzej, czyli tak w
kierunku do Szczecina, Zielonej Góry, ale i Berlina. Mamy takie plany ca³y czas.
- No w³aœnie, w kierunku
do Berlina te¿. W Niemczech obchodzi siê obecnie uroczyœcie 200-lecie
urodzin wybitnego pisarza,
który urodzi³ siê w Neuruppin, czyli Theodora Fontanego. I Ksi¹¿nica Wojewódzka tak¿e wpisa³a siê w
te obchody. Dlaczego?
- Pomys³ by³ oczywisty.
Fontane by³ znakomitym pisarzem, dziennikarzem tak¿e
w swojej epoce. Przekroczy³
on Odrê i podró¿owa³ po
obecnych naszych ziemiach.
W swojej wêdrówce, zreszt¹

Fot. Renata Ochwat

- Panie dyrektorze, najnowsze badania czytelnictwa pokazuj¹ sta³y spadek
zainteresowania ksi¹¿kami. Czy te¿ tak jest w Gorzowie?
- No niestety, u nas te¿ spada, ale to s¹ minimalne
spadki. Generalnie nie
bêdzie przesad¹ stwierdzenie, ¿e czytelnictwo utrzymuje siê od trzech lat w³aœciwie
na tym samym poziomie. Natomiast, co jest optymistyczne, roœnie liczba odwiedzin w
bibliotekach.
- Co pan rozumie pod pojêciem - odwiedziny w bibliotekach?
- Odwiedziny to jest ka¿de
przyjœcie do biblioteki po
ksi¹¿kê do czytelni, ale te¿
na wydarzenia kulturalne organizowane przez bibliotekê.
Bo jak wiadomo, biblioteki od
jakiegoœ czasu prowadz¹
bardzo szerok¹ dzia³alnoœæ
kulturaln¹. Biblioteki staj¹ siê
takimi centrami kulturalnymi.
Odnotowaliœmy oko³o 200
tys. odwiedzin w skali roku i
to jest bardzo pocieszaj¹ca
liczba. Ma³o, powiem, to jest
satysfakcjonuj¹ca
liczba.
Oczywiœcie, nie jest tak, ¿e ta
liczba przek³ada siê na pojedyncze osoby, bo na naszych
imprezach bywaj¹ po wielokroæ te same osoby, ale jednak 200 tys. odwiedzin robi
wra¿enie.
- Panie dyrektorze, biblioteka robi te wydarzenia
kulturalne,
ale
coraz
czêœciej koncentruj¹ siê
one wokó³ ksi¹¿ek. Odchodzicie
od
imprez
niezwi¹zanych z ksi¹¿kami.
- Oczywiœcie. Ca³y czas w
nazwie biblioteki jest jednak
„biblio” i to siê chyba nie
zmieni nigdy. Zreszt¹ nie ma
powodu, aby to zmieniaæ, bo
to jest instytucja, która jest
depozytariuszem wiedzy w
postaci ksi¹¿ki. Natomiast
jak wiadomo tych noœników

S. Szenwald: Nie wyobrażam sobie, aby biblioteka miała być
zamknięte na lato

opisanej w ksi¹¿ce „Po tamtej stronie Odry”, w naszym
ujêciu po tej, odwiedzi³ i opisa³ trzy miejscowoœci - Kostrzyn nad Odr¹, D¹broszyn i
Sarbinowo. Opisa³ historiê
tych miejsc, ale te¿ ludzi, zawar³ swoje spostrze¿enia o
tych terenach. To wa¿ne z
pozycji historii miejsca. Dlatego wyda³o nam siê oczywistym, ¿e powinniœmy siê
wpisaæ w te obchody. Bêdzie
spotkanie poœwiêcone pisarzowi, bêdzie sesja. Mo¿e to
byæ ciekawe dla naszych
czytelników, którzy zainteresowani s¹ regionem w³aœnie
te¿ w historycznym ujêciu.
- Od pewnego czasu biblioteka wpisuje siê w bardzo ciekawy trend, czyli
poszerza ofertê jêzykow¹.
Do tej pory by³y bowiem
tylko spotkania i zajêcia
tylko dla Polaków, a teraz
rozszerzyliœcie ofertê tak¿e
dla Ukraiñców. Sk¹d ten
pomys³?
- Biblioteka musi reagowaæ
na to, co siê dzieje w
spo³eczeñstwie, na wszelkie
zmiany, jakie zachodz¹. I to
s¹ w³aœnie te nowe media.
Ale z drugiej strony musimy i
chcemy reagowaæ na zmiany
zachodz¹ce w spo³eczeñstwie. A ze wszystkich statystyk wynika, ¿e ukraiñskich
mieszkañców mamy bardzo
du¿o. Mówi siê o ró¿nych
liczbach, bo podaje siê, ¿e
mieszka tu w Gorzowie 10 ty-

siêcy obywateli Ukrainy, a
mo¿e 20 tys., mo¿e wrêcz i
wiêcej. Zreszt¹ w ca³ym województwie te liczby s¹ spore. Dlatego te¿ nie pozosta³o
nic innego, jak tylko skierowaæ siê ku tej grupie. Myœlê,
¿e to jest proces d³ugofalowy
i rozwojowy.
- Jakim odzewem siê
ciesz¹ te propozycje kierowane do diaspory ukraiñskiej?
- Szczêœliwie siê z³o¿y³o, ¿e
od pewnego czasu mamy
nowego pracownika, pani¹
Olgê Smolec-Kmoch, która
skoñczy³a studia rosjoznawcze. Mówi po rosyjsku, po
ukraiñsku te¿. Dlatego ³atwo
by³o jej siê porozumieæ z
Ukraiñcami. To ona wpad³a
na taki pomys³, aby przygotowaæ ofertê. Co wiêcej, to ona
podpowiedzia³a, aby ofertê
kierowaæ nie tylko do dzieci,
ale do ca³ych rodzin. Bo jak
siê okazuje, Ukraiñcy bardzo
dobrze przyjmuj¹ takie
w³aœnie propozycje, lubi¹ wychodziæ gdzieœ razem rodzinnie. St¹d w³aœnie wysz³a propozycja rodzinnych sobót w
willi. Propozycja zosta³a bardzo dobrze przyjêta w³aœnie
przez tê spo³ecznoœæ. Okaza³o siê kolejny raz, ¿e znajomoœæ jêzyka to nie wszystko.
Aby osi¹gn¹æ jakieœ cele,
zw³aszcza w przypadku obcokrajowców jest znajomoœæ
specyfiki nacji, znajomoœæ
kodów kulturowych, bo tylko

w takim przypadku mo¿na
osi¹gn¹æ sukces.
- Czy zamierzacie rozszerzaæ swoj¹ ofertê dla innych nacji, których tu jednak przybywa?
- Jak najbardziej. W³aœnie
zaczynamy rozwijaæ sieæ wolontariatu w naszej bibliotece. I nie tylko w zakresie
dzia³añ polsko-ukraiñskich.
Powiem, ¿e pomys³ podpatrzy³em w ksi¹¿nicy wojewódzkiej w Opolu. Tam maj¹
w³aœnie tak¹ sieæ wolontariuszy i zajêcia przez nich prowadzone dla cudzoziemców,
ale nie tylko w ró¿nych jêzykach odbywaj¹ siê codziennie. Proszê sobie wyobraziæ,
¿e s¹ to zajêcia po ukraiñsku, po niemiecku, po angielsku, czesku ale te¿ i w jêzykach egzotycznych , jakim
jest jednak dla nas ca³y czas
jêzyk chiñski.
- I jaki jest odzew na pomys³ sieci wolontariuszy?
- Ca³kiem niez³y. Zg³osi³o
siê ju¿ do nas oko³o 30 osób,
które s¹ zainteresowane tak¹
wspó³prac¹, wiêc na pewno
coœ ciekawego u nas te¿ powstanie. Na razie zabieramy
chêtnych, pracujemy nad
szczegó³ami. Jak ju¿ bêdziemy mieli opracowany system,
na pewno poinformujemy i
zaprosimy do uczestnictwa w
nowej ofercie.
- Panie dyrektorze, za
chwilkê wakacje. Laba. W
ubieg³ych latach biblioteka
mia³a bardzo ciekawe propozycje na lato. Jak bêdzie
w tym roku?
- Bardzo podobnie. Nie wyobra¿am sobie, aby biblioteka, a generalnie miejskie filie
mia³y byæ zamkniête na lato.
Bêdzie oczywiœcie cykl spotkañ i zajêæ ró¿nych dla
najm³odszych czytelników,
bo taka jest te¿ nasza misja.
Nie ka¿dy wyje¿d¿a przecie¿
na wakacje.
- W ubieg³ym roku
Ksi¹¿nica zaprasza³a na

cykl „Czytamy wam”. Powtórzycie?
- Jak najbardziej. Zaprosimy w sierpniu na cykl, drugi
ju¿, czyli z pewn¹ tradycj¹
„Czytamy wam - piknik”. Ju¿
wiem, ¿e spotkania bêd¹ siê
odbywa³y w sierpniowe pi¹tki
o 17.00 i w tym roku bêd¹
one ze specjaln¹ dedykacj¹
dla Adama Mickiewicza.
Sprowadzamy specjaln¹ wystawê poœwiêcon¹ Wieszczowi. Bêdzie czytanie Mickiewicza, choæ nie tylko jego.
W ubieg³ym roku trochê osób
nas w te pi¹tki odwiedza³o.
Mamy nadziejê, ¿e tak samo
bêdzie i w tym roku.
- I ostatnia kwestia. Zmieni³a siê z lekka dekoracja u
pana w gabinecie. Ka¿dy,
kto pana odwiedza, konfrontuje siê z ciekawymi
posterami, na których widaæ pisarzy z ró¿nych
krêgów
jêzykowych,
ró¿nych tradycji literackich. Goœcie rozpoznaj¹ pisarzy?
- Rozpoznaj¹ w jakiejœ
czêœci (œmiech). Oczywiœcie
wszyscy bezb³êdnie rozpoznaj¹ Mickiewicza, S³owackiego, Kochanowskiego czy
jeszcze kilka innych osób.
Ale do pozosta³ych potrzebna jest œci¹ga. Nawet j¹ tu
gdzieœ mam. Jak ksi¹¿nica,
ksi¹¿ki, to i pisarze musz¹
byæ obecni.
- I ostatnia kwestia. Rozmawiamy w maju, a maj to
œwiêto ksi¹¿ki, ksiêgarzy i
bibliotekarzy. Czego ¿yczy
siê ludziom ksi¹¿ki z tej
okazji?
- Czytelników, bywalców
naszych propozycji kulturalnych, ludzi, którzy odkryj¹
przyjemnoœæ czytania. My im
w tym pomo¿emy. Wystarczy, ¿e przyjd¹, a my poka¿emy, jak przyjemn¹
rzecz¹ jest czytanie i bywanie w bibliotece.
- Dziêkujê bardzo i tego
¿yczê.
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Warany i wulkany, czyli witajcie antypody
Trzy tygodnie trwa³a podró¿ Stefana Piosika po zachodnich wybrze¿ach Australii, Indonezji i Sigapurze.
I choæ tym razem wróci³ z
antypodów bez modlitewnego m³ynka, to zachwyt dla
odleg³ych krain ci¹gle go
gdzieœ tam gania.
- To by³ wycieczkowy, turystyczny rejs, na który wybraliœmy siê w osiem osób. A
poniewa¿ by³em ju¿ na
wschodzie Australii, bardzo
chcia³em zatem zobaczyæ
zachodnie - opowiada Stefan Piosik, gorzowski przedsiêbiorca, podró¿nik, niegdyœ myœliwy, dziœ zapalony
fotograf.

