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To pierwszy mistrz świata z Gorzowa i nasz po-
wód do dumy. Owszem, kiedy Tomasz Gollob zdo-
bywał mistrzowskie laury reprezentował wówczas
gorzowską Stal, ale gorzowianinem to on nie był.
Na dodatek, jak większość żużlowców wtedy i dzi-
siaj, występował w kilku klubach i ligach naraz, co
sprawiało, że w Gorzowie jedynie startował i by-
wał. Taki to sport, taki to współczesny żużel. I tylko
szkoda, że z każdym rokiem coraz mniej jest tego
żużla i żużlowców na świecie, którego centrum
stała się przed laty Polska. Nie zmienia to jednak
w niczym faktu, że Zmarzlik jest mistrzem i nie ma
lepszego żużlowca od niego w tym roku. I przez
następne lata może jeszcze nim być, bo młody
przecież z niego zawodnik i najlepsze wyścigi
może dopiero go czekają, choć ma już w dorobku
trzy medale światowego czempionatu, w tym naj-
cenniejszy, ten złoty.

Przy tak pięknej okazji trzeba jednak  pamiętać o
starym mistrzu Tomku Gollobie, który dla młodego
mistrza był wzorem i mentorem, a także o Bogusiu
Nowaku, który wprowadzał będącego jeszcze
dzieckiem Bartka wprowadzał w arkana żużla . In-
na sprawa, że Zmarzlik jest wyjątkowy, a wielkie
talenty na żużlu nie zdarzają się wcale często.
Próbuje swych  sił w tym sporcie całkiem sporo,
choć znacznie mniej niż kiedyś, ale do mistrzow-
skiego poziomu dochodzą jedynie nieliczni. 

Edward Jancarz ma w Gorzowie swój stadion,
pomnik oraz ulicę, ale to Bartosz Zmarzlik został
mistrzem, jakim Jancarzowi nie było dane być.
Wielkie gratulacje dla mistrza oraz jego rodziny i
całego teamu!

JAN DELIJEWSKI

Jak on będzie jeździł,
kiedy się wreszcie nauczy?
Bartosz Zmarzlik spełnił swój sen o indywidualnym złotym medalu mistrzostw świata. Więcej na s. 20-22.

Gratulacje dla mistrza!
Bartosz Zmarzlik został mistrzem świata
na żużlu. 
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Tak zdecydowa³ prezydent.
Z kolei wojewoda uchyli³
zgodê gorzowskiego magist-
ratu na budowê wytwórni as-
faltu na terenie dawnej Sil-
wany przy Walczaka. W obu
przypadkach decyduj¹c¹ ro-
le odegra³y protesty miesz-
kañców. Jedni pragn¹ za-
chowaæ zielone tereny
s³u¿¹ce im do rekreacji, dru-
dzy zaœ nie chc¹ wdychaæ
asfaltowych oparów i
s³uchaæ warkotu ciê¿arówek
pod oknami. 

O ile w przypadku mieszka-
ñców osiedla Piaski decyzja
jest raczej definitywna i przy-
najmniej na d³u¿szy czas
ostateczna, o tyle na Wal-
czaka decyzja wojewody
oznacza, ¿e miasto musi
jeszcze raz przeanalizowaæ
sprawê i podj¹æ na nowo de-
cyzjê. Jest ona o tyle trudna,
¿e asfaltownia jest potrzeb-
na wykonawcy do moderni-
zacji drogi wylotowej na
Gdañsk. A jest to najwiêk-
sza inwestycja drogowa

ostatnich lat w mieœcie, któ-
ra ma kosztowaæ ponad 74
mln z³, z czego 49 mln z³ wy-
nosi rz¹dowa dotacja. Miej-
my jednaka nadziejê, ¿e
znajdzie siê jakaœ alterna-
tywna lokalizacja dla asfal-
towni, która nie bêdzie zbyt-
nio przeszkadzaæ mieszka-
ñcom i nie zniechêci do
inwestycji wykonawcy, który
wczeœniej sobie wszystko
policzy³, a teraz te kalkulacje
przesta³y siê zgadzaæ.

DEL

Jej autorem jest Wojciech
Kuska, a przedmiotem rozpra-
wy by³a „Jêzykowo-kulturowa
kreacja rodziny w powieœciach
Wies³awa Myœliwskiego”.

W. Kuska jest wyk³adowc¹
Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a w Gorzowie, gdzie prowa-
dzi przede wszystkim blok
przedmiotów zwi¹zanych z
funkcjonowaniem wspó³czes-
nych mediów. Jest tak¿e dzien-
nikarzem od roku 1992. Swoj¹
przygodê z dziennikarstwem
zaczyna³ od Radia „Gorzów”.
Pracowa³ równie¿ w „G³osie
Wielkopolskim”, a od 1998 ro-
ku jest dziennikarzem TVP3.
Jest autorem filmów dokumen-
talnych, takich jak: Biskup no-
wych czasów (2010) - o bp.
Wilhelmie Plucie, Niezale¿ni
(2012) - poœwiêconego pod-

ziemnej organizacji Ruch
M³odzie¿y Niezale¿nej oraz
Miasto w stanie (2016) - o
pierwszych godzinach stanu
wojennego w Gorzowie Wiel-
kopolskim.

Zafascynowany proz¹
Wies³awa Myœliwskiego obro-
ni³ rozprawê doktorsk¹ o jêzy-
ku powieœci pisarza. 

Promotorem jest prof. dr hab.
El¿bieta Skorupska-Raczyñska,
a promotorem pomocniczym dr
Joanna Rutkowska. 

Recenzentami rozprawy s¹
prof. dr hab. W³adys³awa Bry³a
z Uniwersytetu Marii Curie-
Sk³odowskiej w Lublinie oraz
prof. dr hab. Andrzej Sieradzki
z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.

EWELINA WIKOÑSKA
RZECZNIK PRASOWY AJP

ww  1.11.
1959 r. - drużyna Unii (później
Stilon), trenowana przez Feli-
ksa Karolka awansowała po raz
pierwszy do II ligi (odpowied-
nik obecnej I ligi); w ostatnim,
decydującym o awansie gorzo-
wianie pokonali u siebie Polo-
nię Poznań 4:1, w drużynie
gospodarzy wystąpili:  Edward
Kozielski, Lothar De Martin,
Zdzisław Wolak, Henryk Hole-
wik, Tadeusz Stupiński, Henryk
Wilczak, Jerzy Gawacki, Ro-
man Dragon, Marian Cichosz,
Edward Lasecki, Jerzy Kaczma-
rek; Unia grała w II lidze tylko
jeden sezon. 
ww  2.11.
1973 r. zm. Jan Kazimierz Mic-
kunas (66 l.), b. dyrektor Tech-
nikum Rachunkowości Rolnej w
Zieleńcu (1957-1961), słynny
kawalerzysta i trener olimpij-
skiej kadry jeździeckiej, boha-
ter dwóch skutecznych ucieczek
z oflagu w Woldenbergu i obo-
zu NKWD w Diagilewie.
ww  3.11.
1982 r. - Sergiusz Protoklitow
otworzył w Gorzowie firmę
„Omnis”, pierwszy w Polsce
prywatny zakład pogrzebowy.
2003 r. - zawiesił działalność
Dom Kultury „Kolejarz” w Go-
rzowie.
ww  4.11.
1960 r. - premierą „Balladyny”
zainaugurował działalność
upaństwowiony Teatr im. Juliu-
sza Osterwy.
ww  6.11.
2009 r.  - otwarto nowe przed-
szkole nr 17 przy ul. Maczka.
1980 r.  zm. dr Leon Andrejew
(69 l.), lekarz rentgenolog, pio-
nier Gorzowa. 
ww  7.11.
2005 r. - na terenie Parku Gór-
czyńskiego w Gorzowie otwarto
największy w mieście plac za-
baw dla dzieci.
ww  8.11.
1959 r. - na parterze  Domu
Chemika przy ul. Drzymały 26
otwarto NOT-Klub, klub inteli-
gencji technicznej, później ka-
wiarnia Magnat, dziś zamknię-
te; wystrój wnętrza zaprojekto-
wał Mieczysław Rzeszewski.
ww  9.11.
1998 r. - w Zielonej Górze
zebrał się po raz pierwszy Sej-
mik Lubuski; przewodniczącym
sejmiku został Jan Kochanow-
ski, a marszałkiem wojewódz-
twa Andrzej Bocheński.
1932 r. ur. się prof. Bernard
Woltmann, em. pracownik nau-
kowy gorzowskiej filii AWF, b.
prodziekan (1971-1984), pro-
rektor (1987-1990), dziekan
ZWKFR (1984-1987) i dyrektor
Instytutu Kultury Fizycznej
(1999-2003), zm. w 2013 r.
ww  10.11.
1984 r. - w szczelnie zapełnio-
nej w hali widowiskowo-sporto-
wej Stilonu przy ul. Czereśnio-
wej odbył się III Międzywoje-
wódzki Wielobój Gwiazd TKKF,
gwiazdami imprezy byli Ry-
szard Szurkowski, Tadeusz Ślu-
sarski, Tadeusz Mytnik, Edward
Jancarz, Leonard Raba, Bo-
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Dr Wojciech Kuska z AJP
30 wrzeœnia 2019 r. odby³a siê pierwsza w dziejach AJP publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

W. Kuska jako pierwszy doktoryzował się w AJP. Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-
Raczyńska, promotor i rektor AJP w jednej osobie, ma powody do dumy
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Protesty sprawiły, że wojewodą uchylił zgodę magistratu na
powstanie wytwórni asfaltu
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Decydującą role odegrały protesty
Miasto nie sprzeda dzia³ki na Piaskach pod budowê kolejnego marketu. 

Zachodnia Izba Prze-
mys³owo-Handlowa przez
najbli¿sze trzy lata pe³niæ
bêdzie funkcjê operatora
podmiotowego systemu fi-
nansowania Us³ug Rozwojo-
wych w subregionie gorzow-
skim. Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Lubuskiego
zatwierdzi³ 30 wrzeœnia wy-
niki konkursu tego dzia³ania
na lata 2020-2022. Decyzja
ta powoduje, ¿e Izba konty-
nuowaæ bêdzie dzia³ania,
które prowadzi³a od marca
2017 roku. Projekt prowa-
dzony przez ZIPH cieszy³ siê
ogromnym zainteresowa-

niem wœród przedsiêbiorców.
Przypomnijmy, ¿e w ramach
tego dzia³ania lubuskie firmy
z sektora MŒP mog³y ubie-
gaæ siê o wsparcie finanso-
we m.in. na: szkolenia, stu-
dia podyplomowe czy egza-
miny certyfikuj¹ce dla
swoich pracowników do-
stêpne w ramach Bazy
Us³ug Rozwojowych. W su-
mie, w latach 2017-2019 Iz-
ba rozdysponowa³a wœród
przedsiêbiorców 10,5 milio-
na z³otych. Ze wsparcia
skorzysta³y 844 przedsi-
êbiorstwa i ich 2113 pracow-
ników. 

Nowy projekt ZIPH roz-
pocznie w styczniu przy-
sz³ego roku, a nabory wnio-
sków rozpoczn¹ siê na
prze³omie lutego i marca. Do
dyspozycji przedsiêbiorców
zostanie udostêpnionych
10,3 miliona z³otych. Mimo
¿e projekt realizowany
bêdzie na podobnych zasa-
dach, jak to mia³o miejsce
dotychczas, w kryteriach na-
borów zajd¹ zmiany. - Do tej
pory przedsiêbiorcy mogli
siê ubiegaæ o maksymalne
wsparcie w wysokoœci 35 ty-
siêcy z³otych na firmê i 8,5
tysi¹ca na pracownika. W

nowym rozdaniu œrodków ich
wysokoœæ bêdzie uzale¿nio-
na od wielkoœci danego
przedsiêbiorstwa. I tak: mi-
kro firmy ubiegaæ siê bêd¹
mog³y maksymalnie o 20 ty-
siêcy z³otych, ma³e firmy o
30 tysiêcy z³otych, a œrednie
przedsiêbiorstwa o 60 tysi-
êcy z³otych. Zmieni³a siê
równie¿ maksymalna kwota,
jaka bêdzie mog³a byæ prze-
znaczona na jednego pra-
cownika. Bêdzie to 10 tysi-
êcy z³otych, a nie jak do tej
pory - 8,5 tysiêcy z³otych.
Wa¿n¹ informacj¹ dla przed-
siêbiorców jest fakt, i¿ osoby

które skorzysta³y ze wspar-
cia w koñcz¹cym siê w³aœnie
projekcie, niestety nie bêd¹
mog³y ponownie ubiegaæ siê
o dofinansowanie. Zapis ten
dotyczy wy³¹cznie osób, a
nie firm. Ponadto warto wie-
dzieæ, ¿e szczególny nacisk
zostanie po³o¿ony na
wsparcie osób z tzw. niski-
mi kwalifikacjami oraz pra-
cowników 50+. To w³aœnie
one bêd¹ traktowane priory-
tetowo w nowym rozdaniu
œrodków - mówi Kamila
Szwajkowska, koordynator
projektu.

TOMASZ MOLSKI 

Ponad 10 milionów zł dla przedsiębiorców
Projekt cieszy siê ogromnym zainteresowaniem wœród przedsiêbiorców.



Prezydent Gorzowa Jacek
Wójcicki i prezes Zachodniej
Izby Przemys³owo-Handlo-
wej Jerzy Korolewicz podpi-
sali umowê partnersk¹. Do-
tyczy ona przygotowania i
realizacji projektu - powsta-
nia w naszym mieœcie Re-
gionalnego Centrum Przed-
siêbiorczoœci. Jego siedzib¹
ma byæ willa Jaehnego przy
ul. Kosynierów Gdyñskich.
Wspólna inicjatywa ma
s³u¿yæ profesjonalizacji us³ug
instytucji otoczenia biznesu,
dopasowanych do potrzeb
przedsiêbiorców. 

Chodzi o zwiêkszenie ich
konkurencyjnoœci i innowa-
cyjnoœci, poprzez utworzenie
„Regionalnego Centrum
Przedsiêbiorczoœci” przy Za-

chodniej Izbie Przemys³owo-
Handlowej w Gorzowie Wiel-
kopolskim, a tak¿e koordy-

nacjê dzia³añ zmierzaj¹cych
do utworzenia takiego Cen-
trum. Dziêki temu powstanie

p³aszczyzna wzajemnej
wspó³pracy, motywuj¹ca roz-
wój gospodarczy w obszarze
Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego Gorzowa oraz sub-
regionu gorzowskiego.

- Dziêkujê radnym, ¿e
przyjêli zaproponowane
zmiany w wieloletniej pro-
gnozie finansowej. Dziêki te-
mu mamy mo¿liwoœæ zabez-
pieczyæ œrodki na wk³ad
miasta dla tego przedsiêwzi-
êcia w wysokoœci 264 tys.
z³otych - podkreœli³ prezy-
dent Jacek Wójcicki.

Liderem projektu jest Za-
chodnia Izba Przemys³owo-
Handlowa.

- Zrobiliœmy bardzo
g³êbok¹ analizê rynku.
Chcemy œwiadczyæ bardzo

nowoczesne i innowacyjne
metody wsparcia dla przed-
siêbiorców. Co wa¿ne
bêdzie to odpowiedŸ na fak-
tyczne potrzeby otoczenia
biznesu - podkreœli³ Jerzy
Korolewicz prezes Zachod-
niej Izby Przemys³owo-
Handlowej.

O œrodki na realizacjê pro-
jektu Zachodnia Izba Prze-
mys³owo-Handlowa bêdzie
zabiegaæ w ramach dofinan-
sowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego -
Lubuskie 2020. Koszt ca³ego
przedsiêwziêcia to oko³o 13
mln z³otych, z czego dofinan-
sowanie na poziomie 10 mln. 

EWA IWAÑSKA
WYDZIA³ PROMOCJI I INFORMACJI
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gusław Nowak, Andrzej Husz-
cza, Jerzy Rembas, Zbigniew
Narbutowicz, Andrzej Nuckow-
ski i inni, przebieg imprezy po
raz pierwszy rejestrowała tele-
wizja dla niedzielnego progra-
mu „Dwójki”.
2010 r. zm. Jan Gross (76 l.),
fraszkopisarz i aforysta.
ww  11.11.
1959 r. - Zakłady Mechaniczne
„Gorzów” stały się monopo-
listą w produkcji ciągników ty-
pu „Mazur”.
2008 r. - przy ul. Orląt Lwow-
skich odsłonięto pomnik mar-
szałka Piłsudskiego wykonany
przez Roberta Sobocińskiego
ww  12.11.
2000 r. - w nowo zbudowanym
kościele pw.  Pierwszych Pol-
skich Męczenników przy ul. bp.
Wilhelma Pluty 7 odprawiono
pierwsze msze.
2007 r. - grupa działaczy
piłkarski podjęła decyzję o
reaktywowaniu  KKS Warta.
ww  13.11.
1980 r. - odbyło się zebranie
Klubu Inteligencji Katolickiej,
który od 1976 r. funkcjonował
bez rejestracji; spotkanie po-
traktowano jako nowe zebranie
organizacyjne i złożono nowy
wniosek do Urzędu Wojewódz-
kiego.
1998 r. - otwarto nowe
skrzyżowanie ul. Sikorskiego,
Estkowskiego, Jancarza 
ww  14.11.
2013 r. - z Zielonej Góry wyru-
szył pierwszy nowoczesny szy-
nobus do Gorzowa; regularną
komunikacje uruchomiono
15.12.
2013 r. zm. dr n. med. Adam
Szyjkowski (86 l.), ginekolog i
położnik, jako jeden z pierw-
szych 12 maturzystów Miejskie-
go Gimnazjum i LO w Gorzowie
(1946), 
ww  15.11.
2003 r. - otwarto nową siedzibę
Komendy Miejskiej Policji przy
ul. Wyszyńskiego; w obecności
komendanta głównego Policji,
nadinspektora Leszka Szrede-
ra, b. komendanta wojewódz-
kiego Policji w Gorzowie, Ko-
mendzie Wojewódzkiej wręczo-
no certyfikat ISO 9001-2000
2005 r.  zm. Witold Niedźwiec-
ki (76 l.), dziennikarz i  pisarz.
ww  16.11.
1983 r. - IX objazdowy festiwal
„Pomorska Jesień Jazzowa”
odbył się po raz pierwszy w Go-
rzowie; w kinie „Słońce” wy-
stąpili goście Wojciecha Karo-
laka, który obchodził 25-lecie
pracy artystycznej.
2010 r. - otwarto oficjalnie
zmodernizowaną ul. Wyszyń-
skiego.
ww  17.11.
2007 r. - przy ul. Osadniczej
otwarto pierwszą świetlicę śro-
dowiskową Gorzowskiego To-
warzyszenia Pomocy Bliżniemu
im. Brata Krystyna.
1940 r. ur. się ks. kanonik Ta-
deusz Kondracki, kustosz san-
ktuarium w Rokitnie i dziekan,
b. proboszcz parafii Niepokala-
nego Poczęcia NMP w Gorzo-
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Willa Jaehnego od lat czekała na zagospodarowanie 
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Maj¹ byæ nowe nasadze-
nia, odnowione trawniki,
urz¹dzenia dla ochrony owa-
dów i ptaków, a na stawow¹
wysepkê powróci domek dla
kaczek. Wszystko za ponad
700 tys. z³, z czego 85% sta-
nowiæ maj¹ œrodki unijne.

By³oby piêknie, gdyby od-
daj¹c park Ró¿ jeszcze bar-
dziej przyrodzie pamiêtaæ,
¿e ma on s³u¿yæ tak¿e lu-
dziom. Tymczasem rz¹dza
tam wszechw³adnie i niepo-
dzielnie  ptaki ró¿nej maœci i
urody, z akcentem na te
czarne z d³ugimi dziobami i
efekt tych rz¹dów jest taki,
¿e ja tam podobnie jak wielu
innych gorzowian w³aœciwie
ju¿ nie bywam, choæ kiedyœ
lubi³em gapiæ siê na ró¿e i
podgl¹daæ na kaczki na sta-
wie. A nie bywam z powo-
dów estetycznych i higienicz-

nych zarazem. Bowiem wi-
dok i smród ptasich gówien
skutecznie zniechêca do
spacerowania i posiadywa-
nia w tym wci¹¿ piêknym mi-
mo wszystko parku. Smród
jest tym wiêkszy, ¿e z powodu
braku szaletu w s¹siedztwie
placu zabaw powsta³a tam
wielka szczalnia, co szczegól-
nie latem widaæ i czuæ. 

Maj¹c to wszystko, co po-
wy¿sze, na wzglêdzie bar-
dzo proszê i apelujê, by przy
udziale specjalistów od przy-
rody powa¿nie siê zastano-
wiæ i pomyœleæ nad
rozwi¹zaniem, które nie za-
bieraj¹c ca³kiem parku pta-
kom pozwoli jednak bez
obaw  korzystaæ z niego
tak¿e ludziom. Jakiœ
rozs¹dny kompromis jest
chyba tutaj mo¿liwy? 

JAN DELIJEWSKI

Jakiś kompromis jest chyba
tutaj możliwy?
Jeszcze w tym roku Park Wiosny Ludów, zwany parkiem Ró¿, przejdzie metamorfozê. 

Park Róż to piękne miejsce, ale nie do końca…
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Willa Jaehnego ma gospodarza
W Gorzowie powstanie Regionalne Centrum Przedsiêbiorczoœci.
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wie (1984-1989), Lubuszanin
1998, zm. w 2009 r.
1998 r. zm. Kuba Zaklukiewicz
(49 l.), aktor Teatru im.  Oster-
wy; zm. w skutek napadu ra-
bunkowego podczas tourneé  w
Wilnie.
ww  18.11.
1931 r. ur. się Aleksander Il-
nicki, działacz sportowy, b.
kierownik druzyny Stali i sta-
dionu żużlowego, zm. w 2011 r. 
1999 r. zm. Bolesław Stocki
(73 l.), nauczyciel, kombatant
AK, działacz sportowy, sędzia i
trener kajakarstwa, założyciel
MKS Znicz w Gorzowie, długo-
letni dyrektor Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego. 
ww  19.11.
1999 r. - Teatr Kreatury wysta-
wił premierę „Radosnego
żywota głupka” wg powieści
Krzysztofa Jaworskiego w reż.
Przemysława Wiśniewskiego;
spektakl ten wielokrotnie wy-
stawiany na różnych festiwa-
lach zdobył liczne nagrody ze-
społowe i indywidualne, m. in.
nagrodę główną na III Ogólno-
polskim Festiwalu Teatrów Stu-
denckich w Gdańsku i Złotą Mi-
sę Borowiny na Biesiadzie
Teatralnej w Horyńcu Zdroju w
2000; kreacja Aliny Czyżew-
skiej w tym przedstawieniu na-
gradzana była co najmniej 4 ra-
zy.
2002 r. - rozpoczęto kontrower-
syjną wycinkę klonów na ul.
Chrobrego, sadząc w ich miejs-
ce wiśnie japońskie.
ww  20.11.
1983 r. - do Gorzowa sprowa-
dzono prochy Włodzimierza
Korsaka (1886-1973), pisarza,
podróżnika i myśliwego, pio-
niera Gorzowa; był to pierwszy
pochówek w tzw. zaułku po-
etów na cmentarzu komunal-
nym.
ww  21.11.
1995 r. - prezydent H.M. Woź-
niak i burmistrz Herofrdu Ger-
hard Klippstein podpisali w Go-
rzowie porozumienie o przyjaź-
ni miast, przewidujące
współpracę w sporcie, gospo-
darce i kulturze oraz wymianę
młodzieży.
ww  22.11.
1981 r. zm. Waldemar Kućko
(49 l.), artysta fotografik i foto-
reporter, współzałożyciel GTF,
pierwszy lubuski fotografik
przyjęty do ZPAF
2006 r. zm. inż. Zdzisław
Kołosiewicz (81 l.), b. główny
mechanik ZM „Gorzów” i
współtwórca gorzowskiego
żużla, b. prezes KS Stal (1953-
1964). 
ww  23.11.
2009 r. - prezydent Jędrzejczak
posadził pierwsze drzewko w
sadzie renety landsberskiej
przy Zespole Szkół Ogrodni-
czych na Zieleńcu
ww  24.11.
1947 r. - Motoklub Unia, dot.
sekcja poznańskiej Unii, został
zarejestrowany w Starostwie
Powiatowym jako samodzielny
klub sportowy, jego tradycje
kontynuuje Stal Gorzów.
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- Wodê dostarczan¹ przez PWiK
mo¿na bez obaw spo¿ywaæ wprost
z kranu?

- Tak i coraz wiêksza grupa osób
sobie j¹ chwali, poniewa¿ jest to wo-
da bogata w ró¿ne minera³y. O jej wy-
sokiej jakoœci œwiadcz¹ rezultaty stale
prowadzonych badañ w naszym labo-
ratorium, które jest akredytowane
przez Polskie Centrum Akredytacji.
Próbki s¹ pobierane w ró¿nych
miejscach sieci, a wyniki prezento-
wane na naszej stronie internetowej.
Czasami zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e w
wyniku prowadzonych remontów sie-
ci nie zawsze uda siê j¹ dok³adnie
wyp³ukaæ i wtedy u czêœci odbiorców
woda p³yn¹ca z kranu mo¿e mieæ
nietypowe zabarwienie. Jest to woda
o tak zwanej pogorszonej jakoœci,
ale pod wzglêdem mikrobiologicz-
nym jest w pe³ni bezpieczna. S¹ to
jednak krótkotrwa³e zdarzenia, dlate-
go zachêcam do bie¿¹cego picia
kranówki.

- Jakie prace inwestycyjne s¹
obecnie prowadzone przez
spó³kê?

- Znajdujemy siê w bardzo gor¹cym
okresie. W pierwszej kolejnoœci ko-
ñczymy jeden z wiêkszych projektów,
wart 82 miliony z³otych, w którym jed-
nym z zadañ jest renowacja sieci
du¿ych œrednic, w sumie ponad dzie-
siêciu kilometrów. Projekt realizowany
jest w ramach umowy z Narodowym
Funduszem Ochrony Œrodowiska
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Druga wa¿na i powoli dobiegaj¹ca

koñca inwestycja jest realizowana w
ramach tego samego projektu, a do-
tyczy budowy blisko dziesiêciu kilo-
metrów sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach Skrajnej, Wylotowej i De-
szczowej w Gorzowie oraz na Osied-
lu Poznañskim w gminie Deszczno.
Jej zakoñczenie ostatecznie opóŸni
siê o kilka tygodni, ale mieszkañcy
nied³ugo bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
pod³¹czenia siê do kanalizacji. Na-
stêpna wa¿na inwestycja, wykonywa-
na ju¿ tylko za w³asne œrodki, dotyczy
budowy sieci wodoci¹gowej i sanitar-
nej na Osiedlu nad Rozlewiskiem. Ak-
tualnie przygotowujemy siê do roz-
poczêcia budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej w rejonie ulicy Szczeciñskiej
o d³ugoœci blisko 8,5 km oraz budowy
2,6 km sieci wodoci¹gowej. Wymie-
ni³em tylko kilka g³ównych inwestycji,
gdy¿ nasz front prac jest bardzo sze-
roki i dotyczy ró¿nych rejonów miasta.
W tym ulicy Sikorskiego, gdzie do ko-
ñca roku powinniœmy zakoñczyæ pra-

ce zwi¹zane z modernizacj¹ sieci ka-
nalizacyjnej i wodoci¹gowej. 
- Czêsto pojawiaj¹ siê komunika-
ty o krótkotrwa³ych przerwach w
dostawach wody w ró¿nych
czêœciach miasta. Czym jest to naj-
czêœciej spowodowane?

- Dwoma rzeczami - awariami i in-
westycjami. W przypadku prac bu-
dowlanych nasze komunikaty ukazuj¹
siê z odpowiednim wyprzedzeniem,
¿eby odbiorcy mogli przygotowaæ siê
do tej przerwy. Informujemy o tym
ró¿nymi kana³ami, w tym na naszym
portalu, gdzie szczegó³owo prezentu-
jemy zakres wy³¹czeñ wody. W przy-
padku awarii wystêpuj¹ one nagle i
tego siê nie uniknie. Nasza sieæ
wodoci¹gowa z przy³¹czeniami prze-
kroczy³a ju¿ d³ugoœæ tysi¹ca kilomet-
rów, czêœæ sieci jest ju¿ wiekowa i
trzeba liczyæ siê z problemami. Stara-
my siê ka¿dorazowo, ¿eby przerwy w
dostawie wody by³y jak najkrótsze.
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Naszą kranówkę można pić bez obaw
Trzy pytania do Bogus³awa Andrzejczaka, prezesa Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Gorzowie
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-  Gorzów wykorzysta³ swoje
szanse gospodarczego rozwoju w
nowej rzeczywistoœci?

- Pytanie jest o tyle ciekawe, ¿e na-
le¿a³oby najpierw wyznaczyæ obszary
wystawienia oceny. Ka¿dy zapewne
ma w³asny zestaw pytañ. Takich cho-
æby jak, czy zdo³aliœmy w tym czasie
pójœæ w kierunku szerokiej budowy
nowoczesnej gospodarki poprzez
prorozwojowe dzia³ania? Czy zrobili-
œmy wszystko, ¿eby zachêciæ gorzo-
wian do pozostania w swoim mie-
œcie? Wiêkszoœæ z nas zapewne na
te i wiele innych podobnych pytañ
bêdzie mia³a ró¿ne odpowiedzi. Za-
raz po wojnie, kiedy zaczêto budowaæ
w Gorzowie przemys³ postawiono
g³ównie na to, czym zajmowano siê w
przedwojennym Landsbergu. I to by³o
naturalne. Po transformacji gospodar-
czej przed 30 laty dawne gorzowskie
lokomotywy - Stilon, Silwana, Ursus,
Gomad - albo zaczê³y siê mocno kur-
czyæ albo wrêcz upadaæ. Przez to dzi-
siaj nie ma za bardzo produktów
uto¿samianych z naszym miastem.
To, ¿e mamy jedn¹ z najwiêkszych w

Europie fabryk monta¿u telewizorów
niewiele ludzi w kraju nawet o tym
wie. Gdybyœmy mieli pracownie pro-
jektowe i budowali coœ od podstaw o
rozpoznawalnoœæ by³oby ³atwiej. Po-
wiedzmy, ¿e jako Gorzów na razie
szukamy swojego gospodarczego
miejsca na mapie.
- Co nale¿a³oby zrobiæ, ¿eby to
miejsce szybko znaleŸæ?

- Nie powiem tutaj niczego odkryw-
czego. Mo¿na prowadziæ prost¹ pro-
dukcjê, ale mo¿na równie¿ projekto-
waæ. Powinniœmy zacz¹æ stawiaæ na
dzia³y, gdzie przede wszystkim pracu-
je siê g³ow¹. Dlatego bardzo wa¿na
jest kwestia samego podejœcia do in-

westycji. Szczególnie teraz, kiedy w
cenie jest innowacyjnoœæ. I myœlê, ¿e
przy obecnie budowanych strefach
przemys³owych w mieœcie taka spo-
sobnoœæ siê pojawia, a co za ni¹ po-
winno pójœæ, to przyjazd do Gorzowa
wiêkszej grupy ludzi o wy¿szym po-
ziomie przygotowania zawodowego.
To by³by wa¿ny ruch. Nastêpna spra-
wa, do której namawiam, to szersze
spojrzenie na to co siê znajduje wokó³
nas. Jest szansa, ¿e dojrzymy wów-
czas, i¿ naszym bliskim s¹siadem
jest Berlin i powinniœmy ten fakt za-
cz¹æ lepiej wykorzystywaæ. Dotych-
czas nie czyniliœmy tego w sposób
wystarczaj¹cy, a przecie¿ to tam jest
potê¿ny kapita³ i tam warto szukaæ
miejsca do rozwiniêcia wspó³pracy
gospodarczej. 
- A w perspektywie nastêpnych
lat czego nam potrzeba, ¿eby siê
dynamicznie rozwijaæ?

