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Weszła ona w życie 7. maja 1946 r. za-
rządzeniem ministrów: Administracji Pub-
licznej i Ziem Odzyskanych, o czym przypo-
minamy w naszym Kalendarium. Jak już
jednak wielokrotnie powiedziano i napisano,
wówczas taka nazwa miała nawet rację bytu
i sens, bo jako nowe polskie miasto związa-
ne było mocno z Wielkopolską i w tamtych
warunkach geopolitycznych słuszne być
może było podkreślenie jego polskiej przy-
należności. Wszak do zakończenia II wojny
światowej był to niemiecki Landsberg i nie-
miecki stan posiadania.

Dlaczego o tym znowu przypominam?
Nie tylko na okoliczność wspomnianej rocz-
nicy, bo już dawno ustały powody trwania
przy Wielkopolsce w nazwie naszego mias-
ta. Od lat ta Wielkopolska w nazwie w ni-
czym nam nie pomaga i raczej mocno szko-
dzi oraz tumani. I wiele razy także zapew-
niano nas publicznie, że uruchomiona
zostanie procedura zmiany nazwy i nic się
w tej sprawie nie dzieje. A Gorzów jak był
Wielkopolski, tak nadal nim pozostaje. Jedni
się z tego (z nas!) śmieją, drudzy błądzą
szukając Gorzowa gdzieś w Wielkopolsce,
a inni nie uznają w codziennym życiu (ani w
mowie, ani piśmie) tego dookreślenia w for-
mie  zbędnego przymiotnika, dystansując
się w ten sposób od wielkopolskiego Gorzo-
wa. Gorzów brzmi wystarczająco dobrze  i
dumnie, jak mawia chociażby Henryk Ma-
ciej Woźniak, były przecież prezydent mias-
ta, z którym rozmowę publikujemy w tym
numerze.

JAN DELIJEWSKI
P.S. Nim Gorzów oficjalnie stał się Wielko-

polski, przez rok obowiązywała nazwa Go-
rzów nad Wartą. Przynajmniej była adek-
watna do stanu rzeczy…

Pojechał, zdobył i już 
nie wrócił z Dachu Świata
Wszedł na 11 szczytów w Ameryce Południowej i wjechał rowerem na Kilimandżaro. 18 maja 1999 roku, czyli
20 lat temu zdobył Mount Everest, najwyższą górę świata, z której już nie wrócił. Więcej o Tadeuszu
Kudelskim na s. 16.

Jaki Gorzów
Wielkopolski?
Komisja Ustalania Nazw
Miejscowości ustaliła nazwę
„Gorzów Wielkopolski”. 
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W ten sposób symbolicznie
zakoñczy³a siê epoka
dzia³añ Towarzystwa
Mi³oœników Archiwum i Pa-
mi¹tek Przesz³oœci.

- Choæ Towarzystwo
Mi³oœników Archiwum i Pa-
mi¹tek Przesz³oœci faktycz-
nie zosta³o rozwi¹zane z ko-
ñcem minionego roku, to jed-
nak dopiero dziœ faktycznie
zamykamy jego dzia³alnoœæ -
mówi dr hab. Dariusz A. Ry-
mar, dyrektor Archiwum Pa-
ñstwowego, które 12 kwiet-
nia br. uczci³o swoj¹ s³ynn¹
pracownicê oraz
zas³u¿onych cz³onków Towa-
rzystwa.

Umiała czytać gotyk 
i szwabachę

Tablicê dedykowan¹ Pani
Steni, bo tak mówili wszyscy
do Stanis³awy Janickiej wy-
kona³a gorzowska rzeŸbiar-
ka Zofia Biliñska. Ods³onili j¹
- dr Pawe³ Pietrzyk, naczelny
dyrektor Archiwów Pañstwo-
wych, Dariusz A. Rymar oraz

Jerzy Zysnarski, prezes roz-
wi¹zanego Towarzystwa
Mi³oœników Archiwum i Pa-
mi¹tek Przesz³oœci. - Pani
Stenia by³a w archiwum za-
wsze. Do póŸnego wieku za-
chowa³a niezwyk³¹ kondycjê
intelektualn¹, która pozwa-
la³a jej pisaæ teksty naukowe
- wspomina³ Stanis³awê Ja-
nick¹ Jerzy Zysnarski. I do-

da³, ¿e pani Stenia mia³a nie-
zwyk³¹ umiejêtnoœæ, ponie-
wa¿ potrafi³a czytaæ rêkopisy
gotyckie po ³acinie, ale te¿
znakomicie radzi³a sobie z
rêcznie pisan¹ czcionk¹ nie-
mieck¹ zwan¹ szwabach¹. -
I to tak dobrze, ¿e nie raz po-
maga³a Niemcom, którzy w
archiwum szukali jakichœ do-
kumentów - mówi³.

Natomiast Dariusz A Ry-
mar wspomina³, ¿e poza
wieloma ró¿nymi przymiota-
mi zawodowymi, pani Stenia
mia³a przede wszystkim nie-
zmierzone pok³ady dobra. -
Prze¿y³a wiele trudnych mo-
mentów w ¿yciu, ale nigdy
nie okaza³a niczego z³ego lu-
dziom, którzy byæ mo¿e na
to zas³u¿yli - podkreœla³ dy-
rektor gorzowskiego Archi-
wum Pañstwowego. 

Natomiast dyrektor naczel-
ny, dr Pawe³ Pietrzyk podkre-
œla³, ¿e tablica zostaje
ods³oniêta w stulecie po-
wo³ania pañstwowej s³u¿by
archiwalnej.

Prestiżowe odznaczenia za
Towarzystwo 

Drugim punktem uroczysto-
œci by³o odznaczenie
zas³u¿onych cz³onków Towa-
rzystwa presti¿owymi odzna-
kami „Za Zas³ugi Dla Archiwis-
tyki”. Otrzymali je: Zbigniew
Czarnuch - wybitny regionalis-
ta z Witnicy, prof. dr hab. To-

masz Jurek, by³y dziekan Za-
miejscowego Wydzia³u AWF,
Zbigniew Miler - regionalista i
historyk, Roman Piciñski -
znany gorzowski rysownik,
autor miêdzy innymi ilustracji
do wydawnictw Archiwum, Je-
rzy Sygnecki - historyk i ger-
manista, Ryszard Wójtowicz -
archiwista oraz redaktor Jerzy
Zysnarski. I jak mówili sami
odznaczeni, by³o to dla nich
olbrzymie i bardzo pozytywne
zaskoczenie. 