Czas na warany, czyli
Komodo

Fot. Stefan Piosik

Z zimy do lata przez
Frankfurt

pokonaæ 500 stopni. - I proszê sobie wyobraziæ, ¿e ostatecznie poszed³em tam ja i
nasz wycieczkowy przewodnik. Pozostali jakoœ nie chcieli
w upale drapaæ siê tak wysoko - œmieje siê podró¿nik.
Zreszt¹ Timor uwiód³ go
tak¿e i tym, ¿e kobiety i
dziewczyny chodzi³y i jeŸdzi³y
na skuterach ubrane po europejsku. Tym bardziej, ¿e nastêpny krok, to ju¿ Indonezja,
kraj muzu³mañski, gdzie obowi¹zuje inny kanon mody.

Borobodur - obiekty poświęcone Buddzie, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Fot. Stefan Piosik

W trwaj¹ca ponad trzy tygodnie rejs po antypodach,
bo przecie¿ Australia to odwrotna strona globusa, ale i
pó³kula po³udniowa, czyli zamiast Wielkiej NiedŸwiedzicy
na niebie pojawia siê Krzy¿
Po³udnia, Stefan Piosik z towarzystwem wybra³ siê z
Gorzowa. - Daleko to jest i
nieco skomplikowanie droga
tam przebiega³a. Bo z Gorzowa pojechaliœmy do Warszawy, a stamt¹d ju¿ samolotami do Frankfurtu nad Menem, potem do Kuala
Lumpur i w koñcu do Perth.
Z powrotem by³o znacznie
proœciej, bo z Singapuru do
Warszawy - mówi Stefan
Piosik.
Wyprawa ruszy³a 6 stycznia, czyli w œrodku europejskiej zimy, tak aby dotrzeæ
do Australii w œrodku lata. By³o okropnie gor¹co. Ponad
30 stopni Celsjusza, bywa³o
nawet 40 stopni. No i do tego
dochodzi sam fakt, ¿e podró¿owaliœmy po Oceanie Indyjskim te¿ sprawy nie u³atwia³, bo to bardzo ciep³e morze, wcale nie da³o siê
och³odziæ - mówi podró¿nik.
Trasa wiod³a ca³ym zachodnim wybrze¿em Australii, przez Timor Wschodni do
Indonezji. Z Indonezji przejechali do Malezji, ale tylko po
to, ¿eby dwa dni spêdziæ w
jednym z najnowoczeœniejszych miast œwiata - Singapurze dwa dni. - Zawsze
chcia³em je zobaczyæ - mówi
Stefan Piosik.

Słynne na cały świat warany z wyspy Komodo

Raj na ziemi i katastrofa
w jednym

Fot. Stefan Piosik

Cywilizacja i Australia po
Aborygeńsku

- Miasta w Australii s¹
czyste, zadbane, widaæ
dba³oœæ o rzeczywistoœæ.
Tam podoba³ mi siê system
karania za przewinienia. Za
drobne uchybienie s¹dy
karz¹ szybko i z regu³y skazuj¹ na prace porz¹dkowe
na rzecz miasta. I ¿eby
wszyscy widzieli, tacy ludzie
pracuj¹ w kombinezonach,
¿eby by³o widaæ - opowiada
Stefan Piosik.
Wspomina, ¿e zachodnie
wybrze¿e Australii jest inne,

Wœród nazw natychmiast
kojarz¹cych siê z dalekimi i
egzotycznym podró¿ami jest
Komodo. Ma³a wyspa na
Oceanie Indyjskim znana
przede wszystkim z tego, ¿e
¿yj¹ tam olbrzymie jaszczurki. - Komodo to tropik, to strefa równikowa. Bardzo wysoka
wilgotnoœæ powoduje, ¿e roœlinnoœæ roœnie bujnie, bardzo
bujnie. No i w³aœnie Komodo
jest poroœniête takim gêstym
poszyciem.
Musieliœmy
przejœæ kawa³ek w g³¹b wyspy, ¿eby je zobaczyæ - mówi
Stefan Piosik.
Okazuje siê, ze wielkie gady, które wygl¹daj¹ jak zminiaturyzowane smoki, s¹ bardzo aktywne rano i wieczorem. - My byliœmy tam w
ci¹gu dnia, wiêc warany by³y
takie ma³o aktywne, niezbyt
szybko siê rusza³y, mo¿na
by³o do nich podejœæ na bezpieczn¹ odleg³oœæ - opowiada
podró¿nik. I dodaje, ¿e na jego oko warany chyba siê
przyzwyczai³y, ¿e ludzie je
ogl¹daj¹ i fotografuj¹.

Niezwykły zespół hoteli w niezwykłym Singapurze

ani¿eli to wschodnie. Bardziej pustynne, ale misie
koala i kangury te¿ siê spotyka.
Spotyka siê tak¿e rdzenn¹
ludnoœæ Australii, czyli Aborygenów. - Siedz¹ sobie
zwykle pod drzewami w cieniu i tyle. W ich filozofii jest
coœ takiego, ¿e cz³owiek ma
pracowaæ tyle, aby siê najeœæ. Nie buduj¹ domów, tylko takie konstrukcje z ga³êzi.
Zreszt¹ teraz pañstwo im pomaga w sprawach bytowych
- mówi Stefan Piosik.

Jednak w tym kawa³ku
œwiata najciekawsze okaza³y
siê …. krokodyle na rzece
Darwin. - To by³o niezwyk³e
doœwiadczenie, tak sobie
patrzeæ na te gady p³ywaj¹ce
po doœæ du¿ej rzece - mówi
gorzowski podró¿nik.
I w³aœnie tam, w Darwin dopad³y ich te¿ niezwyk³e
upa³y. - By³o 43,6 stopnia
Celsjusza. To ju¿ by³o mocno
dolegliwe. Bo nawet k¹piel w
wodzie nie ch³odzi³a, woda
by³a zwyczajnie za ciep³a opowiada Stefan Piosik.

Timor i niezwykły Chrystus

Z Australii trasa wycieczki
wiod³a na Timor Wschodni. To od niedawna wolne pañstwo. Jako katolickie niedawno oddzieli³o siê od
czêœci muzu³mañskiej. Tu pojechaliœmy zobaczyæ niezwyk³y
pomnik
Jezusa
Chrystusa, który stoli na kuli
ziemskiej. Podobny jest nieco
do tego w Rio i do naszego w
Œwiebodzinie - mówi Stefan
Piosik i dodaje, ¿e aby do
niego podejœæ, trzeba by³o

Z Komodo podró¿nicy
pop³ynêli na Bali, symbol raju
na ziemi, wyspy ze znakomitym klimatem, gdzie przez
ca³y okr¹g³y rok trwa sezon
turystyczny. - Raj to by³, dziœ
to jest raj po¿arty przez katastrofê ekologiczn¹. To jest
coœ strasznego, co tam siê
sta³o - mówi Stefan Piosik. I
t³umaczy, ¿e chodzi o laguny
p³ywaj¹cych po wodach
œmieci. - Ju¿ bli¿ej Australii
widaæ by³o, ¿e coœ z³ego siê
tu dzieje, ale to, co zobaczyliœmy w³aœnie na Bali, przekroczy³o moje wyobra¿enia. To
katastrofa cywilizacyjna - mówi z przejœciem gorzowski
podró¿nik.
Opowiada, ¿e koledzy z
wprawy koniecznie chcieli fotografowaæ na rafie koralowej, ale siê zwyczajnie nie
da³o, bo wszêdzie by³y plastikowe odpady. - My w Europie
wiemy, jak sobie z tym radziæ,
oni tam nie. To jest coœ
strasznego, raj, który jest
piek³em - mówi Stefan Piosik.

Wulkany, Budda i inne
klimaty

W drodze do Singapuru
podró¿nicy te¿ kolejny symbol dalekich podró¿y, czyli
Surabaya. - Du¿e miasto, z
d³ugim mostem licz¹cym 4,5
km - opowiada Stefan Piosik.
Dalej po drodze by³o miasto
Probolinggo. -St¹d ruszyliœmy
do s³ynnych wulkanów. Bromo i Semeru. Uda³o nam siê
podejœæ na 800 metrów do
wlotu krateru. Ale dla mnie
coœ niebywa³ego to by³o to, ¿e
u stup tego wulkanu sta³
klasztor buddyjski. Przecie¿
to czynne wulkany, w ka¿dej
chwili mog¹ wybuchn¹æ. A ci
mnisi jakby nic sobie z tego
nie robili - mówi Stefan Piosik.
Na buddyjskie œlady trafi³
jeszcze w Semarang. - To jest
najwiêkszy kompleks budynków buddyjskich na œwiecie.
Borobo- dur siê nazywa. One
tam powsta³y ponad 2 tys. lat
temu. To jest coœ niezwyk³ego,
kiedy tam siê chodzi. Cz³owiek
ma poczucie dotykania pewnego absolutu. Tym bardziej,
¿e tam nie chodzi o jakieœ wymierne treœci, tylko o czyst¹
medytacjê. Zreszt¹ to trudno
wyjaœniæ. Mnie to miejsce zauroczy³o - opowiada.

I w końcu Singapur

Gorzowscy podró¿nicy swój
tropikalny rejs zakoñczyli w
Singapurze. - Widzia³em bardzo wiele miast, ró¿nych,
ma³ych, du¿ych, nowoczesnych i mniej nowoczesnych,
ale Singapur mnie zaskoczy³
- mówi Stefan Piosik.
Co najbardziej zaskoczy³o
gorzowskich podró¿ników?
Przede wszystkim kliniczna
czystoœæ i niemal brak ruchu
na ulicach. - W Singapurze
jest system kolejek podziemnych, które maj¹ a¿ trzy piêtra. System komunikacji miejskiej jest tak dobry, ¿e mocno
zniechêca do korzystania z
w³asnych samochodów. Inna
rzecz, ¿e ceny paliwa te¿
zniechêcaj¹ do korzystania z
w³asnego transportu - opowiada Stefan Piosik.
Kolejn¹ rzecz¹ jest wszechobecna zieleñ, nawet na
sztucznych konstrukcjach. - No
i pe³na œwiadomoœæ ludzi, którzy czuj¹ siê odpowiedzialni za
ziemiê. Tego nam wszystkim
brakuje - mówi podró¿nik.
Zdjêcia z wyprawy na antypody Stefana Piosika bêdzie
mo¿na ogl¹daæ w Ma³ej Galerii GTF przy ul. Chrobrego.
Wernisa¿
po³¹czony
z
gawêd¹ autora o podró¿y na
drug¹ stronê globusa odbêdzie siê 29 czerwca podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego. Stefan Piosik opowie
wówczas o swoim niezwyk³ym rejsie.
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Uroda czasami w życiu pomaga,
1 czerwca 1985 roku gorzowianka Katarzyna Zawidzka zdoby³a tytu³ Miss Polonia.
ekonomistami wœród in¿ynierów i najlepszymi in¿ynierami
wœród ekonomistów.
- Czy jako studentka ma
pani œwiadomoœæ atutu swojej urody?
- Czasami mi pomaga, czasami przeszkadza. Ró¿nie bywa. Zale¿y u kogo siê zdaje …
- Zdarzy³o siê pani za³o¿yæ
tê czy tamta bluzkê dlatego,
i¿ egzaminator lubi taki kolor?
- Na ogó³ ubieram siê na egzamin bardzo skromnie. Nigdy
nie stara³am siê przypodobaæ,
zdarzy³o mi siê nawet, ¿e jeden z wyk³adowców mia³ mi to
za z³e.
- Jak¹ jest pani studentk¹?
- Œredni¹.
- A œrednia?
- Œrednia.
- Obla³a pani jakiœ egzamin?
- Bywa³o, ¿e nie przysz³am
na egzamin.
- W jakich przedmiotach
jest pani najmocniejsza?
- Najlepiej radze sobie z naukami œcis³ymi.
- A jak pani teraz poradzi
sobie ze studiami?
- Bêdê kontynuowaæ. Zosta³
mi jeszcze jeden rok, przy
czym w semestrze letnim nie
ma ju¿ zbyt wiele zajêæ.
- Czy da siê pogodziæ obowi¹zki
studentki
z
obowi¹zkami najpiêkniejszej
Polki 1985 roku?
- Chcia³abym pogodziæ.
S¹dzê, ¿e dziekan zezwoli mi
na indywidualny tok studiów, a
wtedy bêdê mia³a trochê
wiêcej czasu na podo³anie temu wszystkiemu.
- Sk¹d siê wziê³y u pani zainteresowania sportowe?
- Z lat szkolnych. Gra³am
trochê w koszykówkê, ale ze
wzglêdów zdrowotnych musia³am z niej zrezygnowaæ.
Dobrze p³ywam i lubiê to.
Trochê te¿ je¿d¿ê konno, teraz
zaczê³am na nartach. Lubiê
sport, lubiê ogl¹daæ pi³kê
no¿n¹, tenis, nie jestem jednak
namiêtnym kibicem.
- Kto pani¹ namówi³ do
udzia³u w konkursie „Miss
Polonia 1985”?
- Przede wszystkim znajomi,
kole¿anki i koledzy.
- Bardziej kole¿anki czy
bardziej koledzy?
- Kole¿anki, ale by³o z tym
ró¿nie. Kiedy pojecha³am i
przesz³am
eliminacje,
s³ysza³am równie¿ : a wiesz
Kaœka, zajmiesz jakieœ miejsce, to siê zmienisz, przestaniesz byæ sob¹ …
A
czy
dziœ
zdecydowa³aby siê pani wyst¹piæ w takim konkursie?
- Gdybym nie zna³a tego
wszystkiego, to na pewno, ale
w momencie, gdy pozna³am zastanawia³abym siê. Ja naprawdê jestem straszny tchórz,