- Powinniœmy zacz¹æ od stworzenia
perspektywicznego programu funk-
cjonowania ³¹cznie z odpowiedze-
niem sobie na kilka bardzo wa¿nych
pytañ. Na razie bowiem jedynie od-

twarzamy infrastrukturê, nie realizuje-
my zaœ nowych pomys³ów. Pierwsze
pytanie musi dotyczyæ przysz³oœci te-
rytorialnej miasta. Chc¹c go rozwijaæ
musimy wiedzieæ, w jakim kierunku,
gdzie budowaæ strefy przemys³owe,
ale równie¿ gdzie stawiaæ kolejne
osiedla mieszkaniowe? Nastêpna
wa¿na sprawa, to kreœl¹c taki plan
trzeba przyj¹æ, ¿e konsekwentnie
bêdzie on krok po kroku realizowany.
Nie mo¿e byæ tak, ¿e coœ siê zaplanu-
je, przyjdzie kolejna ekipa rz¹dz¹ca i
wszystko wyrzuci do kosza, bo
bêdzie mia³a inn¹ wizjê. Je¿eli
przyk³adowo zdecydujemy siê na bu-
dowê pó³nocnej obwodnicy miasta, to
podzielmy j¹ na kilka etapów i niech
powstaje ona odcinkowo. Ale niech
powstaje. Myœlê, ¿e w tej chwili naj-
bardziej jednak potrzebujemy wizjo-
nera, który by powiedzia³ nam
wszystkim, jak powinien wygl¹daæ
Gorzów za 30 lat, a sprawami tech-
nicznymi mogliby siê szybko wtedy
zaj¹æ specjaliœci poszczególnych
bran¿. 
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Na razie szukamy swojego miejsca 
Trzy pytania do Krzysztofa Czêstochowskiego, prezesa PKS Gorzów

- Niemcy chc¹ wydaæ dzieje Bab-
ci Noñci?

- Tak, jestem po rozmowie z
przedstawicielami Romskiej Bib-
lioteki Niemieckiej w Berlinie. No
i ju¿ wiem, ¿e historia Babci No-
ñci, czyli  Alfredy Markowskiej
uka¿e siê po niemiecku. Co jest
zreszt¹ doœæ komiczne, poniewa¿
do tej pory jej historia nie ukaza³a
siê po polsku. Jest tylko po rom-
sku.
- Z jakiego jêzyka bêdzie zatem
t³umaczenie na niemiecki?

- Z polskiego oczywiœcie. Historiê
Babci Noñci pisa³am naturalnie po
polsku. Potem na romani t³umaczy³ j¹

Artur Patryk Doliñski, wnuk Alfredy
Markowskiej. Oczywiœcie przy pisaniu
ksi¹¿ki udzia³ bra³a ca³a rodzina Mar-
kowskich. Poniewa¿ ja mam swój ma-
nuskrypt, wiêc razem z przedstawi-
cielami Biblioteki uznaliœmy, ¿e ko-
rzystniej bêdzie t³umaczyæ z
orygina³u, a nie z t³umaczenia. Przy-
znam, dla mnie to du¿y zaszczyt i na-
prawdê wielkie zaskoczenie.
- Ale jest pani autorka tak¿e
ksi¹¿ki po polsku, która siê uka-
za³a, czyli „Matyldy”. Zapowiada³a
pani kontynuacjê. Bêdzie?

- Naturalnie, ¿e bêdzie. Co wiêcej,
drugi tom „Matyldy” najpewniej siê
uka¿e w przysz³ym roku. Ma³o tego,
to bêdzie taka ma³a saga gorzowska,
bo w planach mam kolejne tomy.
Chcê doprowadziæ tê historiê do
wspó³czesnoœci. Wiem, ¿e trochê lu-
dzi czeka na tê historiê. No i ca³y
czas toczê bataliê o wydane innej
mojej ksi¹¿ki, czyli „Julki”, która
tak¿e siê dzieje w Gorzowie. Jak wi-
daæ trochê siê dzieje z moimi
ksi¹¿kami.

RENATA OCHWAT

Babcia Nońcia ukaże się po niemiecku
Trzy pytania do Haliny El¿biety Daszkiewicz, dzia³aczki spo³ecznej, pisarki
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1968 r. - oddano oficjalnie do
użytku sztuczne lodowisko „Lo-
dostil”; sztuczne lodowisko,
które mieściło się obok budyn-
ku Miejskiego Ośrodka Sztuki
(BWA), funkcjonowało do koń-
ca lat 70., na początku lat 80.
przeznaczone zostało do kapi-
talnego remontu, urządzenia
zostały zdemontowane i nigdy
nie odbudowane.
1984 r. - w nocy i w ciągu dnia
szalał wielogodzinny huragan,
którego prędkość sięgała mo-
mentami 30 m/s, wyrządził on
duże szkody w gospodarce ko-
munalnej, energetyce, łącznoś-
ci  i w lasach, na skutego
uszkodzenia wielu linii wyso-
kiego i średniego napięcia
przez kilka godzin nie było
prądu w Barlinku, Międzycho-
dzie, Międzyrzeczu, Myślibo-
rzu, Rzepinie, Sulęcinie oraz w
niektórych dzielnicach Gorzo-
wa; wiatr zniszczył liczne na-
mioty foliowe, powybijał szyby
w cieplarniach i budynkach
mieszkalnych, woda dostała
się do piwnic, parterowych
mieszkań i magazynów, w go-
rzowskich parkach huragan po-
wyrywał i połamał wiele drzew. 
ww  25.11.
1986 r. - Urząd Wojewódzki
rozpoczął pracę w nowym 14-
piętrowym wieżowcu przy Ja-
gielończyka; dotychczas UW
zajmował budynek „Stilonu” i
kilka innych obiektów w mie-
ście
2002 r. - zamknięto Schody Do-
nikąd.
ww  26.11.
2012 r. - zamknięta została
kładka dla pieszych na moście
kolejowym.
1990 r. zm. Stefan Kwaśny (63
l.), legendarny toromistrz Stali,
wielokrotnie honorowany ty-
tułem najlepszego toromistrza
w kraju.
ww  28.11.
1972 r. - przebywający na sy-
nodzie w Rzymie bp Wilhelm
Pluta otrzymał papieską bullę
konstytucyjną „Cathedralia col-
legia”, ustanawiającą formalnie
gorzowską Kapitułę Katedralną.
ww  29.11.
1977 r. - Miejska Rada Narodo-
wa nazwała ulice na terenach
przyłączonych do miasta (Kar-
nin, Zieleniec, Małyszyn itd.).
ww  30.11.
1969 r.- gorzowski zespół mu-
zyczny „Refleks”, w którym wy-
stępowali Piotr Prońko (sakso-
fon), Wojciech Prońko (gitara
basowa), Krystyna Prońko (vo-
cal), Jerzy Bułaj, Jerzy Kiona, a
na perkusji grał Rogoza, zdobył
wyróżnienie na I Ogólnopolskim
Festiwalu Awangardy Beatowej
w Kaliszu;  był to debiut estra-
dowy Krystyny Prońko.
1999 r.  - w Gorzowie otwarto
ośrodek Alliance Française.
1923 r. ur. się Franciszek Wal-
czak, milicjant gorzowski, zra-
niony przez maruderów sowiec-
kich 28.05., zm. 2.06.1945 r.;
jego imieniem nazwano
14.06.1945 r. ulicę w Gorzo-
wie. n
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- Kiedy pojawi³a siê propozycja,
¿eby Akademia im. Jakuba z Para-
dy¿a rozpoczê³a przygotowania do
uruchomienia kierunku pielêgniar-
skiego?

- Jako szpital prowadziliœmy rozmowy z
kilkoma uczelniami na ten temat. Nie
ukrywam, ¿e najbardziej zale¿a³o nam
jednak na podjêciu wspó³pracy z AJP,
poniewa¿ jest to nasza lokalna uczelnia
o sporym potencjale, mog¹c¹ uruchomiæ
kierunek na wysokim poziomie kszta³ce-
nia. Widzimy to po skutecznoœci w pozy-
skiwaniu innych kierunków, dlatego
wi¹¿emy naprawdê du¿e nadzieje na
dobr¹ wspó³pracê. Po rozmowach z pa-
ni¹ rektor nie mam w¹tpliwoœci, ¿e ten
pomys³ w pe³ni siê sprawdzi. Uczelnia
oczywiœcie bêdzie mog³a liczyæ ze strony
szpitala na pomoc w ka¿dym obszarze.

- Kiedy szpital bêdzie móg³ zacz¹æ
korzystaæ z pomocy studentek i
przysz³ych pielêgniarek?

- Najwczeœniej za dwa lata, ale prakty-
ki choæ stanowi¹ pewn¹ pomoc, to jest
to jednak nauka i nasz wykwalifikowany
personel bêdzie musia³ poœwiêciæ
ucz¹cej m³odzie¿y sporo czasu. To z
kolei spowoduje istotne zmiany organi-

zacyjne w szpitalu i dodatkowe koszty.
Bêdziemy oczywiœcie na to przygotowa-
ni, ale na pierwszych absolwentów
bêdziemy musieli poczekaæ przynaj-
mniej cztery lata. 
- Ale pielêgniarek brakuje ju¿  teraz,
ze wzglêdu na ich brak zlikwidowa-
nych zosta³o sto ³ó¿ek w szpitalu.
Jak sobie radzicie?

- Weszliœmy rzeczywiœcie w bardzo
trudny czas. Rozumiemy zmiany do-
tycz¹ce liczby pielêgniarek w stosun-
ku do iloœci pacjentów. To ma nawet
swoje uzasadnienie, ale w ca³ym kra-
ju zlikwidowano z tego powodu 20 ty-
siêcy miejsc. Problem tkwi g³ównie w
organizacji, gdy¿ liczba ³ó¿ek jest nie-
równomiernie roz³o¿ona. W mniej-
szych szpitalach, szczególnie powia-
towych bywa, ¿e ob³o¿enie jest zaled-

wie 50-procentowe, natomiast w ta-
kich jak nasz, to ob³o¿enie zawsze
przekracza sto procent. Czêsto musi-
my dostawiaæ ³ó¿ka. Dlatego chorzy
wymagaj¹cy leczenia, ale bêd¹cy w
l¿ejszych stanach powinni trafiaæ do
najbli¿szych placówek posiadaj¹cych
wolne miejsca. Niestety, zdecydowa-
na wiêkszoœæ trafia do nas. Gdyby
system by³ inaczej skonstruowany
moglibyœmy wtedy wysy³aæ niektórych
pacjentów do pobliskich szpitali. War-
to tak¿e wiedzieæ, ¿e obecnie nasze
pielêgniarki otrzymuj¹ naprawdê god-
ne wynagrodzenie, jak na gorzowskie
warunki. K³opot w tym, ¿e w kraju nie
ma bia³ego personelu i jak sami sobie
go nie wykszta³cimy, to w przysz³oœci
problemy bêd¹ narastaæ.
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Musimy poczekać przynajmniej cztery lata
Trzy pytania do Roberta Surowca, radnego i wiceprezesa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie

- Kilka lat temu zainicjowa³ pan z
kolegami akcjê modernizacji go-
rzowskiego skateparku. Czy dzisiaj
obiekt spe³nia oczekiwania mi³oœni-
ków sportów ekstremalnych?

- Zdecydowanie tak. Nasz tor ma ju¿
przynajmniej 15 lat, ale w pierwszej
wersji nie by³ ciekawy, z czasem uleg³
te¿ czêœciowej degradacji. Na
szczêœcie w ramach bud¿etu obywa-
telskiego pozyskaliœmy œrodki na pro-
fesjonaln¹ modernizacjê toru. Zajê³a
siê tym specjalistyczna firma, która
przeprowadzi³a ca³y remont bardzo
dobrze i pod wzglêdem technicznym
spe³nia on wymagania uczestników.
Powiem wprost, ¿e zyskaliœmy najlep-
szy tego rodzaju obiekt w promieniu
oko³o 130 kilometrów, bo podobny naj-
bli¿ej nas znajduje siê w Poznaniu.
Fajny jest we Wroc³awiu, bo tam jest
zadaszony. Zainteresowanie ze strony
mi³oœników sportów ekstremalnych jest
w tej chwili bardzo du¿e, szczególnie w
weekendy. Podam taki przyk³ad, ¿e
jednorazowo na torze powinno przeby-

waæ oko³o 20 osób, je¿eli chce siê je-
Ÿdziæ bez wiêkszych k³opotów i czer-
paæ z tego przyjemnoœæ. Bywaj¹ jed-
nak chwile, ¿e jest nawet 100 osób.
Robi siê wtedy wielki t³ok i musimy po-
woli zacz¹æ walczyæ z tym przeludnie-
niem.
- Mo¿na w tej sytuacji jeszcze roz-
budowaæ skatepark, skoro jest takie
zainteresowanie?

- Oczywiœcie, ¿e mo¿na i poczyniliœmy
w tym kierunku pierwsze dzia³ania. Po-
nownie wyst¹piliœmy o œrodki w ramach
bud¿etu obywatelskiego, ale tym razem
przegraliœmy w g³osowaniu z projektem

o nazwie ,,Trasa siedmiu wzgórz’’. Jest
nam z jednej strony smutno z tego po-
wodu, z drugiej serdecznie gratulujemy
pomys³odawcom zwyciêskiego projek-
tu, bo wiemy, ile radoœci sprawia takie
zwyciêstwo. Nie oznacza to, ¿e poddaje-
my siê, wrêcz przeciwnie, ju¿ myœlimy o
kolejnym bud¿ecie obywatelskim, ale
tak¿e chcemy przekonaæ radnych i pre-
zydenta, ¿eby mo¿e pójœæ inn¹ drog¹ i
znaleŸæ œrodki z innej puli. Do nas przy-
je¿d¿aj¹ ludzie z ca³ego miasta, a nawet
z okolic Gorzowa. Powiem wiêcej, s¹ te¿
mi³oœnicy sportów ekstremalnych ze
Stargardu, bywa, ¿e z okolic Poznania
czy Zielonej Góry, a nawet z Wroc³awia,
poniewa¿ nasz tor ma bardzo dobr¹ opi-
niê. Od razu wyjaœniê, ¿e nasz pomys³
rozbudowy nie wi¹za³by siê z ingerencj¹
w przyrodê w postaci potrzeby wyciêcia
jakiœ drzew w parku Kopernika. Mamy
miejsce w kierunku Alei Ruchu M³od-
zie¿y Niezale¿nej i tam mo¿na œmia³o
mo¿na pójœæ z rozbudow¹.
- Nie uda³o siê tym razem wygraæ
w g³osowaniu na zadanie twarde, ja-

kim by³a rozbudowa toru, ale zwy-
ciê¿yliœcie w ramach zadañ miêk-
kich. Co planujecie za blisko 50 tysi-
êcy z³otych, bo takie pieni¹dze
otrzymacie z miasta?

- Ju¿ w zesz³ym roku wygraliœmy
œrodki na organizacjê zawodów na na-
szym torze i impreza wypad³a niemal
doskonale. Nie tylko cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem uczestni-
ków, ale i widzów podziwiaj¹cych na-
sze pokazy. Dla nich to by³a nowoœæ,
bo wczeœniej w Gorzowie takiego wy-
darzenia nie mo¿na by³o zorganizo-
waæ. Teraz ka¿dy posiadacz wyczyno-
wego roweru czy deskorolki mo¿e w
takiej zabawie wzi¹æ udzia³. Nie ma
przy tym ograniczenia wiekowego.
Najm³odsi mieli po siedem lat, najstar-
si oko³o 30 lat. Przysz³o mnóstwo ro-
dzin z dzieæmi i mocno nam kibicowa-
li. Myœlê, ¿e warto pójœæ w kierunku
corocznego organizowania takich za-
wodów, które z czasem mog¹ staæ wy-
ró¿nikiem w kraju. 

RB

Gorzowski tor ma bardzo dobrą opinię
Trzy pytania do Wojciecha Piêty, inicjatora rozbudowy skateparku w Gorzowie

- Niedawno upad³o najwiêksze i
najstarsze biuro turystyczne, an-
gielski Thomas Cook. Czy gorzo-
wscy turyœci jakoœ odczuli ten
fakt?

- Nie, bo ¿ycie nie znosi pró¿ni. Inne
biura od razu wesz³y w tê lukê z w³as-
nymi ofertami, nawet dla klientów
Neckermanna, które te¿ posz³o za
Cookiem. ¯ycie toczy siê dalej i bar-
dzo dobrze, ¿e tak jest. Trzeba pami-
êtaæ, ¿e takie sytuacje zdarzaj¹ siê od
czasu do czasu, a my nie mamy na to
wp³ywu. Najczêœciej o tym decyduje
brutalna ekonomia, walka o rynek, o
klienta. Myœlê te¿, ¿e upadek Necker-
manna nie bardzo dotkn¹³ tak¿e go-
rzowskich turystów, bo jest ich stosun-
kowo niedu¿o w porównaniu do takich
turystów z Niemiec. Nie s³ysza³em o
jakichœ wielkich tragediach, które
przydarzy³yby siê gorzowskim turys-
tom. 

- Pana zdaniem nasze miasto ma
potencja³ turystyczny?

- Na pewno ma potencja³ turystycz-
ny. Ale nie ma ludzi, którzy w odpo-
wiedni sposób by tym potencja³em za-
rz¹dzali. Oczywiœcie to jest miasto,
które ma swoj¹ historiê i ciekaw¹ tera-
Ÿniejszoœæ, ale jednak tego potencja³u
turystycznego nie mamy a¿ tak wiele,
jak inne miasta. I dlatego tym bardziej
powinniœmy dbaæ o to, co mamy. Ja
jednak do tej pory nie widzê takich

dzia³añ. Swego czasu proponowa³em,
aby nieodp³atnie, w moim biurze zro-
biæ Centrum Informacji Turystycznej.
Ale oczywiœcie nie ma ¿adnego od-
dŸwiêku. Nie ma ¿adnej odpowiedzi.
Proponowa³em tak¿e, aby uczennice
Liceum Turystycznego mog³y tu odby-
waæ praktyki, szczególnie w okresie
wakacji, kiedy t³umy ludzi przychodz¹.
I te¿ nic siê nie dzieje.
- Magistrat chce wyprowadziæ
ruch z ulicy Hawelañskiej i We³nia-
ny Rynek, gdzie m.in znajduje siê
wasze biuro. Jak pan ocenia ten
pomys³?

- Jako absurd. Bo najlepiej odci¹æ
nas wszystkich od naszych klientów.
Nie wiem, mo¿e miasto chce tu wpro-
wadziæ furmanki, hulajnogi, cokolwiek.
To wedle mnie szalony plan. Bo liczy
siê tylko interes mieszkañców. Nato-
miast interes ludzi, którzy tutaj zara-
biaj¹ pieni¹dze, którzy w³o¿yli równie

wielkie pieni¹dze w wykupienie lokali,
ich urz¹dzenie, zupe³nie siê nie liczy.
Na nas nikt nie patrzy. Odciêto nas od
us³ug i handlu, przenosz¹c niemal
wszystko do dwóch galerii, gdzie za
darmo s¹ parkingi. Natomiast Stare
Miasto, We³niany Rynek, Hawelañska
to jest obraz nêdzy i rozpaczy. Za-
mkniêto tu ostatni¹ ksiêgarniê. By³
dawno temu Empik, który tworzy³ at-
mosferê. Ja zwyczajnie tego dzia³ania
zmierzaj¹cego do wyprowadzenia ru-
chu z centrum zupe³nie nie rozumiem.
Powinno siê zrobiæ wszystko, aby tu
¿ycie wprowadzaæ. A tu jest za ma³o
miejsc parkingowych, wiêc trzeba
jeszcze zlikwidowaæ nastêpne. Ktoœ
wymyœli³, ¿e ma tu byæ zielono, mnó-
stwo ogródków kawiarnianych, koloro-
wi i szczêœliwi ludzie. Zastanawiam
siê, sk¹d ich wzi¹æ. Mo¿e ktoœ zamie-
rza centrum Barcelony tu przenieœæ…

RENATA OCHWAT

Miasto ma potencjał, ale nie ma ludzi
Trzy pytania do Piotra Nogiecia, w³aœciciela Biura Turystycznego Juventur
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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/

Za ka¿dym razem potrzeb-
na jest decyzja wspólnoty,
choæ w tym przypadku za
ka¿dym razem sprawa nie
jest prosta. Jak t³umacz¹ w
Zak³adzie Gospodarki Miesz-
kaniowej, balkony, zw³aszcza
w starszej substancji miesz-
kaniowej, s¹ stale monitoro-
wane. Wynika to z obowi¹zku
na³o¿onego przez ustawo-
dawcê, ustaw¹ prawo budow-
lane. Kontrola stanu technicz-
nego budynku wykonywana
jest raz do roku. Polega ona
na przegl¹dzie elementów
budynku i urz¹dzeñ w tym
balkonów. Raz na piêæ lat jest
wykonywany przegl¹d roz-
szerzony o sprawdzenie jego
u¿ytecznoœci oraz estetyki. 

Najwiêkszy problem za-
wsze jest w³aœnie z balkona-
mi. Trzeba przede wszystkim
przed planowanym remon-
tem ustaliæ, czyj on jest?
Wspólnoty mieszkaniowej
czy te¿ czêœci¹ sk³adow¹ da-

nego lokalu? Zasadniczo bal-
kony stanowi¹ element kon-
strukcyjny elewacji i tym sa-
mym s¹ czêœci¹ wspóln¹ bu-
dynków, w zwi¹zku z czym
na ich konserwacjê, naprawê
czy remonty powinni siê
sk³adaæ wszyscy cz³onkowie. 

Jak t³umacz¹ specjaliœci, z
wielu orzeczeñ s¹downiczych
wynika, ¿e rozgraniczono

materiê w tym zakresie i
przyjêto ¿e elementy kon-
strukcyjne balkonu trwale
zwi¹zane z budynkiem ob-
ci¹¿aj¹ wspólnotê, natomiast
wierzchni¹ warstwê wyko-
ñczeniow¹ oraz przestrzeñ
wykorzystywan¹ wy³¹cznie
na potrzeby mieszkaniowe lo-
kalu, obci¹¿a w³aœciciela. Ko-
lejny problem to w³aœciciele

lokali, którzy nie posiadaj¹
balkonu. Wówczas to wspól-
nota okreœla zasady - decy-
duje, czy balkony stanowi
czêœæ wspóln¹, za której re-
mont p³aci ca³a wspólnota,
czy te¿ nale¿y do mieszkania
wykupionego, wówczas bez-
dyskusyjnie za remont odpo-
wiada w³aœciciel.

W Zak³adzie Gospodarki
Mieszkaniowej przypominaj¹
sprawê balkonu, który dwa
lata temu zarwa³ siê przy ul.
D¹browskiego. To by³ w³aœnie
przypadek, kiedy nale¿a³ do
mieszkania, by³ w z³ym stanie
technicznym, a samego
w³aœciciele mieszkania przez
d³ug czas w nim nie by³o. 

Obecnie ZGM remontuje
balkony na Nowym Mieœcie,
przy ul. 30 Stycznia. I to te¿
jest problem, poniewa¿ ca³e
Nowe Miasto wpisane jest do
rejestru zabytków. Oznacza
to, ¿e ka¿dy remont trzeba
uzgodniæ w szczegó³ach. 

Nawet jeœli naprawie podle-
ga nie ca³a elewacja, a balko-
ny, musi powstaæ
szczegó³owa dokumentacja
techniczna, w tym i ta, która
pokazuje, jak wyremontowa-
ne balkony musz¹ wygl¹daæ
oraz dok³adny kosztorys.

Na terenie miasta s¹ tak¿e
kamienice, którymi Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej
nie zarz¹dza. W takim przy-
padku za remonty balkonów
odpowiada ten, kto adminis-
truje budynkami oraz w³aœci-
ciele poszczególnych miesz-
kañ.

Sami mieszkañcy remonty,
czy to balkonów, czy to ele-
wacji, oceniaj¹ bardzo
dobrze. - No chcia³oby siê,
¿eby ten kawa³ek miasta za-
cz¹³ wygl¹daæ jak nale¿y.
By³aby pere³eczka. Ale i tak
dobrze, ¿e choæ ma³ymi
kroczkami coœ siê zmienia -
mówi¹.

ROCH

Remonty balkonów trwają cały czas
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej remontuje kolejne balkony. 

W³aœnie wesz³y w ¿ycie.
- Zmieni³a siê ustawa o ochro-

nie praw lokatorów, dlatego te¿
miasto musia³o dostosowaæ
uchwa³y dotycz¹ce w³aœnie
funkcjonowania Biura. St¹d te
wszystkie zmiany - mówi Mar-
cin Smela, kierownik Biura. 

Wœród najwa¿niejszych
zmian, jakie wchodz¹ w ¿ycie,
jest przede wszystkim ta, ¿e je-
œli ktoœ zdecyduje siê na remont
lokalu, to miasto ju¿ mu nie
zwraca poniesionych nak³adów.
Po drugie taka osoba bêdzie
mia³a mniej czasu na wykona-
nie remontu w uzyskanym loka-
lu, bo trzy miesi¹ce. - Poprzed-
nio by³o pó³ roku. Teraz uchwa³¹
zosta³ skrócony ten termin - mó-
wi Marcin Smela. Ale dodaje, ¿e

lokator mo¿e w wyj¹tkowym
wypadku poprosiæ o wyd³u¿enie
terminu planowanego remontu
nawet o kolejne trzy miesi¹ce, z
tym ¿e musi siê liczyæ z ko-
niecznoœci¹ zap³acenia za ten
okres podwójnego czynszu.

Jednak nawet takie zmiany w
zyskiwaniu mieszkañ nie zniech-
êcaj¹ ludzi. - Mamy ca³y czas ta-
ki sam ruch, jeœli chodzi o zainte-
resowanie tymi mieszkaniami.
Ludzi nie zniechêcaj¹ te obost-
rzenia - t³umaczy Marcin Smela.

Zmienia siê tak¿e zasada, je-
œli chodzi o mieszkania z
zad³u¿eniem. - Obecnie bêdzie
tak, ¿e jeœli dochodzi do zamia-
ny na mieszkanie zad³u¿one, to
osoba, która takie mieszkanie
przejmuje, bêdzie mog³a wy-

st¹piæ o roz³o¿enie zad³u¿enia
na raty - mówi kierownik Biura
Zamiany Mieszkañ. Ta zasada
jest obwarowana jednym wa-
runkiem. - Chêtny mo¿e popro-
siæ o roz³o¿enie sp³aty
zad³u¿enia na raty pod warun-
kiem, ¿e jednorazowo zap³aci
po³owê zad³u¿enia - wyjaœnia
Marcin Smela. I tu te¿ ci¹gle
jest zainteresowanie takimi
mieszkaniami. 

Obecnie w Biurze Zamiany
Mieszkañ jest 310 ofert. -
Mo¿na powiedzieæ, ¿e liczba
mieszkañ do zamiany jest
mniej wiêcej sta³a - potwierdza
Marcin Smela.

Do zamiany s¹ mieszkania
rozsiane po ca³ym mieœcie, o
ró¿nym metra¿u, i co ciekawe,

bardzo czêsto niezad³u¿one. -
Ze wzglêdu na rosn¹ce koszty
utrzymania ludzie decyduj¹ siê
na przenosiny do mniejszych
lokali. Poniewa¿ znacz¹co
wzros³y koszty mieszkañ na
rynku pierwotnym, dlatego lu-
dzie szukaj¹ mieszkañ na ryn-
ku wtórnym, tak¿e poprzez za-
mianê - dodaje Marcin Smela. 

Chêtni do zamiany mieszkañ
z kompletem dokumentów po-
winni przyjœæ do siedziby Biura
przy ul. Wawrzyniaka 4. - Tu za-
czyna siê ca³a procedura. Do-
kumenty sprawdza radca praw-
ny, potem wydzia³ spraw
spo³ecznych, a decyzjê o za-
mianie wydaje prezydent.
Ca³oœæ trwa oko³o miesi¹ca i
jest to w miarê szybka procedu-

ra. Dla przyk³adu w takim
Gdañsku zabiera kilka miesiêcy
- mówi kierownik Biura.

Wszyscy zainteresowani za-
mian¹ mog¹ o szczegó³y zapy-
taæ w Biurze. Pracownicy wyja-
œni¹, jakie dokumenty trzeba
zgromadziæ, doradz¹ przy wy-
borze mieszkania. Siedziba
Biura Zamiany Mieszkañ mie-
œci siê przy ul. Wawrzyniaka 4 i
czynne jest od poniedzia³ku do
wtorku w godzinach od 7.00 do
16.00, w tym czas przyjêæ inte-
resantów trwa od 9.00 do
15.00, natomiast od œrody do
pi¹tku BZM czynne jest od go-
dziny 7.00 do 15.00, a intere-
sanci swoje sprawy za³atwiaæ
mog¹ od 9.00 do 15.00.

ROCH

W przypadku kamienic wpisanych do rejestru zabytków
każdy remont trzeba uzgodnić w szczegółach
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Ludzie szukają mieszkań na rynku wtórnym
Chêtni do skorzystania z mieszkañ oferowanych przez Biuro Zamiany Mieszkañ musz¹ siê liczyæ ze zmianami.

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej to najwiêkszy w
mieœcie administrator zaso-
bu mieszkaniowego. Za-
rz¹dza bowiem 1233 budyn-
kami, pod opiek¹ ma 979
wspólnot mieszkaniowych
oraz administruje 251 bu-
dynkami w pe³ni gminnymi. 

Administracje Domów
Mieszkalnych, Dzia³ Tech-
niczno-Eksploatacyjny, Dzia³
Administracyjno-Gospodar-
czy oraz Biuro Zamiany
Mieszkañ od 1 paŸdziernika
bêd¹ pracowaæ w na-
stêpuj¹cych godzinach: po-
niedzia³ek od 7.00 do 16.00;

wtorek od 7.00 do 16.30 na-
tomiast we œrodê, czwartek,
pi¹tek od 7.00 do 15.00. Na-
tomiast pozosta³e komórki
organizacyjne czynne bêd¹
od poniedzia³ku do pi¹tku od
7.00 do 15.00.

Ulega zmianie równie¿
czas kiedy przyjmowane s¹
wp³aty w kasie mieszcz¹cej
siê przy ADM-3 przy ul. Ar-
mii Polskiej. Od 1 paŸdzierni-
ka czas pracy kasy bêdzie
nastêpuj¹cy:  poniedzia³ek -
wtorek od 8.30 do godz.
15.30, natomiast we œrodê,
czwartek i pi¹tek od 7.30 do
godz. 14.00.

W siedzibie g³ównej ZGM
przy ul. We³niany Rynek
mieszcz¹ siê nastêpuj¹ce
jednostki: Biuro Radców
Prawnych; Dzia³ Spraw Pra-
cowniczych; Dzia³ Administ-
racyjno-Gospodarczy; Sekcja
Informatyki; Stanowisko BHP
i p.po¿., Stanowisko ds. obro-
ny cywilnej; Dzia³ Technicz-
no-Eksploatacyjny; Sekcja
Zamówieñ Publicznych; Dzia³
Finansowo-Ksiêgowy; Stano-
wisko Specjalista-Koordyna-
tor programu KAWKA.

Natomiast Biuro Zamiany
Mieszkañ zlokalizowane jest
przy ul. Wawrzyniaka 4.