Ale wizyta naczelnego dy-
rektora archiwów w Gorzo-
wie nie by³a jedynie kurtua-
zyjn¹, przed uroczystoœciami
spotka³ siê z archiwistami na
zebraniu poœwiêconym ich
problemom.

Tablicê poœwiêcon¹ pani
Stanis³awie Steni Janickiej
ogl¹daæ mo¿na w holu
g³ównym Archiwum Pa-
ñstwowego. Bo jak t³umaczy-
li archiwiœci, br¹z przyci¹ga
nie tylko tych, którzy chc¹
podziwiaæ.

ROCH

ww  1.05.
1945 r. - w Gorzowie odbył się
pierwszy po wojnie mecz piłkar-
ski między kolejarzami a repre-
zentacją Armii Czerwonej, wy-
grany przez Sowietów 2:1;
strzelcem pierwszej i jedynej
polskiej bramki był Stanisław
Maciejewski, najlepszy gorzow-
ski piłkarz lat 40.
1946 r. - Józef Prońko wygrał
pierwsze zawody żużlowe w
mieście. 
1972 r. - uruchomiono jednoto-
rową linię tramwajową na
Wieprzyce, zbudowaną na wy-
dzielonym pasie ul. Kostrzyń-
skiej z pętlą przy ul. Warzywnej,
jednocześnie przedłożono do
Wieprzyc linię nr 1; był to
pierwszy tramwaj na Wieprzy-
cach i druga pętla tramwajowa
w mieście. 
1972 r. - otwarto Dom Towaro-
wy „Arsenał” zbudowany w
1970-1972 w miejscu rozebra-
nej zbrojowni i nazwany na jej
pamiątkę.
1980 r. - w nowym amfiteatrze
odbył się pierwszy koncert w
wykonaniu orkiestry „Odeon”
pod dyrekcją Szczepana Kaszyń-
skiego.
1984 r. - debiutujące na mura-
wie piłkarki TKKF Stilon rozeg-
rały na stadionie przy ul.
Dąbrowskiego w obecności 2-3
tys. widzów swój pierwszy
mecz, wygrywając z piłkarkami
w Eisenhüttenstadt 8:2; 4 bram-
ki strzeliła Maria Kwiatkowska,
2 - Dorota Siupka, w pierwszym
meczu wystąpiły także Grażyna
Błaszczyk, Barbara Deńca, Ali-
cja Grabowska, Zenona Jawors-
ka, Renata Kolenda, Barbara
Kwiatkowska, Wiesława Paty-
kiewicz, Ewa Waryło i Grażyna
Wróbel.
1937 r. ur. się Stefania Hej-
manowska, b. senator (1989-
1991), emerytowany pracow-
nik socjalny, działaczka opo-
zycyjna, uczestniczka
„Okrągłego Stołu”, zm. w
2014 r. 
2001 r. zm. Edward Kassian
(68 l.), znany gorzowski res-
taurator, b. bokser, trener
piłkarski, ostatni kierownik
restauracji „Sezam”.
ww  2.05.
1959 r. - Gorzów zakupił w
Chorzowie 10 fabrycznie no-
wych wozów tramwajowych
4N1 i 4ND1. 
ww  3.05.
1999 r. - siatkarze Stilonu po
raz pierwszy w swej historii
wywalczyli brązowy medal
mistrzostw Polski
ww  4.05.
1997 r. - w rozbitej na ul.
Kostrzyńskiej w Gorzowie to-
yocie śmierć poniosło 5
młodych ludzi wracających z
dyskoteki; dwie osoby zostały
ranne.
ww  5.05.
1910 r. ur. się Helena Budzan-
Wolska, pionierka miasta,
motocyklistka i pierwsza ko-
bieta-taksówkarz, działaczka
motoklubu Unia i Ligi Kobiet,
zm. w 1989 r.
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Akademickie Liceum Mist-
rzostwa Sportowego w Go-
rzowie od wrzeœnia poszerzy
dzia³alnoœæ edukacyjn¹ o ko-
lejn¹ dyscyplinê sportow¹.
Obok koszykówki i pi³ki
no¿nej bêdzie te¿ pi³ka
rêczna. Stosowne porozu-
mienie w tej sprawie zawarli
4 kwietnia 2019 r. przedsta-
wiciele Uczniowskiego Klubu
Sportowego MIŒ, Stali Go-
rzów oraz w³adz szko³y i
Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a w Gorzowie.

- Bardzo siê cieszê, ¿e roz-
szerza siê nasza wspó³praca
z gorzowskim œrodowiskiem
sportowym - mówi rektor
AJP prof. dr hab. El¿bieta
Raczyñska-Skorupska. -
Jako uczelnia najpierw
wspó³pracê, wiele lat temu,
rozpoczêliœmy ze œrodowi-
skiem koszykówki i to z ich
inicjatywy powo³aliœmy pó-
Ÿniej Akademickie Gimnaz-
jum Mistrzostwa Sportowe-
go, które nastêpnie zosta³o
w sposób naturalny prze-
kszta³cone w liceum. Przed
dwoma laty doszli do nas
pi³karze no¿ni, teraz przy-
szed³ moment, ¿eby zaprosiæ
do wspó³pracy pi³karzy

rêczni. Tym samym staliœmy
siê szko³¹ wielokierunkow¹ -
doda³a.

Prezes UKS MIŒ Janusz
Szopa nie kryje równie¿
zadowolenia z podpisanej
umowy, zwracaj¹c uwagê,
¿e rekrutacja zapewne zo-
stanie przeprowadzona z
grona ch³opców, którzy
koñcz¹ gimnazjum i bêd¹
chcieli kontynuowaæ ka-
rierê sportow¹ ju¿ w lice-
um, a na co dzieñ s¹ zrze-
szeni w klubie. Tak¹
szansê dostan¹ te¿ chêtni

z klas ósmych ze szkó³
podstawowych, o ile oczy-
wiœcie spe³ni¹ wszystkie
wymogi.