Fot. Archiwum/Kazimierz Ligocki

Jeszcze w tym samym 1985
roku, jako pierwsza Polka,
osi¹gnê³a sukcesy na arenie
miêdzynarodowej - zosta³a IV
Wicemiss International i zajê³a
8 miejsce w finale Miss World.
Oto rozmowa z K. Zawidzk¹,
która ukaza³a siê wówczas na
³amach tygodnika „Ziemia Gorzowska”
Jestem niefotogeniczna
czyli „wszystko za wszystko” z najpiêkniejsz¹ Polk¹
1985 roku - Katarzyn¹ Zawidzk¹
- Jaka jest pani szczêœliwa
liczba?
- Siódemka.
- Ale wygra³a dziesi¹tka.
- Owszem, wystêpowa³am z
numerem 10, ale jednak podczas balu w hotelu Forum, gdy
ju¿ jako Miss Polonia
ci¹gnê³am losy, a¿ czterokrotnie z rzêdu wylosowa³am siódemkê.
- Czy pamiêta pani s³owa,
którymi zaprezentowa³a siê
pani publicznoœci?
- Mam 23 lata, mieszkam w
Gorzowie, jestem studentk¹
Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu. Najwiêksza przyjemnoœæ sprawia mi przebywanie na ³onie natury. Lubiê
sport, p³ywanie i koszykówkê.
- Zaczynamy od ¿yciorysu.
Jest pani jedynaczk¹, a z jedynaczkami zwykle bywa, i¿
s¹ pupilkami ojców.
- W moim przypadku te¿ tak
chyba by³o i jest. Mama zawsze mia³a ciê¿sz¹ rêkê, a tata
mnie chyba rozpieszcza³.
- Czyli nie musia³a pani byæ
zawsze grzeczn¹ córeczk¹?
- I wcale nie by³am idealnym
dzieckiem. Rodzice mieli ze
mn¹ drobne k³opoty, to oceny
w szkole nie by³y takie, jakie
sobie ¿yczyli, to znów za póŸno wraca³am z prywatki. W
sumie jednak wiêkszych afer
nie by³o …
- Gdzie pani uzyska³a maturê?
- W Liceum Ogólnokszta³c¹cym na Puszkina.
- W paŸdzierniku bêdzie
zjazd absolwentów I LO. WeŸmie pani w nim udzia³?
- Nawet o tym nie wiedzia³am, ale jeœli bêdzie to tylko mo¿liwe, na pewno przyjadê.
- A teraz o studiach. Dlaczego ekonomia i akurat we
Wroc³awiu?
- To jest taka rodzinna tradycja. Oboje rodzice s¹ ekonomistami. W zasadzie lubiê
chemiê, ale na czyst¹ chemiê
nie chcia³am siê zdecydowaæ,
bo nie wyobra¿a³am siebie w
zawodzie chemika. Dlatego
wybra³am kierunek poœredni :
in¿ynieryjno-ekonomiczny
przemys³u chemicznego, który
prowadzi
tylko
uczelnia
wroc³awska. Mówi siê nawet o
nas, i¿ jesteœmy najlepszymi

Katarzyna Zawidzka - Miss Polonia 1985 roku

ale skoro ju¿ w to wdepnê³am brnê³am do koñca. By³y jednak
momenty, ¿e siê strasznie
ba³am.
- D³ugo to trwa³o?
- Od marca, kiedy by³y eliminacje, praktycznie bez przerwy
po ostatni koncert. Najpierw
by³o zgrupowanie w Karpaczu,
nastêpnie przymiarki w ³ódzkiej „Telimenie”i kostiumów
k¹pielowych w Poznaniu, póŸniej obóz w Zalesiu ko³o Warszawy, aha, jeszcze wczeœniej
by³ pobyt w Krakowie. W Karpaczu przyzwyczajaliœmy siê
do siebie, uczy³yœmy siê chodziæ w butach na wysokim obcasie, oswajano nas ze scen¹ i
publicznoœci¹. A próby indywidualne, uk³ady robiliœmy dopiero w Zalesiu.
- Potoczna opinia g³osi, ¿e
jest
to
konkurs
dla
pró¿nych, ¿eby nie powiedzieæ g³upich dziewcz¹t. Co
pani o tym s¹dzi?
- Na pocz¹tku te¿ sugerowa³am siê t¹ opini¹. Tak¿e po
eliminacjach warszawskich
mo¿na by³o odnieœæ takie
wra¿enie. Ale ogólnie wydaje
mi siê, ¿e dziewczyny, z którymi siê zetknê³am, nie s¹ takie,
¿e jednak coœ sob¹ reprezentuj¹.
- Mo¿e ten czerwony
„Volkswagen Golf Turbo
Diesel” sprawi³, ¿e w tym roku na starcie stanê³y
wyj¹tkowo atrakcyjne dziewczyny?
- Dla nas ta nagroda by³a zaskoczeniem. Powiedziano nam
o tym dopiero po eliminacjach,
gdy zosta³o 25 kandydatek.
- Ale w finale widzieliœmy
tylko 24…
- By³o nawet 23, bo za przekroczenie regulaminu zdyskwalifikowano dziewczêta z
numerami 6 i 25.
- Za co?
- Samowolnie oddali³y siê z
obozu w Zalesiu, chocia¿ pod-

pisa³yœmy
zobowi¹zanie.
Wszystkie
to
mocno
prze¿y³yœmy, bo ju¿ pó³noc,
wokó³ las i sporo podejrzanych
mê¿czyzn krêc¹cych siê po
s¹siedzku.
- Czy wymiary kandydatek
odgrywaj¹ jak¹œ rolê przy
wyborze najpiêkniejszej ?
- Nie, nie ma to wiêkszego
znaczenia, jurorzy nawet nas
nie mierzyli. My same podawa³yœmy swoje wymiary. Raz
nas mierzono, ale to by³o podczas przymiarki w „Telimenie”… A poza tym by³ przypadek, ¿e dziewczyna poda³a na
zg³oszeniu swoje wymiary: 9868-98 przy 178 cm wzrostu.
Wymiary idealne i powszechnie ju¿ s¹dzono, ¿e to jest
w³aœnie Miss Polonia, a potem
nast¹pi³o rozczarowanie. By³a
to po prostu dziewczyna proporcjonalna.
- Jury prowadzi³o równie¿
rozmowy z kandydatkami. O
co pani¹ pytano?
- Pytania by³y ogólne. Pytano
o zainteresowania, co robiê,
dlaczego siê zdecydowa³am
na udzia³, jakie odczucia ze
zgrupowañ, co bêdzie jak wygram.
- No w³aœnie, co pani odpowiedzia³a na to ostatnie pytanie?
- Odpowiedzia³am, ¿e nie
myœlê o finale i nie zastanawia³am siê
nad tym, co
bêdzie.
- Najprzyjemniejszym momentem by³o zapewne
og³oszenie wyników, a jaki
by³ najbardziej przykry?
- Kiedy og³oszono dziesi¹tkê
finalistek, wtedy po raz pierwszy siê pop³aka³am. Bo myœmy
siê szalenie ze sob¹ z¿y³y
przez te wszystkie zgrupowania. Ludzie nam nie wierz¹, ale
by³o nam naprawdê przykro w
tym momencie.
- Dla pani osobiœcie by³ to
jednak moment radoœci. Na-

prawdê nie by³o istotnie
przykrych chwil ?
- Nie, nie by³o.
- Polki s³yn¹ z piêknoœci,
ale dotychczas ¿adnej z nich
nie uda³o siê osi¹gn¹æ sukcesu na arenie miêdzynarodowej.
- Nie powiedzia³abym, ¿e
Polkom siê nie wiod³o. W konkursie Miss Universum 84 Joanna Karska zajê³a przecie¿
13 miejsce na 84 dziewczyny.
Myœmy siê przyzwyczaili, ze
jak nie ma pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, to ju¿
nie ma sukcesu.
- Ale o trzynastym miejscu
siê nie mówi, o tym siê nie
pamiêta …
- Na pewno siê nie mówi, ale
to i tak jest du¿y sukces, bo
przy takiej konkurencji, przy takich pieni¹dzach, trudno jest
siê przebiæ, zw³aszcza, ¿e dopiero trzeci rok organizujemy
takie konkursy.
- S¹ ludzie w Polsce, którzy
twierdz¹, i¿ maj¹ receptê na
œwiatowy sukces. Czy pani
ju¿ wie jak zaprezentowaæ siê
za granic¹?
- Nie, nie ma ¿adnej recepty,
nie liczê te¿ na ¿adne zwyciêstwa. To naprawdê jest loteria i
… ostra harówka przed wystêpem.
- Jakie pani ma zobowi¹zania wobec sponsorów ?
- Mam pozowaæ do zdjêæ reklamowych, braæ udzia³ w imprezach organizowanych przez
„Express”, reprezentowaæ kraj
w konkursach miêdzynarodowych i w ogóle byæ do dyspozycji organizatorów.
- A czego pani nie wolno ?
Wiemy, ¿e wyjœæ za m¹¿, co
jeszcze?
- Nie ma specjalnych zakazów, ale te¿ nie mogê za bardzo dysponowaæ swoja osob¹.
- Zwyciêstwo w takim konkursie stwarza mo¿liwoœci,
pozwalaj¹ce nawet urz¹dziæ
siê na ca³e ¿ycie. Mia³a ju¿
pani jakieœ ciekawe propozycje ?
- Na razie jeszcze nie, ale zacznijmy od tego, ¿e teraz nie
mam za bardzo czasu, bo ju¿ 4
lipca musze byæ Miami, a przed
tym przygotowania, przymiarki,
zdjêcia …
- Teraz Miami, a co dalej?
- W sierpniu Toki, gdzie odbêd¹ siê wybory Miss Intercontinental. Na wybory miss œwiata
nie jadê do Londynu, pojedzie
kole¿anka.
- Dlaczego ?
- Po prostu nie wierzê, ¿e
mogê odegraæ tam wiêksz¹
rolê.
- Do kogo nale¿a³a decyzja
?
- Do organizatorów. Nawet
wolê jechaæ do Tokio, bo tam
bêdzie tajny konkurs, bêd¹ wybieraæ jakby miss XXI wieku.
Japoñczycy coœ tam wymyœlaj¹