Dyrektor Zak³adu Gospo-
darki Mieszkaniowej oraz je-
go Zastêpca przyjmuj¹ inte-
resantów w ró¿nych spra-
wach w ka¿dy poniedzia³ek
od 14.00 do 16.00 oraz w
ka¿d¹ œrodê od 11.00 do
14.00. Termin spotkania
uzgodniæ nale¿y w sekreta-
riacie Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej przy ul.
We³niany Rynek 3, pok. 10,
lub telefonicznie pod nume-
rem 0 95 738 71 01.

Podobnie ka¿dy z mieszka-
ñców mo¿e swoje sprawy
za³atwiaæ w swojej Admini-
stracji Domów Mieszkanio-

wych i gospodarza domu,
który ka¿da kamienica ma
lub u kierownika ADM, ale
tak¿e nale¿y siê wczeœniej
umówiæ.

Pracownicy ADM za³at-
wiaj¹ ró¿ne sprawy, w tym
dotycz¹ce rozliczenia czyn-
szów, funduszu remonto-
wego oraz innych. ADM
jest pierwszym punktem
kontaktu w sprawach
zad³u¿enia czy innych. Po-
dobnie jest ze wszystkimi
innymi problemami, z który-
mi spotykaj¹ siê mieszka-
ñcy.

ROCH

Do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ze sprawą
Od paŸdziernika zmieni³ siê czas pracy ZGM oraz jego jednostek. 
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Do ka¿dego z tych zawo-
dów przygotuj¹ studia po-
lonistyczne w AJP. 

Osoby z rozleg³ymi hory-
zontami, bogat¹ wiedz¹ i
umiejêtnoœciami komuni-
kacyjnymi s¹ dziœ poszuki-
wane przez wielu praco-
dawców. Akademia im. Ja-
kuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim
oferuje studentom polonis-
tyki mo¿liwoœæ ich zdoby-
cia, a jednoczeœnie rozwi-
jania i pielêgnowania pas-
ji. 

Filologiê polsk¹ mo¿na
studiowaæ w gorzowskiej
Akademii im. Jakuba z Pa-
rady¿a na poziomie licen-
cjackim (3 lata) i magister-
skim (+ 2 lata), w komple-
ksie budynków przy ul.
Teatralnej 25, z bibliotek¹
wydzia³ow¹ w tym samym
miejscu, w nowoczesnych
multimedialnych salach
wyk³adowych i æwiczenio-
wych, przystosowanych
tak¿e do potrzeb studen-
tów niepe³nosprawnych.
Ka¿dy absolwent filologii
polskiej I stopnia otrzymu-
je dyplom 

uprawniaj¹cy do naucza-
nia jêzyka polskiego w
szko³ach podstawowych, a
dodatkowo zostaje wypo-
sa¿ony w wiedzê i umiej-
êtnoœci z jednej spoœród
czterech dziedzin: komuni-
kacji medialnej, logopedii,
jêzyka rosyjskiego (jako
dodatkowego) i biblioteko-
znawstwa. Dziêki temu po-
loniœci mog¹ znaleŸæ
pracê nie tylko w szkole,
ale tak¿e w bibliotekach,
redakcjach, wydawnict-
wach, biurach promocji,
agencjach reklamowych,
biurach prasowych firm i
instytucji. Ogromnym atu-
tem dla osób pragn¹cych
pracowaæ z dzieæmi i
m³odzie¿¹ s¹ zajêcia
zwi¹zane z logopedi¹. 

Na studiach magister-
skich z zakresu filologii
polskiej (tzn. II stopnia)
mo¿na uzupe³niæ wy-
kszta³cenie. Osoby, które
chc¹ podj¹æ pracê w szko-
le, mog¹ wybraæ specjal-
noœæ nauczycielsk¹, nato-

miast dla studentów bez
powo³ania pedagogiczne-
go przygotowano zajêcia
zwi¹zane z komunikacj¹
medialn¹ lub kulturoznaw-
stwem, które prowadz¹ za-
równo naukowcy, jak i
praktycy, np. znani w re-
gionie dziennikarze i pra-
cownicy instytucji kultury. 

Język i literatura 

Studenci filologii polskiej
maj¹ zwykle ulubion¹
dziedzinê, w której siê
specjalizuj¹. Jedni wol¹
zajêcia zwi¹zane z jêzyko-
znawstwem, inni wybieraj¹
literaturoznawstwo. Ange-
lika, studentka filologii pol-
skiej II stopnia, wybra³a
ten kierunek, by doskona-
liæ swoj¹ polszczyznê. 

- Od wielu lat pasjonujê
siê sportem, w szczegól-
noœci siatkówk¹ i ¿u¿lem,
dlatego chcia³abym zos-
taæ dziennikarzem sporto-
wym i po³¹czyæ studia z
pasj¹ - t³umaczy. - Nauka
na tym kierunku umo¿li-
wia wiele, przede wszyst-
kim poszerza zaintereso-
wania. Historia jêzyka,
kultura jêzyka polskiego,
gramatyka historyczna,
stylistyka, historia litera-
tury czy tak¿e przedmioty

specjalizacyjne daj¹
ka¿demu mo¿liwoœæ roz-
woju. Nie wiadomo, co
mo¿e siê przydaæ i dok¹d
zaprowadzi nas los, a
ró¿norodnoœæ przedmio-
tów na naszych studiach
daje naprawdê szerokie
mo¿liwoœci wyboru pracy. 

Angelika zaznacza, ¿e
polonistyka nie jest ³at-
wym kierunkiem, ponie-
wa¿ wymaga du¿o pracy i
systematycznoœci, ale
przy odrobinie chêci
wszystko jest mo¿liwe. 

- Nawet osoby, które pra-
cuj¹, s¹ w stanie sobie po-
radziæ - podkreœla. - Sama
³¹czê pracê z nauk¹ i
wiem, ¿e dziêki tym stu-
diom ju¿ zdoby³am wiele,
a to nie koniec tej przygo-
dy. Dlatego jeœli ktoœ siê
waha, to zdecydowanie
polecam w³aœnie ten kieru-
nek.

Wielu studentów godzi
pracê z nauk¹, a mimo to
stopnie w indeksie ma
znakomite. W AJP studiuj¹
gorzowianie, mieszkañcy
województwa lubuskiego i
s¹siednich, jak równie¿
m³odzie¿ przyje¿d¿aj¹ca z
dalszych regionów Polski.
S¹ równie¿ obcokrajowcy.
Przyci¹gnê³a ich atmosfe-

ra, któr¹ tworzy ca³a
spo³ecznoœæ akademicka. 

Nie tylko studiami
człowiek żyje

Wielu studentów polonis-
tyki to artyœci: fotografuj¹
(profesjonalnie!) koncerty
czy œluby i wesela, zaj-
muj¹ siê rêkodzie³em,
pisz¹ wiersze i opowiada-
nia, kochaj¹ sport i je¿d¿¹
na wa¿ne mecze. Pasje
mo¿na rozwijaæ na uczel-
ni, choæby pisz¹c prace li-
cencjackie i dyplomowe z
nimi zwi¹zane, np. o
s³ownictwie ¿u¿lowym.

- Cieszê siê, ¿e dosta³am
siê do akademii w Gorzo-
wie. Pozna³am wielu ¿ycz-
liwych i interesuj¹cych lu-
dzi. Wybra³am filologiê
polsk¹, bo kocham litera-
turê. Zachwyca mnie piêk-
no s³owa. Poza tym jest
wiele innych ciekawych
zajêæ. Szczególnie podo-
ba³y mi siê warsztaty
dziennikarskie, emisja
g³osu, zajêcia z jêzyka re-
klamy i polityki. Dla cudzo-
ziemca polonistyka to
wyj¹tkowy kierunek, bo
poznajemy nie tylko jêzyk,
ale obyczaje i kulturê pol-
sk¹ - mówi Ivanna z III ro-
ku. 

Warto wzi¹æ pod uwagê,
¿e grupy polonistyczne s¹
kameralne, a to sprzyja
budowaniu relacji mistrz-
uczeñ. Byæ mo¿e wiêc ju¿
w trakcie studiów pojawi
siê prawdziwa pasja bada-
cza, któr¹ bêdzie mo¿na
rozwijaæ w trakcie licznych
konferencji i sesji nauko-
wych. Dla pasjonatów
nauki organizowane s¹ w
AJP konferencje naukowe,
w których mog¹ braæ
udzia³ równie¿ studenci -
nie tylko jako s³uchacze,
ale tak¿e autorzy refera-
tów. Ich pierwsze naukowe
dokonania mog¹ zostaæ
wydane drukiem w uczel-
nianym wydawnictwie. Na
uczelni odbywaj¹ siê tak¿e
ró¿norodne imprezy kultu-
ralne i sportowe oraz ogól-
nouczelniane spotkania na
weso³o, m.in. Festiwal
Nauki i Kultury Europej-
skiej, turnieje narciarskie,
wêdkarskie, e-sportowe,
gry w krêgle itp. Nie bra-
kuje tak¿e imprez typowo
studenckich, które organi-
zuje uczelniany samorz¹d.
Trzeba tylko trochê chcieæ,
aby siê dobrze bawiæ i wy-
nieœæ z murów Alma Mater
wiele ciekawych wspom-
nieñ i anegdotek, które
bêdzie siê opowiadaæ
przez wiele lat.   

Naukowe fascynacje 

Wyzwaniem staje siê dla
wielu studentów przygoto-
wanie pracy dyplomowej.
Tu widaæ wyraŸne prefe-
rencje literaturoznawcze i
jêzykoznawcze. Niektórzy
maj¹ ju¿ sprecyzowane
zainteresowania, jak
Ma³gorzata (obecnie stu-
dentka studiów magister-
skich), która napisa³a bar-
dzo dobr¹ pracê licen-
cjack¹ o memach
internetowych. 

- Fascynuj¹ce zagadnie-
nie - przekonuje. - Inter-
nauci bardzo szybko i w
specyficzny dla nich spo-
sób reaguj¹ na wszystko,
co siê dooko³a nich dzieje.
Cieszê siê, ¿e uda³o mi siê
przygotowaæ ciekaw¹
pracê. 

Studentka, tak jak jej ko-
ledzy i kole¿anki, zawsze
mo¿e liczyæ na promotora.
Oprócz osoby prowadz¹cej
seminarium pomoc¹ s³u¿¹
równie¿ inni naukowcy
specjalizuj¹cy siê w intere-
suj¹cych m³odzie¿ zagad-
nieniach. 

- Badania prowadzone
przez gorzowskich polo-
nistów s¹ bardzo zró¿nico-
wane, a wiêc ka¿dy ze stu-
dentów ma szansê zna-
leŸæ coœ dla siebie - mówi
dziekan Wydzia³u Huma-
nistycznego, prof. dr hab.
Agnieszka Niekrewicz. -
Na przyk³ad literaturê po-
granicza, dawn¹ publicy-
stykê, jêzykow¹ kreacjê
œwiata, gwary i dialekty,
twórczoœæ subkultur m³od-
zie¿owych, jêzyk gier kom-
puterowych czy te¿ me-
mów internetowych. Nie
sposób wymieniæ wszyst-
kich podejmowanych za-
gadnieñ. Poza tym warto
pamiêtaæ, ¿e ka¿dy promo-
tor jest otwarty na propozy-
cje badawcze studentów. 

Na AJP spotkaæ mo¿na
znanego w Europie histo-
ryka jêzyka polskiego prof.
dr hab. Bogdana Walcza-
ka. Tu pracuj¹ cenieni w
œrodowisku naukowym
prof. dr hab. El¿bieta Sko-
rupska-Raczyñska i prof.
dr hab. Joanna Rychter -
specjalizuj¹ce siê w jêzy-
ku pisarzy i zagadnieniach
stylistycznych, prof. dr
hab. Franciszek Pilarczyk
- wybitny bibliotekoznaw-
ca, prof. dr hab. Sylwester
Dworacki - znawca sta-
ro¿ytnej kultury i literatury
i wielu innych badaczy.

- Czy jeszcze raz zdecy-
dowalibyœmy siê na te stu-
dia? Tak, warto by³o tu
przyjœæ. Szkoda tylko, ¿e
studia trwaj¹ tak krótko -
mówi¹ zgodnie studenci.

Nie pozostaje zatem nic
innego, jak podj¹æ wyzwa-
nie, do³¹czyæ do nich i roz-
pocz¹æ zg³êbianie tajników
wiedzy z zakresu filologii
polskiej.
Studiuj z nami - bo warto!
Filologiê polsk¹ nad Wart¹
WYDZIA£ HUMANISTYCZNY AJP

Filologia polska nad Wartą
Nauczyciel polonista? Bibliotekarz? Dziennikarz? Logopeda? A mo¿e wydawca bestsellerów? 

Filologię polską można studiować w gorzowskiej AJP a na poziomie licencjackim i magisterskim 
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W³aœnie podpisano pol-
sko-niemieck¹ umowê w tej
sprawie. Most ma powstaæ
do 2025 roku.

- To bardzo dobra informa-
cja nie tylko dla Kostrzyna,
ale równie¿ Gorzowa - mó-
wi Krzysztof Kielec, pre-
zes Kostrzyñsko S³ubickiej
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. - Od kiedy jestem
prezesem Strefy uczest-
niczê w rozmowach i stara-
niach dotycz¹cych budowy
nie tylko samego mostu,
ale równie¿ obwodnicy
kostrzyñskiej i ten temat
równie¿ zaczyna byæ powoli
realizowany. Otwarcie kost-
rzyñskiego okna na œwiat,
w sytuacji prowadzonych
inwestycji po stronie nie-
mieckiej spowoduje, ¿e go-
rzowianie oraz dzia³aj¹ce u
nas firmy zyskaj¹ za jakiœ
czas zdecydowanie krótszy
dojazd do Niemiec, a
szczególnie do Berlina. Dla
rozwoju firm mo¿e to byæ w
wielu przypadkach bardzo
istotne, a na pewno jest
wa¿ne dla ca³ego ruchu na

œcianie zachodniej, który
nie jest optymalny ze
wzglêdu na brak w³aœciwej
infrastruktury w tym koryta-
rzu komunikacyjnym -
t³umaczy.

Prezes Krzysztof Kielec
przypomina, jak wygl¹da³o
d¹¿enie do podpisania
umowy. Aktywnoœæ w tej
sprawie uwidoczni³a siê
szczególnie przed trzema
laty, kiedy z jego inicjatywy
odby³a siê konferencja
transportowa. W jej trakcie
rozmawiano na temat po-
trzeby przygotowania no-
wych obszarów inwestycyj-
nych znajduj¹cych siê w
posiadaniu Strefy, w rejonie
Szumi³owa, tu¿ przy linii ko-
lejowej Szczecin-Wroc³aw.
¯eby je zacz¹æ jednak od-
powiednio wykorzystywaæ
potrzebna jest budowa ob-
wodnicy i mo¿liwoœæ wpi-
êcia terenów w nowy sys-
tem drogowy.  

- Niedoskona³oœci komuni-
kacyjne Kostrzyna i de fac-
to pó³nocnej czêœci nasze-
go województwa, z którymi

siê coraz mocniej borykamy
stoj¹ nam na przeszkodzie
w rozwoju gospodarczym -
kontynuuje prezes. - Drogi
oczywiœcie mo¿na wybudo-
waæ, ale bez przeprawy
mostowej na niewiele to siê
zda. Dlatego ju¿ wtedy za-
chêcaliœmy Generaln¹ Dy-
rekcjê Dróg Krajowych i Au-
tostrad, ale tak¿e nasz rz¹d
do zajêcia siê tym tematem
konstruktywnie. Opisaliœmy
problem, przygotowaliœmy
ogólny plan dzia³ania, by
potem ma³ymi krokami za-
cz¹æ przechodziæ do jego
realizacji - zaznacza.

Budowa obwodnicy jest
spraw¹ wewnêtrzn¹ Polski,
ale most graniczny wymaga
porozumienia na szczeblu
miêdzynarodowym, co z
formalnego punktu wymaga
zaanga¿owania wielu insty-
tucji. Mo¿na by³o spodzie-
waæ siê, i¿ ca³a procedura
administracyjna potrwa sto-
sunkowo d³ugo. W projekt
zostali zaanga¿owani parla-
mentarzyœci polscy i nie-
mieccy. Prezes Kielec przy-

pomina o  rozmowach na
szczeblu ministerialnym, w
których bardzo du¿o poma-
ga³a pani minister El¿bieta
Rafalska. Bardzo wa¿nym
punktem dzia³añ by³a roz-
mowa miêdzy szefami
rz¹dów zainteresowanych
krajów, po której sprawa
mocno przyœpieszy³a. O
tym, ¿e takie sprawy wyma-
gaj¹ d³ugofalowych dzia³añ
œwiadczy choæby to, ¿e
umowa przed jej podpisa-
niem musia³a przejœæ odpo-
wiedni¹ procedurê w struk-
turach unijnych w Brukseli. 

Samo podpisanie umowy
miêdzynarodowej jest milo-
wym krokiem, ale zanim
bêdzie mo¿na realizowaæ
kolejne punkty dzia³añ do-
kument musi zostaæ ratyfi-
kowany przez parlamenty
obu krajów. Nie powinno
byæ z tym ¿adnym proble-
mów a ca³a procedura za-
pewne przebiegnie szybko.
Wiêkszym k³opotem mo¿e
byæ uzyskanie decyzji œro-
dowiskowej. I to po obu
stronach Odry. Most z jed-

nej strony bêdzie mia³ po-
cz¹tek niedaleko ujœcia
Warty do Odry, z drugiej
strony na granicy Parku Na-
rodowego ,,Ujœcie Warty’’.
Czyni siê starania, aby
skorzystaæ z opracowañ,
które zosta³y przygotowane
na potrzeby budowy mostu
kolejowego, czym zajmuje
siê strona niemiecka. 

- Termin oddania nowego
mostu drogowego przyjêto
na 2025 rok, wierzê, ¿e w
tym tak¿e czasie uda siê
wybudowaæ obwodnicê -
kontynuuje nasz rozmówca.
- Poniewa¿ wszystko ma
stanowiæ spójn¹ ca³oœæ,
dlatego obie inwestycje
musz¹ byæ realizowane
równoczeœnie. Trudno
by³oby wyobraziæ sobie po-
wstanie mostu bez obwod-
nicy. Od roku prowadzone
jest studium techniczne,
ekonomiczno i œrodowisko-
we. Do koñca tego roku po-
winniœmy poznaæ optymal-
ny wariant przeprowadze-
nia drogi, gdy¿ przez
ostatnie lata mieliœmy kilka

propozycji okreœlenia tego
korytarza. Potem trzeba
bêdzie wybraæ formu³ê in-
westycji. To ju¿ jest kompe-
tencja Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
- zaznacza.

To nie wszystkie inwesty-
cje, które czekaj¹ Kostrzyn,
gdy¿ przebudowany zosta-
nie tam równie¿ most dro-
gowy na Warcie, poniewa¿
Pañstwowe Gospodarstwo
Wodne ,,Wody Polskie’’
realizuje program zabez-
pieczenia przeciwpowo-
dziowego na Odrze i w jej
dorzeczu. W tym celu
musz¹ zostaæ spe³nione
warunki dla  ruchu
lodo³amaczy zim¹, a ze
wzglêdu na fakt, i¿ obecne
mosty drogowe w tym mie-
œcie s¹ zbyt nisko zawie-
szone nad lustrem wody, to
nale¿y przebudowaæ te
przeprawy, których przeœwit
nad lustrem wody wynosi
mniej ni¿ 5,25 m. W tej
chwili trwaj¹ ju¿ prace pro-
jektowe. 

ROBERT BOROWY

Będzie krótsza droga do Berlina
Wieloletnie starania o budowê nowego mostu granicznego w Kostrzynie nabieraj¹ realnego kszta³tu.

Stary most przez Odrę od lat już nie spełnia swej roli
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Do kompletu potrzebna jest także obwodnica Kostrzyna

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um



�9Listopad 2019 r. LeŚNYm TROPem

Król polowania, ho³d odda-
ny zwierzynie, œlubowanie
myœliwskie, pokot, a tak¿e
kolekcjonowanie ró¿nych
przedmiotów zwi¹zanych z
myœlistwem sk³adaj¹ siê na
bogaty obyczaj ³owiecki. My-
œliwi od lat ho³duj¹ tym zwy-
czajom.

- Kultura ³owiecka to jest
tak naprawdê ca³a nasza
spuœcizna, wielkie tradycje,
które odziedziczyliœmy po
naszych przodkach. To
wszystkie nasze ³owieckie
obrzêdy, które kultywujemy. I
my staramy siê tê kulturê
³owieck¹ pokazywaæ
spo³eczeñstwu. Ka¿dy myœli-
wy ma w sobie ró¿ne ele-
menty kultury ³owieckiej -
mówi Wojciech Pawliszak,
³owczy okrêgowy. I dodaje,
¿e obyczaj ma korzenie w
zamierzch³ej przesz³oœci.

Już królowie polowali

Jak mówi ³owczy, polowa-
nie, myœlistwo, ³owiectwo
jest wpisane w kulturê i dzie-
je cz³owieka od samego po-
cz¹tku. Z czasem polowania,
³owiectwo obros³o ró¿nymi
zasadami, zacz¹³ siê two-
rzyæ charakterystyczny dla
tej grupy obyczaj, zasady
postêpowania, które musia³y
byæ œciœle przestrzegane.
Tak zreszt¹ jest i do dziœ.
Ka¿dy myœliwy musi prze-
strzegaæ zasad, na które,
sk³adaj¹c przysiêgê, dobro-
wolnie siê zdecydowa³. 

Znawcy przedmiotu pod-
kreœlaj¹, ¿e ju¿ w œrednio-
wiecznej Polsce surowo ka-
rano tych, którzy siê tym za-
sadom sprzeniewierzyli. A
jak przypomnieæ, ¿e pierw-
sze zakazy zabraniaj¹ce po-
lowania na ró¿ne zwierzêta
wydawali ju¿ Jagiellonowie,
to rzeczywiœcie przyjdzie siê
zgodziæ, ¿e myœliwi maj¹ je-
den z najstarszych kode-
ksów zachowañ i tak samo
stare tradycje. Bo warto do-
daæ, ¿e polowali ju¿ pierwsi
królowie, których obowi¹zy-
wa³y dok³adnie takie same
zasady.

Hubertus i zwyczaj z nim
związany

- Fakt, najczêœciej myœli-
wych kojarzy siê z Hubertu-
sami i mszami hubertowski-
mi - mówi Wojciech Pawli-
szak. 

Hubertus zamyka sezon
jeŸdziecki i otwiera sezon
myœliwski. Ma dok³adn¹
datê, bo wypada 3 listopa-
da, ale œrodowisko ³owieckie
zaczyna obchodziæ Huber-
tusa wraz z pocz¹tkiem se-
zonu polowañ, który zaczy-

na siê z pocz¹tkiem pa-
Ÿdziernika. W Polsce œwiêto
to obchodzi siê od, bagate-
la, 1444 roku, ale kult tak
naprawdê rozszerzy³ siê w
XVIII wieku. - Dziœ trudno
sobie wyobraziæ pocz¹tek
sezonu bez „Hubertusa” -
zaznacza Wojciech Pawli-
szak. 

Dziœ Hubertus to specjalne
polowanie, o bardzo uroczy-
stym przebiegu, z zachowa-
niem ca³ego, bogatego ce-
remonia³u. Osobnym, chyba
jeszcze bardziej obchodzo-
nym elementem œwiêta s¹
msze hubertowskie. S¹ od-
prawiane przez kapelanów
myœliwych w kaplicach le-
œnych, po prostu w lesie lub
w koœcio³ach. I tu te¿ obo-
wi¹zuje bardzo uroczysty
ceremonia³. Wystrój ko-
œcio³a te¿ nawi¹zuje do tego
œwiêta. 

A wszystko to wziê³o siê od
œwiêtego Huberta.

Pokazał mu się biały jeleń

Myœliwi chêtnie przypomi-
naj¹ legendê o œwiêtym, pat-
ronie œrodowiska. A by³o z
nim tak: Urodzi³ siê w 655
roku w Gaskonii, by³ potom-
kiem królewskiego rodu Me-
rowingów. Zami³owanie do
polowania odziedziczy³ po
swoim ojcu. Towarzyszy³ mu
czêsto na ³owach. Ponoæ w
wieku 14 lat uratowa³ ojcu
¿ycie podczas polowania na
niedŸwiedzia w Pirenejach.
M³ody Hubert najwiêcej cza-
su spêdza³ w lasach, gdzie
nieustannie polowa³, ³owiec-
two by³o jego pasj¹. Ponoæ
prowadzi³ tak¿e swobodne,
wrêcz hulaszcze ¿ycie. Tak
by³o do roku 695, kiedy po-
luj¹c w Górach Ardeñskich,
nie bacz¹c na nic, w sam

Wielki Pi¹tek napotka³
bia³ego jelenia z promie-
niej¹cym krzy¿em w wieñcu.
Mia³ wtedy us³yszeæ g³os
Stwórcy ostrzegaj¹cy go za
jego niepohamowan¹ pasjê i
nakazuj¹cy mu udaæ siê do
Lamberta - biskupa Maas-
tricht - Tongres. Przejêty ob-
jawieniem, czyni jak mu g³os
nakaza³. Udaje siê na s³u¿bê
bo¿¹ do biskupa Lamberta.
Studiuje wiedzê kanoniczn¹
i prowadzi dzia³alnoœæ misjo-
narsk¹ w Ardenach i Bra-
bancji. Po œmierci bp. Lam-
berta (zm. ok. 700), z r¹k
papie¿a Sergiusza otrzymu-
je sakrê biskupi¹. Jako bis-
kup, nieustannie przemierza
pogañskie jeszcze wioski i
miasta. Odnosi wiele sukce-
sów w zjednywaniu ludzi dla
wiary w Chrystusa. Oko³o
roku 717 przenosi stolicê
biskupstwa do Leodium

(Liege). Przed œmierci¹ mia³
wyg³osiæ wzruszaj¹c¹
mowê, w której schorowany
ju¿ i s³aby, prosi³ swoje
owieczki aby ¿yj¹c po chrze-
œcijañsku pozwoli³y swojemu
pasterzowi zasn¹æ w pokoju.
Zmar³ 30 maja 727 roku, w
swej rezydencji w Teruneren.
Pochowany zosta³ w koœciele
Œw. Piotra w Liege. Za do-
czesne zas³ugi w krzewieniu
chrzeœcijañstwa wkrótce
og³oszony zostaje œwiêtym.
3 listopada 743 roku, prze-
niesiono cia³o, ju¿ œwiêtego
Huberta do g³ównego o³ta-
rza. Okaza³o siê wtedy, ¿e
mimo up³ywu czasu jego
cia³o nie dotkniête by³o
rozk³adem, a z grobu roz-
chodzi³a siê ponoæ przyjem-
na woñ. Atrybutem œw. Hu-
berta jest jeleñ byk (czêsto
albinos) z jarz¹cym siê
krzy¿em pomiêdzy tykami
wieñca. Wg legendy Hubert
ujrza³ takiego jelenia pod-
czas polowania w lesie. Po
tym zdarzaniu zaniecha³
³owiectwa i odda³ siê s³u¿bie
Bogu. Dziœ atrybut œw. Hu-
berta jest symbolem Pol-
skiego Zwi¹zku £owieckiego

Obraz, książka, kolekcja

- Kultura ³owiecka to jest
bardzo szerokie pojêcie. Bo
to przecie¿ malarstwo, mu-
zyka, literatura, wszelakie
kolekcjonerstwo. Mamy
przecie¿ rozliczne kluby ko-
lekcjonera, zrzeszaj¹ce lu-
dzi, którzy zbieraj¹ prze-
ró¿ne rzeczy. I tu mo¿na wy-
mieniæ no¿e myœliwskie,
znaczki, plakiety, medale,
kartki pocztowe, bi¿uteriê
wykonan¹ z ró¿nych tro-
feów, ale to tak¿e meble z
charakterystycznymi orna-
mentami. Ale to te¿ mog¹
byæ elementy galanterii do-
mowej wykonane z czêœci
poro¿a, jak choæby taki kin-
kiet z ³opaty ³osia z wyrze-
Ÿbionym na nim motywem
wilka - mówi ³owczy okrêgo-
wy.

Jak bardzo noœna jest to
kultura, wystarczy przywo³aæ
postaæ W³odzimierza Korsa-
ka, Wielkiego £owczego II
Rzeczpospolitej, myœliwego,
rysownika, ale i pisarza, któ-
rego ksi¹¿ki do dziœ s¹ czy-
tane i traktowane jako nie-
mal podrêczniki. 

W samym okrêgu gorzow-
skim jest sporo kolekcjone-
rów, którzy gromadz¹ stara
broñ myœliwsk¹, ozdoby, lite-
raturê, odznaki myœliwskie.
Kolekcje ich mo¿na ogl¹daæ
podczas ró¿nych spotkañ
czy imprez organizowanych
przez myœliwych na rzecz

ró¿nych œrodowisk, jak cho-
æby wystawy w Miejskiej Bib-
liotece Publicznej organizo-
wane przez myœliwych z Go-
rzowa i okolic. 

Ostatecznych niedowiar-
ków przekonaæ mog¹ co do
tego aspektu kultury ³owiec-
kiej choæby imprezy plenero-
we, jakie co roku odbywaj¹
siê w maju na terenie Parku
Wiosny Ludów w Gorzowie
Wlkp. tj. Lubuski Festiwal
Muzyki Myœliwskiej. Tam,
przy dŸwiêkach rogów my-
œliwskich mo¿na zobaczyæ,
ale i kupiæ mnóstwo ró¿nych
rzeczy kolekcjonerskich - od
odznak, obrazów, przez
bia³¹ broñ, na piêknej
bi¿uterii koñcz¹c. 

Mundur i dystynkcje 

Wa¿nym elementem oby-
czaju i tradycji jest mundur
myœliwski. I jak brzmi oficjal-
ny komunikat Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego sk³ada
siê on z marynarki, letniej
koszuli i spodni, a dla dian
ze spódniczki koloru zielo-
nego oraz p³aszcza jesien-
no-zimowego. Do tego do-
chodzi bia³a koszula, zielony
g³adki krawat, na którym
ewentualnie mo¿e byæ
umieszczone logo PZ£,
czarne buty, czarny pasek
oraz czarne lub ciemnozie-
lone skarpetki.

Poza tym do stroju przy-
nale¿y zielony sznur zako-
ñczony ozdobn¹ metalow¹
kocówk¹ z oznakami PZ£
noszony z prawego ramie-
nia do pierwszego od góry
guzika zapinaj¹cego mary-
narkê. Ka¿dy myœliwy w za-
le¿noœci od pe³nionej funk-
cji ma na ko³nierzu mundu-
ru dystynkcje okreœlaj¹ce
jego pozycjê w organizacyj-
nej hierarchii. Ale to ju¿
wy¿szy stopieñ wtajemni-
czenia. 

Myœliwi zwyczajnie nie wy-
obra¿aj¹ sobie, aby coœ w
tej kwestii mia³o siê zmieniæ. 

Zreszt¹ na polowaniach
te¿ obowi¹zuje okreœlony
strój. Maskuj¹cy, zielono-
khaki, tak, aby w lesie nie
œwieciæ czerwieni¹ czy inny-
mi niepasuj¹cymi kolorami.

A jak mundur, to i sztandar
oraz poczet sztandarowy. Bo
to tak¿e s¹ niezbywa³e ele-
menty tradycji.

- To wszystko jest wa¿ne i
tego wszystkiego musz¹ siê
nauczyæ ci, którzy aspiruj¹
do naszego grona. Bo
³owiectwo to nie tylko polo-
wanie, to o wiele wiêcej ni¿
siê wielu wydaje - podkreœla
Wojciech Pawliszak.