- Mam nadziejê, ¿e szero-
kie grono ch³opców zdecy-
duje siê na wybór tego lice-
um, gdy¿ dziêki niemu
bêd¹ mieli dobre warunki
do dalszego kontynuowania
kariery - zauwa¿y³ prezes
Szopa.

Zadowolony by³ równie¿
prezes Stali Gorzów Irene-
usz Maciej Zmora, który
podziêkowa³ w³adzom

uczelni za przychylenie siê
do propozycji poszerzenia
ALMS o kolejn¹ dyscyplinê.

- Jako klub przez paroma
laty postanowiliœmy reakty-
wowaæ pi³kê rêczn¹ w Go-
rzowie, a du¿y wp³yw na to
mieli obecni szefowie UKS
MIŒ Janusz Szopa i Pawe³
Cichoñ. Do dzisiaj dbaj¹ o
to, ¿eby szkolenie w mieœcie
by³o prowadzone na wyso-
kim poziomie, co ma istotny
wp³yw na ci¹g³¹ odbudowê
pi³ki rêcznej w mieœcie, bo
jest to proces trudny i d³ugi.

Dlatego cieszê siê z zawartej
umowy i spodziewam siê
d³ugiej oraz owocnej
wspó³pracy z uczelni¹ - za-
znaczy³.

Obecnie ALMS liczy cztery
oddzia³y. Po jednym koszy-
kówki i pi³ki no¿nej na pozio-
mie pierwszej oraz drugiej
klasy. Od wrzeœnia bêdzie to
ju¿ druga i trzecia klasa, na-
tomiast nabór zostanie skie-
rowany do powo³ania kolej-
nych przynajmniej piêciu od-
dzia³ów. Jak wyjaœnia
dyrektor ALMS Renata Ja-
nicka-Szyszko, powo³ane
zostan¹ pierwsze klasy ko-
szykówki oraz pi³ki no¿nej
na bazie obecnych trzecich
klas gimnazjum i ósmych
podstawówki. W sumie bêd¹
to wiêc cztery klasy. Pi¹t¹
maj¹ stanowiæ pi³karze
rêczni.

- Je¿eli zdarzy siê, ¿e
chêtnych pojawi siê wiêcej
jesteœmy gotowi powo³aæ na-
wet szósty oddzia³, nie wy-
kluczaj¹c w razie potrzeby
nawet jego po³¹czenia z inn¹
klas¹. Wszystko bêdzie za-
le¿a³o od liczby chêtnych -
koñczy dyrektor.

RB

Szkoła młodych mistrzów sportu
Do koszykówki i pi³ki no¿nej dosz³a teraz pi³ka rêczna.

Stosowne porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele Uczniowskiego Klubu
Sportowego MIŚ, Stali Gorzów oraz władz szkoły i Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
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Tablice odsłonili - dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor
Archiwów Państwowych, Dariusz A. Rymar oraz Jerzy
Zysnarski, prezes rozwiązanego Towarzystwa Miłośników
Archiwum i Pamiątek Przeszłości
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Tablica dedykowana Stanisławie Janickiej
Archiwiœcie ods³onili pami¹tkow¹ tablicê poœwiêcon¹ legendarnej pracownicy Archiwum Pañstwowego. 



Nie tylko w mieœcie przy
wylocie z Gorzowa, ale tak¿e
20 km dalej w kierunku na
Strzelce Krajeñskie. W Go-
rzowie dopiero po pi¹tym
przetargu uda³o siê wy³oniæ
wykonawcê tej drogi, nato-
miast na modernizacjê  trasy
poza miastem przetargu
jeszcze nie by³o, gdy¿ dopie-
ro w marcu zapad³y decyzje
w tej sprawie.

Wykonawc¹ gorzowskiej
czêœci inwestycji jest Budo-
mex, który zobowi¹za³ siê

wykonaæ zadanie do listopa-
da 2020 r. Inwestycja, przy
rz¹dowym dofinansowaniu
na poziomie 49 mln z³, ma
kosztowaæ prawie 74 mln z³,
czyli prawie 22 mln wiêcej
ni¿ pierwotnie zak³adano.
Koñcowe kilometry ul. Wal-
czaka zyskaj¹ m.in. drugie
nitki jezdni, przebudowie
ulegnie rondo Gdañskie, po-
wstan¹ dwa nowe ronda
(przy Szarych Szeregów i
Fieldorfa Nila), przebudowa-
na i przed³u¿ona zostanie li-

nia tramwajowa (od ronda
Gdañskiego po jednostkê
stra¿y po¿arnej) oraz wybu-
dowane bêd¹ drugie nitki
jezdni na Zawackiej (Bierza-
rina) i £ukasiñskiego. Ponad-
to powstan¹ nowe chodniki i
œcie¿ki rowerowe oraz instala-
cje techniczne. Zakres prac
jest wiêc i tak ogromny, i nic
dziwnego, ¿e musi sporo kosz-
towaæ. To najdro¿sza od lat in-
westycja drogowa w mieœcie. 

Natomiast 20-kilometrowy
odcinek drogi 22 poza mias-

tem tak¿e zostanie przebu-
dowany, zyskuj¹c m.in. po-
bocza oraz œcie¿ki rowerowe
na ca³ej d³ugoœci. Po jego
zmodernizowaniu nie bêdzie
ju¿ problemu z bezpieczn¹
jazda rowerem do Nierzymia
czy Zdroiska, gdzie gorzo-
wianie lubi¹ wypoczywaæ
nad jeziorami. Miejmy przy
tym nadziejê, ¿e nie bêd¹
przeci¹gane terminy tych
dwóch ró¿nych w sumie in-
westycji na jednej jednak
drodze, bo Walczaka stanie

siê w¹skim  gard³em przy
wyjeŸdzie z miasta, a dojazd
nad jeziora bêdzie jeszcze
trudniejszy z powodu robót
drogowych. No i niech prze-
szkod¹ nie oka¿¹ siê liczne
przydro¿ne drzewa, które
bêd¹ musia³y pójœæ pod to-
pór, by droga dla samocho-
dów, ale i rowerów by³a piêk-
na i bezpieczna. 