niesamowitego, szykuj¹ jakieœ
niespodzianki i to mo¿e byæ interesuj¹ce. A poza tym lubiê
podró¿owaæ, poci¹ga mnie egzotyka. W Londynie natomiast
wszystko odbêdzie siê tradycyjnie.
- Przez ca³y rok bêdzie pani
szczególnie uprzywilejowan¹
osob¹. Co pani przez ten rok
chce osi¹gn¹æ, zyskaæ ?
- Chcia³abym skorzystaæ z
okazji i du¿o podró¿owaæ, zobaczyæ jak najwiêcej œwiata.
Chcia³abym tez zdobyæ jak¹œ
ciekaw¹ pracê jako modelka,
prze¿yæ fajn¹ przygodê, mieæ
jak najmniej stresów i przykrych
chwil.
- Czy to znaczy, ¿e dyplom,
który pani uzyska, powêdruje
do szuflady ?
- Nie, bo s¹dzê, ¿e gdybym siê
nawet zaanga¿owa³a jako modelka, to bêdzie tylko zajecie dodatkowe. Przede wszystkim chcê
pracowaæ w swoim zawodzie.
- Mia³a pani jakieœ propozycje z filmu?
- Nie mia³am, ale nawet gdyby
by³y, nie skorzystam, nie poci¹ga mnie to. Uwa¿am, ¿e jestem niefotogeniczna.
- ???!!!
- Po prostu ja siê samej sobie
nie podobam na ekranie.
- A przynajmniej wróci pani
po studiach do Gorzowa?
- Mia³am taki zamiar i wci¹¿
mam …
- Ale teraz zaczyna pani
w¹tpiæ?
- W¹tpiæ ? Nie wiem, teraz
wszystko mo¿e siê wydarzyæ.,
- Co pani¹ najbardziej w
tym wszystkim bawi ?
- Jestem jeszcze przera¿ona
tym wszystkim, dopiero siê
oswajam, ale od wczoraj zaczê³a mnie najbardziej cieszyæ
nagroda. PojeŸdzi³am trochê i
przekona³am siê, ¿e samochód
jest naprawdê wspania³y. Nie
ma zbyt du¿ej praktyki, ale on
niemal¿e sam jeŸdzi …
- I co pani zamierza zrobiæ z
tym swoim wspania³ym autem?
- Przez rok muszê nim jeŸdziæ
i reklamowaæ fundatora. A w
ogóle zatrzymam go sobie, bo
to wszak prezent i naprawdê
mi³a pami¹tka. Wspania³y wóz.
Jak pojecha³am na przegl¹d,
ch³opcy przywitali mnie kwiatami, ale chwilê póŸniej zainteresowali siê g³ównie samochodem …
- Czyli ludzie pani¹ poznaj¹?
- Nie mia³am na razie zbyt
du¿ej stycznoœci z ludŸmi, ale
na ogó³ wszyscy s¹ dla mnie
sympatyczni. Jak ogl¹da³am
siebie w telewizorze, przestraszy³am siê, matko, bo mnie
poznaj¹ i co teraz bêdzie? I rzeczywiœcie, wszêdzie mnie poznaj¹, uœmiechaj¹ siê, pozdrawiaj¹. Jest to nawet sympatyczne.
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czasami przeszkadza
- Jak pani odczuwa skutki
swojej popularnoœci?
- Bardzo mnie ona jeszcze
peszy. Wesz³am do sklepu kosmetycznego i poczu³am siê
za¿enowana, bo babki mnie
pozna³y , pokazywa³y innym …
- Ale popularnoœæ daje równie¿ pewne przywileje.
- Spotka³am siê z tym przy
okazji rejestracji samochodu.
Sta³am normalnie w kolejce,
przede mn¹ sami mê¿czyŸni,
wesz³a pani, która mnie pozna³a i zawo³a³a: No, panowie,
nie dosyæ, ¿e kobieta, to jeszcze Miss Polonia, mog³aby
przecie¿ wejœæ bez kolejki. I to
równie¿ by³o sympatyczne.
- Najpiêkniejsza Polka musi
liczyæ siê z tym, ¿e zostanie
zasypana licznymi ofertami
matrymonialnymi. Czy jest
ktoœ, kto móg³by byæ zazdrosny?
- Nie ma kogoœ takiego.
- Czyli ¿e wszyscy Polacy
stanu wolnego maj¹ jakieœ
szanse?
- No pewnie,, ale dopiero za
rok, bo nie mogê przez ten czas
zmieniæ stanu cywilnego.
- Dziwne jednak, ¿e taka
piêkna dziewczyna nie ma

r e k l a m a

swojego ch³opaka. Czy¿by
by³a pani a¿ tak wybredna?
- Nie, ale nie mam jakoœ
szczêœcia.
- A mo¿e ju¿ pojawili siê
pierwsi adoratorzy?
- Nie, bo przecie¿ poza rodzicami i dziennikarzami nie mia³am
dotychczas innych kontaktów.
- Co pani najbardziej ceni u
mê¿czyzn?
- To pytanie strasznie mi nie
le¿y …
- W taki razie, jakie kryteria
winien spe³niaæ mê¿czyzna
pani ¿ycia? Zacznijmy od
wzrostu …
- Na pewno nie mo¿e byæ
ni¿szy ode mnie, ale nie musi
byæ bardzo wysoki.
- Kolor w³osów, oczu?
- To niewa¿ne.
- A inteligencja?
- Na pewno.
- Wy¿sza czy ni¿sza?
- Wy¿sza.
- Czy mê¿czyzna powinien
dominowaæ?
- W niektórych sprawach tak,
ale bez przesady.
- Jaki rodzaj adoracji lubi
pani najbardziej?
- Spokojny, w miarê grzeczny,
nie natarczywy.

- Wyczuwa siê, ¿e pani ma
chyba jak¹œ awersjê do
mê¿czyzn. Czy¿by mia³a pani
jakieœ przykre doœwiadczenia?
- Mo¿na tak to okreœliæ.
- S³owem, odnosi siê pani
do mê¿czyzn z wyrozumia³oœci¹, ale na dystans. A
pani idea³ rodziny?
- Poniewa¿ wiem, co znaczy
byæ jedynaczk¹, wolê dwa plus
dwa.
- Czy umie pani gotowaæ?
- Nie za bardzo. W akademiku nie ma ku temu warunków, a
w domu mama zawsze powtarza³a: dziecko, zd¹¿ysz siê
jeszcze w ¿yciu nagotowaæ.,
- Pani najwiêksza wada?
- Mimo wszystko chyba lenistwo.
- A zaleta?
- Nie wiem.
- Czy za tym stoi skromnoœæ?
- Nie, autentycznie nie wiem.
- Co pani robi w wolnych
chwilach?
- Czêsto chodzê na basen,
bywam na imprezach w studenckim klubie „Pa³acyk”, ostatnio ogl¹da³am tam cykl „Poza
kinem”. S¹ to filmy video.

- Jakie filmy pani ostatnio
widzia³a?
- „Rambo”, „Listonosz puka
dwa razy”. W normalnym kinie
dawno ju¿ nie by³am.
- A ksi¹¿ki?
- Teraz czytam Remarquea
„Na zachodzie bez zmian”.
- Ulubiona gazeta, czasopismo?
- „Przekrój” oraz „Kobieta i
¿ycie”.
- Ulubiona potrawa?
- Pizza. W ogóle lubiê ostre
potrawy.
- Kwiaty ?
- Ró¿e, jak te otrzymane od
was.
- Co pani s¹dzi o „Isaurze”?
- Prawie nie ogl¹dam tego serialu. Widzia³am tylko dwa odcinki zirytowa³y mnie bardzo. Mo¿e
gdybym mog³a obejrzeæ ca³oœæ,
zrozumia³abym dlaczego ludziom ten film tak siê podoba.
- Czy stanê³aby pani do
konkursu Miss Natura?
- Nie.
- Z zasady czy ze wzglêdu
na wymogi regulaminowe
„Miss Polonia” ?
- Nie le¿y to w mojej naturze,
nie potêpiam, ale siebie w tym
nie widzê.

- Nie obawia³a siê pani reakcji rodziców na wiadomoœæ o
udziale w konkursie?
- Powiedzia³am im o tym dopiero po eliminacjach i z góry
wiedzia³am, ¿e zaraz padnie
pytanie: dziewczyno, czy ty
zdajesz sobie sprawê, ¿e
mo¿esz zawaliæ studia ? W sumie jednak nie byli przeciwni …
- A co w tej chwili czuj¹ rodzice ?
- Jest mi³o, ale s¹ ju¿ zmêczeni tymi telefonami, wizytami,
¿yczeniami. Zbieg³y siê nawet
dzieci z ca³ego osiedla, zrobi³y
wielki napis : Witamy Miss Polonia. O ten du¿y bukiet, to
w³aœnie od nich. To s¹ mi³e
chwile. Przyjecha³am do domu
odpocz¹æ, byæ tylko z rodzicami, niestety, nie jest to mo¿liwe,
m.in. za spraw¹ dziennikarzy.
- Jeszcze niedawno mia³a
pani w³asne plany wakacyjnego wypoczynku …
- Planowa³am wycieczkê do
Grecji i mo¿e jednak uda mi siê
we wrzeœniu na tydzieñ lub dwa
tam pojechaæ. I bêdzie to chyba
prawdziwy wypoczynek. Bo nie
liczê, ¿e wypocznê w Miami.
Karska przed rokiem przebywa³a na Florydzie ca³y miesi¹c,

ale tylko dwa dni ju¿ po konkursie mia³a dla siebie. Ojej, na
œmieræ bym zapomnia³a, przecie¿ mam w tym roku praktykê
studenck¹ …
- My te¿ na wstêpie zapomnieliœmy pani pogratulowaæ.
Prosimy zatem przyj¹æ od
wszystkich czytelników „Ziemi Gorzowskiej” ¿yczenia,
oby ten szczêœliwy dla pani
rok trwa³ jak najd³u¿ej. I dziêkujemy za godzinê szczeroœci.

KATARZYNÊ ZAWIDZK¥
na okolicznoœæ zdobycia tytu³u Miss Polonia 1985 odpytywali: Jan Delijewski i
Jerzy Zysnarski
„Ziemia Gorzowska” Nr
24, 1985r.

Od redakcji: K. Zawidzka
po ukoñczeniu Akademii
Ekonomicznej
we
Wroc³awiu, pracowa³a jako
modelka w Europie i Stanach Zjednoczonych. Wysz³a za m¹¿ za francuskiego
biznesmena,
urodzi³a
dwóch synów, zamieszka³a
w Pary¿u i zajê³a siê biznesem.
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Zdobyły serca kibiców i uznanie fachowców
Gorzowskie koszykarki InvestInTheWest ENEA, po dziewiêciu latach, ponownie wywalczy³y wicemistrzostwo Polski.