ROCH 

Łowiectwo to świat obyczaju 
i zwyczaju
Polowanie, myœlistwo, ³owiectwo jest wpisane w kulturê i dzieje cz³owieka od samego pocz¹tku.

Środowisko łowieckie zaczyna obchodzić Hubertusa wraz z początkiem sezonu polowań
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Msze hubertowskie są odprawiane przez kapelanów myśliwych w kaplicach leśnych, po pro-
stu w lesie lub w kościołach
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Spowoduj¹ one podwoje-
nie kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia oraz
wprowadz¹ diametralne
zmiany warunków pobytu
pacjentów i pracy ca³ego ze-
spo³u placówki. Wszystkie
inwestycje maj¹ nie tylko po-
prawiæ jakoœæ leczenia pa-
cjentów i rozszerzyæ wach-
larz us³ug medycznych, ale
te¿ daæ spó³ce konkretne ko-
rzyœci finansowe i
oszczêdnoœci energetyczne. 

W ramach planu inwesty-
cyjnego, którego realizacja
ju¿ siê rozpoczê³a bêdzie
prowadzona termomoderni-
zacja istniej¹cych budynków
szpitala. Dziêki realizacji pla-
nu inwestycyjnego zwiêkszy
siê liczba sal centralnego
bloku operacyjnego, zmieni¹
siê warunki opieki nad dzie-
æmi. Ma te¿ powstaæ Cen-
trum Geriatrii. 

Zarz¹d szpitala planuje
sukcesywnie wyposa¿aæ pla-
cówkê w nowoczesny sprzêt
i aparaturê medyczn¹, a
obecnie posiadane urz¹dze-
nia diagnostyczne wymie-
niaæ zgodnie z zapotrzebo-

waniem i najnowszymi tech-
nologiami. Zamierza inwes-
towaæ w infrastrukturê infor-
matyczn¹ i dostosowywaæ j¹
do zmieniaj¹cych siê wyma-
gañ zwi¹zanych z cyfryzacj¹
w ochronie zdrowia.

Jedna z kluczowych inwe-
stycji jest ju¿ w trakcie reali-
zacji. Od 9 wrzeœnia 2019 r.
trwa budowa nowego pawilo-
nu dla Oddzia³u Anestezjolo-
gii i Intensywnej Terapii
(OIOM), Kliniki Hematologii
Uniwersytetu Zielonogór-
skiego oraz Banku Komórek
Macierzystych. Wartoœæ in-
westycji jest szacowana na
44 mln z³otych. Jej zako-
ñczenie jest planowane na II
po³owê 2021 r.

Pomieszczenia opuszczo-
ne przez Oddzia³ Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii zo-
stan¹ przebudowane. Po-
wstan¹ tam dodatkowe sale
zabiegowe centralnego blo-
ku operacyjnego. 

Z kolei przeniesienie Kliniki
Hematologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego pozwoli na
stworzenie Oœrodka Pediat-
rycznego sk³adaj¹cego siê z

oddzia³ów dzieciêcego, chi-
rurgii dzieciêcej, centrum
ambulatoryjnego oraz opieki
nad dzieckiem i m³odzie¿¹. 

W wyniku podjêtych
dzia³añ do roku 2023 stary
ponad 30-letni budynek
g³ówny szpitala przy ul. De-
kerta uzyska standard bu-
dynku inteligentnego; jedno-
czeœnie zostanie dostosowa-
ny do aktualnych wymagañ
okreœlonych w przepisach
prawnych.

Termomodernizacja œcian
budynków (budynku g³ówne-
go szpitala i hotelu pracowni-
czego) pozwoli na usuniêcie
dotychczasowej izolacji, jak¹
jest we³na mineralna pokryta
obustronnie p³atami azbesto-
wo-cementowymi stosowa-
nymi w budownictwie w la-
tach 70. i 80. ubieg³ego wie-
ku. W trakcie prac
unowoczeœniona ma tak¿e
zostaæ infrastruktura szpitala
(m.in. informatyczna, elek-

tryczna, klimatyzacyjna i
wentylacyjna, cieplna i ga-
zów medycznych). 

W zmodernizowanym pod
wzglêdem termicznym bu-
dynku maj¹ byæ wykorzy-
stywane najnowsze techno-
logie i rozwi¹zania tech-
niczne, m.in. kogeneracja
czyli jednoczesne wytwa-
rzanie energii elektrycznej i
u¿ytkowej energii cieplnej
oraz trigeneracja, czyli sko-
jarzone technologicznie wy-
twarzanie energii cieplnej,
elektrycznej oraz klimatyza-
cji.

Budowa, rozbudowa i ad-
aptacja pomieszczeñ w bu-
dynku g³ównym ma umo¿li-
wiæ powstanie oraz rozwój
nowych oddzia³ów, a tym sa-
mym wykorzystaæ procedury
wp³ywaj¹ce na wzrost przy-
chodów z NFZ. 

W II kwartale 2022 r. ma
zacz¹æ dzia³aæ Centrum Ge-
riatrii. To odpowiedŸ na pro-
blemy starzej¹cego siê
spo³eczeñstwa. Specjalnie
dla seniorów szpital rozsze-
rzy swoj¹ ofertê us³ug me-
dycznych.

Centrum bêdzie siê zajmo-
wa³o przede wszystkim diag-
nostyk¹ demencji przy wyko-
rzystaniu najbardziej zaawan-
sowanych metod (m.in.
badania laboratoryjne, USG
têtnic, angiografia CT, MRI,
scyntygraficzne badania móz-
gu SPECT, badania neurolo-
giczne przy u¿yciu PET/CT).
Po przeprowadzeniu nie-
zbêdnych badañ diagnostycz-
nych pacjenci bêd¹ poddawani
leczeniu i rehabilitacji obej-
muj¹cym tak¿e wspoma-
gaj¹ce leczenie geriatryczne,
farmakologiczne leczenie za-
burzeñ pamiêci, indywidualne i
grupowe leczenie pamiêci i te-
rapiê zajêciow¹). Te formy
opieki bêd¹ realizowane w for-
mie poradni, opieki dziennej, w
domu pacjentów, a tak¿e w
warunkach stacjonarnych. 

Centrum Geriatrii bêdzie
prowadzi³o dzia³alnoœæ edu-
kacyjn¹ (szkolenia, porad-
nictwo, tworzenie bezpiecz-
nych warunków w domu i in-
dywidualnych planów opieki)
skierowan¹ do opiekunów
osób starszych. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Szpital na miarę potrzeb 
i oczekiwań pacjentów
Oko³o 236 mln z³ kosztowaæ bêd¹ kluczowe inwestycje w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w latach 2019 - 2023. 

r  e  k  l  a  m  a

W ostatnich latach w gorzowskim szpitalu zrealizowano
wiele inwestycji, powstała m.in. radioterapia
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Rozwija siê powoli i niemal
bezobjawowo. Wœród Euro-
pejczyków jest jednym z naj-
czêœciej wystêpuj¹cych no-
wotworów z³oœliwych i dru-
gim co do czêstoœci
wystêpowania w Polsce. Zaj-
muje te¿  drugie miejsce
wœród przyczyn zgonów z
powodu nowotworów. Warto
wiedzieæ, ¿e ryzyko zachoro-

wania na raka jelita grubego
wzrasta miêdzy 50. a 65. ro-
kiem ¿ycia. Czêœciej wœród
mê¿czyzn ni¿ kobiet. Ale bez
wzglêdu na p³eæ, tego pro-
blemu nie mo¿na bagatelizo-
waæ! 

- Rak jelita grubego rozwija
siê ze zmian ³agodnych, tzw.
polipów. Jednak ani polipy,
ani rak we wczesnym sta-

dium zazwyczaj d³ugo nie
daj¹ ¿adnych objawów. Dla-
tego choroba mo¿e siê roz-
wijaæ niepostrze¿enie nawet
przez kilkanaœcie lat - mówi
dr Piotr Szulc - kierownik
Pracowni Endoskopowej w
gorzowskim szpitalu. - W
profilaktycznym badaniu ko-
lonoskopowym szuka siê
bezobjawowych zmian i o ile

to mo¿liwe, od razu podczas
badania siê je usuwa. Wcze-
œnie wykryty rak jest bardzo
czêsto wyleczalny - dodaje
dr Szulc. 

Wielospecjalistyczny Szpi-
tal Wojewódzki w Gorzowie
Wlkp. realizuje program ba-
dañ przesiewowych raka jeli-
ta grubego, w ramach które-
go w krótkim terminie mo¿na

BEZP£ATNIE wykonaæ kolo-
noskopiê. Ka¿dy pacjent
BEZP£ATNIE otrzymuje
równie¿  œrodek niezbêdny
do oczyszczenia jelita grube-
go. Program jest skierowany
do osób, które w ci¹gu ostat-
nich 10 lat NIE MIA£Y tego
badania oraz s¹:
- w wieku 50-65 lat niezale¿nie
od wywiadu rodzinnego,

- w wieku 40-65 lat, które
rodzice, rodzeñstwo lub
dzieci choruj¹ na raka jeli-
ta grubego.

Szczegó³owe informacje o
programie mo¿na uzyskaæ w
Pracowni Endoskopowej
WSzW w Gorzowie Wlkp.
pod numerem telefonu 512
463 661

Zadbaj o siebie - zrób kolonoskopię
Rak jelita grubego jest uwa¿any za jeden z bardziej podstêpnych nowotworów. 
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Ju¿ wiemy, ¿e kolejne cztery
lata swój program wyborczy
bêdzie realizowaæ centrowo-
prawicowe Prawo i Sprawied-
liwoœæ. Oferta powyborcza
jest du¿a i obejmuje w³aœci-
wie ca³oœæ najistotniejszych
spraw, których oczekuj¹ Pol-
scy. Z czym startuje ten
Rz¹d? Jest tam problematyka
s³u¿by zdrowia, ca³y kom-
pleks spraw  spo³ecznych, a
w nim sztandarowy program
500+, pakiet dla przedsiêbior-
ców z wy¿sz¹ p³ac¹ mini-
maln¹ w³¹cznie, szeroki za-
kres reform funkcjonowania
prawa i praworz¹dnoœci z Try-
buna³em Konstytucyjnym i re-
form¹ sadownictwa w tle. Nie
zabrak³o ochrony œrodowiska,
szerokiej tematyki rolnictwa i
troski o emerytów. Tu¿ przed
wyborami PiS og³osi³ jeszcze
dodatkowo tzw. „pi¹tkê na
100 dni po wyborach”. W pa-
kiecie znalaz³a siê oferta ob-
ni¿ki ZUS o 500 z³otych dla
ma³ych firm, które nie prze-
kraczaj¹ dochód 6 tysiêcy
z³otych miesiêcznie i przy-
chód 10 tyœ z³, które ju¿ na
starcie nie powinny siê baæ
przygniecenia sk³adk¹ ubez-
pieczenia. Znam w Gorzowie
wielu m³odych, którzy nie
zak³adali firm w³aœnie z oba-
wy o nadmierne obci¹¿enie
kosztami ZUS. Zadanie „bu-
dowy 100 obwodnic” dla stu
miejscowoœci usprawni  drogi
przejazdowe przez  wiele
zat³oczonych miast, ale tez
bêdzie potê¿nym zastrzykiem
pieniêdzy, ok. 20 mld z³otych,
na finansowe zasilenie rynku
pracy i lokalnych wykonaw-
ców. Do tego dla seniorów
utrzymana bêdzie  13 emery-
tura, a w pierwszych dniach
rz¹dów nowej ekipy uchwalo-
na ma byæ ustawa gwaran-
tuj¹ca 14 emeryturê od stycz-
nia 2021 roku. Dodatkowo
premier obieca³ darmowy pa-
kiet kontrolnych badañ me-
dycznych dla tych , którzy
ukoñczyli 40 rok ¿ycia. Do te-
go wszystkiego zapowiedzia-
no najbardziej  kosztowne
przedsiêwziêcie: „Plan na
rzecz równych dop³at dla pol-
skiego rolnictwa”. 

Zastanawiamy siê, czy na-
sze pañstwo, które jest na do-
robku po „balcerowiczowskim
tsunami”, posiada takie mo¿li-
woœci i czy czasem nie dosta-
nie „zadyszki” jakimœ greckim
kryzysem? Zdajemy sobie
sprawê, ¿e mamy ju¿ konty-
nuacjê poprzednich ambit-
nych planów Morawieckiego,
a teraz dochodz¹ jeszcze no-
we. Czy s¹ szanse na reali-
zacjê? S³yszymy  niepo-
koj¹ce sygna³y o recesji i spo-
wolnieniu w UE, o spadku
aktywnoœci gospodarki nie-
mieckiej, a USA rozpoczê³y z
UE wojnê c³ow¹ i konflikt inte-
resów gospodarczych z Chi-

nami. Czy to wszystko aby nie
prze³o¿y siê na gospodarkê
Polski? W razie zagro¿enia
polskiej gospodarki, a wiêc i
naszej gorzowskiej, przedsi-
êbiorcy musz¹ siê zawczasu
asekurowaæ i na zbytni¹ eks-
pansjê gospodarcz¹ firmy nie
wystawiaæ. Stan „ducha” i
optymizmu  praktycznie de-
cyduje o nastawieniu pro
rozwojowym. Dooko³a Polski
s³ychaæ nastroje spowolnienia
gospodarek i wzrost pesymiz-
mu, szczególnie w niemiec-
kiej, od której jesteœmy jesz-
cze uzale¿nieni. Coraz mniej
Polaków jest zainteresowa-
nych prac¹ sezonow¹ za gra-
nic¹ i planuj¹ pracê sezo-
now¹ w miejscu zamieszka-
nia - mówi jedna z
przedstawicielek Konfederacji
Lewiatan Nie ma nic gorsze-
go dla gospodarki, jak pesy-
mistyczne nastroje pracowni-
ków i kryzys sektora finanso-
wego, które b³yskawicznie
przenosz¹ siê na przedsi-
êbiorstwa, szczególnie te ko-
rzystaj¹ce z kredytowej
dŸwigni rozwoju. Wszystkie
kryzysy zawsze zaczynaj¹
siê od finansów, dlatego tak
wa¿ne s¹ w³asne banki.
Przyhamowany dop³yw pie-
ni¹dza do firm szybko odbija
siê na p³ynnoœci finansowej i
zdolnoœci regulowania zobo-
wi¹zañ, nastêpnie na przyha-
mowaniu inwestycji pro roz-
wojowych, systematycznym
traceniu rynków zbytu i koo-
perantów.  Wewn¹trz przedsi-
êbiorstwa spada morale i po-
ziom mobilizacji, wkrada siê
niepewnoœæ jutra, a w osta-
tecznym rachunku zaczynaj¹
siê zwolnienia pracowników i
spadaj¹ wynagrodzenia: sy-
tuacja firmy staje siê trudna
do opanowania i pojawia siê
widmo bankructwa. Ten tra-
giczny scenariusz lawinowe-
go upadku firm, a w zasadzie
ca³ej prawie gospodarki, Po-
lacy prze¿yli po 1989 roku.
Nadejœcie kryzysu sygnalizu-
je wiele wskaŸników makroe-
konomicznych, tak¿e  poja-
wiaj¹ce siê trudnoœci w samej
firmie, ale przede wszystkim
nastroje pracowników i
ca³ego spo³eczeñstwa. 
Nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e
po wyborach pytamy, czy
bêdzie lepiej, czy kryzys ma
szansê nas ponownie do-
tkn¹æ?  Zdiagnozujemy sy-
tuacjê, czy coœ nam grozi,
przegl¹damy raporty Cen-
trum Badania Opinii
Spo³ecznej (CBOS) i
Zwi¹zku Przedsiêbiorców i
Pracodawców. Z ich badañ
wynika, ju¿ we wstêpie, ¿e na
pocz¹tku 2019 roku ponad
po³owa Polaków optymistycz-
nie ocenia³a dzia³ania Rz¹du
M. Morawieckiego Ogromna
wiêkszoœæ osób oceniaj¹cych
dzia³ania Rz¹du w mijaj¹cych

czterech latach (69%) wska-
zuje na korzystne zmiany w
sferze spo³eczno-ekonomicz-
nej, szczególnie wobec rodzi-
ny. Ludzie zwracaj¹ uwagê,
¿e nie ma ju¿ g³odnych dzieci,
500+ pomog³o wielu rodzi-
nom, a ten zastrzyk pieniêdzy
równoczeœnie napêdza gos-
podarkê. Ta pro rodzinna poli-
tyka Rz¹du winduje do góry
wskaŸniki optymizmu
spo³ecznego i gospodarcze-
go. CBOS potwierdza istnie-
nie spo³ecznej œwiadomoœæ,
¿e bezrobocie spad³o i jest
najni¿sze od 30 lat, odczuwal-
ny jest wzrost p³ac i widoczna
jest poprawa bytu w grupie
pracowników fizycznych.
Spo³eczeñstwo zwraca jed-
nak uwagê, ¿e choæ obni¿ono
wiek emerytalny podwy¿szo-
no trochê emerytury i renty to
sami emeryci i renciœci
uwa¿aj¹, ¿e czas na fak-
tyczn¹ poprawê ich bytu jest
dopiero przed nimi. Cierpliwie
czekaj¹ na zapowiedziane 13
i 14 emeryturê. 
Respondenci CBOS za-
uwa¿aj¹ znaczn¹ aktyw-
noœæ Rz¹du w polityce za-
granicznej, a szczególnie,
¿e nie pozwala siê aby Pol-
ska by³a poniewierana w
œwiecie. Ludzie widz¹
wzrost znaczenia naszego
kraju na arenie miêdzynaro-
dowej, a szczególnie walkê
o polskie interesy w Unii
Europejskiej, stanowczoœci
w odmowie przyjêcia uchod-
Ÿców w ramach alokacji, a po-
lityka nastawiona jest na bez-
pieczeñstwo obywateli. Wyso-
ko oceniane s¹ takie decyzje
Rz¹du polskiego jak

nag³aœnianie afer, o których
dotychczas nie mieliœmy po-
jêcia, walkê ze z³odziejstwem
i ³apówkarstwem. Respon-
denci pozytywnie wskazywali
te¿ zmiany w s¹downictwie,
reformê szkolnictwa, poprawê
bezpieczeñstwa pañstwa. To
nie oznacza, ¿e wszyscy po-
dzielaj¹ taki pogl¹d. Zwolen-
nicy opozycji, statystycznie
jest ich nieco mniej ni¿ tych
pozytywnie oceniaj¹cych stan
polskiego pañstwa, maj¹ wie-
le uwag i krytycznych opinii o
osi¹gniêciach Rz¹du M. Mo-
rawieckiego. W³aœciwie to
niewiele im siê podoba, a ju¿
na pewno negatywnym
przyk³adem s¹ zmiany w
s¹downictwie. 37% bada-
nych, szczególnie tych
stoj¹cych po stronie opozycji,
g³ówn¹ uwagê zwraca na rze-
kome ³amanie prawa i konsty-
tucji. 

Ogólnie rzecz ujmuj¹c, sy-
tuacja gospodarcza w kate-
goriach statystycznych jest
oceniana doœæ dobrze, a
przez zwolenników partii
rz¹dz¹cej nawet bardzo
dobrze. Trudna jest zaprze-
czaæ takim wynikom gospo-
darczym jak choæby  wzrost
tempa gospodarczego w
2019 roku na poziomie 4,3,
a na koniec roku mo¿e byæ
jeszcze lepiej. Szacowana
stopa bezrobocia spad³a do 5
%. Tempo wzrostu polskiej
gospodarki w 2019r. jest im-
ponuj¹ce dziêki konsumpcji
prywatnej i o¿ywieniu w inwe-
stycjach - wynika z raportu
Banku Œwiatowego. Widzimy
te¿ ten szeroki front robót in-
westycyjnych w Gorzowie

Wlkp. Jeden z szefów i
w³aœciciel du¿ej gorzowskiej
firmy budowlanej mówi, ¿e dla
jego firmy dawno nie by³o tak
dobrego czasu: jedn¹ bu-
dowê koñczy a drug¹ i czêsto
trzeci¹ rozpoczyna. Spodzie-
wa siê jednak niewielkiego
spowolnienia w roku przy-
sz³ym. Bank Œwiatowy te¿
zwraca uwagê, ¿e gospodar-
ka Polski mo¿e trochê spo-
wolniæ, poniewa¿ s³abnie ko-
niunktura w Unii Europejskiej i
Azji Œrodkowej, w Rosji i Tur-
cji, a w Polsce brakuje pra-
cowników. Ta ogromna rze-
sza, która przyby³a z Ukrainy,
czêœciowo z Bia³orusi i trochê
z innych pañstw, nie jest w
stanie zrównowa¿yæ zapo-
trzebowania na pracowników.
Nie trzeba daleko szukaæ, wy-
starczy popatrzyæ na aktyw-
noœæ w realizacji naszych
miejskich inwestycji - prace
œlimacz¹ siê, a niektóre jakby
by³y bez robotników. Miêdzy-
narodowy Fundusz Walutowy
, który dla Polski zbyt ³askawy
nie jest, szacuje, ¿e w na-
stêpnym 2020 roku wzrost
gospodarczy mo¿e obni¿yæ
siê  do 3%, co bêdzie na tle
marnej koniunktury UE i tak
solidnym wynikiem. Bank
Œwiatowy natomiast utrzymu-
je prognozê dla Polski na b.
wysokim poziomie 3,6% w ro-
ku 2020 i 3,3% w 2021 roku.
Daj Bo¿e aby tak by³o, to Pol-
ska utrzyma czo³ow¹ pozycjê
w œród najszybciej rozwi-
jaj¹cych siê krajów UE. Jeden
z polityków wêgierskich po-
wiedzia³: „No proszê, wystar-
czy ukróciæ z³odziejstwo i dla
kraju solidnie pracowaæ”. Coœ
w tym na rzeczy jest. Zwi¹zek
Przedsiêbiorców i Pracodaw-
ców  zwraca uwagê, ¿e Rz¹d
M.  Morawieckiego realizuje
politykê zwiêkszonej roli
pañstwa w gospodarce
tam, gdzie mo¿na urucho-
miæ nowe przewagi konku-
rencyjne polskich firm w
UE i na œwiatowym rynku.
Tak te¿ siê dzieje, ¿e instytu-
cje publiczne i rz¹d staraj¹ siê
kreowaæ polityk¹ gospo-
darcz¹, st¹d ogromne fundu-
sze kierowane na strategicz-
ne inwestycje infrastruktural-
ne. Przedsiêbiorcy ceni¹
sobie rozwi¹zania zwi¹zane z
tzw. konstytucj¹ biznesu i
u³atwienia dla ma³ych i œred-
nich firm. W now¹ kadencjê
Rz¹d wchodzi z solidnym pa-
kietem zmian, które jeœli nie
bêd¹ wyhamowane to dadz¹
silny impuls rozwojowy. 

Ju¿ pisa³em, ¿e silna polska
gospodarka wcale nie jest na
rêkê wiod¹cym i bezkonku-
rencyjnym w UE gospodar-
kom. To wyraŸnie widaæ w
ró¿nych sytuacjach naszej
polskiej aktywnoœci. Tak¿e w
Polsce mamy nie³atwe warun-
ki do swobodnego rozwoju.

Odzywaj¹ siê doœæ czêsto
ró¿ne grupy nacisku wcale
nam nie przychylne i
dzia³aj¹ce  nie w naszym inte-
resie. Jak mówi prof. Eryk
£on, „Walka miedzy nurtem
patriotycznym a nurtem kos-
mopolitycznym w polskiej
ekonomii jest za¿arta, wrêcz
mordercza.” Spo³eczeñstwo
tê walkê coraz lepiej rozumie.
Mam wra¿enie, ¿e znacznie
gorzej jest z tzw. elitami poli-
tycznymi, bo w ich szeregach
jeszcze czêsto pokutuje, ¿e
„kapita³ nie ma narodowoœci”.
Gospodarstwo rodzinne i
gospodarstwo narodowe by³o
traktowane po 1989 roku
wrêcz lekcewa¿¹co. Prof. E.
£on wspomina, ¿e podkre-
œlano wielk¹ wagê kapita³u
zagranicznego, dostrzegano
pozytywne skutki sprzedawa-
nia polskich przedsiêbiorstw
w rêce inwestorów zagranicz-
nych. Ten sposób myœlenia
by³ dosyæ powszechny. Nato-
miast nie doceniano innych
mierników dzia³alnoœci gos-
podarczej takich jak sytuacja
w zakresie zatrudnienia, nie-
równoœci spo³ecznych a
tak¿e, co bardzo wa¿ne,
struktury w³asnoœciowej
handlu, przemys³u, banków  i
mediów. Na tym w³aœnie tle
trwa do dzisiaj ta wojna mie-
dzy patriotyzmem a kosmo-
polityzmem w polskiej ekono-
mii, a przez to i w polskiej
gospodarce. Tê wojnê w Go-
rzowie Wlkp. w³aœnie przegry-
wamy na korzyœæ kosmopoli-
tyzmu, szczególnie w handlu
do tego stopnia, ¿e w³as-
nych produktów w
przysz³oœci nie bêdzie gdzie
sprzedawaæ, a ju¿ s¹ k³opo-
ty ze zbyciem produktów lo-
kalnych producentów. Panu-
je jeszcze poprawnoœæ
wœród niektórych polskich
ekonomistów i polityków, co
oznacza, ¿e boj¹ siê s³owa
„patriotyzm”. To objawia siê
w takich sytuacjach kiedy
trzeba wypowiedzieæ siê w
temacie potrzeby utrzyma-
nia polskiej waluty narodo-
wej, koniecznoœci  zwiêksze-
nia udzia³u polskiej  banko-
woœci, w handlu, w
przemyœle i mediach. Czy
ca³e elity polityczne to rozu-
miej¹?-  w¹tpiê. Podobnie
w¹tpiê w rozumienie tych
ekonomicznych zagadnieñ
na szczeblu niektórych
gmin, powiatów i
samorz¹dów wojewódzkich.
Mam nadziejê, ¿e ten pat-
riotyzm ekonomiczny, tak
mocno obecny w gospo-
darce Niemiec, naszym
w³adzom samorz¹dowym
obcy nie jest. Jako przedsi-
êbiorca widzê, ¿e po wybo-
rach zapowiada siê dobra
koniunktura, której nie wolno
przegapiæ.

AUGUSTYN WIERNICKI

Dobra koniunktura, której nie wolno przegapić
Kampania do Sejmu ju¿ za nami. Z ulic Gorzowa Wlkp. zniknê³y banery i plakaty. 

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.
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Jakiœ czas temu Gorzowem
wstrz¹snê³a informacja, ¿e
kultowa „Letnia” idzie na
sprzeda¿. Odezwa³y siê wów-
czas g³osy, ¿e tak byæ nie
mo¿e, ¿e trzeba zrobiæ
wszystko, aby ocaliæ akurat
ten lokal. Nikt nie zapyta³
w³aœcicielki, co siê sta³o i dla-
czego taka decyzja. A prze-
cie¿ pani Aniela Widera od
dawna dawa³a znaki, ¿e
prawdopodobnie tak skoñczy
siê historia tej kawiarnio-re-
stauracji. Brak chêtnego w ro-
dzinie do poprowadzenia in-
teresu. Warto wiêc spojrzeæ
na kilka miejsc, które siê w
pewien sposób zapisa³y w
pamiêci - czy to Ÿród³owej,
czy to osobistej, a po których
te¿ ju¿ œladu nie ma….

Pierwszy taki był
Chmieliniec…

Choæ pamiêæ gorzowian si-
êga najdalej do Wenecji, to
jednak zanim Cafe Voley po-
wsta³a, w Landsbergu by³o
bardzo wiele ró¿nych knajp i
knajpek. Trzeba pamiêtaæ, to
by³y Prusy z prusk¹ kultur¹
miêdzy innymi dotycz¹c¹
w³aœnie gastronomii. W po-
mroce dziejów wiele z tych
miejsc przepad³o, o nich siê
ju¿ nie pamiêta, zosta³y za-
pomniane. Od czasu do cza-
su jednak wraca w ró¿nych
wspomnieniach nazwa
Chmieliniec. 

Mo¿e za spraw¹ oryginalno-
œci tego miejsca? Mo¿e dlate-
go, ¿e by³o to ulubione miejs-
ce sobotnich i niedzielnych
wycieczek landsberd¿an za
miasto? 

Hopfenbruch, bo tak siê po
niemiecku to miejsce nazy-
wa³o, by³o miêdzy innymi ko-
ñcowym przystankiem tram-
waju, który tam zacz¹³ do-
je¿d¿aæ od 1899 roku. I gdzie
to by³o? Ano ulica Warszaws-
ka, ju¿ za obecnym rondem
Santockim, po prawej stronie
ulicy. Istnia³a tam restauracja
ze stawem, ogródkiem. Miejs-
ce bardzo swego czasu po-
pularne i wydawa³oby siê, ¿e
powinno siê ostaæ, przetrwaæ
zawieruchy dziejowe, ale jed-
nak tak siê nie sta³o..

Czas na Roberta Voleya

I jak o Chmieliñcu ma³o kto
pamiêta, to jednak o restau-
racji Roberta Voleya jak naj-
bardziej, bardzo wielu. Mo¿e
nie pod pierwsz¹ nazw¹, czy-
li Cafe Voley, bardziej jako o
Wenecji, ale jednak.

Wybudowany w 1921 roku
lokal przy dzisiejszej ulicy Si-
korskiego, czêœciowo posa-
dowiony zosta³ na rzeczce

K³odawce. Bo by³ chyba naj-
bardziej elegancki, najbar-
dziej popularny lokal w
ówczesnym Landsbergu. To
tu urz¹dzano eleganckie
przyjêcia rodzinne, spotkania
z okazji wa¿nych dat. Tu ba-
wi³a siê cala œmietanka Lan-
dsbergu, bo w lokalu dzia³a³
te¿ dancing. 

Tu¿ przed wybuchem II woj-
ny lokal zmieni³ w³aœciciela.
Kurt Illinger wprowadzi³ wy-
stêpy kabaretowe oraz kon-
certy orkiestry Maxa Her-
nsdorfera. I nadal restauracja

na wodzie by³a bardzo popu-
larna. 

Wybuch wojny niewiele
zmieni³ w ¿yciu Landsbergu.
Mieszkañcy nadal ¿yli w spo-
koju, mo¿e tylko wiêcej woj-
skowych by³o widaæ na uli-
cach. Sytuacja zaczê³a siê
zmieniaæ po z³amaniu frontu
na Wschodzie, ale Landsberg
nadal w generalnoœci nie od-
czuwa³ dolegliwoœci wojen-
nych. Widaæ to by³o na
przyk³adzie Cafe Voley, która
absolutnie nie zwolni³a trybu
dzia³ania. Nadal dobrze siê tu

bawiono. A¿ przyszed³ po-
cz¹tek 1945 roku…

I pora na Polonię

Zanim jednak Polonia otwo-
rzy³a swoje podwoje, a sta³o
siê to na pewno wiosn¹ 1945
roku, 16 maja, jak chc¹ nie-
pewne Ÿród³a, warto zazna-
czyæ, ¿e niezwyk³a restaura-
cja nie podzieli³a losu innych
budynków, które sta³y na szla-
ku przemarszu Armii Czerwo-
nej w pogoni za niemieck¹ ar-
mi¹. Budynek ocala³ i dlatego
w miarê szybko, bo po piêciu

miesi¹cach od stycznia znów
dzia³a³. Tyle tylko, ¿e Polonia
siê nazywa³ a kierowa³ nim
by³y kelner z „Batorego” Fran-
ciszek Œmigielski.

I choæ nazwa siê zmieni³a,
a klientela mówi³a innym
jêzykiem, to nadal by³a to
najbardziej niezwyk³a, naj-
bardziej luksusowa i naj-
chêtniej odwiedzana knajpa
w mieœcie.