Przyjemnie bêdzie poje-
chaæ rowerem po œcie¿ce do
Nierzymia… 

JAN DELIJEWSKI

ww  6.05.
1945 r. - w Gorzowie urucho-
miony został polski Urząd Po-
cztowy.
1985 r. - na Dolinkach urucho-
miono nową centralę telefo-
niczną i urząd pocztowy Gorzów
14 przy ul. Głowackiego.
ww  7.05.
1946 r. - zarządzeniem mini-
strów Administracji Publicznej i
Ziem Odzyskanych została za-
twierdzona nazwa Gorzów Wiel-
kopolski; wcześniej przez rok
funkcjonowała nazwa Gorzów
nad Wartą.
1967 r. - w związku z przebu-
dową mostu na Warcie wstrzy-
mano komunikację tramwajową
na Zamościu; nigdy już jej nie
przywrócono. 
1916 r. ur. się Karol Herma,
nauczyciel, pionier oświaty go-
rzowskiej, organizator i pierw-
szy dyrektor II LO (1949-1970),
zm. w 1985 r.
1991 r. zm. Władysław J. Cie-
sielski (78 l.), dziennikarz, pio-
nier Gorzowa, założyciel i pre-
zes Gorzowskiego Towarzystwa
Muzycznego, patron Szkoły Mu-
zycznej nr 2.
ww  9.05.
1951 r. - w Gorzowskich
Zakładach Włókien Sztucznych
wyprodukowano pierwszą szpu-
lę przędzy nylonowej; umiesz-
czono ją w szkatułce, którą dy-
rektor Henryk Ejchart zawiózł
samolotem do Warszawy wraz
meldunkiem załogi o gotowości
fabryki.
ww  12.05.
1914 r. ur. się dr Edward Stapf,
chirurg i działacz społeczny, b.
dyrektor szpitala miejskiego w
Gorzowie (1953-1958), ordyna-
tor oddziału chirurgicznego, au-
tor pionierskiej  operacji na
otwartym sercu, przewodniczący
komitetu budowy  pomnika Ada-
ma Mickiewicza, zm. w 1960 r.
ww  14.05.
1945 r. - w Gorzowie powstał
Kolejarski Klub Sportowy, pó-
źniej znany jako „Kolejarz”, na-
stępnie KKS „Warta”, istniał do
1992 r.
ww  15.05.
1993 r. - statek „Joanna”
wypłynął w pierwszy rejs do
Santoka, dając początek
współczesnej flocie rzecznej
miasta. 
1997 r. - o godz. 11.00 zakoń-
czyła się 14-godzinna burza nad
Gorzowem, w czasie której na
miasto spadło 70 litrów wody na
1 m kw.; tego dnia Gorzów goś-
cił prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego.
ww  16.05.
1995 r. - ks. bp Adam Dyczkow-
ski poświęcił hospicjum im. św.
Kamila. 
2007 - Rada Miejska nadał ty-
tuły honorowego obywatela Go-
rzowa Ryszardowi Kaczorow-
skiemu, b. prezydentowi RP na
Wychodźstwie oraz ks. Witoldo-
wi Andrzejewskiemu i  Edwardo-
wi Dębickiemu.
ww  17.05.
1945 r. - uruchomiono pociąg
towarowy do przewożenia lud-
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Rowerem po ścieżce do Nierzymia… 
Zmodernizowana bêdzie droga krajowa nr 22. 

- To pomys³ pracowników
Urzêdu Miasta, którzy uzna-
li, ¿e okolice K³odawki trze-
ba oddaæ mieszkañcom -
przypomnia³ prezydent Go-
rzowa. - Mam nadziejê, ¿e
ruch pieszy przeniesie siê z
Chrobrego na œcie¿kê, bo
czeka nas remont tej ulicy -
doda³ Jacek Wójcicki.

- To wspania³y prezent dla
Gorzowa z okazji 15 lat Pol-
ski w Unii Europejskiej -
powiedzia³a uczestnicz¹ca
w otwarciu œcie¿ki El¿bieta
Anna Polak, marsza³ek wo-
jewództwa lubuskiego.

- Ta œcie¿ka to najlepszy
przyk³ad rewitalizacji tere-
nów zdegradowanych; po
konsultacjach spo³ecznych
do u¿ytku oddano inwe-
stycjê, która najbardziej ma

s³u¿yæ mieszkañcom -
uzna³a pose³ Krystyna Si-
biñska, przewodnicz¹ca

sejmowej podkomisji ds.
rozwoju i rewitalizacji
miast.

Inwestycja kosztowa³a 12
707 535 z³; 10,7 mln z³ to
dofinansowanie ze œrodków
unijnych oraz w ramach ZIT-
ów, wk³ad Miasta to prawie
2 mln z³. Inwestycja by³a
realizowana w systemie „za-
projektuj i wybuduj”, w ra-
mach którego wykonano do-
kumentacjê projektow¹ wraz
z pozyskaniem decyzji ad-
ministracyjnych oraz bu-
dowê ci¹gu pieszo-rowero-
wego.

Zagospodarowano siedem
terenów, tj. wybudowano
dwa place zabaw, jeden te-
ren rekreacji, plac rowero-
wy, scenê plenerow¹,
skwer, tzw. plac targowy, a
ulica Strzelecka zyska³a
ca³kowicie nowe zagospo-
darowanie. Zamontowano

piêæ k³adek przez rzekê
K³odawkê, trzy rampy,
oœwietlenie, elementy ma³ej
architektury (³awki, kosze na
œmieci, stojaki rowerowe),
nasadzono drzewa i krzewy.

Ponadto w ramach inwe-
stycji Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej zagospoda-
rowa³ dwa podwórka - przy
ulicy Garbary i £okietka.
Wykonane zosta³y elementy
ma³ej architektury, odwod-
nienie, utwardzenie terenu,
chodniki, tereny obsiano
traw¹ oraz wykonano nasa-
dzenia krzewami.

Wykonawc¹ ci¹gu pieszo-
rowerowego by³a Agencja
Us³ugowa Cap z Miêdzyrze-
cza.

DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Otwarcie ścieżki wzdłuż Kłodawki
W kwietniu oficjalnie otwarto ci¹g pieszo-rowerowy wzd³u¿ rzeki K³odawki.

By³ radnym Miejskiej Rady
Narodowej (1984-1989).
Pi³karz i mened¿er sportu.
Prezes Gorzowskiego
Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej (1982-1998) oraz
w³adz PZPN (1985-1998).
Honorowy Cz³onek Lubu-
skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i
PZPN.  