Fot. Bogus³aw Sacharczuk

Sta³o siê tak po raz trzeci
w historii klubu i miasta.
- Ka¿dy medal ma swój
smak - mówi Katarzyna
DŸwigalska, jedyna gorzowska koszykarka, która
wywalczy³a z naszym zespo³em wszystkie piêæ medali na przestrzeni ostatnich
jedenastu lat. Poprzednio
nasze dziewczêta, nazywane kiedyœ ,,Sreberkami’’, po
srebrne medale siêga³y w
latach 2009-10. To by³ najlepszy okres w historii kobiecego basketu w Gorzowie, gdy¿ w 2008 roku mieliœmy
br¹zowy
medal,
podobnie jak w 2011 roku.
Przez cztery lata podopieczne trenera Dariusza
Maciejewskiego nie schodzi³y wiêc z podium. Teraz
na nie powróci³y, ale zanim
to nast¹pi³o przysz³y trudniejsze chwile. By³y sezony,
w których nasz zespó³ gra³
na
przetrwanie.
Na
szczêœcie od ubieg³ego roku coœ drgnê³o. Ju¿ przed
rokiem aspiracje zespo³u
oraz szefostwa klubu nieœmia³o ociera³y siê o awans
do strefy medalowej, ale
ówczesne wystêpy w rundzie zasadniczej pokaza³y,
¿e by³o to marzenie nierealne do spe³nienia. I rzeczywiœcie, po zajêciu siódmej
pozycji gorzowianki trafi³y
na Wis³ê Can Pack Kraków,
z któr¹ nie zdo³a³y wygraæ
¿adnego meczu. Po dwóch
g³adkich pora¿kach pod
Wawelem w naszej hali
akademiczki podjê³y walkê,
lecz przegra³y jednym punktem 84:85.
W tym sezonie by³o ju¿
zdecydowanie lepiej. - Ten
miniony rok by³ dla nas bardzo trudny, nie wszystko
wysz³o tak jakbyœmy tego
chcia³y - kontynuuje swoj¹
ocenê kapitan zespo³u InvestInTheWest ENEI Katarzyna DŸwigalska. - W decyduj¹cych fragmentach se-

r e k l a m a

Zanim doszło do pięknej dekoracji i fantastycznej atmosfery zbudowanej przez kibiców
wszyscy musieli wykonać ciężką pracę

zonu pokaza³yœmy jednak
charakter, ka¿dy pokaza³a,
¿e potrafi graæ i wchodz¹c
na parkiet walczy³a do koñca. Dla mnie osobiœcie by³
to wspania³y powrót po
przerwie macierzyñskiej, a
fakt, ¿e odebra³am w imieniu zespo³u puchar by³o niesamowitym
prze¿yciem,
które d³ugo zapamiêtam.
Zw³aszcza, ¿e uczyni³am to
w naszej hali, przy obecnoœci fantastycznych kibiców podsumowa³a.
Zanim jednak dosz³o do
piêknej dekoracji i fantastycznej atmosfery zbudowanej przez kibiców wszyscy musieli wykonaæ ciê¿k¹
pracê. W przerwie letniej
dzia³acze g³êbiej siêgnêli do
kieszeni, g³ównie sponsorów i zatrudnili a¿ siedem
nowych koszykarek. Do Gorzowa
przysz³y
Ariel
Atkins, Maria Papowa,
Kyara Linskens, Laura
Juskaite,
Katarzyna
Fikiel, a tak¿e powróci³y po

przerwie Sharnee Zoll-Norman i wspomniana Katarzyna DŸwigalska. Ze starego
sk³adu pozosta³y jedynie
Julia Rytsikawa, Annamaria Prezelj oraz Daria Stelmach, nie licz¹c m³odzie¿y.
Ju¿ pierwsze gry, nawet te
towarzyskie, pokaza³y spory
potencja³ u wiêkszoœci nowych koszykarek. I choæ w
lidze nie zawsze uk³ada³o
siê najlepiej, to nawet w
wielu przegranych meczach
dru¿yna pokaza³ spory potencja³. NieŸle spisywa³a siê
tak¿e w europejskich pucharach, dlatego przed faz¹
play off u wielu kibiców pojawi³y siê nadzieje na
osi¹gniêcie dobrego wyniku. Pomimo, ¿e zespó³, podobnie jak przed rokiem,
przyst¹pi³ do walki o medal
z odleg³ej siódmej pozycji.
- Rzeczywiœcie, rundê zasadnicz¹ mieliœmy przeciêtn¹, dlatego cieszê siê,
¿e dziewczyny uwierzy³y w
sens dalszej pracy, bo tylko

takim dzia³aniem mogliœmy
powalczyæ o coœ wiêcej ni¿
tylko honorowe zakoñczenie sezonu - mówi trener
akademiczek Dariusz Maciejewski. - Chyba jeszcze
nikomu nie zdarzy³o siê,
¿eby siêgn¹æ po srebrny
medal z siódmego miejsca
po fazie zasadniczej. Jest to
wielki sukces ca³ego gorzowskiego œrodowiska koszykarskiego. Nie tylko
sztabu
trenerskiego,
dziewcz¹t, dzia³aczy, ale
wszystkich, bo to co potrafi¹
daæ od siebie choæby kibice
jest
niepowtarzalne
uwa¿a.
W pamiêci wszystkich interesuj¹cych siê kobiecym
basketem w pamiêci zapewne pozostan¹ play offy.
To co wydarzy³o siê w fazie
æwieræfina³owej,
potem
pó³fina³owej, przejdzie do
historii gorzowskiej koszykówki. Akademiczki zaczê³y
od spotkañ z drug¹ po rundzie zasadniczej Energ¹

Toruñ i ruszy³y rewelacyjnie, bo od dwóch zwyciêstw
w Grodzie Kopernika. Potem przytrafi³a siê pora¿ka
w Gorzowie, ale w czwartym meczu nasze ponownie
wykaza³y swoj¹ wy¿szoœæ i
w sumie pewnie awansowa³y do pó³fina³u, choæ ju¿
w tym momencie pojawi³y
siê pierwsze kontuzje. Z gry
wypad³y Stelmach oraz Rytsikawa. Jak czas pokaza³,
ta pierwsza musia³a przedwczeœnie zakoñczyæ sezon,
druga z czasem powróci³a
do rywalizacji.
W walce o wielki fina³ nasze spotka³y siê ze Œlêz¹
Wroc³aw i ponownie dwukrotnie wygra³y na wyjeŸdzie. I to w bardzo trudnej
chwili, kiedy pojawi³y siê kolejnych urazy. W stolicy Dolnego Œl¹ska pecha mia³y
Annamaria Prezelj i Ariel Atkins. Mocno os³abione gorzowianki potrafi³y jednak
siê zmobilizowaæ i nie wypuœci³y ju¿ w r¹k wielkiej
szansy. Awans do fina³u to
by³ ogromny sukces, jak
spojrzymy na okolicznoœci,
w jakich zosta³ odniesiony.
Oczywiœcie, apetyt zawsze roœnie w miarê jedzenia i skoro osi¹gnê³o siê tak
du¿o, jak fina³ mistrzostw
Polski, to zawsze chcia³oby
siê ten fina³ wygraæ. Niestety, nie tym razem. Gorzowianki
musia³y
uznaæ
wy¿szoœæ obroñczyñ mistrzowskiego tytu³u z Polkowic. Ekipa CCC by³a zdecydowanie najlepsza na przestrzeni ca³ego sezonu.
Przegra³a tylko dwa mecze
w rundzie zasadniczej, ani
jednego zaœ w play off.
- Kiedy odbiera³em z zespo³em srebrny medal
d³ugo nie mog³em pozbieraæ myœli, poniewa¿ to co
siê dzia³o w ostatnich tygodniach zapamiêtam chyba
do koñca ¿ycia - mówi
Krzysztof Kielec, prezes

g³ównego sponsora klubu,
czyli Kostrzyñsko-S³ubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz prezes klubu. Kiedy
w
rundzie
rewan¿owej fazy zasadniczej nie sz³o nam najlepiej
musieliœmy skoncentrowaæ
siê na play off, a tutaj najwa¿niejsze by³o ominiêcie
we wczeœniejszej fazie ekipy z Polkowic. To nam wysz³o, spotkaliœmy siê z ni¹
dopiero w finale. To by³a
zdecydowanie najlepsza
dru¿yna w lidze i przegraæ z
ni¹
nie
by³o
wstyd.
Uwa¿am, ¿e wywalczenie
wicemistrzostwa Polski, jak
i wczeœniejszy dobry wystêp
w europejskich pucharach,
ka¿e mi wysoko oceniæ miniony ju¿ sezon - doda³.
Krzysztof Kielec, jak i inni
dzia³acze nie kryj¹ satysfakcji, ¿e po dziewiêciu latach
uda³o siê ponownie wprowadziæ gorzowsk¹ koszykówkê kobiet na salony. To
nie by³o ³atwe, wszyscy pamiêtamy, jak nasz zespó³
gra³ o przetrwanie, jak
przed trzema laty dru¿yna
nie zakwalifikowa³a siê nawet do play off.
- Pamiêtam, jak na pocz¹tku kadencji borykaliœmy
siê z zasz³oœciami, ale zapewne nic byœmy nie zrobili
bez pomocy ca³ego gorzowskiego œrodowiska koszykarskiego. My przejêliœmy
tylko pa³eczkê, ponownie
przeprowadziliœmy dru¿ynê
przez wyboisty odcinek drogi i dzisiaj wszyscy wspólnie cieszymy siê z du¿ego
sukcesu. To jest równie¿
sygna³ dla wszystkich, którzy czekali na powrót sukcesów, ¿e warto przyjœæ do
nas, bo razem bêdzie
³atwiej dalej budowaæ, je¿eli
chcemy pozostaæ w œcis³ej
czo³ówce na kolejne lata koñczy.
Gratulujemy!
ROBERT BOROWY
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Kiedy nawala komunikacja,
górę biorą emocje
Z Ireneuszem Maciejem Zmor¹, prezesem Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy

Fot. Archiwum

- Zastanawia³ siê pan w
ostatnich tygodniach nad
podaniem siê do dymisji?
- Je¿eli to mia³o by pomóc
Stali Gorzów, to by³em gotowy podj¹æ tak¹ decyzjê natychmiast. Nikt siê jednak
nie zgodzi³ i dziœ sytuacja
wygl¹da ju¿ nieco inaczej.
Otrzyma³em silne wsparcie
z wielu stron, w tym równie¿
od prezydenta miasta Gorzowa Jacka Wójcickiego,
który z trosk¹ pochyli³ siê
nad problemem. Szef rady
nadzorczej Stali Gorzów
Grzegorz
Lewandowski
wrêcz stanowczo stwierdzi³,
¿e nie czas na pozostawianie klubu. Jesteœmy w trakcie sezonu i musimy skupiæ
siê na dzia³alnoœci czysto
sportowej. Zw³aszcza, ¿e
p³yniemy przez mocno
wzburzone fale.
- Czyli rozumiem, ¿e zarz¹d wycofuje siê z deklaracji odejœcia w przypadku, gdyby na horyzoncie
pojawili siê nowi, odpowiedzialni ludzie z ciekawymi pomys³ami na dalszy rozwój klubu?
- Nie wycofujemy siê z tych
s³ów. Je¿eli znajd¹ siê ludzie
daj¹cy gwarancjê poprowadzenia klubu na wysokim
poziomie, oczywiœcie zwolnimy dla nich miejsce. Zarz¹d klubu jest powo³ywany i
odwo³ywany przez radê nadzorcz¹ i tam zainteresowani
powinni kierowaæ swoje kroki. Si³¹ Stali Gorzów jest to,
¿e zawsze by³a, jest i powinna pozostaæ apolityczna.
Stadion jest miejscem otwartym dla polityków, kibiców
wszystkich orientacji politycznych, ale musi pozostaæ
zamkniêty przed polityk¹.
Dlatego jednym z warunków
jest to, aby na czele klubu
nie stawa³ polityk. Stal jest
najwiêksz¹ obecnie mark¹
miasta i powinna pozostawaæ pod nieformaln¹ co
prawda, ale skuteczn¹
opiek¹ prezydenta, jako
gospodarza miasta. Swoj¹
drog¹ Jacek Wójcicki œwietnie sprawdzi³ siê w roli mediatora w chwili konfliktu, jaki wybuch³ pomiêdzy klubem
a grupa kibiców, a wiêc równie¿ mieszkañcami Gorzowa. I o to chodzi, ¿eby w
trudnych momentach, to
gospodarz miasta w sposób
rzeczywisty potrafi³ zatroszczyæ siê o dobro klubu, bo
Stal jest w³asnoœci¹ Gorzowa, nie prywatnych osób.
Bior¹c pod uwagê wszystkie
okolicznoœci powiem krótko,
¿e nawet by mi nie wypada³o