Bywali tu wszyscy - rosyjska
komendantura, prokuratorzy,
handlarze, którzy dorabiali siê
na poniemieckim maj¹tku,

szemrane typy, których na
Polskim Dzikim Zachodzie
zwyczajnie nie brakowa³o. 

Gwiazdy i legendy

I nie jest istotne, ¿e Polonia
nie by³a pierwsz¹ restauracj¹
w mieœcie po zakoñczeniu
wojny. Istotne jest to, ¿e by³a
niezwyk³a, inna, wabi¹ca. 

To przecie¿ tu grali najlepsi
muzycy. To tu wyst¹pi³a na
pewno jedna prawdziwa
gwiazda, choæ legenda chce,
¿e by³y dwie. 

Dawnych gorzowskich restauracji, kawiarni i barów czar
Ju¿ wiadomo, ¿e policzone s¹ dni restauracji Letnia w centrum miasta. 

Letnia to nawet jeszcze nie wspomnienie, bo wciąż trwa
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Maleńka Róży Aleksandrowicz przy Chrobrego wciąż budzi słodkie wspomnienia W miejscu dawnej kawiarni Marago działa teraz pizzeria

Chmieliniec to popularne miejsce w Landsbergu było



Tu bowiem wyst¹pi³a hrabi-
na Mary Didur-Za³uska. Cór-
ka znakomitego polskiego ba-
sa Adam Didura mia³a piêkny
sopran i wystêpowa³a na kra-
jowych scenach operowych.
Do Gorzowa trafi³a z transpor-
tem wiêŸniów Ravensbrück.
Po podleczeniu mia³a na tyle
si³y, aby tu wyst¹piæ. Legenda
chce, ¿e na scenie towarzy-
szy³a jej siostra Olga Didur-
Wiktorowa, te¿ hrabina, ale
po wystêpach na œwiatowych
scenach. Niestety, to tylko le-
genda. 

Poza Mary na scenie w Po-
lonii wystêpowa³o trochê in-
nych artystów, grywano jazz,
odbywa³y siê tzw. fajfy, czyli
potañcówki o 17.00. 

I tak siê tu dzia³o, a¿ kawiar-
niê zamkniêto, a w³aœciciela
UB aresztowa³o i wywioz³o do
Poznania. Musia³o trochê wo-
dy up³yn¹æ w K³odawce, aby
kawiarnia znów otworzy³a
swoje podwoje, ju¿ pod na-
zw¹ Wenecja. I znów grali tu
najlepsi, w tym s³ynny go-
rzowski klezmer Marian
Klaus, znów by³o drogo i eg-

zotycznie oraz elegancko. Ale
nieremontowana restauracja
powoli niszcza³a, a¿ przy-
szed³ jej kres. S³ynny lokal za-
mkniêto w 1970 roku, a w
1972 zosta³ rozebrany.

Pozosta³ w pamiêci gorzo-
wian, na kartach ksi¹¿ki „Ru-
bie¿” Natalii Bukowieckiej-
Kruszony, na muralu oraz w
monografii jej poœwiêconej,
któr¹ w 2015 roku wyda³ Miej-
ski Oœrodek Sztuki. 

Na rurki i inne
smakowitości

Ale przecie¿ takich miejsc,
które siê pamiêta, o których
siê wspomina, i które przesz³y
do legendy ju¿ nawet za pa-
miêci gorzowian w œrednim
wieku, jest wiêcej.

Wystarczy choæby wspom-
nieæ Maleñk¹ Ró¿y Aleksand-
rowicz, kawiarenkê przy
Chrobrego, do której pó³ Go-
rzowa lata³o na ciastka i de-
serki. To te¿ miejsce legen-
darne, a dziœ mieœci siê tam
przychodnia Bicom, która zaj-
muje siê odczulaniem z aler-
gii przy wykorzystaniu nie-

nkowencjonalnych metod.
Tylko starzy gorzowianie,
przechodz¹c tamtêdy, od
czasu do czasu wzdychaj¹ -
Oj dzia³o siê tu kiedyœ coœ
smacznego.

O rzut kamieniem od by³ej
Maleñkiej jest by³a kawiarnia
Marago, dziœ na szczêœcie
jedna z ciekawszych pizzerii
w mieœcie. Ale w Marago pi-
ja³o siê kawê, jada³o cassaty i
inne s³odkoœci. Te¿ miejsce z
histori¹, ciekawymi ludŸmi i
te¿ ju¿ zanurzone w prze-
sz³oœæ.

Nieco dalej by³a S³owiañska,
restauracja niezmiernie ele-
gancka, która wyró¿nia³a siê
oryginalnym wyposa¿eniem
autorstwa legendy Gorzowa,
Mieczys³awa Rzeszewskiego.
Te¿ swego czasu miejsce bar-
dzo eleganckie, drogie i w
którym siê bywa³o. Z biegiem
czasu, wraz ze zmianami
ustrojowymi i S³owiañska
straci³a racjê bytu. Popada³a
w coraz gorsz¹ kondycjê, a¿
przyszed³ czas, ¿e zosta³a za-
mkniêta. I dziœ ju¿ tylko unika-
towego wyposa¿enia ¿al, bo
nie wiadomo, co siê z nim do
koñca sta³o. Ale jak w przy-
padku i innych restauracji i
knajpek, starsi gorzowianie z
sentymentem wspominaj¹
S³owiañsk¹.

Do takich kultowych miejs-
ca- restauracji zalicza³ siê co
prawda bar, ale jednak -
Okr¹glak. Tu z kolei spotyka-
no siê na sa³atce owocowej,
kawce, sokach. Latem nawet
mini ogródek tu stawa³. Miejs-
ce te¿ zniknê³o, tez nie wy-
trzyma³o presji czasu i zmian.
Dziœ tam jest bank. 

Takich miejsc wspomina-
nych z sentymentem i nutk¹
nostalgii mo¿na w mieœcie
znaleŸæ jeszcze wiêcej. To na
pewno kilka innych barów i
restauracji, to Klub Lamus, to
restauracja Sezam, Kosmos,
Gorzowianka, to jeszcze inne.
To choæby klub Magnat, swe-
go czasu Mekka gorzowskie-
go œrodowiska undergrando-
wego.

Rzeczywistość nie znosi
pustki

Jedne miejsca gin¹, inne
powstaj¹. Tak w³aœnie jest
choæby ze Star¹ Kawiarni¹,
kawiarenk¹ na parterze ka-
mienicy przy ul. £okietka, któ-
ra zreszt¹ kultywuje landsber-
skie tradycje. I choæ ma trzy
lata, to ju¿ zdoby³a renomê
miejsca, gdzie mo¿na siê na-
piæ fantastycznej kawy i zjeœæ
dobre ciasto. To tak¿e zu-
pe³nie nowa kawiarenka Sty-
lowa w bezpoœredniej blisko-
œci by³ej Maleñkiej. Czy prze-
trwa, czas poka¿e, ale jest. 

Do takich ju¿ z uznaniem i
sta³¹ klientel¹ miejsc nale¿y
na pewno kawiarnia Zaœcia-
nek, miejsce o niezwyk³ym
uroku starego salonu z wy-
godnymi meblami, dyskret-
nym oœwietleniem. 

Tak ju¿ jest, jeden miejsca
znikaj¹, inne powstaj¹. Po
jednych zostaje legenda i
sentyment. Po innych nie
zostaje nic. Nawet okruch pa-
miêci.

ROCH
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Dawnych gorzowskich restauracji, kawiarni i barów czar
Ju¿ wiadomo, ¿e policzone s¹ dni restauracji Letnia w centrum miasta. 

Cafe Voley, Polonia, Wenecja to jedno miejsce było, ale w różnych okresach inaczej się nazywało

W miejscu dawnej kawiarni Marago działa teraz pizzeria Słowiańska niezwykle elegancką i znakomicie postrzeganą restauracją była, a jednak po przemianie
ustrojowej się nie ostała

Chmieliniec to popularne miejsce w Landsbergu było
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- Jak to jest tymi ogród-
kami i dzia³kami w mie-
œcie. Mamy ich du¿o?

- W Gorzowie mamy ponad
300 hektarów ogródków i
dzia³ek, czyli tyle gruntów
miejskich zajêtych jest
w³aœnie pod ogrody. Z na-
szych obliczeñ wynika, ¿e
zajmujemy ponad trzy razy
wiêcej powierzchni, jak parki
miejskie. Tyle tylko, ¿e na
parki znajduj¹ siê pieni¹dze
miejskie, natomiast na ogro-
dy nie bardzo. Chocia¿,
muszê przyznaæ, ostatnio
mamy taka obietnicê, ¿e
miasto przewidzia³o dla Pol-
skiego Zwi¹zku Dzia³kow-
ców, dla ogrodów, kwotê 40
tys. z³ na dzia³ania proekolo-
giczne. Chcemy za te pie-
ni¹dze zakupiæ rêbaki, ¿eby
u³atwiæ ¿ycie dzia³kowcom.
- Co to s¹ rêbaki?
- To s¹ takie urz¹dzenia, do

których mo¿na wk³adaæ œci-
ête ga³êzie, aby nie zaœmie-
caæ dzia³ek, aby poddaæ je
biodegradacji i ponownie wy-
korzystaæ. 
- Panie prezesie, co jakiœ
czas jednak s³ychaæ g³osy,
¿e takie ogrody czy dzia³ki
w mieœcie nie s¹ wcale po-
trzebne. Bo znacznie lepiej
tam postawiæ bloki.

- Tak mówi¹ ci, co siê wca-
le nie znaj¹ na ekonomii, na
otaczaj¹cym nas œwiecie.
Widzimy zachodz¹ce zmiany
klimatyczne i zwyczajnie mu-
simy o tê zieleñ walczyæ. Bo
jeœli tego nie zrobimy, to
strzelimy sobie w kolano, jak
mówi przys³owie. Jeœli pod-
ró¿ujemy po Polsce, Euro-
pie, œwiecie, to widzimy, ¿e
wszystkie kraje m¹dre, cywi-
lizowane, staraj¹ siê ka¿d¹
powierzchniê zielon¹ zagos-
podarowaæ i zadbaæ, bo to
po pierwsze obni¿a tempera-
turê powietrza. Po drugie
stwarza siê bioró¿norodnoœæ
przyjazn¹ cz³owiekowi, taki
mikroklimat. O celowoœci
tych dzia³añ mo¿emy siê

przekonaæ po opadach
deszczu. Jak jest zielono, to
ziemia jest w stanie
wch³on¹æ te wodê z nieba. A
jeœli zabetonujemy miasto, to
ta woda zwyczajnie sp³ynie,
spiêtrzy siê, bêd¹ podtopie-
nia, ale na pewno nic to zie-
leni nie da. 
- Panie prezesie, ale w
Gorzowie te¿ co i rusz po-
jawiaj¹ siê teksty, ¿e za-
miast dzia³ek trzeba miejs-
ca na bloki.

- No s¹, ale tu muszê po-
chwaliæ gorzowski samo-
rz¹d, bo wspó³praca uk³ada
siê dobrze. Ma³o tego, teraz
pozyskaliœmy kolejnych 400
hektarów, co jest rzecz¹ bar-
dzo wa¿n¹. Oczywiœcie, by-
waj¹ sytuacje, ¿e trzeba ja-
kieœ ogrody poœwiêciæ w imiê
wy¿szej koniecznoœci, na
drogi dojazdowe czy podob-
ne inwestycje. Wtedy nie ma
wyjœcia. My wówczas nigdy
nie stajemy na przeszkodzie,
bo jesteœmy czêœci¹ tego
spo³eczeñstwa i musimy po-
magaæ w zagospodarowaniu
miasta. Ale jak do tej pory,
nie ma ¿adnych powa¿nych
zakusów typu dzia³ki na blo-

ki. No i my, zarz¹d, jesteœmy
tez i po to, aby stale trzymaæ
rêkê na pulsie i walczyæ o
dobro dzia³kowców, kiedy to
wymaga reakcji. 
- Gorzowianie generalnie
chc¹ mieæ ogrody dzia³ko-
we?

- Chc¹. Zawsze w ka¿dy
przedostatni poniedzia³ek
miesi¹ca mamy u nas, w na-
szej siedzibie przy ul.
Œl¹skiej szkolenia dla no-
wych kandydatów na
dzia³kowców. I pocieszaj¹ce
jest to, ¿e coraz wiêcej przy-
chodzi m³odych ma³¿eñstw. 
- Naprawdê???
- Naprawdê. Przybywa

m³odych ludzi. Jeszcze nie-
dawno by³o takie przekona-
nie, ¿e dzia³ki, ogródki to do-
mena emerytów albo rencis-
tów, no jeszcze mo¿e
bezrobotnych. A tu proszê,
coraz wiêcej w³aœnie
m³odych chce mieæ ogród. 
- Czym pan to t³umaczy?
- Ludzie s¹ coraz bardziej

œwiadomi tego, ¿e od przyro-
dy nie uciekniemy. Mamy re-
wolucjê cyfryzacyjn¹, wszys-
cy siê tego boj¹. A prac w
grodzie scyfryzowaæ siê zwy-

czajnie nie da. To zawsze
jest odskocznia dla zmêczo-
nych umys³ów. 
- A co gorzowianie na
tych swoich dzia³ach ge-
neralnie uprawiaj¹?

- Kiedyœ to by³y dzia³ki ty-
powo produkcyjne - mar-
chew, pietruszka, ziemniaki i
coœ tam jeszcze. Potem to
siê zaczê³o zmieniaæ - na
produkcyjno-rekreacyjne. No
wiadomo, przysz³a moda na
grill i wypoczynek na dzia³ce.
Natomiast obecnie coraz
wiêcej dzia³kowców wraca
do korzeni, czyli do ogrodów
produkcyjnych. I w³aœnie ci
m³odzi ludzie, te m³ode
ma³¿eñstwa na swoich ogro-
dach zajmuj¹ siê produkcj¹
warzyw i owoców na swój
u¿ytek. Dok³adnie siej¹ i
sadz¹ warzywa, poniewa¿
nie ma nic fajniejszego, nic
smaczniejszego, jeœli siê
ugotuje rosó³ na w³asnych
warzywach. Nie ma nic faj-
niejszego jak Kasia czy Piot-
ruœ sami zerw¹ maliny z
krzaka na dzia³ce lub jab³ko
z w³asnej jab³onki. Dodam
tylko, ¿e w produkcji wielko-
obszarowej takie jab³ka, jak

z w³asnych dzia³ek potrze-
buj¹ a¿ 40 ró¿nych opry-
sków. A jak mamy w³asne
warzywa i owoce, to zwy-
czajnie wiemy, co jemy. Bo
to my jesteœmy odpowie-
dzialni za tê dzia³kê, to my
sami decydujemy, co i jak
hodujemy. 
- Czyli znacznie lepiej
zjeœæ jab³ko, które nie wy-
gl¹da jak z wystawy czy
krzyw¹ marchewkê, ale w z
w³asnego ogródka?

- Oczywiœcie. Bo te uprawy
w smaku s¹ takie same albo
nawet i lepsze, ni¿ te ze skle-
pu. No i inna wa¿na rzecz
jest taka, ¿e uczymy od
ma³ego, i¿ warzywa rosn¹ w
ziemi, a nie znajduj¹ siê tyl-
ko na sklepowych pó³kach. 
- Panie prezesie, a jakby
kto chcia³ zostaæ dzia³kow-
cem w Gorzowie, to co mu-
si zrobiæ?

- Po pierwsze, to jednak
upatrzyæ sobie tak¹ dzia³kê,
znaleŸæ ogród. Na tablicach
og³oszeñ w naszych ogro-
dach mo¿na znaleŸæ infor-
macje o wolnych ogrodach.
Potem trzeba siê zg³osiæ do
zarz¹du ogrodu, poniewa¿
ustawa o ogrodach, która ju¿
obowi¹zuje od szeœciu lat,
daje nam gwarancjê przenie-
sienia swoich praw w³asno-
œci na nowego w³aœciciela. I
to przeniesienie odbywa siê
za potwierdzeniem u notariu-
sza. My w tym pomagamy.
Ale dzia³kowcem staje siê
wówczas, kiedy zarz¹d ogro-
du potwierdzi nabycie tych
praw.
- Panie prezesie, a jak
dzia³kowcem mo¿e zostaæ
taki zwyk³y cz³owiek, taki,
co to nie ma babci czy ma-
my zapalonej ogrodniczki i
nie ma od kogo przej¹æ
ogrodu?

- W takim przypadku za-
wsze mo¿na siê zwróciæ do
nas, my mamy pe³n¹ wiedzê
o ogrodach. Pomo¿emy za-
wsze bardzo chêtnie w zna-

lezieniu w³asnego kawa³ka
ogródka. 
- Widuje siê jednak takie
ogródki, jakby bez w³aœci-
ciela.

- To prawda. Trzeba pami-
êtaæ, ¿e jednak w³aœcicielami
s¹ osoby starsze, którym
mo¿e brakowaæ ju¿ si³. Wów-
czas te ogródki mog¹ spra-
wiaæ wra¿enie zaniedba-
nych, ale nie ma w mieœcie
dzia³ek, które by³by opusz-
czone, niczyje. 
- W wiêkszych miastach
od Gorzowa dzia³kowcy
zapraszaj¹ na ró¿ne impre-
zy, otwieraj¹ swoje ogrody.
A w Gorzowie?

- To z³o¿ona kwestia. Nie-
którzy uwa¿aj¹, ¿e otwarcie
ogrodu to jest tylko otwarcie
bram. A tu, ¿eby otworzyæ
bramy, trzeba mieæ coœ
wiêcej. No i my chcemy, aby
samorz¹d dofinansowa³
oœwietlenie na ogrodach, ja-
kieœ ³aweczki, na których
mama z ma³ymi dzieæmi
mo¿e przysi¹œæ i odpocz¹æ.
Do tego dochodzi budowa
toalet. Bo bez tego zwyczaj-
nie siê nie da. Dopiero jak
coœ takiego siê uda, a ja
wierzê, ¿e siê uda, wówczas
zaczniemy otwieraæ ogrody.
- Panie prezesie, a pan
ma dzia³kê?

- Ale¿ oczywiœcie. 
- I co pan na tej dzia³ce ma?
- Moja to jest bardziej wypo-

czynkowa, ni¿ produkcyjna.
Ale moja ¿ona najbardziej jest
zadowolona z malin, wiœni,
œliwek, nawet z winogrona. 
- Dziêkujê bardzo za roz-
mowê.
Od redakcji: Zaintereso-

wanym podajemy dane do
kontaktu:
Polski Zwi¹zek 
Dzia³kowców 
Okrêg w Gorzowie 
Wielkopolskim
ul. Œl¹ska 45
66-400 Gorzów Wlkp.
95 722-38-36
e-mail: gorzow@pzd.pl 

Coraz więcej młodych chce mieć własny ogród
Z Piotrem Wilmsem, prezesem Okrêgowego Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

P. Wilms: Ludzie są coraz bardziej świadomi tego, że od przyrody nie uciekniemy
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- Pani dyrektor. Uda³o siê
i w³aœnie wyszed³ rocznik
muzealny. 

- Jak siê chce, to mo¿na. A
jak siê zbierze grupa ludzi,
która wierzy w to, ¿e jakiœ cel
mo¿e byæ zrealizowany, robi
to po prostu. Po drodze na-
potykamy ró¿nego rodzaju
przeszkody, ale w zespole
si³a i staramy siê je pokony-
waæ, traktowaæ bardziej jako
wyzwania, a nie przeszkody
czy ograniczenia. Uwa¿am,
¿e takie wydawnictwo jak
rocznik w przypadku muze-
um to jest bardzo wa¿na
rzecz. Po pierwsze - w takim
wydawnictwie prezentujemy
naszych pracowników, nasze
zbiory, ale te¿ artyku³y nau-
kowe naszych pracowników
wraz z zakresami tematycz-
nymi, którymi siê zajmuj¹.
Przedstawiamy te¿ kalenda-
rium wydarzeñ z danego ro-
ku. Oczywiœcie to jest pierw-
szy rocznik po latach wy-
dawniczej przerwy, jeœli
chodzi o dzia³ania wydawni-
cze Muzeum. Co prawda, co
jakiœ czas wydajemy ró¿ne
publikacje naszych pracow-
ników czy albumy, jak cho-
æby ostatni Waldemara Kuæki
Spacer po Gorzowie… 
- Wejdê pani w s³owo -
absolutny hit wydawniczy
ostatnich lat.

- Tak, to by³ absolutny hit
wydawniczy. Pracujemy nad
drugim tomem. I bêdzie na
pewno, na pocz¹tku 2020 ro-
ku. Ale jeszcze s³ów parê o
roczniku. Kiedy redaktor na-
czelna, dr Ma³gorzata Pytlak
przysz³a do mnie z tym po-
mys³em, ja siê natychmiast
zaanga¿owa³am. Wykonano
bardzo du¿o pracy i do ko-
ñca nie wiedzieliœmy, ile tego
wydaæ. Dlatego te¿ egzem-
plarzy nie jest du¿o, ale s¹.
No i jesteœmy dumni z tego
wydawnictwa.
- To ja jednak wrócê do
albumów ze zdjêciami Wal-
demara Kuæki. Jak siê

znów coœ uka¿e, to pani
bêdzie mia³a ogon
chêtnych st¹d do kated-
ry…

- W³aœnie. Ju¿ nauczeni
doœwiadczeniem wyci¹gamy
wnioski. Ju¿ prowadzimy
rozmowy z potencjalnymi
sponsorami, poszukujemy
ró¿nych Ÿróde³ wsparcia nas
przy tym wydawnictwie, aby
mo¿na by³o wydaæ jak najwi-
êcej egzemplarzy tego albu-
mu. Przy okazji tego wydaw-
nictwa planujemy niezwyk³a
wystawê, tak¹ niecodzienn¹. 
- Czyli?
- Chcemy pokazaæ zdjêcia

Waldemara Kuæki w wielkich
formatach. Planujemy tak¹
wystawê w Spichlerzu w
czerwcu. No i mam nadziejê,
¿e gorzowianie dadz¹ siê
wkrêciæ w ten pomys³, bo
chcemy znów coœ innego po-
kazaæ. Po prostu chcemy siê
przenieœæ w tamten œwiat,
œwiat Waldemara Kuæki, czyli
do Gorzowa lat 60. i 70. Tym
bardziej, ¿e w 2020 roku
przypada rocznica 75 lat pol-
skiego Gorzowa oraz 75.
urodziny Muzeum Lubuskie-
go. Myœlê, ¿e to znakomita
okazja, ¿eby takiego gorzo-
wianina jak Waldemar Kuæko
znowu przybli¿yæ i pokazaæ
na wystawie zdjêcia, ale na

wystawie zaaran¿owanej na
tamte lata. To bêdzie taki
projekt filmowo-teatralny. Na
wernisa¿ zaprosimy w styli-
zacjach z tamtych lat.
Bêdzie siê wiêc du¿o dzia³o.
Tym samym wdra¿amy ideê
takiego otwartego muzeum,
muzeum partycypacyjnego.
Bo nasz odbiorca ma byæ nie
tylko biernym odbiorc¹, ale
ma byæ wspó³realizatorem
naszego programu. Mam na-
dziejê, ¿e na prze³omie roku
przybli¿my nasze plany. 
- Pani dyrektor, Muzeum
robi pikniki Schroederow-
skie, na które przychodz¹
gorzowianie ubrani w stylu
lat 20. Teraz ten projekt Ku-
æko. Pani zdaniem to jest
droga do tego, aby przy-
ci¹gn¹æ ludzi do muzeum?

- Jak najbardziej. To jest je-
den ze sposobów na to, ¿eby
ci, którzy tu s¹, ludzie, którzy
mieszkaj¹ na co dzieñ w Go-
rzowie, chcieli tu do nas
przyjœæ, bywaæ i interesowaæ
siê nasz¹ dzia³alnoœci¹, na-
szymi zbiorami, kolekcjami.
Turyœci przychodz¹ do Mu-
zeum, bo przyjechali zwie-
dziæ miasto. Tych turystów
zbyt wielu nie ma, wiêc my
musimy i chcemy wychodziæ
do tych, którzy tu mieszkaj¹.
I dlatego wychodzimy do

tych, którzy s¹ nam najbli¿si.
A przez tak¹ rozrywkê -
mo¿na wiele rzeczy siê do-
wiedzieæ o epoce, o wybit-
nych postaciach, które w tym
domu mieszka³y, o regionie,
o zwyczajach, obyczajach,
tradycjach. To jest nasze
przes³anie, nasza misja. My
mamy dbaæ o to dziedzictwo
materialne i niematerialne. 
- Jak to siê podoba od-
biorcom? Widzi pani
wzrost uczestnictwa w mu-
zealnych imprezach?

- Z pewnoœci¹ tego typu
przedsiêwziêcia przyci¹gaj¹
publicznoœæ do Muzeum. Je-
œli chodzi o takie tradycyjne
dzia³ania jak zajêcia eduka-
cyjne, lekcje muzealne,
warsztaty, to one s¹ na mniej
wiêcej sta³ym poziomie. Jeœli
natomiast chodzi o wydarze-
nia tego typu, jak pikniki czy
wernisa¿e to zdecydowanie
wiêcej mamy uczestników.
Zauwa¿yliœmy przyrost pub-
licznoœci. 
- Ale pani wie, ¿e muzeal-
ników w mieœcie siê nie lu-
bi. Bo jak tylko coœ siê za-
czyna w mieœcie budowaæ
czy kopaæ, zaraz przycho-
dzi pan Stanis³aw Sinkow-
ski z ekip¹ i wstrzymuje
wszystko, bo jakieœ sko-
rupki znalaz³. 

- To tylko archeolodzy
(œmiech). Ale wiem, ¿e im
siê wybacza. Bywa, ¿e
czêsto mieszkañcy siê prze-
chadzaj¹ przy takim wyko-
pie. I w³aœnie Stanis³aw Sin-
kowski bardzo du¿o czasu
poœwiêca na rozmowy z go-
rzowianami. Niektórzy maj¹
odwagê i pytaj¹ o wykopa-
liska. Inni stoj¹ i z boku z
zaciekawieniem siê przy-
gl¹daj¹. My te¿ wychodzimy
z tych wykopów do tych lu-
dzi. Co my mamy z takich
wykopalisk i badañ? Cho-
cia¿by guzik, który jest na
ok³adce rocznika. A on po-
chodzi z wie¿y katedralnej.
Zosta³ znaleziony w tej prze-
badanej ziemi, która umac-
nia³a kruchty. I ten guzik jest
zabytkiem z prze³omu XIX i
XX wieku, ma wiêc ponad
100 lat, a wygl¹da przepiêk-
nie. I te efekty powoduj¹, ¿e
archeologom siê wybacza te
przed³u¿anie robót. 
- To by³ oczywisty ¿art,
bo przecie¿ archeolodzy
podczas ostatnich wyko-
pek w ulicy Sikorskiego
odkryli niesamowicie
du¿o, jeœli chodzi o histo-
riê miasta. Bêdzie wysta-
wa?

- Bêdzie. Najpierw po-
ka¿emy znalezisko porcela-
ny, choæ w wiêkszoœci jest to
porcelit. Mamy te naczynia
pogrupowane na jednorodne
zbiory, wiemy ju¿ trochê o
manufakturach, z których
one pochodz¹. Wiemy
wiêcej na temat kontekstu.
Nie uda³o nam siê odpowie-
dzieæ na wszystkie pytania.
W ka¿dym razie poka¿emy
to, co nam siê uda³o
osi¹gn¹æ w muzealnej Oficy-
nie. 
- Muszê jeszcze zapytaæ
o „Archeologiê nie-
biañsk¹”, bo wystawa robi
niesamowit¹ furorê. Jak to
siê dzieje, ¿e wygrzebane
przedmioty z pogorzeliska
pod katedr¹ s¹ pokazywa-

ne w kraju, w wa¿nych pla-
cówkach. Budz¹ zacieka-
wienie specjalistów?

- Przede wszystkim tego ty-
pu badania zosta³y przepro-
wadzone w Polsce po raz
pierwszy. Po raz pierwszy
siê zdarzy³o, ¿e w takim
obiekcie sakralnym z XIII
wieku by³y prowadzone pra-
ce remontowe i ta ziemia wy-
brana pod wie¿¹ zosta³a
pieczo³owicie przewieziona
w jedno miejsce i przeba-
dana. Nigdzie w Polsce, w
¿adnym tego typu obiekcie
nie stosowano ziemi jako
umocnienia danego budyn-
ku, a raczej gruz. No i fakt,
¿e to by³a ziemia, sta³o siê
gratk¹ dla archeologów.
Po drugie - wydaje siê
nam, ¿e kontekst jest bar-
dzo wa¿ny. Œwiêto miasta,
po¿ar katedry, têsknota
do katedry - to bardzo
jednoczy. I w³aœnie ten
kontekst jest kolejnym
wa¿nym czynnikiem, ¿e ta
wystawa cieszy³a siê i cie-
szy takim zainteresowa-
niem. Myœlê, ¿e trzecim
czynnikiem jest te¿ cieka-
woœæ - co tam w tej wie¿y
znaleziono? Powiem tyl-
ko, ¿e obecnie Archeolo-
gia jest w Rokitnie i to nie
koniec. A jest to ju¿
czwarta ods³ona tej wy-
stawy. Nasz¹ intencja jest
jednak, aby te eksponaty
trafi³y na swoje miejsce,
czyli do wie¿y. Bêdzie ona
bogatsza o te elementy
znalezione po po¿arze. 
- By³a to chyba najliczniej
odwiedzana wystawa.

- Tak, rzeczywiœcie cieszy³a
siê niezwyk³¹ popularnoœci¹.
Ju¿ sam wernisa¿, który od-
by³ siê przecie¿ w wakacyjny
czerwcowy pi¹tek, w
po³udnie, zgromadzi³ oko³o
300 osób. To by³ rekord ab-
solutny. 
- ¯yczê takich rekordów
znacznie wiêcej. Dziêkujê
bardzo za rozmowê.

Muzeum jest tutaj po to, aby dbać o historię
Z dr Ew¹ Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, rozmawia Renata Ochwat
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E. Pawlak: My mamy dbać o to dziedzictwo materialne i niematerialne
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Coraz mniej gorzowian jed-
nak o nim wie lub pamiêta,
bo i nie ma on w naszym
mieœcie swojego pomnika,
skweru czy ulicy. Jedynym
materialnym œladem w Go-
rzowie po artyœcie jest
br¹zowa tablica w Alei
Gwiazd na Starym Rynku.
Dlatego przypominamy tutaj
reporta¿ o nim autorstwa
profesora Bogdana J. Kunic-
kiego, opublikowany w
ksi¹¿ce „W przestrzeni
têczy”, wydanej w 1996 r.
przez Agencjê „Dejamir”.

Smak życia

- Nie przejmuj siê - powie-
dzia³ pocieszaj¹co - oni tacy
ju¿ s¹: niewy¿yci, gderliwi,
ca³y talent wk³adaj¹ w z³oœli-
woœæ. Ale w gruncie rzeczy
to porz¹dni ludzie i mo¿na z
nimi wytrzymaæ. Po paru
miesi¹cach przywykniesz, a
z czasem staniesz siê takim
samym zrzêd¹.