Urodzony w Sierakowie. Z
Gorzowem Wlkp. zwi¹zany
od 1975 roku. Studiowa³ na
Wydziale Prawa i Admini-
stracji Zawodowego Studium
Prawa Administracyjnego
oraz na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poz-
naniu (1981). W 2001 roku
otrzyma³ tytu³ Mened¿er
Sportu, nadany przez preze-
sa Urzêdu Kultury Fizycznej i
Sportu.

Obok pi³ki no¿nej dzia³a³
tak¿e w innych dyscyplinach
sportu i rekreacji. Mi³oœnik
gier karcianych. By³ m.in. ini-
cjatorem powo³ania i
wspó³za³o¿ycielem Gorzow-
skiego Klubu Sportowych

Gier Karcianych i
Umys³owych “Kontra” (2013)
oraz bliŸniaczego “Kontra-
Rej”, dzia³aj¹cego od 2015
roku w Miêdzychodzie. W la-
tach 2006-2010 sekretarz
Zarz¹du Stowarzyszenia

“Karnin”, a w latach 2011-
2013 mened¿er dzia³aj¹cej
przy Stowarzyszeniu sekcji
gier karcianych w Baœkê i Kop.
Pomys³odawca i jeden z orga-
nizatorów Otwartych Mist-
rzostw Gorzowa w obu grach
(od 2011 roku) oraz Festiwalu
Gier Umys³owych (od 2013 ro-
ku). W 2016 roku zorganizo-
wa³ zawody w Baœkê i Kop w
wagonach poci¹gu retro z lo-
komotyw¹ parow¹, jad¹cego
tras¹ z Miêdzychodu, przez
Gorzów, do Bogdañca.

W dorobku ma kilka wydaw-
nictw o tematyce sportowej,
m.in. Monografia pi³karstwa
gorzowskiego 1945-2006.
Tom 1. Lata 1945-1975
(2007, OZPN Gorzów Wlkp.)
oraz Almanach Sportowych
Gier Karcianych Baœka i Kop

(2013, WiMBP {https://ency-
klopedia.wimbp.gorzow.pl/w/
wimbp/wimbp.html} w Gorzo-
wie Wlkp.), bêd¹cy pierw-
szym w Polsce spisem zasad
i regulaminów dotycz¹cych
obu staropolskich gier.

Odznaczony m.in. Br¹zo-
wym i Srebrnym Krzy¿em
Zas³ugi, medalami: Za
Zas³ugi dla Miasta Gorzowa
Wlkp. i Za Zas³ugi dla Woje-
wództwa Gorzowskiego, a
tak¿e br¹zow¹, srebrn¹ i z³ot¹
odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³acz
Kultury Fizycznej, z³otym Me-
dalem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, z³ot¹ Odznak¹
PZPN i z³otym medalem Za
D³ugoletni¹ S³u¿bê. Od 2017
roku by³ na emeryturze. 

¯ród³o: Kazimierz Ligocki 
Multimedialna Encyklopedia Gorzowa

Zmarł Marek Pospieszny, działacz młodzieżowy i sportowy
14 kwietnia zmar³ Marek Pospieszny, przez lata zwi¹zany z ruchem m³odzie¿owym oraz sportem.  

Oficjalne otwarcie ścieżki pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki
Kłodawki miało uroczysty charakter, choć sama ścieżka była
już testowana przez gorzowian od wielu tygodni
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- Zdoby³a pani I miejsce w kon-
kursie na operê dla dzieci. Co to
by³ za konkurs? 

- Konkurs na operê dla dzieci i
m³odzie¿y w wieku 8-15 lat organizo-
wa³o Stowarzyszenie ZAIKS wspólnie
z Teatrem Wielkim - Oper¹ Naro-
dow¹. Konkurs mia³ formu³ê dwueta-
pow¹. W pierwszym - komisja oce-
nia³a sam pomys³ przedstawiony w
formie krótkiego streszczenia fabu³y
opery oraz fragmenty muzyki referen-

cyjnej daj¹cej ogólny pogl¹d na wizjê
kompozytora. Wraz z Krzysztofem
Dobosiewiczem, który zreszt¹ namó-
wi³  mnie do udzia³u w konkursie,
uda³o nam siê zainteresowaæ jurorów
i tak w³aœnie, jako jeden z siedmiu du-
etów, znaleŸliœmy siê w II etapie kon-
kursu. Fina³ odby³ siê 30 marca w Do-
mu Pracy Twórczej ZAIKS w Kon-
stancinie. Podczas fina³owej
prezentacji komisja ocenia³a ju¿ kom-
pletne libretto oraz muzykê - orkiest-
racjê i partie wokalne. Okaza³o siê,
¿e nasza „Salija” spodoba³a siê naj-
bardziej i otrzyma³a I miejsce. 
- Jak siê pisze operê dla dzieci? I
czy doœwiadczenie w pisaniu lib-
rett do musicali FG pomog³o?

- Jak pisze siê operê? - odpowiem,
¿e œwietnie. To ca³kiem inny poten-
cja³, jeœli idzie o dyscyplinê tekstu.

Pisz¹c musicalowe piosenki dla dzie-
ci, trzeba, lub przynajmniej warto, pa-
miêtaæ o rytmie, rymie, akcentach,
uporz¹dkowaniu wewnêtrznym; tekst
opery daje znacznie wiêcej swobody
w ubieraniu myœli w s³owa i to przede
wszystkim mnie napêdza³o. Pierwsza
wersja libretta opery mia³a 40 stron.
Skoñczy³am na 27. To, ¿e dotychczas
napisa³am teksty do czterech musica-
li dla dzieci, uwa¿am za bardzo
wa¿ne doœwiadczenie - zarówno w
pracy ze s³owem, jak i w poszukiwa-
niu przes³ania adaptowanych przeze
mnie historii. Poniewa¿ jestem z natu-
ry pesymistk¹ i nie lubiê lukrowanych
opowiastek, zdarza³o siê mi iœæ
trochê pod pr¹d, na przekór temu, co
bezpieczne i ³adne. Jedni to kupowa-
li, inni krytykowali. A przecie¿ istnieje
wiele piêknych historii, wiele baœni,

które maj¹ w sobie sporo mroku albo
smutku; taki œwiat te¿ czasem warto
dzieciom pokazaæ. Pisanie librett do
musicali nauczy³o mnie - pesymistkê
- by w pisaniu dla dzieci kierowaæ siê
przede wszystkim zasad¹ z³otego
œrodka, a co najwa¿niejsze - by
s³uchaæ dzieci. A gdy ju¿ mowa o ba-
œniach, które nie zawsze musz¹ ko-
ñczyæ siê happy endem, polecam
wszystkim rodzicom ksi¹¿kê Brunona
Bettelheima „Cudowne i po¿yteczne”.
- Jaka jest szansa na wystawienie
pani opery - w Gorzowie a mo¿e
poza?