Ireneusz Maciej Zmora, prezes Stali Gorzów

teraz
powiedzieæ
,,odchodzê’’. Teraz kiedy ustaj¹
wewnêtrzne tarcia mo¿emy
w koñcu jako zarz¹d ca³¹
energiê skupiæ na celach
sportowych i dalszym rozwijaniu klubu.
- Z tego co zewsz¹d
s³ychaæ, funkcja prezesa
to nie tylko presti¿owe, ale
bardzo intratne finansowo
stanowisko?
Ju¿
wielokrotnie
mówi³em, ¿e wszyscy cz³onkowie zarz¹du oraz rady
nadzorczej Stali Gorzów
swoje
funkcje
pe³ni¹
spo³ecznie.
- Przecie¿ na temat pañskich zarobków jako prezesa Stali kr¹¿¹ legendy.
Przyzna pan, ¿e w obliczu
powy¿szej
odpowiedzi
mo¿na trochê w tym
wszystkim siê pogubiæ?
- Mo¿e dlatego, ¿e brakuje
dobrej woli, a wszêdzie szuka siê tylko sensacji. Przypomnê, ¿e w Stali zaczyna³em pracê jeszcze w stowarzyszeniu jako dyrektor
klubu. Potem na krótko odszed³em i wróci³em w 2009
roku, kiedy by³a ju¿ spó³ka.
Zosta³em zatrudniony przez
ówczesnego prezesa jako jej
mened¿er. I do dzisiaj pracujê na tym stanowisku, a za
pracê pobieram - jak ka¿dy
w Polsce - wynagrodzenie.
W kwietniu 2012 roku, po rezygnacji W³adys³awa Komarnickiego, jeszcze jako wiceprezes, bo nie przysta³em na
propozycjê objêcia stanowiska prezesa, przej¹³em
ciê¿ar kierowania klubem co
czyni³em do wrzeœnia. Przez
blisko pó³ roku Stal Gorzów
nie mia³a wtedy prezesa.
Dopiero we wrzeœniu 2012

roku, po kolejnej propozycji
z³o¿onej przez ówczesnego
przewodnicz¹cego
rady
nadzorczej Jana Kosa,
zgodzi³em siê obj¹æ to stanowisko, przyjmuj¹c jednoczeœnie na siebie bez dodatkowego wynagrodzenia
obowi¹zki wynikaj¹ce z tej
funkcji. Od tamtej pory do
dzisiaj nie pobieram ¿adnego wynagrodzenia z tego
tytu³u. Podobnie zreszt¹
jest w przypadku stowarzyszenia, którego równie¿
jestem prezesem i tam
tak¿e nie mam ¿adnej pensji, ale to naturalne, gdy¿
tak stanowi prawo.
- Jak odebra³ pan stanowisko Stowarzyszenia Kibiców ,,Stalowcy’’, które
mo¿e nieformalnie, ale
jednak ¿¹da³o od pana
odejœcia z klubu?
- Nigdy takiego stanowiska
Stowarzyszenie nie sformu³owa³o wobec mnie. By³y
to bardziej ataki hejterów w
Internecie.
Natomiast
chcia³bym tutaj wyjaœniæ
jedn¹ sprawê. Ze wzglêdu
na okreœlony podzia³ obowi¹zków w klubie nie
mia³em
bezpoœredniego
kontaktu z tymi kibicami i
przez to tak naprawdê o wielu rzeczach nie wiedzia³em.
Na
spotkaniu
poprzedzaj¹cym podpisanie
porozumienia z du¿ym zdziwieniem us³ysza³em od nich
o wielu sprawach, które
wczeœniej by³y uzgodnione.
Wynika³o to bardziej z niedomówieñ ni¿ ze z³ej woli.
Stowarzyszenie w rozmowie
ze mn¹ poruszy³o tematy ju¿
dawno uzgodnione, ale - jak
siê okaza³o - w miêdzyczasie zmieni³y siê w³adze Sto-

warzyszenia, wymienili siê u
nas pracownicy i nagle pojawi³y siê problemy. Obie strony trochê s¹ temu winne,
przyznajê to.
- B³êdy s¹ rzecz¹ ludzk¹,
ale fajnie, jak wyci¹ga siê
z nich wnioski. Jak¹
nauczkê wyci¹gnie pan z
tej lekcji dla siebie?
- Na przysz³oœæ muszê zachowaæ wiêksz¹ czujnoœæ.
To nie jest proste, bo prezes
takiego du¿ego klubu jak nasz ma na g³owie mnóstwo
spraw i nie zawsze jest w
stanie œledziæ wszystko co
go otacza. W tym konkretnym przypadku zawiod³a komunikacja. A jak nawala komunikacja górê zaczynaj¹
braæ emocje. Zamiast natychmiast to przeci¹æ, niepotrzebnie przed³u¿yliœmy to
wszystko. ¯a³ujê, ¿e Stowarzyszenie nie skorzysta³o z
mojego zaproszenia pod koniec kwietnia, przed derbami
lubuskimi. Myœlê, ¿e wtedy
byœmy sprawê za³atwili.
- Dlaczego zabroni³ pan
kibicom wnoszenia atrybutów na mecze?
- Absurdalnoœæ tej sytuacji
polega na tym, ¿e nie zabroni³em. To jest kolejne nieporozumienie. Przecie¿ kibice
Falubazu dostali zgodê na
wniesienie bêbna i ,,szczekaczki’’. Gdzie tu logika, ¿e
pozwoli³bym zielonogórzanom wnieœæ te atrybuty a
zabroni³by naszym kibicom?
Po to, ¿eby naszych ch³opaków zakrzyczeli? Zgoda
by³a, ale nasi kibice nie skorzystali z tego, bo - powtórzê - zawiod³a komunikacja.
- Czy zosta³y wyjaœnione
zajœcia na niektórych me-

czach wyjazdowych, jak
choæby
niedawno
w
Czêstochowie, gdzie w gorzowskim sektorze interweniowa³a ochrona?
Stowarzyszenie
nie
wziê³o na siebie odpowiedzialnoœci za przykre zdarzenia, które mia³y miejsce
na niektórych wyjazdowych
meczach. Mówiê szczególnie o tych, gdzie interweniowa³a ochrona, bo ten w
Czêstochowie nie by³ jedynym. Rozumiem jednak kibiców ze Stowarzyszenia, bo
nie mog¹ oni odpowiadaæ za
zachowanie
wszystkich
bêd¹cych w wydzielonym
sektorze widzów, ale uzgodniliœmy, ¿e bêd¹ teraz czyniæ
wszystkich, ¿eby do przykrych sytuacji ju¿ nie dochodzi³o. W porozumieniu napisaliœmy, ¿e ufamy sobie i
mam nadziejê, ¿e tak
bêdzie.
- Dlaczego nie wpuœciliœcie kibiców Motoru z ich
akcesoriami na gorzowski
stadion?
- To nie jest prawda. Mogli
wejœæ z wszystkim akcesoriami, w tym z bêbnem. Nie
mogli wnieœæ jedynie oprawy, której ochrona nie by³a w
stanie zweryfikowaæ. K³opot
wzi¹³ siê z tego, ¿e kibice
ci nie przys³ali do klubu informacji o treœci oprawy. Z
czasem okaza³o siê, ¿e pomylili po prostu adres meilowy. Nie maj¹c ¿adnego
zg³oszenia oraz mo¿liwoœci
sprawdzenia ochrona nie
mog³a zgodziæ siê na jej
wniesienie na trybuny. Inaczej byœmy ponieœli konsekwencje za z³amanie regulaminu. Gdyby lubelscy
kibice nie spóŸnili siê na
mecz, zapewne mo¿na
by³oby tê sprawê za³atwiæ,
ale w trakcie spotkania ju¿
takiej weryfikacji ,,od rêki’’
nie sz³o przeprowadziæ, poniewa¿ osoby odpowiedzialne za to by³y ju¿ na
stadionie, gdzie pe³ni³y inne obowi¹zki.
- Czyli procedura wnoszenia opraw meczowych
jest szczegó³owo opisana
w regulaminie?
- Przypomnê, ¿e kiedy zielonogórscy kibice wnieœli haniebny transparent z napisem, od tej pory zmianie
uleg³y zapisy regulaminowe,
na bazie których trzeba najpierw zg³osiæ treœæ oprawy, a
potem jest ona weryfikowana przez organizatora meczu.
- Co dalej z sektorem 60
na gorzowskim stadionie?

- Sektor bez zmian pozostaje dla Stowarzyszenia i
klubowe stanowisko jest od
lat takie samo. Chcemy,
¿eby na stadionie by³ prowadzony zorganizowany doping, ale z poszanowaniem
przepisów prawa i… uszów
innych kibiców. Na obiekcie
s¹ ca³e rodziny, w tym dzieci
i naprawdê mo¿na prowadziæ aktywny doping bez
u¿ywania s³ów powszechnie
uwa¿anych za wulgarne. Ponadto oczekujemy, ¿e ka¿dy
doping bêdzie prowadzony
w barwach klubowych, a nie
w czarnych.
- Jest szansa powrotu
efektownych opraw na meczach przy ul. Œl¹skiej?
- To wszystko zale¿y od
Stowarzyszenia i wspó³pracuj¹cych z nimi kibiców. Ja
jestem jak najbardziej za
tym.
- S³owem, zielone œwiat³o
zosta³o ponownie dla nich
zapalone?
- Ono nigdy nie zosta³o
zgaszone. Stowarzyszenie
to jest grupa m³odych ludzi,
którzy chc¹ byæ bardzo aktywni, ale czasami gdzieœ
przytrafiaj¹ im siê b³êdy. I
zbyt emocjonalnie niekiedy
podchodz¹, kiedy zwróci im
siê uwagê. Poza tym wraz z
up³ywem lat wymieniaj¹ siê
tam ludzie i bywa, ¿e ci nowi
nie wiedz¹, jakie by³y ustalenia i potem dochodzi do nieporozumieñ.
- I na koniec, oberwa³o
siê panu od kibiców za zakontraktowanie Petera Kildemanda. Wierzy pan, ¿e
ten zawodnik sp³aci d³ug
zaufania?
- Sezon tak naprawdê dopiero wystartowa³ i na wszelkie oceny przyjdzie czas po
zakoñczeniu
rozgrywek.
Wielokrotnie ju¿ prze¿y³em
sytuacje, ¿e jakiœ zawodnik
zawodzi³ nas przez wiele
meczów, a potem w najwa¿niejszych spotkaniach
stawa³
siê
bohaterem.
Przyk³adem niech bêdzie Niklas Klingberg w 2007 roku.
To g³ównie za jego spraw¹
awansowaliœmy do Ekstraligi, choæ w rundzie zasadniczej jeŸdzi³ katastrofalnie.
Myœlê, ¿e Kildemand powoli
zaczyna ³apaæ odpowiedni¹
dyspozycjê. Pierwszym takim sygna³em niech bêdzie
ostatni mecz z Betard
Spart¹ Wroc³aw. Myœlê, ¿e
bez
jego
skutecznej
postawy, szczególnie w koñcówce meczu, ciê¿ko
by³oby nam wygraæ.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Z jego mistrzostwa cieszyło się całe miasto
Edmund Migoœ by³ pierwszym wychowankiem gorzowskiej Stali, który zdoby³ szczyty ¿u¿lowej s³awy.