Przedpo³udniowym przytu-
liskiem gorzowskiej bohemy
w latach siedemdziesi¹tych
by³ MPiK. Wiosn¹ 1971 roku
przychodzi³em do klubu od
kilku tygodni i zza gazet pod-
gl¹da³em s³awetny Stolik Nu-
mer Jeden, gdzie rej wodzi³
Zdzis³aw Morawski a potaki-
wa³ mu wytrwale Wojtek Sa-
dowski, Hirek Œwierczyñski
ubolewa³ nad niewdziêcz-
nym losem spo³ecznego
dzia³acza, Waldek Kuæko
wespó³ z Ziutkiem Czerniewi-
czem obmyœlali koncepcjê
kolejnych Konfrontacji Foto-
graficznych. Tam te¿ po raz
pierwszy spotka³em Andrze-
ja Gordona: mia³ ju¿ przy
stoliku swoje sta³e miejsce.
Trochê zreszt¹ o nim wcze-
œniej s³ysza³em, bo nale¿a³
do tego wybranego gatunku
ludzi, których zachowania
szybko obrastaj¹ anegdota-
mi. Chcia³em nawi¹zaæ kon-
takt z miejscowymi artysta-
mi, ale zawsze brakowa³o mi
odwagi. Wreszcie - wyko-
rzystuj¹c rekomendacjê za-
przyjaŸnionej ze Zdzichem
osoby - prze³ama³em nie-
œmia³oœæ, skromnie za-
gadn¹³em o „Ziemi Gorzow-
skiej”, której pierwszy numer
w³aœnie siê ukaza³. Morawski
burkn¹³ jak¹œ
niezobowi¹zuj¹c¹ ¿yczli-
woœæ na temat ewentualnej
wspó³pracy i podj¹³ prze-
rwan¹ opowieœæ, bez reszty
absorbuj¹c pozosta³ych. Na-
puszona mena¿eria - pomy-
œla³em zawiedziony - nawet
nie zaproponowali, abym siê
przysiad³. Nic tu po mnie.

Wróci³em speszony do nie-
dopitej herbaty, i wtedy pod-
szed³ Andrzej ze s³owami
otuchy. On jeden dostrzeg³
moje zak³opotanie, zdoby³
siê na gest, nie wiedz¹c chy-

ba nawet, jak bardzo tego
wsparcia wówczas potrzebo-
wa³em. Zagada³ tak, jakby-
œmy znali siê od dawna, za-
prosi³ do pracowni. Rych³o
znaleŸliœmy wspólny jêzyk.
Andrzej wprowadza³ mnie
zatem w gorzowskie œrodo-
wisko i kto wie, jak poto-
czy³yby siê moje losy, gdyby
tamtego dnia zaspa³ na po-
rann¹ kawê.

Z Andrzejem ³¹czy³a mnie
wiêŸ szczególna. Szybko j¹
nawi¹zaliœmy, w parê miesi-
êcy po osiedleniu siê w Go-
rzowie, kiedy - w zupe³nie
obcym mieœcie - bardzo po-
trzebowa³em „pokrewnej du-
szy”, Andrzej zaœ komunika-
tywnoœci¹ i bezpoœrednio-
œci¹ na kompana nadawa³
siê wyj¹tkowo. Studiowali-
œmy w tym samym czasie w
Warszawie, mieliœmy, jak siê
póŸniej okaza³o, wspólnych
znajomych i zapewne nie raz
mijaliœmy siê na ulicy. Okna
mojego wydzia³u wychodzi³y
na ASP, a studenci filozofii
mieli zdrowy zwyczaj pod-
gl¹dania s¹siadów, gdy ci
szkicowali nagie modelki.
Jak¿e wtedy zazdroœciliœmy
artystom owych zajêæ, du¿o
przecie¿ atrakcyjniejszych
ni¿ mozolne przedzieranie
siê przez zawi³oœci Kseno-
fonta i Arystotelesa. Szcze-
gólnym wziêciem cieszy³a
siê postawna blondynka o
wdziêcznym imieniu (a mo¿e
przezwisku) Eufemia: robi¹c
przerwê w œlêczeniu nad
ksi¹¿kami mieliœmy nawet
„czas na Eufemiê”. Kiedyœ z
przyzwyczajenia powie-
dzia³em tak przy Andrzeju,
co go szczerze rozbawi³o, bo
w ¿argonie studentów ASP
rzeczona Eufemia kojarzy³a
siê doœæ frywolnie. Na pa-
mi¹tkê tamtych czasów po-
darowa³ mi wtedy jeden z
pierwszych swoich
dojrza³ych obrazów - pracê
dyplomowa utrzymana jesz-
cze w stylu nowej figuracji,
który póŸniej stopniowo za-
rzuca³.

Ale dopiero w Gorzowie los
zetkn¹³ nas ze sob¹.
Uwa¿a³em wkrótce Andrzeja
niemal za przyjaciela, a
s³owo to mia³o dla mnie
szczególny, wyj¹tkowy
ciê¿ar gatunkowy. Jedna
sprawa, tak w gruncie rzeczy
b³aha, ¿e pewnie w ogóle jej
nie zauwa¿y³, przekreœli³a
wszystko. W 1973 roku byli-
œmy z Andrzejem cz³onkami
kolegium redakcyjnego „Zie-
mi Gorzowskiej”: po moim
tekœcie protestuj¹cym prze-
ciw dewastacji niemieckiego
cmentarza przy ul. Walczaka
i przerabianiu go na park,
dosz³o do ostrego konfliktu z
w³adzami. Wziêty na „dywa-
nik”  nieŸle nastraszony

ówczesny naczelny jedno-
dniówki, Florek Nowicki, za-
powiedzia³, ¿e wiêcej podob-
nie prowokacyjnych mate-
ria³ów drukowaæ nie
zamierza, bo nie chce œwie-
ciæ oczyma przed „kumite-
tem”. Rozwœcieczone kole-
gium demonstracyjnie i soli-
darnie zrezygnowa³o z
dalszego redagowania pis-
ma - wy³ama³ siê tylko An-
drzej, Florek musia³ ust¹piæ z
funkcji naczelnego, obj¹³ j¹
ponownie Zdzis³aw Moraw-
ski, ale w nowej redakcji dla
Gordona miejsca ju¿ nie
by³o. Andrzej, który zawsze
stroni³ od polityki, zacho-
wuj¹c postawê klerka - inte-
resowa³ siê ni¹ wprawdzie,
lecz w postêpowaniu ignoro-
wa³ ca³kowicie - zlekcewa¿y³
chyba incydent. Nie zna³em
wtedy jeszcze wystarczaj¹co
jego charakteru, dla mnie ów
drobiazg sta³ siê niezmiernie
wa¿ny: sprawi³ ¿e straci³em
wiarê w lojalnoœæ i to bezgra-
niczne zaufanie, jakiego od
przyjaciela wymagam, i choæ
nadal zachowaliœmy do sie-
bie wiele sympatii, coœ siê
wtedy za³ama³o i tamtych
za¿y³oœci odtwarzaæ ju¿ nie
chcia³em, mimo ¿e takie
przyjazne ludziom, jak An-
drzej, osoby nale¿a³y w Go-
rzowie do rzadkoœci. Dzisiaj
tak bym nie post¹pi³, w
m³odoœci jednak pope³nia siê
wiele g³upstw w imiê szczyt-
nych idea³ów, coraz mniej
rzeczywiœcie z czasem war-
tych. Parê dni przed œmierci¹
Andrzeja spêdzi³em w jego
pracowni d³ugi wieczór,
wspominaliœmy przesz³oœæ,
snuliœmy wspólne plany wy-
dawnicze, które wkrótce
mia³y siê okazaæ nieby³e.

Andrzejowi te¿ zawdzi-
êcza³em coœ jeszcze innego.
Za³atwi³ mi, rzec tak mo¿na,
karierê wojskow¹. Absolwent
wydzia³u filozoficznego prze-
znaczony by³ zwykle na ofi-
cera politycznego, tedy mnie
czeka³o paromiesiêczne
szkolenie gdzieœ w Polsce.

Nale¿a³o jednakowo¿ zapi-
saæ siê uprzednio do partii, a
do tego tym bardziej by³o mi
niespieszno. Dwa razy w ro-
ku wzywano mnie do komen-
dantury, pytaj¹c nieodmien-
nie, czy ju¿ dosta³em czer-
won¹ legitymacjê, Krêci³em,
jak mog³em: a to nie mia³em
rekomendacji wprowa-
dzaj¹cych, bo w Gorzowie
mieszka³em za krótko, a to
POP w rodzimym zak³adzie
przekroczy³a limit inteligen-
tów (istnia³o coœ takiego, par-
tia proletariuszy musia³a
mieæ okreœlony sk³ad).
Trwa³o to irytuj¹co d³ugo -
trzy, mo¿e cztery lata - za-
czêto wiêc podejrzewaæ ma-
tactwo i postawiono sprawê
na ostrzu no¿a: albo w dro-
dze wyj¹tku podpiszê dekla-
racjê, ¿e wst¹piê do PZPR
po szkoleniu politruków, albo
natychmiast idê na inny kurs
oficerski. Nie by³o wyjœcia,
przeto smutny siedzia³em w
empiku z kolejnym wezwa-
niem w rêku.

- Co ci dolega? - pyta An-
drzej. Opowiedzia³em o przy-
czynach frasunku.

- Nic siê nie martw. Ja te¿
tam idê, to ciê wybroniê. Tyl-
ko mów, ¿e chcesz podpisaæ
zobowi¹zanie na szkolenie
politycznych.

O dobrych uk³adach An-
drzeja z wojskiem wiedzieli
wszyscy. Powo³ywano go po
parê razy w roku na dwa,
trzy dni. Zawsze przed
sztandarowymi uroczysto-
œciami pañstwowymi: l Maja,
22 Lipca, dniem LWP, po
prostu, by³ potrzebny do ro-
bienia oprawy plastycznej
œwi¹t: dekorowa³ wojskowe
kluby na akademie, malowa³
plansze, wypisywa³ has³a jak
to Polska roœnie w si³ê, a lud-
kom ¿yje siê dostatnio. Dzi-
êki temu pozna³ wielu ofice-
rów i traktowano go na tyle
przyjaŸnie, ¿e noce spêdza³
w domu przy Zosinym boku,
nosi³ d³ug¹ czuprynê, której
przed ka¿dym wcieleniem
nie musia³ obcinaæ, a jedynie

zmyœlnie ukrywaæ pod
czapk¹. Ewentualnie wcho-
dzi³ do koszar od strony poli-
gonu, aby nie gorszyæ
go³og³owych rekrutów. Mo¿li-
woœci mia³ wiêc spore, ale ta
sprawa wydawa³a siê bezna-
dziejna, natomiast deklara-
cja nag³ego pragnienia wy-
jazdu na kurs odbiera³a resz-
tki z³udzeñ. Andrzej zreszt¹
najdrobniejszej rzeczy sobie
za³atwiæ nie potrafi³, a có¿
dopiero komuœ, w dodatku
tak skomplikowan¹. Na do-
miar z³ego z instytucja zu-
pe³nie wobec ¿artów g³uch¹.

Do majora wszed³ pierw-
szy. Nie by³o go z kwadrans.
Wyszed³ z kart¹ powo³ania
na trzy dni.

- Mnie siê nie uda³o wymi-
gaæ, ale ciebie za³atwi³em -
szepn¹³ w przelocie. W³aœnie
tak powiedzia³: ciebie, a nie
tobie. Zrozumia³em to roz-
paczliwie jednoznacznie.
Meldujê siê majorowi, nogi
waciane, dusza na ramieniu,
lecz zgodnie z Andrzejowymi
wskazówkami proszê o skie-
rowanie na kurs.

- Wiecie, obywatelu, nie ma
siê co spieszyæ. Przemyœlcie
jeszcze, za³atwcie z t¹ par-
ti¹. Podejmiemy decyzjê za
rok.

Œwiat nagle wypiêknia³,
uros³y mi skrzyd³a, uradowa-
ny lecê do empiku, a Andrzej
rechocze.

- Dali mi spokój! Jak ty to
za³atwi³eœ?

- Aaa tam, bzdura - odpo-
wiedzia³. Bzdura by³a jego
ulubionym s³ówkiem - nic
trudnego. Spyta³em majora,
co zamierza zrobiæ z tym fa-
cetem pod drzwiami. Powie-
dzia³ o planowanym szkole-
niu, wiêc ja dalej, czy wie z
kim ma do czynienia. Prze-
cie¿ ten cz³owiek - mówiê -
jest ideologicznie niepewny,
studiowa³ w marcu 68 roku
na warszawskim wydziale fi-
lozoficznym, za ¯ydami siê
opowiada³, w obronie Mich-
nika, Kuronia i Modzelew-
skiego strajkowa³. Wielkie to
ryzyko, gdyby mia³ ¿o³nierzy
polityki uczyæ. Widzia³em
twarz majora i by³em pewien,
¿e powo³anie masz z g³owy.

Dalszej rozmowy zrekon-
struowaæ nie potrafiê. Abso-
lutnie jestem natomiast prze-
konany, ¿e tamtego dnia
wielokroæ biega³em do pobli-
skiej „Filipinki”.

Andrzej by³ jeszcze studen-
tem, kiedy osiad³ w Gorzo-
wie. Czemu ten œwietnie
przecie¿ zapowiadaj¹cy siê
artysta wybra³ w³aœnie pro-
wincjonalny oœrodek, tak nie-
wiele maj¹cy w gruncie rze-
czy do zaoferowania, gdy
idzie o warunki rozwoju oso-
bowoœci twórczej - tego jas-
no nie wie nikt. Trzeba jed-

nak obiektywnie przyznaæ,
¿e nie on jeden uleg³ urokom
zaœcianka. W tym samym,
1969 roku zamieszka³o w
Gorzowie paru œwie¿o nobili-
towanych plastyków: Antoni
Górnik (potem zielonogórza-
nin z wyboru), Jerzy Ko-
czewski (wyjecha³ póŸniej na
Dolny Œl¹sk), bodaj Henryka
¯bik-Nierubiec, wkrótce
Wies³aw Strebejko z Ew¹,
których do Gorzowa sprowa-
dzi³ w³aœnie Gordon. Szcze-
gólna rola przypada³a jednak
wtedy Boles³awowi Kowal-
skiemu, z którym Andrzej
przez d³ugi czas stanowi³
nierozerwalny tandem. Do-
pingowali siê wzajemnie i z
korzyœci¹ dla obydwu: razem
uczestniczyli w konkursach,
urz¹dzali wiêkszoœæ swoich
ówczesnych wystaw. Wspól-
nie te¿ wykonywali komercyj-
ne „murale” - wielkie, dobrze
p³atne reklamy œcienne (jed-
na z nich w postaci plastra
miodu, zachowa³a siê d³ugo,
wyszczerbiona up³ywem lat,
na Domu Spokojnej Staroœci
przy zbiegu ulic Teatralnej i
Sikorskiego) - a tak¿e ambit-
niejsze aran¿acje wnêtrz
(mozaika w kawiarni „Se-
zam”, nieistniej¹ca ju¿ hala
na poczcie g³ównej), czy
kompozycje (np. elewacja
gmachu „Zrêbu”). Obrotniej-
szy Bolek zabiega³ o zlece-
nia i organizowa³ roboty, An-
drzej wstydliwie, chy³kiem
niemal, wchodzi³ na ruszto-
wania, ci¹gle z za¿enowa-
niem t³umacz¹c siê przed
kolegami, ¿e robi to
wy³¹cznie „dla chleba”. Dzie-
lili te¿ jedn¹ pracowniê
mieszcz¹c¹ siê w okropnej
czynszówce przy ul. Pionie-
rów, która szybko prze-
kszta³ci³a siê w miejsce po-
po³udniowych spotkañ nie
tylko artystycznej m³odzie¿y,
ale i ca³ego grona plastycz-
nego oraz satelickiego: nie-
mal codziennie bywa³ tam
Hirek Œwierczyñski, Mietek
Rzeszowski, Micha³ Puklicz,
Waldek Kuæko, Jasiu Korcz,
wpada³ Jurek Szalbierz, Flo-
rek Nowicki, Kazik Nowik.
Do tej pracowni - a w jej rogu
zalega³y setki, póŸniej ty-
si¹ce butelek po winie, gdy
Andrzej z Bolkiem gromadzili
taki w³aœnie oryginalny suro-
wiec do jednej z kompozycji
œciennych - zagl¹da³em
czêsto. Panowa³ tu nastrój,
jakiego brakowa³o bardziej
nobliwemu „empikowi”, gdzie
zbierali siê podówczas
wszyscy twórcy: klimat przy-
jacielskich sporów, przeko-
marzañ przeplatanych ¿ar-
tem, trunkow¹ rozrywk¹, chi-
chotem dziewcz¹t, Ale te¿
atmosfera burzliwych k³ótni o
kszta³t lokalnej kultury, nie-
rzadko b³yskotliwych dysput

Artysta, który nie pragnął     materialnych gadżetów
Andrzej Gordon by³ jednym z najwybitniejszych artystów malarzy, którzy mieszkali i tworzyli w powojennym Gorzowie. 

A. Gordon do życia faktycznie miał stosunek pogodny,
chwilami wręcz beztroski
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o sztuce. Kto wie, czy dla
integracji m³odej, racz-
kuj¹cej w gorzowskoœæ inte-
ligencji owa pracownia we
wczesnych latach siedem-
dziesi¹tych nie mia³a zna-
czenia równie donios³ego,
jak dla ca³ego œrodowiska
s³awetny „Stolik Numer Je-
den”?

Andrzej by³ cz³owiekiem
niezwykle oczytanym, inteli-
gentnym, choæ - jak to za-
zwyczaj bywa u plastyków z
natury myœl¹cych kategoria-
mi abstrakcyjnymi, oderwa-
nymi, rzadko u¿ywaj¹cych
s³owa jako narzêdzia wypo-
wiedzi - raczej nieskorym do
polemik, ³atwo nawi¹zywa³o
siê z nim kontakt, z przyjem-
noœci¹ rozmawia³o na ka¿dy
temat. Prostolinijny w ¿yciu,
prostoduszny w dyskusji
otwarcie i dosadnie wyra¿a³
swe opinie. Nie by³ przy tym
ani odrobinê zawistny, ale
te¿ u¿ywa³ bardzo sp³asz-
czonej skali ocen, w której
brakowa³o miejsca na pó³cie-
nie, szaroœci. Widzia³
wszystko w sposób prawie
dzieciêcy, dychotomicznie:
piêkne lub brzydkie, dobre
b¹dŸ z³e, m¹dre albo g³upie,
Spodoba³y mi siê kiedyœ no-
we prace jednego z gorzow-
skich artystów i nie omiesz-
ka³em ich pochwaliæ.

- Bzdury gadasz. No, no,
no, no - w sporadycznych,
raczej nietypowych dla niego
stanach irytacji zaczyna³ siê
j¹kaæ, wyrzucaj¹c z siebie
monosylaby z prêdkoœci¹
automatu - no, przecie¿ on w
ogóle malowaæ nie umie!

Lgn¹³ do ludzi powodowa-
ny silnym instynktem towa-
rzyskim: dobrze siê czu³
wœród nich, a oni w jego to-
warzystwie. Przez pracowniê
przewija³y siê codziennie
dziesi¹tki osób, a on wszyst-
kich wita³ z radoœci¹. Mia³
rzadk¹ w³aœciwoœæ, która cu-
dzej obecnoœci nie czyni³a
uci¹¿liw¹: potrafi³ intere-
suj¹co rozmawiaæ nie prze-
rywaj¹c pracy. Prosi³ tylko
goœci, aby w przyp³ywie bo-
skiego natchnienia, jakie
cz³owieka zazwyczaj nawie-
dza po wódce nie chwytali
za pêdzle, nie próbowa³
ujawniaæ w³asnych samorod-
nych talentów lecz mimo
przestróg, œciany pracowni
przy ul. Pionierów pokrywa³y
liczne bohomazy przyjació³,
usi³uj¹cych dowieœæ, ¿e tak,
jak Andrzej, malowaæ potrafi
ka¿dy. Wielu lubuskich
dziennikarzy, pisarzy, akto-
rów tam w³aœnie mia³o swój
plastyczny debiut. Ja rów-
nie¿.

Wielokroæ przychodzi³o mi
wspó³pracowaæ z Andrze-
jem: razem dobieraliœmy gra-
fiki do teki Papuszy, d³ugo a

bezskutecznie namawia³
mnie kiedyœ do przygotowa-
nia wspólnego, prawdziwie
polskiego i ambitnego komi-
ksu, odrzucaj¹cego amery-
kañskie schematy, który mu
siê od dawna marzy³. By³
bardzo odpowiedzialnym
partnerem, co stanowi - nie
tylko wœród plastyków -
cechê raczej rzadka. Mia³
niesamowite pok³ady inwen-
cji, lecz czêsto brakowa³o mu
chyba cywilnej odwagi. Pro-
si³ mnie kiedyœ, bodaj na po-
cz¹tku 1980 roku, o napisa-
nie wstêpu do katalogu wy-
stawy „Ukrzy¿owania’, jaka
przygotowywa³ w gorzow-
skim klubie Paxu „Kierunki”.
Zazwyczaj w takich tekstach
wychodzê poza sztywne
okolicznoœciowe ramy, lubiê
ogólniejsz¹, zw³aszcza histo-
ryczn¹ refleksjê. Tak by³o
równie¿ wtedy: siêgn¹³em do
tradycji Bliskiego Wschodu,
do kultury judejskiej, rzym-
skiej i, rzecz jasna, chrzeœci-
jañskiej. Wyszed³ ca³kiem
zgrabny szkic o ludzkim dra-
macie umierania na krzy¿u.
Tyle, ¿e tr¹ci³ trochê apos-
taz¹. Andrzej wydawa³ siê
przestraszony, powiedzia³
wiêc tylko: „wiesz, tam gdzie
wystawiam raczej tego nie
przyjm¹”. Nie wracaliœmy do
tematu, trudno mi powie-
dzieæ, czy oœmieli³ siê tekst
pokazaæ wydawcy, czy te¿
sam go ocenzurowa³, w
ka¿dym razie wstêp napisa³
ktoœ inny. Kiedy potniej czy-
ta³em jego wypowiedzi, spo-
tyka³em czêsto w¹tki tamtej
interpretacji” widaæ j¹ akcep-
towa³, lecz nie chcia³ ryzyko-
waæ. By³, bowiem Andrzej - i
nie ma potrzeby pokrywaæ
tego milczeniem - cz³owie-
kiem szczerym i odwa¿nym
w ¿yciu prywatnym, ale nie

pozbawionym pewnej hipo-
kryzji, gdy sz³o o w³asne ar-
tystyczne interesy. Sprawia³
na zewn¹trz wra¿enie, i¿ nie
zale¿y mu na wyró¿nieniach,
pozornie obojêtnie przyjmo-
wa³ pozytywne opinie o swo-
jej twórczoœci, rzekomo igno-
rowa³ atrakcyjne propozycje
wystaw. Ale by³a to jedynie
poza, bo w gruncie rzeczy
zrobi³by - i robi³ - wiele, aby
zaistnieæ szerzej, aby o nim
pisano, aby zyskaæ s³awê.
Nie ma w podobnym d¹¿eniu
niczego nagannego, zw³asz-
cza dla twórcy i dlatego owej
s³aboœci nie umia³em zrozu-
mieæ: fa³szywa skromnoœæ
zmusza³a go, by siê krygo-
wa³, a tym samym traci³ au-
tentycznoœæ, któr¹ tak
wszyscy u niego cenili. Jako
niepospolity artysta mia³
pe³ne prawo i powody doma-
gaæ siê czegoœ wiêcej, ni¿ to,
co mu dawa³o œrodowisko i
zupe³nie niepotrzebnie ka-
muflowa³ siê pozorami oboj-
êtnoœci. Postêpowaniem ta-
kim przypomina³ Jasia Kor-
cza, prawie mu dorównuj¹c.

Lgn¹³ szczególnie do ko-
biet. A raczej odwrotnie - one
doñ lgnê³y przyci¹gane ma-
gicznie osobistym urokiem,
jak¹œ nieuchwytn¹ magne-
tyczn¹ moc¹. Zastawia³ na
nie pu³apki zdradliwe, rozpo-
wiadaj¹c na lewo i prawo, ¿e
„on ju¿ nie mo¿e” w
s³usznym przekonaniu, i¿ tê
pozorowan¹ s³aboœæ An-
drzeja stugêbna plotka sze-
roko rozniesie po okolicy. A
która¿ niewiasta oprze siê
wówczas pokusie sprawdze-
nia pog³osek, ustalenia
prawdy? O jego podbojach
kr¹¿y³y legendy. Zarzucali
mu zawistni koledzy, ¿e
trwoni energiê nazbyt zabie-
gaj¹c o wzglêdy kobiet.

- A wy byœcie woleli, ¿ebym
zabiega³ o ch³opców?

O Andrzeju zawsze mówi³o
siê w lokalnym œwiatku du¿o.
Niestety, rzadko mówi³o siê o
jego sztuce, znacznie wiêcej
o imponderabiliach, To do-
syæ typowy dla wszystkich, a
ju¿ szczególnie niedorozwi-
niêtych i prowincjonalnie za-
kompleksia³ych, œrodowisk
artystycznych sposób co-
dziennego rozmawiania: rze-
czow¹ dyskusjê wypiera po-
szukiwanie sensacji, p³awie-
nie siê w atmosferê
skandalu. W zaœciankowych
g³owach rozerotyzowane
prace Andrzeja i jego pry-
watne, równie dionizyjskie
¿ycie dawa³y po temu
po¿ywkê nie lada. Docinki,
które mia³y byæ dowcipne,
¿arty z których œmia³ siê je-
dynie ich autor, Andrzej trak-
towa³ z pogodn¹ wyrozu-
mia³oœci¹, nawet wielko-
dusznie. By³ artysta zbyt
du¿ego formatu, by siê uno-
siæ, czyniæ problem z dru-
gorzêdnych drobiazgów. Sta³
ponadto, co jeszcze bardziej
rozjusza³o znajomych, sk³on-
nych przypisywaæ mu naj-
dziwniejsze fantazje. Przy-
znaæ jednak trzeba, ¿e An-
drzej jest wyj¹tkowo trudnym
tematem dla ka¿dego, kto
chce o nim pisaæ prawdê, a
jednoczeœnie uszanowaæ
sferê prywatnoœci. W¹tki in-
tymne splataj¹ siê organicz-
nie i przenikaj¹ jego twór-
czoœæ, zawsze gdzieœ trafia
siê na bariery budz¹ce
w¹tpliwoœci, czy szczeroœci¹
dociekañ nie wdzieramy siê
mimo woli w obszar za-
strze¿ony, w sferê dyskret-
nych uczuæ, w œwiat pe³en
niewiast. Jako mê¿czyzna
przypomina³ bowiem Andrzej
raczej typow¹ postaæ legen-
darnej bohemy, ni¿ pomniko-
wych bohaterów z pod-
rêczników szkolnych. Kobie-
ty z jego p³ócien zazwyczaj
nie maj¹ zaznaczonych rea-
listycznie twarzy. Bo kocha³
je wszystkie, bez wzglêdu na
to, kim by³y i jakie nosi³y
imiona. Zosia mog³a byæ
Joasi¹, Ania - Patrycj¹: fas-
cynowa³y siê nim i to udzie-
la³o siê Andrzejowi. Kobiety
w jego sztuce, a wiêc rów-
nie¿ w ¿yciu, to zaiste pro-
blem godny eseju.

Wiele by³o obiektywnych
powodów, aby lubiæ Andrze-
ja. Imponowa³ kultur¹ oso-
bist¹ i obyciem intelektual-
nym, jakkolwiek z pewnym
trudem - charakterystycznym
dla zdecydowanej wiêkszo-
œci plastyków, na co dzieñ
pos³uguj¹cych siê zazwyczaj
myœleniem obrazowo-abstra-
kcyjnym - potrafi³ pokazaæ to
na zewn¹trz. Ujmowa³ sub-
telnoœci¹, wewnêtrznym

ciep³em, spontaniczn¹
otwartoœci¹, serdecznoœci¹.
¯y³ autentycznie, co uchodzi
za najwiêksza pochwa³ê
cz³owieka i miarê wartoœcio-
wego ¿ycia. A ¿e by³o to
¿ycie wartoœciowe, tego
kwestionowaæ nie sposób,

Wolny zawód, niefrasobli-
wy (pozornie) styl ¿ycia, ko-
biety, alkohol, towarzystwo
prawie libertyñskie -
cz³owiek, który epatowa³ po-
dobnym stylem bycia musia³
w zmursza³ym moralnie oto-
czeniu wzbudzaæ kontro-
wersje (niby - zaprzyjaŸniony
ksi¹dz odmówi póŸniej przy-
jacio³om odprawienia mszy
w intencji Andrzeja). Gordon
zaœ to, co bardzo, bardzo
po¿¹dane a z bojaŸni nie-
osi¹galne dla wiêkszoœci,
ceni³ otwarcie, niesprawiedli-
wie uchodz¹c za lekkodu-
cha. Do ¿ycia faktycznie mia³
stosunek pogodny, chwilami
wrêcz beztroski. Trudno jed-
nak o inny, gdy pragnie siê
bezwarunkowo poœwiêciæ
twórczoœci, ta zaœ artyœcie,
nawet wybitnemu, nie gwa-
rantuje znoœnej wegetacji.
Jak na p³yciutki rynek sztuki
w Polsce sprzedawa³ du¿o -
wiêcej zreszt¹ bezinteresow-
nie rozdaj¹c pomiêdzy zna-
jomych - lecz wy¿yæ z tego
nie sposób. Dla poratowania
bud¿etu tylko sporadycznie,
z wiekiem coraz rzadziej,
ucieka³ siê do prac czysto
komercyjnych - wola³ cier-
pieæ niedostatek ni¿ trwoniæ
czas na robotê banaln¹. Eg-
zystowa³ tedy skromnie, nig-
dy na ubóstwo nie narzeka³,
ani siê z nim obnosi³.
Szczêœliwie nie mia³ rozbu-
dzonych - a mo¿e je œwiado-
mie st³umi³ - potrzeb posia-
dania, nie pragn¹³ material-
nych gad¿etów, co dawa³o
fa³szywe wra¿enie lekko-
myœlnoœci. Dziêki temu jed-
nak unikn¹³ powszechnej
wœród plastyków, chronicz-
nej frustracji. Tego w³aœnie
drogo op³acanego luksusu
zawodowej uczciwoœci, nie-
zale¿noœci, wolnoœci osobis-
tej - bardziej ni¿ talentu - za-
zdroœci³o mu œrodowisko
przede wszystkim, zazdroœæ
ow¹ mieszaj¹c z podziwem.

W rzeczywistoœci jednak
powa¿nie i surowo traktowa³
siebie, twórczoœæ zaœ uwa¿a³
za pos³annictwo. W trakcie
jednej z tych nieczêstych
rozmów, w których siêgamy
refleksji najg³êbszej - do isto-
ty cz³owieka, sensu jego
¿ycia - zapyta³em Andrzeja,
czy nie ma chwil zw¹tpieñ,
albo œwiadomoœci, ¿e mo¿na
by³o pójœæ drog¹ inna, cie-
kawsz¹, robiæ rzeczy dla dru-
gich wa¿niejsze.

- Jakie to ma znaczenie,
skoro ja chcê to w³aœnie ro-

biæ, ja tak czujê œwiat i ina-
czej malowaæ go nie umiem?
Móg³bym, oczywiœcie, kogoœ
naœladowaæ, powielaæ jakiœ
sur - lub hiperrealizm. Tylko
po co? Ok³amywa³bym prze-
de wszystkim siebie. Te¿ byœ
pewnie potrafi³ napisaæ po-
wieœæ science fiction. Mo¿e
nawet dobr¹. Tylko po co?
Niech ka¿dy robi to, do cze-
go zosta³ powo³any,

Czy tak mówi lekkoduch?
Andrzej zna³ dobrze smak
wartoœciowego ¿ycia: Jego
s³odycz i cierpkoœæ. By³ jego
królem, w³adc¹ absolutnym.
Niewielu z nas wype³ni swe
przeznaczenie w sposób
równie godny.