- Pytanie, jakie s¹ szanse - nie do ko-
ñca jest pytaniem do mnie. Za to na py-
tanie o to, jakie mam teraz marzenie -
odpowiedzia³abym bez wahania - ¿eby
uda³o siê wystawiæ „Salijê” na scenie.

RENATA OCHWAT
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ności cywilnej, był to pierwszy
pociąg cywilny w Gorzowie.
1993 r. - Gorzów uzyskał w pełni
zautomatyzowaną łączność tele-
foniczną z krajem i całym świa-
tem
2001 r. - rozpoczęła się akcja
oprysków przeciw meszkom i
komarom; pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w historii mias-
ta, wzbudziło zainteresowanie w
całym kraju
ww  18.05.
1994 r.  - 18 biegaczy z gorzow-
skiego klubu im. Malinowskiego
dobiegło na Monte Cassino w
rocznice zdobycia; start do bie-
gu nastąpił 22.04. w Gorzowie.
2007 r. - uruchomiona została
fontanna w Parku Górczyńskim.
2011 r. - otwarte zostało Cen-
trum Edukacji Artystycznej - Fil-
harmonia Gorzowa.
2013 r. - zamknięta została
księgarnia „Empik”.
1950 r. ur. się  Ryszard Dyrak,
działacz gospodarczy, b. dyrek-
tor GPBP „Gobex” i  prezes
„Arx-Gobex”, b. poseł na Sejm
(1989-1990), współzałożyciel
Towarzystwa Przyjaciół Archi-
wum i Pamiątek Przeszłości,
zm.  w 1999 r. 
1999 r. zm. Tadeusz Kudelski
(45 l.),  gorzowski himalaista;
zginął schodząc ze szczytu Mo-
unt Everest
ww  19.05.
1941 r. ur. się Janusz Słowik,
działacz kultury, b. kierownik i
naczelnik Wydziału Kultury UM
w Gorzowie (1971-1977, (1983-
1995), b. zastępca dyrektora
teatru (1977-1878), współtwór-
ca i inicjator wielu przedsięw-
zięć kulturalnych w mieście,
zm. w 1995 r. 
ww  20.05.
1989 r. - Zenon Jaskuła (Orlęta
Gorzów) zajął III miejsce w za-
kończonym w Pradze XLII Wy-
ścigu Pokoju, plasując się za
Uwe Amplerem i Olafem Jentzs-
chem.
1925 r. ur. się Janusz Hrybacz,
ps. „Grom”, „Jur”, „Sędzia”,
„Zawisza”, nauczyciel, komba-
tant, pionier Gorzowa,
współzałożyciel i b. prezes od-
działu Towarzystwa Miłośników
Wilna i Ziemi Wileńskiej, zm. w
2009
1949 r. ur. się Kazimierz Fur-
man, poeta, zm. w 2009 r.
ww  21.05.
2005 r. - zabytkowy lodołamacz
„Kuna” wypłynął w pierwszy po
remoncie rejs do Santoka.
ww  22.05.
1882 r. ur. się Helena Andrusz-
kiewicz, najstarsza gorzowian-
ka, która żyła 111 lat, urodziła 4
córki, doczekała się 11 wnuków
i 17 prawnuków, zm. w 1993 r.
ww  23.05.
1997 r. - przy ul. Jagiellończyka
otwarto nowoczesny urząd po-
cztowy.
2003 r.  - oddano do użytku
nową ul. Kasprzaka, od ronda
do granic miasta. 
1831 r. ur. się Klaudiusz  Mau-
rycy Jerzy Alkiewicz, syn
dzierżawcy Nowej Wsi k. Ble-
dzewa, szlachcic polski pocho-
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- Czy gorzowianom grozi kolejna
podwy¿ka cen za wywóz odpa-
dów?

- Ze strony odbieraj¹cych œmieci za-
pewne nie. Inaczej to mo¿e wygl¹daæ
w przypadku miejskiej spó³ki Inneko,
która nie tylko zajmuje siê wywozem
czêœci opadów, ale i przyjmowaniem
ich od pozosta³ych operatorów. Kiedy
spojrzymy na obecne koszty dzia³al-
noœci operatorów zosta³y one bardzo

starannie wyliczone i wed³ug mojej
wiedzy obecne stawki dla mieszka-
ñców s¹ w³aœciwe. Pod warunkiem,
¿e nie pojawi¹ siê nowe koszty, a
w³aœnie mamy z tym obecnie do czy-
nienia ze strony Inneko.
- To w czym tkwi problem?
- Inneko nagle za¿yczy³o sobie 35-

procentowej podwy¿ki za przyjêcie
od nas odpadów. Zamiast 232
z³otych ma byæ 314 z³otych. O tym,
¿e podwy¿ka by³a planowana wie-
dzieliœmy jeszcze przed przetargiem,
gdy¿ wynika³o to z ró¿nych, nieza-
le¿nych tak¿e op³at. Przy czym po-
ziom tej podwy¿ki zosta³ ustalony
maksymalnie na 285 z³otych za tonê
i na to wszyscy operatorzy siê zgo-
dzili. Pod tê kwotê zosta³y równie¿
przygotowane stawki z naszej strony,

które zg³osiliœmy do procedury prze-
targowej. W sytuacji, kiedy ¿¹da siê
teraz od nas prawie 30 z³otych
wiêcej na jednej tonie oznacza, przy-
najmniej w moim przypadku, prowa-
dzenie dzia³alnoœci ju¿ poni¿ej po-
ziomu op³acalnoœci. Wszyscy eks-
perci i znawcy rynku mówi¹ wprost,
¿e z ekonomicznego punktu widze-
nia tak wysoki poziom podwy¿ki jest
niezrozumia³y. My te¿ nie wiemy, dla-
czego tak siê dzieje. Przez dwa lata
powinna byæ utrzymana  ta stawka,
która zosta³a ustalona i sta³a siê
podstaw¹ wyliczeñ przed przetar-
giem.
- Pod koniec lutego wszyscy ope-
ratorzy otrzymali wypowiedzenia
umów na przyjêcie i zagospodaro-
wanie odpadów. Czy oznacza to, ¿e

wczeœniej czy póŸniej przestanie-
cie zbieraæ i wywoziæ odpady?