Fatalny debiut

Kiedy póŸn¹ jesieni¹ 1954
roku zg³osi³ siê do sekcji
¿u¿lowej ju¿ boksowa³ w
Stali. Gdy po pierwszych
próbnych jazdach SHL-k¹
poczu³, ¿e to jest w³aœnie to,
co chcia³by robiæ, zacz¹³ jeŸdziæ na motocrossie. Boksu
wcale nie porzuci³. Jeszcze
w 1956 roku, maj¹c ju¿ w
rêku licencjê ¿u¿low¹, by³
powo³ywany do reprezentacji
województwa zielonogórskiego juniorów na mecze o
puchar GKKFiT. I przyszed³
dzieñ 22 lipca 1956 roku. W
tamtych mrocznych latach
uroczyœcie obchodzony w
kraju, dla Migosia by³
wyj¹tkowy z innego powodu.
Ze wzglêdu na kontuzje Bronis³awa Rogala i Kazimierza Wiœniewskiego kierownictwo dru¿yny przed wyjazdem
na
drugoligowe
spotkanie z Resovi¹ Rzeszów (w³aœciwie by³y to rezerwy Budowlanych Warszawa) musia³o siêgn¹æ po nieopierzonego 19-latka. Nie
kry³ on radoœci, ¿e bêdzie
móg³ wreszcie zadebiutowaæ
w prawdziwym meczu, choæ
sk³adaj¹cym siê z zaledwie
dziewiêciu wyœcigów, bo tak
wówczas jeszcze rozgrywano pojedynki ligowe. Co ciekawe, ze wzglêdu na remont
rzeszowskiego toru, Resovia

r e k l a m a

œciga³a siê w tym czasie w
Siedlcach. Migoœ, jak i ca³y
stadion, prze¿y³ tego dnia
mocn¹ traumê. Jak potem
wspomina³ w rozmowie z
red. Romanem Siud¹ dla
Gazety Gorzowskiej, w
pierwszym wyœcigu mia³ groŸnie wygl¹daj¹c¹ wywrotkê.
Nic mu siê nie sta³o, ale jedna z kobiet na trybunach w
reakcji na widoczn¹ kraksê
dozna³a zawa³u serca. I, niestety, zmar³a w karetce. Obserwuj¹cy ca³e zdarzenie jej
m¹¿ po chwili w dramatycznych okolicznoœciach podzieli³ jej los. Pierwszy zdobyty punkt w lidze nie móg³ w
takich okolicznoœciach cieszyæ, ale pocz¹tek zosta³
zrobiony.
W drugim sezonie startów
Migoœ jeszcze siê uczy³, ale
ju¿ w 1958 roku zdoby³ dla
drugoligowej Stali najwiêcej
punktów. Tak by³o równie¿ w
dwóch kolejnych sezonach.
Bardzo szybko, bo ju¿ w
1960 roku zadebiutowa³ w
eliminacjach do indywidualnych mistrzostw œwiata. Dotar³ do pó³fina³u kontynentalnego. Zreszt¹ w tych rozgrywkach akurat nie mia³
szczêœcia. Kilka razy by³ bliski awansu do œwiatowego fina³u, lecz ci¹gle coœ stawa³o
mu na przeszkodzie. W sumie wyst¹pi³ tylko raz, w
1970 roku we Wroc³awiu, i to
z pozycji zawodnika rezerwowego.

œwiata pojecha³ jeszcze
dwukrotnie. I to na legendarnym torze Wembley w Londynie. W obu przypadkach
wywalczy³ z polskim zespo³em br¹zowe medale,
bêd¹c w oby przypadkach
wa¿nym ogniwem. By³ równie¿ wicemistrzem Polski w
1968 roku na rybnickim torze.

Miał satysfakcję

Fot. Archiwum

Dla kibiców zawsze by³
,,Mundkiem’’, dla kolegów
,,Saperem’’ lub ,,Dziadkiem’’. Ca³e swoje doros³e
¿ycie zwi¹zany by³ z Gorzowem, klubem Stal oraz Zawarciem, gdzie pracowa³ w
Ursusie oraz trenowa³ i startowa³ na stadionie przy ul.
Œl¹skiej. E. Migoœ urodzi³
siê 20 sierpnia 1937 roku w
Œwierczewie. Powojenne losy rzuci³y go jednak do naszego miasta. Jako m³ody
ch³opak by³ bardzo aktywny i
gotowy uprawiaæ ka¿dy
sport.

Przyjacielski dla kolegów

W 1961 roku, w którym Stal
awansowa³a do ekstraklasy,
razem z Bronis³awem Rogalem zdoby³ 512 punktów.
By³o to ponad 52 procent
zdobyczy ca³ej dru¿yny. Nic
dziwnego, ¿e obaj byli najbardziej ho³ubieni.
Przez nastêpnych kilka lat
Migoœ zawsze by³ jednym z
najwa¿niejszych filarów gorzowskiej dru¿yny, z któr¹ w
1969
roku
wywalczy³

E. Migoś był kimś więcej niż tylko pionierem gorzowskiego
żużla

dru¿ynowe mistrzostwo Polski, zaœ w latach 1964-66,
1968 i potem jeszcze w 1971
roku srebrne medale. By³
dobrym duchem dru¿yny,
pbardzo lubianym przez kolegów.
- ,,Mundek’’ by³ moim idolem - wspomina jeden z gorzowskich ¿u¿lowców lat 60.
W³adys³aw Opala. - Jemu w
meczach ligowych nigdy nie
zale¿a³o na wyniku indywidualnym. Zawsze liczy³o siê
dobro dru¿yny. Na torze stara³ siê pomagaæ partnerom,

dlatego bardzo lubi³em jeŸdziæ z nim w parze. Do tego
by³ niezwykle przyjacielskim
cz³owiekiem - dodaje.
W 1966 roku Migoœ zosta³
powo³any, jako rezerwowy,
do reprezentacji Polski na fina³ dru¿ynowych mistrzostw
œwiata. Na wroc³awskim torze mia³ pecha, poniewa¿
pojecha³ raz i akurat zdefektowa³ mu motocykl. Móg³ jednak z czystym sumieniem
odebraæ z³oty medal. Zosta³
mistrzem œwiata. W fina³ach
dru¿ynowych
mistrzostw

W 1970 roku Migoœ zosta³
pierwszym gorzowskim indywidualnym mistrzem Polski.
Przez lata marzy³ o tak spektakularnym wyniku indywidualnym. Czu³, ¿e powoli jego kariera dobiega koñca.
Chcia³ choæ raz wygraæ fina³.
Okazja taka nadarzy³a siê 27
wrzeœnia na gorzowskim torze.
- Kiedy wsta³em rano, zobaczy³em za oknem s³oñce
zapyta³em siê ¿ony, czy ono
zaœwieci³o dla mnie - tak po
wielu latach wspomina³ ten
piêkny dla siebie dzieñ, a potwierdza to ma³¿onka naszego mistrza pani Gra¿yna. Edmund bardzo chcia³ wygraæ te zawody. Ja nie pojecha³am na stadion. Za bardzo prze¿ywa³am jego wystêpy. Jeszcze nie wróci³ do
domu a ju¿ wiedzia³am, ¿e
zosta³ mistrzem Polski. Tak
g³oœno cieszyli siê kibice w
mieœcie. Pojecha³am za to
na uroczyst¹ kolacjê. ¯on co
prawda tam nie zapraszano,
ale Edmund powiedzia³, ¿e
sam nie zostanie na tej uroczystoœci. G³upio by³oby,
gdyby na kolacji zabrak³o
mistrza - dodaje pani
Gra¿yna.
Migoœ bardzo chcia³ wygraæ. Ze wzglêdu na start w
finale DMŒ na Wembley tydzieñ wczeœniej nie mia³ zbyt
wiele czasu na przygotowanie siê do zawodów. Kilka
godzin przed turniejem poczu³ siê nieswojo. Kiedy zajecha³ na stadion i zobaczy³
t³umy ludzi wiedzia³, ¿e prawie wszyscy przyszli, ¿eby
mu kibicowaæ.
- JeŸdzi³o mi siê znakomicie i mam satysfakcjê, ¿e
moje nazwisko znajduje siê
na czapce Kadyrowa - przyzna³ potem w jednym z wywiadów.

Kosztowny trening

Edmund Migoœ za bardzo
udany sezon zosta³ doceniony przez kibiców w plebiscycie ,,Gazety Lubuskiej’’ na
najlepszego sportowca województwa zielonogórskiego,
który wygra³. Razem z Padewskim otrzymali równie¿
presti¿owe tytu³y ,,Mistrzów
Sportu’’. W trakcie odbierania nagród zapowiedzia³ powtórzenie sukcesu w nowym
roku. Jego wspania³a kariera

jednak nagle zosta³a przerwana. I to na zwyk³ym treningu, który mia³ miejsce w
po³owie kwietnia. Podczas
przeja¿d¿ki z Zenonem Plechem, ,,Mundek’’ chcia³ pokazaæ m³odszemu koledze
jak nale¿y doci¹¿aæ motocykl w trakcie wejœcia w ³uk.
Do nieszczêœcia dosz³o na
drugim wira¿u. Jad¹cy po
wewnêtrznej Migoœ wyprzedzi³ Plecha, ale wpad³ w koleinê i przód motocykla zacz¹³ siê niebezpiecznie unosiæ. W u³amku sekundy
póŸniej to samo zaczê³o
dziaæ siê z motocyklem Plecha. - Ucieka³em w stronê
bandy, ¿eby nie wjechaæ
wprost na Migosia, który
przecina³ mój tor jazdy t³umaczy³ po wielu latach
Plech, który z du¿¹ si³¹ wjecha³ w bandê.
- Zaraz pobiegliœmy sprawdziæ, czy wszystko jest w porz¹dku z naszym 18-letnim
ch³opakiem - relacjonowa³
potem Jerzy Padewski, który
w tracie feralnego zdarzenia
zajmowa³ siê puszczaniem
kolegów ze startu. - Nikomu
nawet do g³owy nie przysz³o,
¿eby przejmowaæ siê zawsze
twardym ,,Saperem’’. Migoœ
zd¹¿y³ mocno wytr¹ciæ
prêdkoœæ i po odbiciu siê od
siatki lekko siê obróci³ i praktycznie po³o¿y³ siê na torze.
Nie wygl¹da³o to groŸnie t³umaczy³.
Niestety, podczas upadku
karter silnika trafi³ Migosia w
g³owê w okolicach oka. Z
uszu i nosa polecia³a
krew. Mistrz Polski natychmiast trafi³ do szpitala. Przez kilka dni le¿a³
nieprzytomny.
Potem
przez wiele miesiêcy walczy³ o powrót do pe³nej
sprawnoœci. Rehabilitacjê
przechodzi³ w klinice w
Konstancinie u prof. Mariana Weissa, który studia medyczne rozpocz¹³
jeszcze przed wojn¹ we
Lwowie. Do dzisiaj jest
uwa¿any za wspó³twórcê
polskiego modelu rehabilitacji. Prof. Weiss nie ukrywa³, ¿e skutki wypadku s¹
bardzo powa¿ne i tylko
dziêki ogromnemu samozaparciu pacjenta uda³o
siê w du¿ej czêœci je zminimalizowaæ. O powrocie
na tor nie by³o mowy. Migoœ nigdy nie powróci³
równie¿ do pe³nej sprawnoœci. By³ czêœciowo sparali¿owany, ale nie obrazi³
siê na ¿u¿el. Skupi³ siê na
szkoleniu m³odych zawodników. Do koñca ¿ycia by³
wiernym kibicem swojej
ukochanej dru¿yny, dla
której na przestrzeni kilku
dekad zrobi³ bardzo du¿o.
Jako zawodnik, trener i kibic.
ROBERT BOROWY
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Edmund Migoś doczekał się pomnika
Nale¿a³ do pokolenia ciê¿ko doœwiadczonego przez wojnê.

Fot. Archiwum

- Dla mnie to wzruszaj¹cy
moment, nie spodziewa³am
siê, ¿e kiedykolwiek zobaczê
pomnik mê¿a - Gra¿yna Migoœ d³ugo nie mog³a wypowiedzieæ choæby jednego
zdania.
Tak
mocno
prze¿ywa³a moment ods³oniêcia pomnika swojego mê¿a.
Edmund Migoœ dla wielu
to ju¿ mocno historyczna
postaæ, na co zwróci³ uwagê
Bogdan Sobecki, wieloletni
kierownik sekcji i dru¿yny
Stali Gorzów w czasach, kiedy popularny ,,Mundek’’
jeszcze siê œciga³.
- To by³ bardzo dobry
cz³owiek - mówi Bogdan Sobecki. - Nie tylko jako zawodnik, ale jako kolega z pracy.
Pracowa³ w narzêdziowni w
Ursusie i pracownicy nie czuli tego dystansu pomiêdzy
nim, który by³ gwiazd¹ sportu
a sob¹, zwyk³ymi kibicami.
Wszyscy byliœmy normalnymi
kolegami - zaznacza.
W kwietniu, po dwóch latach starañ, uda³o siê doprowadziæ do ods³oniêcia pomnika Edmunda Migosia,
pierwszego gorzowskiego
mistrza Polski. Symbolicznie

To już kolejny pomnik żużlowca w naszym mieście, bo Gorzów żużlem stoi…

uczynili to prezydent miasta
Jacek Wójcicki oraz prezes
Stali Gorzów Ireneusz Maciej Zmora, a ca³oœci przypatrywa³ siê wnuk legendy
£ukasz Cyran, by³y ¿u¿lowiec naszego klubu.
- Jest to mega pami¹tka,
mega wydarzenie ze strony
klubu, w³adz miasta i wszyst-

kich kibiców, którzy przyczynili siê do tego. Fajnie, ¿e
znalaz³o siê tak liczne grono
i ka¿dy móg³ do³o¿yæ swoj¹
cegie³kê. Dziadek to legenda, nie tylko pierwszy gorzowski mistrz Polski, ale
wielokrotny
reprezentant
Polski, zdobywca tytu³u mistrza œwiata - podkreœli³.