BOGDAN J. KUNICKI

Andrzej Gordon urodzi³
siê 15 grudnia 1945 r. w
Bydgoszczy. Naukê w miej-
scowym Pañstwowym Lice-
um Sztuk Plastycznych roz-
pocz¹³ w 1959 roku. Po
maturze zaœ (1964) podj¹³
studia w Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie. Je-
go talent szybko dostrzegli
profesorowie: uzyskuje
wkrótce presti¿owe stypen-
dium artystyczne Minister-
stwa Kultury i Sztuki. Po
raz pierwszy swe prace po-
kazuje publicznie w Prusz-
czu (1967). Rok póŸniej ma
indywidualn¹ wystawê gra-
fiki w kawiarni warszaw-
skiej ASP oraz pierwsz¹
ekspozycjê zbiorow¹ zor-
ganizowan¹ wespó³ z
grup¹ uczelnianych kole-
gów w Szwecji i Finlandii
(1968). Otrzymuje drug¹
nagrodê w ogólnopolskim
konkursie na rysunek do li-
teratury dzieciêcej (1969) i
pierwsz¹ nagrodê za tekê
grafik w konkursie MON
(1970). Ju¿ jako mieszka-
niec Gorzowa, w którym
osiad³ w 1969 r., koñczy z
wyró¿nieniem studia
(l970r.), uzyskuj¹c dyplom
z malarstwa oraz specjali-
zacjê z grafiki.

Pozostawi³ imponuj¹c¹
spuœciznê artystyczn¹
(oko³o tysi¹ca prac), mia³
ponadto 40 wystaw indywi-
dualnych, uczestniczy³ w
kilkudziesiêciu ekspozy-
cjach zbiorowych, by³ lau-
reatem licznych ogólnopol-
skich nagród i wyró¿nieñ,
autorem kilku tek grafik,
ilustracji ksi¹¿kowych, gra-
ficznych opracowañ progra-
mów teatralnych i lokalnych
periodyków. Najwiêksz¹
kolekcj¹ jego dzie³ dyspo-
nuje muzeum zielonogór-
skie. A. Gordon zmar³ 30
wrzeœnia 1992 r. w Gorzo-
wie, a pochowany zosta³ w
rodzinnym mieœcie.

B.J.K.

Artysta, który nie pragnął     materialnych gadżetów
Andrzej Gordon by³ jednym z najwybitniejszych artystów malarzy, którzy mieszkali i tworzyli w powojennym Gorzowie. 

Rozerotyzowane prace Andrzeja Gordona często wzbudzały
kontrowersje
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Wraca z wyjazdu, na który
wcale nie chcia³a jechaæ.
Konfrontuje wyobra¿enia z
rzeczywistoœci¹. Gorzki dra-
mat o polskoœci otworzy³ naj-
nowszy sezon u Osterwy.

Elegancko ubrana, nota
bene w barwy narodowe, ko-
bieta gada przez telefon, kie-
dy widzowie wchodz¹ na
Scenê Letni¹ Teatru Oster-
wy. Bywalcy wiedz¹, to Karo-
lina Mi³kowska-Prorok, aktor-
ka, g³ówna bohaterka mo-
nodramu Iwony Kusiak
Nadbaga¿. 

Zaczyna siê od wysokiego
c. Aktorka graj¹ca m³od¹ 40-
letni¹ kobietê entuzjastycz-
nie zachowuje siê na lotnis-
ku. Wróci³a wszak po latach
z emigracji. Tyle tylko, ¿e nikt
na ni¹ nie czeka. Sama za-
czyna wiêc podro¿ do kraju
dzieciñstwa i po kraju dzieci-
ñstwa. 

Konfrontuje to, o zapami-
êta³a, to, co wpoili jej inni
emigranci z tym, co widzi. A
widzi zmienion¹ i dostatni¹
Polskê. Kraj, który jakoœ tam
specjalnie nie odstaje od in-
nych w Europie, choæ „drogi
jakieœ w¹skie s¹, tylko dwu-
pasmowe”. Ale poza tym jest
wszystko.

Jednak im dalej w las, im
d³u¿ej trwa ta podró¿, tym

bardziej jest gorzka. Bo co z
tego, ¿e kobieta - jako ma³a
dziewczynka wraz z matk¹
te 30 lat temu trafi³a do kraju
dobrobytu, hen za wielk¹
wod¹. Bo choæ nie pada na-
zwa, to jednak po d³ugoœci
lotu mo¿na siê domyœliæ, i¿
chodzi o USA lub Kanadê.
Co z tego, ¿e dziœ wygl¹da
osza³amiaj¹co, w jakiœ spo-
sób u³o¿y³o siê jej ¿ycie, kie-
dy jednak nie do koñca. Bo

ci¹gle gdzieœ w niej tkwi
têsknota za utraconym przez
wyjazd ojcem, utracon¹ bab-
ci¹, pamiêta o trzepaku i za-
bawach na rowerze. 

W³aœnie to, ten œwiat utra-
cony w sposób doœæ brutalny
i ostateczny po³o¿y³ siê jed-
nak cieniem na dobrobycie.
To jest ten tytu³owy nadba-
ga¿, to jest to coœ zapami-
êtane, mo¿e od³o¿one
gdzieœ w odleg³ym zakamar-

ku mózgu, ale uwieraj¹ce i
wychodz¹ce w najmniej od-
powiednim momencie. Nad-
baga¿ pamiêci, wra¿liwoœci,
têsknoty, gniewu i niezgody
na rzeczy, na które jako
dziecko nikt nie ma wp³ywu. 

Znakomity tekst w³aœnie o
tych trudnych sprawach, o
kwestiach pamiêci, rozpami-
êtywania, ¿alu napisa³a zna-
komita polska dramaturg Iwo-
na Kusiak, by³a kierownik lite-

racka Osterwy. I wyszed³ jej
znakomity tekst na œwietn¹
aktorkê i znakomitego re¿yse-
ra. Bo tak w istocie jest. Karo-
lina Mi³kowska-Prorok zagra³a
wszystkie odcienie i niuanse
tej nieprostej roli. Pokaza³a,
jak mo¿e boleæ i uwieraæ ów
nadbaga¿ pamiêci. 

Monodram - najtrudniejsza
chyba aktorska rola to ba-
lans na granicy, granicy zna-
komitej roli i karykatury, kie-
dy rola zostaje
przeszar¿owana. Tu nic ta-
kiego siê nie dzieje. Aktorka
œwiadomie prowadzi widza
po cieniutkiej linii, jak¹ jest
gra na najwy¿szych emo-
cjach, ale jej nie przekracza.
Widzowi szybko udziela siê
jej stan euforii, potem czuje
takie samo przygnêbienie, a
potem jeszcze ¿al. Nie ma
niesmaku czy znudzenia.

Tak¹ grê na emocjach od-
czyta³ z tekstu Iwony Kusiak
re¿yser Rafa³ Matusz, który
w znakomitym stylu wróci³
znów do Osterwy. Razem z
Karolin¹ Mi³kowsk¹-Prorok
stworzyli rzecz niezwyk³¹ i
na pewno tak¹, która na
d³ugo zostanie w pamiêci wi-
dzów. W³o¿yli ogrom pracy w
tê najtrudniejsz¹ z aktorskich
sztuk. I ta praca siê zwyczaj-
nie op³aci³a.

Spektakl bowiem jest sza-
lenie aktualny, szalenie tra-
fiaj¹cy w punkt. Polska prze-
cie¿ ca³y czas mierzy siê z
problemem emigracji, wyjaz-
dów coraz to kolejnych poko-
leñ. Kiedyœ to by³a ucieczka
od komuny, potajemny wy-
jazd niby na wakacje, a po-
tem zostawianie za ¿elazn¹
kurtyn¹. Dziœ to jest pro-
stsze, bo nie trzeba ¿adnych
hamletowskich gestów. Wy-
starczy decyzja - mamy
doœæ. Jedziemy, bo tam
³atwiej. 

£atwiej, prawda, ale po
nied³ugim czasie okazuje
siê, ¿e choæ emigranci mó-
wi¹ po polsku i to w Polsce,
to wcale nie znaczy ¿e rze-
czywiœcie mówi¹ - bo nie ro-
zumiej¹ ¿artu, anegdoty,
kontekstu. To miêdzy innymi
i o tym jest ten tekst, jest ten
znakomity spektakl. 

Dawno nie widzia³am w
teatrze tak perfekcyjnie zro-
bionego monodramu i tak
znakomicie zagranego. Tak
œwietnie operuj¹cego klisza-
mi kulturowymi, ale i zgrab-
nymi odniesieniami do tego,
co tu i teraz. Bez polityki,
bez moralizowania. 

Rewelacyjne otwarcie sezo-
nu u Osterwy. I oby tak dalej.

RENATA OCHWAT

- Jesteœmy szczêœliwi - mó-
wili uhonorowani nagrodami
kulturalnymi. Sezon kulturalny
2019-2020 otworzy³a gala
wrêczenia nagród kultural-
nych, zwanych Motylami. Ko-
lejny ju¿ raz spotkanie ludzi
kultury odby³o siê w pierw-
szych dniach paŸdziernika w
Filharmonii Gorzowskiej.

Zanim jednak wrêczono na-
grody, specjalne s³owo do
zgromadzonych wyg³osi³ pre-
zydent Jacek Wójcicki. Pod-
sumowa³ miniony rok. Przy-
pomnia³, co siê w kulturze w
minionym sezonie wydarzy³o,
a wydarzy³o siê sporo. Dlate-
go te¿ swoje wyst¹pienie pod-
sumowa³ krótko - Niektórzy
mówi¹, ¿e w Gorzowie nic siê
nie dzieje, a dzieje siê jednak
naprawdê du¿o - stwierdzi³
w³odarz miasta. 

Nagrody od ministra

Tradycyjnie te¿ wrêczenie
motyli poprzedzi³o wrêczenie
nagród  wyró¿nieñ nadanych
przez ministra kultury. I tak
Br¹zow¹ Gloriê Artis, Medal
Zas³u¿ony Kulturze, bardzo
wysoko cenion¹ nagrodê œro-
dowiskow¹ otrzyma³ prof. dr
hab. Dariusz Aleksander Ry-

mar, dyrektor Archiwum Pa-
ñstwowego. 

- Jestem kompletnie zasko-
czony tym wyró¿nieniem. Zu-
pe³nie siê jej nie spodzie-
wa³em - mówi³ ze sceny Fil-
harmonii. Podkreœli³, ¿e jest to
dla niego bardzo wa¿ne, po-
niewa¿ zajmuje siê histori¹, a
to tak¿e jest czêœæ kultury.

Minister przyzna³ tak¿e trzy
Odznaki Zas³u¿ony dla Kultu-
ry Polskiej. Dwie z nich otrzy-
mali muzealnicy gorzowscy,
czyli Lech Dominik - autor mi-
êdzy innymi bestsellerowego
albumu z fotografiami Walde-

mara Kuæki oraz Agnieszka
Dêbska, kierownik Spichle-
rza, autorka tekstów o sztuce.
Trzecie wyró¿nienie otrzy-
ma³a Lidia Œwi¹tkowska,
przewodnicz¹ca ko³a Zjedno-
czenia £emków w Polsce, or-
ganizatorka Ogólnopolskiego
Konkursu Pisanek, który to
konkurs przejê³a niejako po
œmierci swego ojca, Micha³a
Œwi¹tkowskiego. 

I czas na Motyle

Motyle, nagrody kulturalnej
prezydenta, zwane tak od
statuetek Motyli w³aœnie auto-

rstwa Andrzeja Moskaluka, w
tym roku posz³y w rêce Ma-
rzeny Wieczorek, aktorki go-
rzowskiego Teatru Osterwy,
jednej z najpopularniejszych,
która ma na swoim koncie
wiele znakomitych ról. Tak¿e
w tym roku Marzena Wieczo-
rek znalaz³a siê w najbardziej
presti¿owym dla tego œrodo-
wiska rankingu Jacka Sie-
radzkiego z notacj¹ mistrzo-
stwo. 

Nagrodê dla siebie skomen-
towa³a, ¿e do trzech razy
sztuka, bo ju¿ trzeci raz by³a
nominowana. 

Drugi Motyl polecia³ w rêce
Stanis³awa Sinkowskiego, ar-
cheologa, który jest autorem
wielu publikacji, ale i niezwyk-
le ciekawych wystaw, w tym
Archeologii Niebiañskiej - pre-
zentuj¹cej to, co znaleŸli nau-
kowcy po po¿arze katedralnej
wie¿y. - Jestem zwyczajnie
szczêœliwy - mówi³ po odbio-
rze nagrody. 

Tradycyjnie te¿ oficjalnym
nagrodom towarzyszy³y te¿
dwie nieoficjalne - laureaci
Motyli otrzymali od by³ego
wojewody Jana Œwirepo ko-
szyki z przysmakami. Jak
wieœæ niesie, by³y tam nalew-
ki, które Jan Œwirepo od lat
robi oraz s³oiczki z czymœ
jeszcze smacznym. To te¿
jest tradycja Motyli - od lat
by³y wojewoda w taki sposób
honoruje nagrodzonych.

Zwieñczeniem wieczoru
Motylowego by³ koncert
otwieraj¹cy VII Festiwal Mu-
zyki Wspó³czesnej im. Woj-
ciecha Kilara. 

Nominowani do Motyli

Tradycyjnie ju¿ Motyle przy-
znaje prezydent, ale nominuje
do nagród Kapitu³a Motyla,
której w tym roku przewodzi³

prof. dr hab. Dariusz Aleksan-
der Rymar. W tym roku w Ka-
pitule zasiedli: Józef KodŸ -
malarz, Jadwiga Kos - twór-
czyni i dyrygentka chóru Can-
tabile, dr Wojciech Kuska
dziennikarz i polonista, Albert
Madej - radny i muzyk, Marek
Piechocki - meloman, poeta,
cz³owiek renesansu oraz An-
na Szymanek - rzeŸbiarka -
ceramiczka, kierowniczka
wielu plenerów malarskich. 

Kapitu³a musia³a oceniæ
kandydatury zg³oszone do
nagrody, a w tym roku na
d³ugiej liœcie znaleŸli siê: Ka-
pela Retro, Stanis³aw Sinkow-
ski, Zbigniew Olchowik, Ma-
nuel Dêbicki, Gorzowskie To-
warzystwo Fotograficzne,
Anna Dêbicka, Marzena Wie-
czorek, Ma³gorzata Wrze-
œniak oraz trio w sk³adzie:
Iwona Kusiak, Karolina
Mi³kowska-Prorok i Kamila
Pietrzak-Polakiewicz. 

W tym roku Kapitu³a nomi-
nowa³a czworo kandydatów,
czyli dwoje nagrodzonych
oraz Zbigniewa Olchowika i
Ma³gorzatê Wrzeœniak. Osta-
tecznego wyboru dokona³
prezydent.

ROCH

Po polsku i w Polsce o Polsce
M³oda kobieta przyje¿d¿a po 30 latach do Polski. 

Iwona Kusiak Nadbagaż, reżyseria Rafał Matusz, scenografia i kostiumy Natalia Kołodziej,
muzyka Paweł Paluch, wykonanie Karolina Miłkowska-Prorok. Premiera 5.10.2019, Teatr
Osterwy Gorzów
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Stanisław Sinkowski, prezydent Jacek Wójcicki, Marzena Wieczorek i prof. Dariusz
Aleksander Rymar
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Motyle 2019 poleciały do aktorki i archeologa
Dwie najwa¿niejsze nagrody kulturalne w tym roku trafi³y do r¹k Marzeny Wieczorek i Stanis³awa Sinkowskiego. 



�19Listopad 2019 r. PROSTO z miaSTa

A tak¿e miejscem „wypo-
czynku dla mieszkañców i
turystów”.  Tak przynajmniej
proponuj¹ urzêdnicy od kon-
sultacji i rewitalizacji. Nie do
koñca jednak wiadomo,
czy chodzi tu, aby na pew-
no  o mieszkañców akurat
tych konkretnych ulic czy
mieszkañców Gorzowa w
ogóle. Bo jak ju¿ tutaj
ca³kiem niedawno pisa³em
trochê inne maj¹ potrzeby
oraz oczekiwania ci, którzy
tam mieszkaj¹ od tych,
którzy tam pracuj¹ lub tyl-
ko wpadaj¹ po zakupy,
rozrywkê czy celem
za³atwienia spraw osobis-
tych albo urzêdowych. A
œródmiejska  przestrzeñ, z
natury rzeczy, jak najbar-
dziej wspólna byæ powin-
na. Kto tego nie rozumie,
ten nie ma czego tam szu-
kaæ.

Na razie, po etapie rozma-
wiania i konsultowania,
urzêdnicy zaproponowali

wprowadzeni tam kolejnych
ograniczeñ w ruchu i parko-
waniu. I ju¿ zaraz, bo jesz-

cze w paŸdzierniku i  listopa-
dzie bêd¹ siê przygl¹daæ te-
mu, jakie bêd¹ tego efekty,

by wyci¹gn¹æ stosowne
wnioski i podj¹æ ostateczne
dzia³ania. Jak dla mnie jest
to bzdurne podejœcie do
sprawy, gdy¿ dopóki Sikor-
skiego jest rozkopana i ruch
z tego powodu w centrum
ograniczony do minimalnego
poziomu, to nic sensownego
nie da siê zauwa¿yæ i zapro-
ponowaæ. Tym bardziej, ¿e
¿ycie handlowo-us³ugowe
mocno tam spowolni³o, a
miejscami nawet zamar³o.

Inna sprawa, ¿e przedsi-
êbiorcy,  którzy tam pro-
wadz¹ swoje mniejsze i
wiêksze biznesy, nie s¹ za-
chwyceni pomys³ami na dra-
styczne ograniczenie ruchu i
miejsc do parkowania, bo
gorzowianie i mieszkañcy
okolicznych miejscowoœci
musz¹ przecie¿ czymœ tu do-
jechaæ i  gdzieœ zaparkowaæ.
I nie przekonuje ich, podob-

nie jak mnie, urzêdnicze ga-
danie o wolnych miejscach
na parkingu w podziemnym
gara¿u przy Filharmonii Go-
rzowskiej. To jednak stanow-
czo za daleko, czego zdaje
siê nie rozumie wielu biuro-
kratów i urzêdników. A tram-
wajami czy autobusami na-
prawdê nie wszyscy chc¹ i
bêd¹ jeŸdziæ, bo jazda w³as-
nym samochodem, to ta
odrobina luksusu, któr¹ wie-
lu gorzowian chce siê zwy-
czajnie cieszyæ.

Mieszkañcy Hawelañskiej i
We³nianego Rynku oraz
œródmiejskich okolic mog¹
byæ jednak zadowoleni. Ale
czy wy³¹cznie o ich
szczêœcie oraz radoœæ po-
winno tu chodziæ? Chyba
nie, choæ trudno wszystkim
dogodziæ…  Ale w³adza
mo¿e wszystko.

JAN DELIJEWSKI

Tym razem coœ mnie pod-
kusi³o, ¿eby wcisn¹æ zielon¹
ikonkê. Po tamtej stronie
odezwa³ siê kobiecy g³os.
Czy pan Siatecki? Potwier-
dzi³em. Ten sam g³os zacz¹³
opowiadaæ o Dzidzi, bardzo
chorej, jeszcze prawie dziec-
ku. Jedynie operacja w Sta-
nach mo¿e naprawiæ jej zdro-
wie. G³os spyta³, czy wiem,
ile dolarów trzeba zap³aciæ
za tak¹ operacjê. Chcia³em
odpowiedzieæ, ¿e nie mam
pojêcia, gdy g³os doda³: Tylko
dobre serce takich jak pan
pozwoli Dzidzi cieszyæ siê
¿yciem. ¯eby tak siê sta³o,
powinienem podaæ adres,
pod który ten g³os wyœle ju¿

wype³niony blankiet. Ja oczy-
wiœcie zaniosê blankiet na
pocztê i wp³acê wskazan¹
sumê pieniêdzy na podane
konto. To wyda³o mi siê po-
dejrzane, dlatego zacz¹³em
od pytania: czy Dzidzia do
Zdzis³awa/Zdzis³aw? Ile Dzi-
dzia ma lat i dlaczego opera-
cja nie mo¿e byæ przeprowa-
dzona w Polsce? PóŸniej
chcia³em siê dowiedzieæ,
sk¹d dzwoni¹ca ma numer
mojego telefonu i zna moje
nazwisko. Odpowiedzia³a, ¿e
w Polsce jest tyle dobrych lu-
dzi, którzy nigdy nie odma-
wiaj¹ pomocy. Najpierw pro-
szê podaæ Ÿród³o, próbuj¹c
sobie przypomnieæ, któremu

bankowcowi, konserwatorowi
pieca centralnego ogrzewa-
nia, kominiarzowi, inkasento-
wi gazowemu i elektryczne-
mu podawa³em swoje dane.
Nie us³ysza³em konkretnej
odpowiedzi. I ju¿ by³em pe-
wien, ¿e wo³anie o pieni¹dze
dla Dzidzi jest najnowsz¹
wersj¹ metody wy³udzania
pieniêdzy na wnuczka, na
policjanta, na listonosza, na
sprzedawcê tanich kosmety-
ków itd. Wcisn¹³em wiêc
czerwon¹ ikonkê.

Nie by³em jedynym, od któ-
rego kobiecy g³os domaga³
siê pieniêdzy dla Dzidzi. Te-
go samego dnia z identyczn¹
proœb¹ tak¿e kobiecy g³os

zwróci³ siê do mojego kolegi.
Kolega powiedzia³, ¿e da pie-
ni¹dze, ale nie osobie pry-
watnej, a fundacji czy stowa-
rzyszeniu, które prowadzi
zbiórkê na rzecz potrze-
buj¹cych. Us³ysza³, ¿e jest
naiwny, jeœli daje fundacji, bo
dopiero tam kradn¹.

Mo¿e puœci³bym to zdarze-
nie mimo uszu, gdyby nie in-
formacja prasowa sprzed kil-
ku dni. Sprawa dotyczy³a
zbiórki pieniêdzy po wypad-
ku drogowym w Oœwiêcimiu
w lutym 2017 r. Wtedy fiat
seicento zderzy³ siê z
rz¹dow¹ limuzyn¹, w której
siedzia³a premier Szyd³o.
Nied³ugo po wypadku znalaz³

siê ktoœ, kto og³osi³ zbiórkê
pieniêdzy. Napisa³, ¿e celem
akcji jest „uzbieranie kwoty
potrzebnej na zakup nowego
auta marki Fiat Seicento. Au-
to, które zosta³o uszkodzone,
to rocznik 98-2000 wed³ug
ustaleñ Klubu Mi³oœników
Fiata Seicento. Ceny takiego
auta wahaj¹ siê od 3,5 tys. z³
do 5 tys. z³, w zale¿noœci od
przebiegu i jego stanu. Za-
le¿y mi, aby m³ody ch³opak
móg³ kupiæ auto w pe³ni
sprawne, bez podejrzanej
historii, ukrytych wad itp.”.
Organizator akcji zebra³ 150
tys. z³, ale tych pieniêdzy nie
dosta³ kierowca fiata seicen-
to, bo organizator wyda³ je na
w³asne potrzeby. Co wa¿ne i
z mojego punktu widzenia
niezrozumia³e, prokuratura
nie dopatrzy³a siê w tym
przestêpstwa. Wed³ug proku-
ratury, sta³o siê tak, jak by³o
w regulaminie zbiórki. Wnio-
sek: winny jest nie oszust or-
ganizator akcji, lecz ci, którzy
mu zaufali, bo dali siê na-
braæ.

Od kiedy wesz³y w u¿ycie
plastikowe kartoniki, nie
noszê gotówki w kieszeni. W
sklepach pos³ugujê siê plasti-
kami, pieni¹dze za us³ugi fa-
chowców przelewam na ich
konta w banku. Nie mam go-
tówki, nie dajê wiêc tym, któ-
rzy wyci¹gaj¹ rêce. Nie dajê,
po pierwsze, bo nie mam
pieniêdzy w kieszeni. Nie
dajê, po drugie, bo tego nau-
czy³ mnie jeden taki, któremu

dawa³em. Ten, któremu
czêsto dawa³em pieni¹dze,
bêd¹c przekonanym, ¿e dajê
na zupê i chleb, dok³ada³ siê
do kumpli, a ci szli do sklepu
po najtañsz¹ nalewkê. Po
wiêkszym piciu mojemu
„utrzymankowi” wypsnê³o
siê, ¿e on, gdyby pracowa³ i
mia³ pieni¹dze, nikomu by
nie dawa³. Ka¿dy mo¿e pra-
cowaæ, a kto nie mo¿e, to z
g³odu nie umrze, bo s¹
sto³ówki organizacji charyta-
tywnych. Wyspaæ siê mo¿na
w noclegowni. To i prze-
sta³em go utrzymywaæ, mimo
¿e kiedyœ by³ moim koleg¹ z
pracy.

Raz w roku wysy³am sms
pod numer wskazany przez
Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej
Pomocy. Tak d³ugo, jak
d³ugo bêdzie siê udawa³o Je-
rzemu Owsiakowi prowadziæ
tê akcjê, bêdê z  jego
dzie³em. Tê odzie¿, której ju¿
nie noszê, której nie nosi
moja ¿ona, a bywa, ¿e i któ-
rej nie nosz¹ inni moi bliscy,
wywo¿ê do magazynu Cari-
tas.

Zdajê sobie sprawê z tego,
¿e nie odpowiadaj¹c na pro-
œby o pieni¹dze, nie wspie-
ram tych wszystkich, którzy
s¹ odwa¿ni i prosz¹ o pie-
ni¹dze. ¯e nie wszyscy pro-
sz¹cy s¹ z³odziejami. I ¿e ta-
kie zachowanie jest z
krzywd¹ dla s³abszych. Po-
mogê, jeœli bêdê przekona-
ny, ¿e trzeba pomóc.

ALFRED SIATECKI

Śródmiejska przestrzeń wspólna
być powinna
Centrum miasta przypisane do ulic Hawelañska i We³niany Rynek ma siê staæ „stref¹ zamieszkania”.

Hawelańska i Wełniany Rynek mają się stać strefą zamieszkania oraz wypoczynku dla
mieszkańców i turystów
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Zbieram dla Dzidzi
Na ogó³ nie odbieram telefonów od osób nieznanych. 
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Nie mia³ jeszcze wtedy na-
wet licencji ¿u¿lowej. Dzisiaj,
po dziewiêciu latach, 24-letni
zawodnik Stali Gorzów jest
ju¿ indywidualnym mistrzem
œwiata, a jego lista sukcesów
mo¿e przyt³oczyæ ka¿dego.
Wystarczy napisaæ, ¿e ma
on na koncie 37 medali mist-
rzostw œwiata, Europy i Pol-
ski. Je¿eli bêdzie siêga³ po
nastêpne kr¹¿ki w tak szyb-
kim tempie, to ju¿ w przy-
sz³ym roku zdystansuje…
Edwarda Jancarza,
maj¹cego na koncie 40 me-
dali.

- Nie przesadzajmy, do Ed-
warda Jancarza jest mi bar-
dzo daleko, ale wszystko jest
przede mn¹. Kiedyœ w przy-
sz³oœci chcia³bym przynaj-
mniej dorównaæ mu w liczbie
trofeów - mówi³ jeszcze trzy
lata Bartosz Zmarzlik, kiedy
siêgn¹³ wówczas po br¹zowy
medal indywidualnych mist-
rzostw œwiata. Dzisiaj prze-
skoczy³ ju¿ legendê Stali,
choæby zdobytym z³otem w
Grand Prix.

Jeździł już jako
czterolatek

Podstawy ku temu, ¿e dzie-
wiêæ lat temu okrzykniêto
Bartosza Zmarzlika wielkim
talentem by³y mocne.
Zw³aszcza, kiedy ogl¹da³o
siê go jeszcze wczeœniej na
mini-torach, gdzie wyró¿nia³
siê nienagann¹ technik¹ i
m¹droœci¹ podczas jazdy. A
to wszystko zas³uga przede
wszystkim ojca Paw³a i ca³ej
rodziny.

- Do dzisiaj z sympati¹
wspominam rodzinne wy-
cieczki do lasu - mówi Pawe³
Zmarzlik senior. - Najczêœciej
jeŸdziliœmy w czwórkê. Dzia-
dek, ja i synowie. Bartek ju¿
jako czterolatek dobrze sobie
radzi³. A jak zdarzy³o mu siê
przewróciæ, to nawet nie mia³
si³y podnieœæ motocykla, tylko
bieg³ za mn¹ i krzycza³,
¿ebym siê zatrzyma³ i mu po-
móg³. Piêkne to by³y czasy -
krêci g³ow¹.

Kiedy w wieku 15 lat Bartek
zda³ egzamin licencyjny i po-
jecha³ na fina³
m³odzie¿owych dru¿yno-
wych mistrzostw Polski do
£odzi, niewielu spodziewa³o
siê z jego strony tak szybkie-
go b³ysku talentu. Na tle bar-
dziej utytu³owanych rywali je-
Ÿdzi³ znakomicie, wygra³ trzy
wyœcigi i raz by³ drugi, ale za
koleg¹ klubowym £ukaszem
Cyranem. Do tego uzyska³
najlepszy czas zawodów. To
g³ównie za jego spraw¹ go-
rzowianie po 11 latach po-
nownie wywalczyli miano
najlepszej m³odzie¿owej
dru¿yny. To nie by³ jednak
jednorazowy wyskok, gdy¿
utalentowany m³okos siêgn¹³

z kolegami po z³oto w Lidze
Juniorów, a indywidualnie w
tych rozgrywkach wywalczy³
trzecie miejsce. I to wszystko
uczyni³ w chwili, kiedy w
szpitalu mocno cierpia³ po
ciê¿kim wypadku w Byd-
goszczy jego starszy o piêæ
lat brat Pawe³. 

- Pamiêtam, ¿e mama
chcia³a zakazaæ Bartkowi
dalszej jazdy, ale wtedy po-

wiedzia³em jej, ¿eby nie ka-
ra³a go za mój wypadek. I
pos³ucha³a - powiedzia³ Pa-
we³, który od wielu lat jest
menad¿erem Bartka.

Na debiut ligowy obecny
mistrz œwiata musia³ pocze-
kaæ do ukoñczenia 16 lat,
gdy¿ takie mamy przepisy. I
kiedy 25 kwietnia 2011 roku
wyjecha³ na tor przeciw mist-
rzom Polski z Leszna wielu

kibiców obawia³o siê, czy wy-
trzyma presjê. Wytrzyma³,
zdoby³ pierwsze cztery punk-
ty w karierze. Do koñca sezo-
nu w sumie wywalczy³ 51
punktów. Jak szybko wyliczyli
statystycy, ¿aden polski
¿u¿lowiec w historii, w tym
wieku, nie móg³ poszczyciæ
siê tak wspania³ym dorob-
kiem w najwy¿szej klasie roz-
grywek. A ju¿ jego postawa w

meczu o br¹zowy medal z
Unibaksem Toruñ, kiedy zdo-
by³ pierwszy w karierze kom-
plet punktów (14+1), zszoko-
wa³a ca³e œrodowisko ¿u¿lo-
we w kraju. I nie tylko…

- Marzy³em, ¿eby zako-
ñczyæ sezon dwucyfrow¹
zdobycz¹ i uda³o siê dziêki
tacie, który wspania³e przy-
gotowuje mi sprzêt - cieszy³
siê wtedy junior Stali.

Sezon zakończony w
szpitalu

Kiedy rok póŸniej, w wieku
zaledwie 17 lat, stan¹³ na
podium Grand Prix w Gorzo-
wie wszyscy oniemieli. I pyta-
li siê, sk¹d wzi¹³ siê ten ta-
lent? Potem by³o indywidual-
ne mistrzostwa Europy
juniorów w Opolu. Nastêpne
sukcesy zaczê³y sypaæ siê ni-
czym z rogu obfitoœci, a Bar-
tek za ka¿dym razem  za-
pewnia³, ¿e woda sodowa do
g³owy na pewno mu nie ude-
rzy i on ci¹gle musi siê uczyæ,
uczyæ i uczyæ. - Moim idolem
jest pan Tomasz Gollob -  do-
dawa³.