- Skoro podpisaliœmy umowy w ra-
mach rozstrzygniêtego przetargu mu-
simy je przestrzegaæ do chwili ich wy-
gaœniêcia. Inaczej z³amiemy prawo.
Moim zdaniem zmiana cen jest do-
puszczalna dopiero po rozpisaniu
nowego przetargu. Oczywiœcie,
mog¹ zdarzyæ siê ró¿ne, nieprzewi-
dywalne sytuacje, wtedy trzeba
usi¹œæ i rozmawiaæ. W tej chwili z
tak¹ sytuacj¹ nie mamy jednak do
czynienia. Nie ma naprawdê podstaw
do tego, ¿eby zwiêkszyæ op³atê a¿ do
314 z³otych za tonê. Jedynym wyj-
œciem z sytuacji jest w tej chwili po-
wrót do stawek, jakie zosta³y ustalo-
ne wczeœniej.

RB

Ustalona stawka powinna być utrzymana  
Trzy pytania do Jana Szczepañskiego, w³aœciciela firmy Laguna, zajmuj¹cej siê  wywo¿eniem odpadów z miasta 

Istnieje wiele pięknych historii dla dzieci
Trzy pytania do Ma³gorzaty Szwajlik, kierownik dzia³u pracy artystycznej FG i jednoczeœnie laureatki konkursu na operê dla dzieci

- Zainicjowa³ pan na nowo
sprawê udostêpniania miejskich
obiektów sportowych za
przys³owiow¹ z³otówkê. Dlaczego
tak wa¿na jest to sprawa dla klu-
bów sportowych?

- Gwoli wyjaœnienia sprawa dotyczy
g³ównie szkolenia dzieci i m³odzie¿y,
mniej sportu zawodowego. Koszty
wynajmu infrastruktury miejskiej na
potrzeby treningowe dla najm³od-
szych gorzowian s¹ bardzo du¿e i
praktycznie znacz¹co wp³ywaj¹ na
mo¿liwoœci prowadzenia takich szko-
leñ przez kluby. Do tego mamy prze-
dziwny obieg pieniêdzy. Z jednej
strony otrzymujemy z bud¿etu miasta

œrodki na szkolenie, z drugiej nie
mo¿emy je przeznaczyæ na meryto-
ryczn¹ dzia³alnoœæ, gdy¿ w zdecydo-
wanej wiêkszoœci musimy oddaæ z
powrotem do miasta poprzez Oœro-
dek Sportu i Rekreacji za wynajem
obiektów. Mówimy tutaj o naprawdê
du¿ych kwotach, gdy¿ w przypadku
Stilonu jest to 70 procent dotacji
otrzymywanej z miasta. To nie
wszystko. Zdarzaj¹ siê jeszcze bar-
dziej kuriozalne sytuacje. Jako klub
p³acimy za wynajem obiektu sporto-
wego prowadz¹c treningi z uczniami
klasy sportowej w ramach lekcji wy-
chowania fizycznego.
- Jaka jest reakcja w³adz miasta?
- Z³o¿yliœmy odpowiednio pismo na

rêce pani wiceprezydent Ma³gorzaty
Domaga³y. W inicjatywie tej oprócz
naszego klubu uczestnicz¹ równie¿
inne stowarzyszenia pi³karskie, jak
PUKS Maksymilian, Progres czy
Chemik, ale sprawa tak naprawdê
dotyczy ca³ego œrodowiska sportowe-
go w mieœcie. Do naszego apelu

przy³¹czy³a siê przyk³adowo sekcja
pi³ki rêcznej Stali czy koszykówki
AZS AJP. Pani prezydent odnios³a
siê do naszej propozycji ze zrozumie-
niem, mia³em okazj¹ z ni¹ krótko po-
rozmawiaæ na ten temat i poprosi³a
jeszcze o trochê czasu, gdy¿ musi
wszystko sprawdziæ pod wzglêdem
prawnym oraz finansowym. Prawdo-
podobnie sprawa ta trafi pod obrady
kwietniowej sesji rady miasta i wtedy
zobaczymy, którzy radni s¹ prospor-
towi dla m³odzie¿y. Dodaj jeszcze, ¿e
pani prezydent sama przyzna³a, ¿e
obecna sytuacja z przerzucaniem
œrodków z jednej kupki na drug¹ po-
winna ulec zmianie. 
- Temat u¿yczania infrastruktury
miejskiej na potrzeby dzia³alnoœci
klubów sportowych jest w Gorzo-
wie wa³kowany od wielu lat. Czy
nie mo¿na posi³kowaæ siê wzorami
z innych miast, gdzie ten problem
zosta³ dawno rozwi¹zany?

- Chyba we wszystkich oœciennych
miejscowoœciach ten temat jest za-

mkniêty. W Barlinku przyk³adowo
tamtejsza akademia p³aci z³otówkê
za jednostkê treningow¹, 10 z³otych
za rozegranie meczu, natomiast
dru¿yna spoza tej miejscowoœci za
wynajem boiska musi zap³aciæ ju¿
150 z³otych. Podobnie jest w Mi-
êdzyrzeczu. Tam za miesi¹c akade-
mia p³aci 10 z³otych, 25 z³otych za
sparing z dru¿yn¹ zewnêtrzn¹, zaœ
wynajêcie to ju¿ 250 z³otych. Je¿eli
mamy k³opoty z napisaniem w³asne-
go wzoru takiego wynajmu, oczywi-
œcie mo¿na poprosiæ o wzór magist-
rat z Barlinka czy Miêdzyrzecza.
Wa¿ne s¹ bardziej chêci ni¿ podej-
œcie administracyjne. Proszê w³adze
miasta o to, ¿eby zwróci³y jednak
uwagê, ¿e sport kszta³tuje charakter
m³odych ludzi, a przede wszystkich
odci¹ga ich od siedzenia przez tele-
wizorami i komputerami. Kluby zaœ
chc¹ je wychowywaæ, kszta³ciæ, ale
musz¹ mieæ ku temu odpowiednie
warunki. 