Do Gorzowa przyjecha³
tak¿e syn Edmunda Mikosia,
równie¿ by³y ¿u¿lowiec Stali… Edmund. On te¿ nie kry³
radoœci i zwróci³ uwagê, ¿e
dobrze siê dzieje, i¿ w klubie
nie ogranicza siê historii do
obecnych czasów.
- Wszyscy podziwiamy
Bartka Zmarzlika, ale przed

nim by³o wielu doskona³ych
zawodników i o nich równie¿
nale¿y pamiêtaæ. Tak siê
dzieje i jest to na pewno
œwietna sprawa. Chcia³bym
tutaj podziêkowaæ prezesom
klubu, w tym te¿ by³emu
W³adys³awowi Komarnickiemu, bo to on by³ inicjatorem
budowy pomnika mojego ojca - podkreœli³ Edmund Migoœ junior.
Prezes gorzowskiego klubu
Ireneusz Maciej Zmora
wrêczy³ ma³¿once Edmunda
Migosia bukiet kwiatów oraz
statuetkê bêd¹c¹ miniaturk¹
pomnika. Tak¹ sam¹, jak¹
klub sprzedawa³ przed dwoma laty, inicjuj¹c zbiórkê pieniêdzy na budowê rzeŸby. W
sumie sprzedano osiem
sztuk, resztê funduszy pozyskano z datków oraz ze
sprzeda¿y biletów na XIV
Memoria³ Edwarda Jancarza, który odby³ siê przed
dwoma laty.
Na uroczystoœci byli zawodnicy Stali, kibice, ale
tak¿e prof. Dariusz Rymar,
dyrektor Archiwum Pañstwowego w Gorzowie, który
przestawi³ sylwetkê by³ego

sportowca,
zwracaj¹c
uwagê, ¿e by³ on pionierem
miasta.
- Edmund Migoœ by³ kimœ
wiêcej ni¿ tylko sportowcem
- mówi³ prof. Dariusz Rymar.
- Nale¿a³ do pokolenia
ciê¿ko
doœwiadczonego
przez wojnê, odtwarzaj¹cego polski sport z powojennych ruin, w warunkach, które mo¿na okreœliæ jako
wiêcej ni¿ skromne, w dodatku ¿yj¹c i dzia³aj¹c w czasach tworzenia totalitarnego
systemu politycznego. Ale
by³ równie¿ gorzowskim pionierem, wspó³tworz¹cym to
miasto niemal od samego
pocz¹tku jego polskiego istnienia, gdy¿ do Gorzowa
przyjecha³ wraz rodzin¹ 7
lipca 1945 roku. Dlatego
warto patrz¹c na ten pomnik
postawiony w celu upamiêtnienia gorzowskiego sportowca myœleæ o nim równie¿
w tych nieco szerszych kategoriach i dostrzegaæ w Edmundzie Migosiu jeden z archetypów
powojennych
mieszkañców naszego miasta - podkreœli³.
ROBERT BOROWY

Zanim zaczął królować tu żużel
Trudno sobie wyobraziæ Gorzów bez ¿u¿la na stadionie przy Œl¹skiej.
Zanim jednak ¿u¿el na
dobre zadomowi³ siê przy
dzisiejszej ulicy Œl¹skiej
(wówczas Turnstrasse) w
Landsbergu dominowa³y inne dyscypliny sportu. Historia powstaniu boiska wi¹¿ê
siê z powstaniem fabryki juty
Maxa Bahra na pocz¹tku XX
wieku. Ten landsberski filantrop wybudowa³ dla pracowników wiele nowych mieszkañ w pobli¿u swojej fabryki
m.in. na dzisiejszej ulicy Jasnej ( wówczas Friesenstrasse), Waryñskiego (Buhnenstrasse), Œl¹skiej. Pracownicy zak³adów juty oraz ich
dzieci spêdzali czas wolny
na ogromnym, piaskowym
placu miêdzy ulicami Jasn¹
oraz Kwiatow¹ (wówczas
Jahnstrasse). W 1905 roku,
pracownicy zak³adów Bahra
powo³ali do ¿ycia stowarzyszenie gimnastyczno-sportowe Jahn, które m.in. posiada³o sekcjê gimnastyczn¹
oraz pi³karsk¹. Zawodnicy
tego stowarzyszenia trenowali w³aœnie na wspomnianym placu w doœæ trudnych i
prowizorycznych warunkach.
W 1908 roku Max Bahr
zwróci³ siê do magistratu z
proœb¹, aby ten plac by³ wy-

korzystywany przez mieszkañców wy¿ej wspomnianych ulic. Bahr obiecywa³ w
zamian, ¿e teren ten zostanie zagospodarowany i wyrównany oraz bêdzie tam nawieziona szlaka.
W 1912 roku sekcja
pi³karska robotniczego stowarzyszenia Jahn zagra³a na
placu obok ulicy Jasnej oficjalne spotkanie z zespo³em
Fichte Berlin, wygrywaj¹c
3:2. Po I wojnie œwiatowej w
czerwcu 1919 odby³o siê tam
wielkie œwiêto sportu, a
mieszkañcy miasta przewo¿eni byli na obiekt, z pobli¿u mostu dwoma parowcami. Odpowiedzialni za to
wydarzenie byli dzia³acze
stowarzyszenia Jahn m.in.
Otto Juhre, Willi Lehman,
Wilhelm Abraham. W kolejnych latach plac s³u¿y³ przewa¿nie dzieciom (w tym z
pobliskiego przedszkola),
które mieszka³y w pobli¿u i
nie odbywa³y siê tu ¿adne
mecze czy rozgrywki sportowe. Sporadycznie æwiczyli tu
jedynie zawodnicy sekcji
gimnastycznej, a plac z roku
na rok by³ w coraz gorszym
stanie. Nie by³o mowy o ¿adnych zawodach czy me-

●

czach popularnego wówczas
w Landsbergu futbolu.
Sytuacja zmieni³a siê na
pocz¹tku trzeciej dekady XX
wieku, kiedy brak boiska z
prawdziwego zdarzenia dokucza³ pi³karzom robotniczego klubu Eintracht, który musia³ swoje mecze rozgrywaæ
na dzisiejszym Placu Grunwaldzkim (wówczas Musterplatz). Dzia³acze tego klubu
przy wsparciu zak³adu juty
postanowili przystosowaæ
obiekt przy ulicy Œl¹skiej na
boisko sportowe. Teren zosta³ ogrodzony, nawieziona
zosta³a ziemia, zasiano
trawê, powsta³a bie¿nia i zamocowano solidne drewniane bramki. Przy ogrodzeniu
posadzono natomiast ma³e
œwierki. Nikt jednak nie
u¿ywa³ na ten zmodernizowany obiekt sformu³owania
stadion, lecz czêsto we
wspomnieniach landsberczyków odnaleŸæ mo¿na
zwrot „prawie nowy stadion”.
Trudno siê temu dziwiæ, gdy¿
w 1929 roku oddano do u¿ytku nowoczesny stadion przy
dzisiejszej ulicy Myœliborskiej, gdzie do dziœ odbywaj¹
siê mecze pi³karskie. W materia³ach prasowych, gdzie

zapowiadano spotkanie ligowe pisano po prostu „Eintrachtplatz”.
Mecze Eintrachtu cieszy³y
siê ogromn¹ popularnoœci¹
kibiców, a ci, którym zabrak³o pieniêdzy na bilet obserwowali zmagania pi³karzy… z drzew pobliskiego
ogrodu (od strony zachodniej) czy z okien kamienic
s¹siaduj¹cych z boiskiem.
Na marginesie podobne widoki mo¿na by³o zaobserwowaæ ca³kiem niedawno jeszcze przed wybudowaniem
nowoczesnego stadionu. W
1934 roku Eintracht, który
porzuci³ dwa lata wczeœniej
rozgrywki
robotnicze,
po³¹czy³ siê z najstarszym
klubem pi³karskim w mieœcie
( FC 1912 Landsberg) i od
tej pory wystêpowa³ pod nazw¹ Eintracht 1912. O prymat w mieœcie Eintracht rywalizowa³ z S.C. Preussen, a
derby œci¹ga³y na trybuny
nawet 2500 kibiców. Warto
zauwa¿yæ, ¿e oba kluby
mia³y takie same barwy klubowe: czarno-bia³e. Nowy
klub mia³ ponad stu zawodników, a oprócz pierwszej
dru¿yny w ni¿szych ligach
wystêpowa³y dwa zespo³y, a

do tego zespo³y juniorów,
m³odzików i starszych panów. G³ówne wejœcie na boisko znajdowa³o siê obok restauracji Kristallpalast (Pa³ac
Kryszta³owy) i tam miejscowi
œwiêtowali sukcesy Eintrachtu 1912. Kibice mieli swojego
idola z pobliskiej ulicy Buhnenstrasse (dziœ Waryñskiego), a wed³ug wspomnieñ
jednego z mieszkañców, nazywano go „Moncho”. Klub
ten gra³ coraz lepiej i wkrótce
zostawi³ w pokonanym polu,
nie tylko lokalnego rywala z
Kobylogórskiej (tam grali
pi³karze Preussen), ale zespo³y z Gubina, Kostrzyna,
Frankfurtu, Myœliborza. Efektem dobrej gry czarnobia³ych ze Œl¹skiej by³ awans
na zaplecze Gauligi (najwy¿szy poziom ligowy w III
Rzeszy), a sta³o siê to w roku 1936. Obiekt musia³
przejœæ ponownie kosmetyczne zmiany, aby sprostaæ
wymaganiom wy¿szej ligi,
gdzie Eintracht mia³ rywalizowaæ m.in. z dru¿ynami z
Berlina. Niestety przygoda
na zapleczu Gauligi trwa³a
tylko rok, gdy¿ Eintracht
zaj¹³ ostatnie miejsce w tabeli, albowiem zdoby³ w
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dwunastu meczach tylko
osiem punktów.
W czasie II wojny zawieszono rozgrywki pi³karskie w
Landsbergu, a w roku 1943
na boisku Eintrachtu grali
francuscy i w³oscy jeñcy wojenni. Tu¿ po zakoñczeniu II
wojny œwiatowej uporz¹dkowano boisku przy ulicy
Œl¹skiej i nadal pi³karze, tym
razem Stali Gorzów, byli tam
gospodarzami. Popularnoœæ
¿u¿la by³a jednak coraz
wiêksza i choæ pierwotnie
je¿d¿ono na motocyklach na
Myœliborskiej, to na pocz¹tku
lat 50-ych XX wieku ¿u¿lowcy na sta³e zagoœcili na Zawarciu. Boisko w ramach
czynu spo³ecznego przystosowano
do
rywalizacji
¿u¿lowców, a pierwsze zawody odby³y siê w maju
1950 roku. Przez kilkanaœcie
lat na obiekcie na Œl¹skiej
odbywa³y siê zarówno mecze ¿u¿lowe, jak i pi³karskie.
Ostatecznie jednak pi³karze
Stali zawiesili buty na ko³ku,
a sekcja pi³karska zosta³a
rozwi¹zana w roku 1967.
Stadion Stali po kolejnych remontach sta³ siê domem ju¿
tylko dla ¿u¿lowców.
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