Niestety, 1 wrzeœnia 2012
roku w trakcie fina³u dru¿yno-
wych mistrzostw œwiata w
GnieŸnie w jednym z wyœci-
gów niefrasobliwa postawa
Andrieja Kudriaszowa spo-
wodowa³a, ¿e gorzowianin
dozna³ skomplikowanego
z³amania lewej nogi i musia³
zakoñczyæ sezon. Szybko
przekona³ siê, ¿e powroty po
takich kontuzjach nie s¹ wca-
le ³atwe. W 2013 roku nasz
junior jeŸdzi³ dobrze, solidnie,
zdobywa³ medale, by³ silnym
punktem Stali, ale czegoœ
brakowa³o. Nie by³ ju¿ taki
b³yskotliwy, zdarza³y mu siê
s³absze wystêpy i pojawi³o siê
pytanie, czy aby wypadek z
Gniezna nie wyhamowa³ roz-
woju sportowego nastolatka?

Nastêpny sezon pokaza³, ¿e
wszystko co z³e by³o za nim.
Ponownie cieszy³ kibiców wi-
dowiskow¹ i skuteczn¹ jazd¹,
a jego wygrana w Grand Prix
w Gorzowie czy fenomenalne
wystêpy na finiszu rozgrywek
ligowych na d³ugo pozostan¹
w pamiêci fanów Stali. To on
poci¹gn¹³ zespó³ do dru¿yno-
wego mistrzostwa Polski. Po
31 latach przerwy.

Przed rozpoczêciem szós-
tego swojego sezonu w 2015
roku Bartek nie wywiera³ na
siebie ¿adnej presji. Zreszt¹
on ju¿ taki jest, ¿e chcia³by
wygrywaæ, ale nie za wszelk¹
cenê.

- Do wszystkich startów sta-
ra³ siê podchodziæ na zasa-
dzie pokazania maksimum
mo¿liwoœci, wszêdzie chcê
jeŸdziæ na sto procent, ale ni-
czego nie zak³adam z góry.
Oczywiœcie, ¿e ka¿dorazowo
chcê wygrywaæ, zdobywaæ
kolejne trofea, lecz staram siê
o tym nie myœleæ na zasa-
dzie, ¿e coœ muszê zrobiæ
bez wzglêdu na okolicznoœci.
W takich sytuacjach niepo-
trzebne napiêcie mo¿e tylko
zadzia³aæ odwrotnie ni¿ tego
byœmy chcieli - podkreœla.

Dominator w Grand Prix

W 2015 roku spe³ni³ trzy
wielkie marzenia. Zosta³

Jak on będzie jeździł, kiedy się      wreszcie nauczy?
To jest diament, który po oszlifowaniu zostanie prawdziwym brylantem, tak o Bartku Zmarzliku mówiono w 2010 roku.

B. Zmarzlik zaczynał na minitorze m.in. razem  Adrianem Cyferem
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Już w 2010 roku zdobywał medale i puchary dominując wyraźnie nad rówieśnikami
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wœród juniorów indywidual-
nym mistrzem œwiata i Polski
oraz awansowa³ do cyklu
Grand Prix. 

- Jeszcze do mnie nie do-
ciera, ¿e wygra³em, ale jes-
tem mega szczêœliwy. Kiedy
ju¿ by³o pewne, ¿e jestem
mistrzem œwiata, gdzieœ tam
zakrêci³a siê w moim oku
³ezka, bo spe³ni³em jedno z
moich najskrytszych marzeñ
- mówi³ tu¿ po zejœciu z po-
dium w Pardubicach, gdzie
wygra³ rywalizacjê w kate-
gorii do 21 lat. Podobne
s³owa wypowiedzia³ zreszt¹
ju¿ tydzieñ wczeœniej w
Rybniku, kiedy wszed³ do
Grand Prix. Pojecha³ tam z
dzik¹ kart¹, gdy¿ wczeœniej
odpad³ w krajowej elimina-
cji, dok³adnie w finale Z³ote-
go Kasku w Lublinie. Prawo
jazdy w Grand Prix Challen-
ge da³o mu tylko miejsce
nale¿ne organizatorowi, a
osob¹, która mocno nacis-
ka³a, ¿eby to by³ gorzowia-
nin by³ trener kadry Marek
Cieœlak. Zreszt¹ Zmarzlik
nigdy go nie rozczarowa³, w

kadrze zawsze jeŸdzi³ bar-
dzo dobrze.

Potem by³y kolejne sukce-
sy, kolejne medale w
dru¿ynowych mistrzostwach
œwiata juniorów, zaczê³y po-
jawiaæ siê te¿ seniorskie tro-
fea. Zacz¹³ od br¹zowego
medalu w Dru¿ynowym Pu-
charze Œwiata w Vojens, ale
tam jeszcze nie b³ysn¹³, bo
nabiera³ dopiero doœwiad-
czenia, by w kolejnych
dwóch sezonach zdobyæ ju¿
z reprezentacj¹ mistrzowskie
tytu³y. Passê przerwa³a do-
piero… likwidacja rozgrywek
i zast¹pienie ich nowymi pod
nazw¹ Speedway of Nations,
w których to w tym sezonie
niemal w pojedynkê wywal-
czy³ dla Polski srebrny me-
dal.

Od 2016 roku Bartek za-
cz¹³ jednak pisaæ oddzieln¹
piêkn¹ kartê. Jego starty w
Grand Prix od pocz¹tku za-
skakiwa³y. Pozytywnie rzecz
jasna, czego efektem by³o
wywalczenie ju¿ w debiutan-
ckim sezonie br¹zowego
medalu. Uczyni³ to jeszcze

jako junior i do dzisiaj
uwa¿a, ¿e jest to jeden z
sukcesów z grona tych
prze³omowych. Wy¿ej nawet
go klasyfikuje ni¿ srebrny
medal sprzed roku. Najwy¿ej
oczywiœcie ceni tegoroczne
z³oto, co jest naturalne. Sta-
tystyka startów Zmarzlika w
Grand Prix jest niespotyka-
na. Na 48 wystêpów poje-
cha³ a¿ w 24 fina³ach i 19 ra-
zy stan¹³ na podium.

Czapka Kadyrowa czeka

Do tego Bartek zwraca
uwagê czêsto na szczegó³y,
na które niewielu przywi¹zu-
je wagê. Takim fajnym
przyk³adem by³ fina³ M³od-
zie¿owych Mistrzostw Polski
Park Klubowych w 2015 roku
w Gorzowie. Impreza wa¿na,
ale nie dla wielkich gwiazd.
M³odszy z braci Zmarzlików
chcia³ jednak pojechaæ i wy-
graæ, bo…

- Przed zawodami nie
mia³em w kolekcji ¿adnego
medalu w tych rozgrywkach,
a mój brat piêæ lat wczeœniej
by³ mistrzem w

m³odzie¿owych parach i
chcia³em mu dorównaæ, bo
inaczej zapewne œmia³by siê
ze mnie do koñca kariery -
zwróci³ uwagê, oczywiœcie w
¿artobliwym stylu, ale dziêki
tamtemu zwyciêstwu skom-
pletowa³ tytu³u we wszyst-
kich rozgrywkach U-21. Do
kompletu w seniorach nadal
brakuje mu tylko jednego: in-
dywidualnego mistrzostwa
Polski i czapki Kadyrowa.
Dotychczas dwukrotnie by³
drugi, choæ a¿ trzy razy wy-
grywa³ rundy zasadnicze.
Brakowa³o mu jednak trochê
szczêœcia w biegach

fina³owych. Ale i na to przyj-
dzie czas.

Bartosz Zmarzlik jest bar-
dzo lubiany przez kibiców. I
odwrotnie. - Kibice s¹ dla
mnie najwa¿niejsi. To oni
przychodz¹ na stadion, do-
pinguj¹, trzymaj¹ kciuki. Dla-
tego czasami trzeba w jakiœ
sposób im to wynagrodziæ.
Pójœæ do nich, porozmawiaæ,
rozdaæ autografy i porobiæ z
nimi zdjêcia - mówi.

Jest lubiany przez œrodowi-
sko ¿u¿lowe, w tym dzienni-
karzy. Zawsze jest uœmiech-
niêty, skromny i chêtny do
rozmów. I prawie zawsze

stara siê powiedzieæ jak…
najmniej. Uwa¿a, ¿e wszyst-
ko co ma do powiedzenia
mówi swoj¹ jazd¹ na torze.
Ale kiedy mu coœ nie wyj-
dzie, nie chowa siê za para-
wanem, nie ucieka, tylko
spokojnie wyjaœnia. I czêsto
bije siê w piersi, uwa¿aj¹c ¿e
w pierwszej kolejnoœci wina
jest po jego stronie.

- Ja ci¹gle siê uczê i poz-
najê ten sport - mówi na
ka¿dym kroku, a wszyscy
zastanawiaj¹ siê, jak bêdzie
jeŸdzi³, kiedy ju¿ wszystkie-
go siê nauczy?

ROBERT BOROWY
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Jak on będzie jeździł, kiedy się      wreszcie nauczy?
To jest diament, który po oszlifowaniu zostanie prawdziwym brylantem, tak o Bartku Zmarzliku mówiono w 2010 roku.

Na podium IMŚJ 2015 r. w Pardubicach
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Medaliści GP 2016 r. Od lewej T. Woffinden, G. Hancock i B. Zmarzlik
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Mistrz świata w drużynie 2017 r. 
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Na podium IMŚ 2019 r. w Toruniu w towarzystwie L. Madsena i  E. Sajfutdinowa
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- Po pierwsze, przyjmij
proszê gratulacje za naj-
piêkniejszy prezent, jaki
mog³eœ sprawiæ kibicom
oraz wszystkim gorzowia-
nom. Zosta³eœ pierwszym
wychowankiem Stali, który
zdoby³ z³oty medal indywi-
dualnych mistrzostw œwia-
ta. Jesteœ do koñca œwia-
domy jak wielki sukces
osi¹gn¹³eœ?

- Jeszcze to do mnie nie
dociera, mo¿e dlatego, ¿e ja
mam zaledwie 24 lata, a ju¿
uda³o mi siê zebraæ komplet
medali w tych rozgrywkach.
Zacz¹³em od br¹zowego,
przed rokiem by³ srebrny, te-
raz z³oty. Coœ fascynuj¹ce-
go. Ponadto jestem bardzo
zmêczony i przemarzniêty.
Myœlê, ¿e potrzebuje trochê
czasu na ogarniêcie tego
wszystkiego. Tyle, ¿e nie
mam tego czasu.
- Porozmawiajmy o zawo-
dach w Toruniu. O losach
z³otego medalu ostatecz-
nie zadecydowa³ zwyciêski
bieg pó³fina³owy. O czym
siê myœli w czasie jazdy w
tak wa¿nym wyœcigu?

- To by³ dla mnie szalony
bieg. W pewnej chwili wyda-
wa³o mi siê, ¿e serce z emo-
cji w³aœnie stanê³o, albo wy-
skoczy³o, bo niczego nie
czu³em. Wyj¹tkowo d³u¿y³ mi
siê te¿ ten wyœcig, choæ trwa³
tyle samo co wczeœniejsze.
Z niecierpliwoœci¹ czeka³em,
a¿ pojawi siê na mecie sza-
chownica. Tych emocji tak
naprawdê nie da siê do ko-
ñca opisaæ. W czasie jazdy
spojrza³em nawet na tele-
bim, zobaczyæ, gdzie s¹ ry-
wale. Kiedy ujrza³em, ¿e
mam spor¹ przewagê za-
cz¹³em mówiæ sobie, ¿ebym
tylko nie pope³ni³ ¿adnego
b³êdu.
- Wiedzia³eœ, ¿e do pe³ni
szczêœcia brakuje ci
dwóch punktów?

- Tak. Przez ca³e niemal
zawody nie liczy³em tych
punktów, skupia³em siê na
wygrywaniu, bo wiedzia³em,
¿e tylko t¹ drog¹ mogê
uzbieraæ brakuj¹c¹ do mist-
rzostwa liczbê. Przed pó³fi-
na³em zapyta³em jednak bra-
ta, ile dok³adnie potrzebujê,
¿eby byæ pewnym zwyci-
êstwa. Swoj¹ drog¹ w Toru-
niu zdoby³em w sumie 14
punktów. To bardzo dobry
wynik. Przed zawodami
wzi¹³bym go w ciemno.
- Czy to by³ rzeczywiœcie
najwa¿niejszy wyœcig w
karierze? 

- Zapewne tak, a ju¿ na
pewno najtrudniejszy. Wie-

dzia³em, ¿e albo wygram i
zdobêdê tytu³, albo prze-
gram i bêdê musia³ czekaæ
na kolejn¹ szansê. Zapewne
dopiero za rok. Musimy prze-
cie¿ pamiêtaæ, ¿e trzecie lub
czwarte miejsce w pó³finale
zamyka³o mi drogê do fina³u
i jednoczeœnie traci³em
szansê na zdobycie kolej-
nych punktów. To z kolei gro-
zi³o, ¿e Leon Madsen mnie
dogoni, a nie mia³em chêci
jechaæ w wyœcigu dodatko-
wym o mistrzostwo œwiata.
- Bieg fina³owy to ju¿ by³o
tylko obowi¹zkowe odje-
chanie?

- Chcia³em oczywiœcie po-
walczyæ, ale to ju¿ tak na-
prawdê nie mia³o sensu.
Muszê ten bieg sobie na
spokojnie obejrzeæ w tele-
wizji. W finale nie mia³em
szans na w³¹czenie siê do
walki. Podje¿d¿aj¹c pod
taœmê mia³em jeszcze ³zy w
oczach i przez to te moje
gogle zaparowa³y. Niewiele
widzia³em. Niby ten sam mo-
tocykl, to samo pole, ale ja
mia³em ju¿ zupe³nie inne na-
stawienie. Przez to poje-
cha³em s³abiej, nastêpnym
razem pop³aczê sobie po za-
wodach.
- Nerwowo by³o jednak
wczeœniej. W drugim swo-
im starcie o ma³o co nie
upad³eœ, w czwartym zaœ
by³eœ bardzo wolny na
dystansie i przywioz³eœ tyl-
ko jeden punkt. To by³y
najbardziej nerwowe chwi-
le podczas tego turnieju?

- W drugim wyœcigu mia³em
dobry start, lecz w wejœciu w
³uk odbi³em siê od Madsena,
kiedy go zak³ada³em. W
efekcie wyprostowa³o mi mo-
tocykl. Po chwili za-
uwa¿y³em, ¿e jadê wprost w
bandê. Na szczêœcie
zdo³a³em wyjœæ z tej opresji i
jeszcze zdoby³em dwa punk-
ty. Czyli wszystko zako-
ñczy³o siê pozytywnie. Zaœ w
czwartej serii by³a pomy³ka w
ustawieniu motocykla.
Chcia³em po prostu coœ
sprawdziæ przed ostatnim
wyœcigiem w rundzie zasad-
niczej, gdzie mia³em jechaæ
z Emilem Sajfutdinowem. Po
tym b³êdzie ju¿ wiedzieliœmy
co musimy zrobiæ, ¿eby
przestaæ b³¹dziæ. Kolejne
dwa starty by³y ju¿ bardzo
dobre.
- To by³ zapewne trudny
wieczór?

- Bardzo trudny. Zreszt¹
ca³y ostatni miesi¹c mia³em
trudny. Kiedy bardzo dobrze
pojecha³em w Vojens i tam
wypracowa³em sobie spor¹
przewagê poczu³em równie¿
pewnoœæ swojej formy, swo-
ich umiejêtnoœci. Wie-
dzia³em, ¿e mogê jechaæ na
najwy¿szym poziomie. Z
drugiej strony to nie by³ ³atwy
czas do ¿ycia. Przede
wszystkim nie mia³em mo¿li-
woœci jazdy w zbyt wielu za-
wodów. To oznacza³o, ¿e te-
go czasu wolnego nagle zro-
bi³o siê sporo i trzeba by³o
znaleŸæ sposób na jego za-
gospodarowanie. 

- Jak ostatecznie uda³o
siê wytrzymaæ presjê?

- Pawe³, mój brat, chodzi³
za mn¹ i powtarza³, ¿ebym
niczym siê nie przejmowa³.
,,Ty nic nie musisz, a jedynie
mo¿esz. Masz 24 lata i jak
nie w tym sezonie, to wy-
grasz w kolejnym’’ - doda-
wa³. Trochê mnie to uspoka-
ja³o, aczkolwiek wiem, ¿e
gdybym nie wygra³, to
po³owa stadionu by mnie
zjad³a, a zapewne wielu zno-
wu mówi³oby, ¿e coœ ze-
psu³em. Swoj¹ drog¹ cieszê
siê, ¿e stadion by³ wype³nio-
ny, wiem, ¿e prawie wszyscy
przyjechali mi kibicowaæ i
œwiêtowaæ sukces. To jest ta-
kie przyjemne.
- Kiedy po raz pierwszy w
¿yciu pomyœla³eœ, ¿e
mo¿esz zostaæ mistrzem
œwiata?

- Bardziej o tym marzy³em.
Od chwili kiedy zacz¹³em je-
Ÿdziæ na minitorze. Realnie
jednak mówi¹c kluczowym
momentem by³o dostanie siê
do Grand Prix i pierwszy se-
zon startów. Zrozumia³em
wtedy, ile pracy wymaga
wejœcie na szczyt, ale te¿
podj¹³em próbê i od razu
zdoby³em medal.  Mo¿e to
dziwnie zabrzmi, ale w³aœnie
tamten br¹zowy kr¹¿ek bar-
dzo mi smakuje do dzisiaj.
Pamiêtam, jak przed ostat-
nim turniejem w Melbourne
emocje mnie zjada³y. Nie
mog³em ich opanowaæ, ale
poradzi³em sobie. Po
ubieg³orocznym srebrnym

medalu sta³o siê jasne, ¿e
moim celem mo¿e byæ ju¿
tylko z³oto.
- Droga do mistrzostwa
chyba nie zawsze by³a
us³ana ró¿ami?

- Rzeczywiœcie, nie zawsze
by³o kolorowo. Tylko ja i mój
team wiedz¹, ile nas to
wszystko kosztowa³o. Ile
by³o nerwów, nieprzespa-
nych nocy, k³ótni choæby o
wybór silników. Ale na koñcu
wysz³o, ¿e œwietnie
wspó³pracowaliœmy, czego
dowodem jest osi¹gniêty wy-
nik. 
- Od kiedy jeŸdzisz na
motocyklach, a czynisz to
od czwartego roku ¿ycia,
to tak naprawdê istnieje
dla siebie inny œwiat?

- Chyba nie. Kocham moto-
cykle, kocham jazdê, ko-
cham wygrywaæ. I maj¹c
przez ostatni miesi¹c mnó-
stwo wolnego czasu i tak my-
œla³em tylko o ¿u¿lu. Kiedyœ
mówi³em, ¿e nie interesuje
mnie klasyfikacja punktowa.
Teraz by³o inaczej, ci¹gle
analizowa³em, co muszê zro-
biæ, ¿eby obroniæ przewagê.
- Trzeba przyznaæ, ¿e ry-
wale, a zw³aszcza Leon
Madsen nie u³atwili ci za-
dania. Denerwowa³eœ siê
widz¹c, jak lekko i ³atwo
wygrywa on biegi?

- Nie, skupia³em siê na so-
bie, gdy¿ czu³em, ¿e te¿
mogê byæ szybki. Przez to
wiedzia³em, ¿e mnie równie¿
jest staæ na skuteczn¹ jazdê.
Wiedzia³em, ¿e nawet jakiœ
s³abszy bieg nie stanowi pro-
blemu, bo mia³em kolejne i w
nich musia³em siê sprê¿yæ. I
to mi wychodzi³o. 
- W tym sezonie jeŸdzi³eœ
bardzo dojrzale. Stara³eœ
siê braæ wszystko co by³o
do wziêcia, ale nie za
wszelk¹ cenê. Czy to ju¿
kwestia doœwiadczenie,
czy mo¿e po prostu mocna
psychika?

- Wszystko jest wa¿ne, ale
najwa¿niejsze jest otoczenie.
Kiedy wokó³ siebie przebywa
sporo ludzi sam musisz wy-
braæ, z kim chcesz przeby-
waæ, kto ma na siebie pozy-
tywny wp³yw. Do tego te¿
musia³em dojrzeæ.
- A z kim najchêtniej
przebywasz?

- Pomimo, ¿e czasami
emocje w nas buzuj¹, to tak
naprawdê z moim teamem
rozumiem siê bez s³ów. Pra-
cujemy razem kilka lat i ca³a
ekipa ma wp³yw na moje na-
stawienie przed zawodami.
Dodaje mi motywacji, poma-
ga w trudnych chwilach.  

- Team to te¿ cz³onkowie
rodziny.

- Przed czwartym biegiem
kiedy spojrza³em na tatê
by³em przera¿ony. On siê
ca³y trz¹s³ ze wzglêdu na
rosn¹ce emocje. Nie wi-
dzia³em go jeszcze w takim
stanie. Musia³em wiêc
dobrze pojechaæ, ¿eby te
emocje nieco z niego zesz³y.
Tacie du¿o zawdziêczam, bo
mnóstwo rzeczy mnie nau-
czy³. Podobnie jak mama,
ale równie¿ wiele nauczy³em
siê od brata, moich mechani-
ków Seweryna i Grzeœka, od
trenerów i od wielu innych
osób, z którymi wspó³pra-
cujê. To jest sukces nas
wszystkich. 
- Jesteœ sportowcem
spe³nionym? 

- Ja mam dopiero 24 lata,
jestem zdrowy i tak na-
prawdê siê rozkrêcam. Dalej
mogê walczyæ o medale,
przez to nie czujê siê
spe³niony. Niczego lekk¹
rêk¹ nie oddam. ¯adnego
wywalczonego trofeum.
- Ostatnim, który obroni³
mistrzostwo œwiata by³ Nic-
ki Pedersen w 2008 roku.
Czy realna jest obrona mist-
rzostwa w przysz³ym roku?

- Chcia³bym wygrywaæ co
roku, ale wa¿ne jest te¿,
¿eby czerpaæ satysfakcjê z
jazdy. Dwa lata temu by³em
pi¹ty w generalnej punktacji,
ale i tak z tego siê cieszy³em.
Przejecha³em sezon zdrowy
i sporo siê nauczy³em.
Ka¿dy rok przynosi spor¹
porcjê doœwiadczenia. Zoba-
czymy, co przyniesie nam
wszystkim przysz³y sezon. 
- W 2015 roku po zdoby-
ciu z³otego medalu indywi-
dualnych mistrzostw œwia-
ta juniorów wyst¹pi³eœ na
Gali FIM w Monte Carlo i
stoj¹c miêdzy innymi obok
takiej gwiazdy, jak Marc
Márquez nieœmia³o stwier-
dzi³eœ, ¿e chcia³byœ tu wró-
ciæ ju¿ jako mistrz œwiata
seniorów. I po czterech la-
tach ponownie pojedziesz
na galê.

- A spotkaæ siê ponownie z
Márquezem bêdzie wielk¹
przyjemnoœci¹, bo jako spor-
towca naprawdê go podzi-
wiam. Myœlê, ¿e sporo nas
³¹czy, mamy nawet podobne
numery. Ja 95, on 93. Swoj¹
drog¹ poznam kolejne wielkie
postacie sportów motoro-
wych, które znam jedynie tele-
wizji lub z mediów spo³eczno-
œciowych. Coœ wspania³ego,
ju¿ nie mogê doczekaæ siê
wyjazdu.

Notowa³: ROBERT BOROWY

B. Zmarzlik spełnił swój sen o indywidulanym złotym medalu mistrzostw świata na żużlu
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Nie miałem chęci jechać
w wyścigu dodatkowym
Rozmowa z Bartoszem Zmarzlikiem, ¿u¿lowcem truly.work Stali Gorzów, indywidualnym mistrzem œwiata 2019
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Jeszcze kilka lat temu
mo¿na by³o tu zakupiæ
mieszkanie w cenie ok. 3
tys. z³ za mkw., co przy-
ci¹gnê³o wielu inwestorów.
Choæ ceny systematycznie
rosn¹, nie zniechêca to ku-
puj¹cych, bo mieszkania w
najbardziej po¿¹danych lo-
kalizacjach schodz¹ na
pniu. 
Przyk³adem tego jak dyna-

micznie pod wzglêdem
mieszkaniowym rozwija siê
Gorzów, jest firma Budnex,
która ma korzenie w³aœnie w
tym mieœcie. Mimo, ¿e de-
weloper buduje mieszkania
w kilku du¿ych miastach wo-
jewódzkich, takich jak Poz-
nañ, Szczecin czy Zielona
Góra, to w³aœnie w rodzin-
nym Gorzowie deweloper
realizuje swój najwiêkszy
projekt, a w ostatnich kilku
latach wybudowa³ i sprzeda³
tu przesz³o 2 tys. mieszkañ.

Tajemnica Gorzowa

Boom mieszkaniowy w
Gorzowie to suma kilku
sk³adowych. Jeszcze do
niedawna ceny nieruchomo-
œci w tym mieœcie woje-
wódzkim nale¿a³y do jed-
nych z najni¿szych w Pol-
sce, przy czym przychody z
najmu nie by³y wcale du¿o
ni¿sze ani¿eli w s¹siednich

miastach wojewódzkich. To
w po³¹czeniu z niskimi sto-
pami procentowymi zarów-
no w kwestii lokat, jak i
oprocentowania kredytów
zachêci³o nie tylko lokalnych
inwestorów do zakupu
mieszkañ na wynajem. - Ry-
nek najmu rozwija siê w Go-
rzowie bardzo dobrze. Wielu
spoœród kupuj¹cych nabywa
mieszkania za gotówkê, mi-
mo ¿e na przekazanie klu-
czy trzeba czekaæ kilkana-
œcie miesiêcy - mówi Moni-
ka Golec, Dyrektor ds.
Marketingu i Sprzeda¿y fir-
my Budnex - Wiedz¹ jed-
nak, ¿e poda¿ mieszkañ jest
ograniczona, a ich ceny
rosn¹ w zwi¹zku ze wzros-
tem kosztów budowy. Nie-
którzy decyduj¹ siê nawet
na zakup z myœl¹ o odsprze-
da¿y ju¿ gotowego mieszka-
nia, gdy¿ brakuje lokali na
rynku wtórnym - dodaje. Ko-
lejn¹ sk³adow¹ obecnej sy-
tuacji na rynku mieszkanio-
wym w Gorzowie jest inten-
sywny rozwój pobliskiej
strefy ekonomicznej, przez
co miasto przyci¹ga nowych
mieszkañców, którzy znaj-
duj¹ w niej zatrudnienie.  

Nowa dzielnica miasta?

Od kilkunastu lat na skraju
Gorzowa, a w s¹siedztwie

strefy ekonomicznej, po-
wstaje zupe³nie nowe
za³o¿enie urbanistyczne,
które niebawem urosn¹æ
mo¿e do rangi nowej dziel-
nicy Gorzowa. Na osiedlu
Europejskim, bo o nim mo-
wa powsta³o ju¿ 1300
mieszkañ, a kolejnych 400
jest ju¿ w budowie. Nie-
mal¿e co rok powstaje tu
nowy budynek wielorodzin-
ny, a apetyt na mieszkania
w tej lokalizacji nie s³abnie. -
Mimo ¿e najbli¿szy termin
przekazania kluczy do no-
wych mieszkañ to koniec
przysz³ego roku, to w naj-
bardziej zaawansowanym
budynku przy ul. Londy-
ñskiej 9 zosta³o nam zaled-
wie 29 wolnych mieszkañ.
Kolejny etap Osiedla Euro-
pejskiego przy ul. Wiede-
ñskiej 4 bêdzie gotowy w
po³owie 2021 roku, a ju¿
jedna trzecia z realizowa-
nych mieszkañ ma swoich
nabywców. By zaspokoiæ
apetyt na lokale ju¿ roz-
poczêliœmy budowê na-
stêpnego budynku wieloro-
dzinnego - mówi Magdalena
Lauba z biura sprzeda¿y
Budnex w Gorzowie dodaje.
- Klienci najchêtniej wybie-
raj¹ mniejsze metra¿e pod
najem, poniewa¿ osiedle
jest atrakcyjn¹ lokalizacj¹

dla osób zatrudnionych w
pobliskiej strefie ekonomicz-
nej - dodaje. Plan miej-
scowy dla tego terenu
umo¿liwia realizacjê nawet
czterdziestu budynków wie-
lorodzinnych, które stworz¹
zwart¹ i usystematyzowan¹
zabudowê skupion¹ wokó³
centralnego placu. Ju¿ dziœ
widaæ zarys przysz³ej, praw-
dopodobnie nowej dzielnicy
Gorzowa, która mo¿e byæ
domem dla kilkunastu tysi-
êcy osób. 

Popularne i po¿¹dane

Równie prê¿nie rozwija siê
inna czêœæ Gorzowa - Gór-
czyn, który nale¿y do naj-
bardziej popularnych i
po¿¹danych lokalizacji
mieszkaniowych w mieœcie.
G³ównie za spraw¹ rozbu-
dowanego zaplecza handlo-
wo-us³ugowego, a tak¿e
szkó³ i przedszkoli. Nie bez
znaczenia s¹ te¿ planowane
inwestycje miejskie w
postaci nowej linii tramwajo-
wej, która ma po³¹czyæ Gór-
czyn z centrum przesiadko-
wym przy dworcu PKP. Nie-
stety liczba wolnych
gruntów pod zabudowê na
Górczynie systematycznie
siê kurczy, co dodatkowo
podsyca apetyt na mieszka-
nia w tej czêœci miasta -

Przy Placu Jana Paw³a II
realizujemy ostatnie 2 bu-
dynki, przy czym ten z naj-
bli¿szym terminem przeka-
zania kluczy jest ju¿ dawno
wyprzedany. Klucze do
ostatnich mieszkañ w tej
rozchwytywanej lokalizacji
bêd¹ przekazywane we
wrzeœniu 2021 roku. Tu na-
dal dostêpnych jest jeszcze
79 mieszkañ - mówi Patryk
Macioszek z biura sprze-
da¿y Budnex w Gorzowie.
Jak podkreœla firma Budnex
to ostatnie mieszkania, któ-
re powstan¹ w tej lokalizacji.
£¹cznie do tej pory dewelo-
per odda³ tu do u¿ytku bli-
sko 400 lokali. 
Gorzów jest œwietnym

przyk³adem na to, ¿e boom
mieszkaniowy dotyczy wielu
mniejszych ale prê¿nie roz-
wijaj¹cych siê miast woje-
wódzkich, których miesza-
ñcy kupuj¹ lokale by zaspo-
koiæ swoje potrzeby
mieszkaniowe jak i bezpiecz-
nie lokowaæ kapita³, przezna-
czaj¹c nabyte nieruchomoœci
pod najem. Nie bez znacze-
nia dla sukcesu tutejszego
rynku nieruchomoœci jest dy-
namiczny rozwój pobliskiej
strefy ekonomicznej, która
przyci¹ga do miasta nowych
mieszkañców. 

M.B.

W Gorzowie mieszkania
schodzą na pniu
Gorzowski rynek mieszkaniowy prê¿nie siê rozwija, a zapotrzebowanie na nowe mieszkania nie s³abnie. 

Na osiedlu Europejskim powstało już 1300 mieszkań, a kolejnych 400 jest już w budowie
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Mieszkania przy Placu Jan Pawła II cieszą się ogromnym zainteresowaniem
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