RB

Można skorzystać z doświadczeń Barlinka czy Międzyrzecza
Trzy pytania do Krzysztofa Olechnowicza, prezesa Stilonu Gorzów Prosupport
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dzenia tatarskiego i oficer pru-
ski, działacz w parafii katolic-
kiej w Gorzowie, zm. w 1908 r. i
został  pochowany na cmentarzu
świętokrzyskim, którego był jed-
nym  z fundatorów. 
ww  25.05.
1967 r. - papież Paweł VI za po-
średnictwem Kongregacji Kon-
systorialnej wyodrębnił polskie
jednostki administracji kościel-
nej na Ziemiach Zachodnich,
przyznając ich rządcom status
administratorów apostolskich
ad nutum Sanctae Sedis; w ten
sposób Ordynariat Gorzowski
ponownie podniesiony został do
rangi Administracji Apostol-
skiej.
ww  26.05.
1979 r. - Jan Świderski, grając
rolę Cześnika w „Zemście”, roz-
począł występy gościnne w go-
rzowskim teatrze. 
ww  27.05.
1990 r. - odbyły się pierwsze
wybory do Rady Miasta.
1990 r. - gorzowski żużlowiec
Jerzy Rembas pożegnał się z to-
rem. 
ww  28.05.
1922 r. zm. Karl Teike (58 l.),
niem. muzyk i kompozytor,
ostatnio woźny powiatowy przy
landsberskiej landraturze,  au-
tor marszów, m.in. popularnego
w świecie marsza „Alte Kame-
raden”.
2002 r. zm. Michał Puklicz (68
l.), artysta plastyk, b. kierownik
pracowni malarskiej w Teatrze
im. Osterwy (1961-1992) i autor
licznych scenografii, twórca
metaloplastyki i sztuki sakralną,
m.in. 3,5-metrowej rzeźby Jezu-
sa w kościele Chrystusa Króla,
Drogi Krzyżowej na cmentarzu
świętokrzyskim, tabernakulum
w rokitniańskiej bazylice, a
także bramy ozdobnej w Słoń-
sku, obelisku gen. Bierzarina,
tablicy poświęconej Osterwie,
a w 1997 r. wspólnie z J. Ko-
dziem zaprojektował ołtarz pa-
pieski.
ww  30.05.
1969  r. - oddano do użytku
bar kawowy „Ekspres” przy ul.
Sikorskiego 116, róg Poczto-
wej, zbudowany w kształcie
rotundy, popularnie zwany
„akwarium”, obecnie „Lukas-
Bank”. 
1994 r. - w Gorzowie odbyła
się uroczystość, w czasie któ-
rej tytułami „Sprawiedliwych
wśród narodów świata” uho-
norowani zostali: Zofia i Piotr
Czerniakowscy i ich córka Le-
chosława Ostrowska, Michał
Czuba, Danuta Czubek, Anna i
Jan Kowalczykowie, Weronika
Kowalska i jej córka Maria
Wolfram, Janina i Julian Rost-
kowscy i ich córka Michalina
Sołowiej.
2008 r. - oficjalnie otwarto taj-
wańską fabrykę monitorów
TPV Displays.
ww  31.05.
1997 r. - rozpoczęła się piąta,
11-dniowa oficjalna piel-
grzymka Jana Pawła II do Pol-
ski, w trakcie której odwiedził
m.in. Gorzów n
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Ceni sobie to, ¿e zamiesz-
kiwana przez niego miej-
scowoœæ jest powszechnie
znana, ceniona za sw¹
przesz³oœæ i rozmaite doko-
nania, atrakcyjna swoimi
walorami turystycznymi i za-
bytkami.

To mi³e, gdy zapytany
przez np. wspó³towarzysza
podró¿y sk¹d pan pochodzi
po udzieleniu odpowiedzi
us³yszy siê „ach znam,
znam, by³em tam niedawno,
podziwia³em piêkne,,,” itd.

Zastanawiam siê czy go-
rzowianin ma szansê na
us³yszenie podobnych za-
chwytów. Obawiam siê, ¿e
mo¿e byæ o nie trudno, a
bêdzie jeszcze trudniej. Go-
rzów po wybudowaniu S3
staje siê coraz bardziej
wy³¹cznie miejscem na ma-
pie, majacz¹cym gdzieœ z
drogi nad morze kilkoma ko-
minami fabrycznymi i zbio-
rowiskami blokowisk.

Ma³o kto wybierze siê do
nas w celach krajoznaw-
czych, bo nie ma za bardzo
po co, po utracie ¿u¿lowego
Grand Prix nie ma te¿ im-
prezy, która by³aby w stanie
przyci¹gn¹æ przybyszów z
kraju i zagranicy. Stajemy
siê wiêc coraz bardziej
miastem anonimowym, bez
w³aœciwoœci, coraz bardziej
zamykaj¹cym siê w skoru-
pie zaœciankowoœci i para-
fiañszczyzny.

Niestety widaæ to tak¿e w
sposobie myœlenia i mental-
noœci gorzowian. To efekt
s³aboœci, ¿eby nie powie-
dzieæ braku lokalnych elit.
Bo spójrzmy, inteligencja
techniczna, kiedyœ liczna i
wp³ywowa ze wzglêdu na
potencja³ przemys³owa
miasta, dziœ w wiêkszoœci
oddaje siê hedonizmowi, ja-

ki umo¿liwia polska emery-
tura (to taki ¿arcik, jeœli ktoœ
nie wyczu³ ironii), s³aboœæ
gorzowskich uczelni spra-
wia, ¿e miejscowi naukowcy
poza chlubnymi wyj¹tkami
(prof. prof. Leszczyñski, Ry-
mar i paru innych) s¹ prak-
tycznie nieobecni w ¿yciu
spo³ecznym miasta, podob-
nie jak artyœci, nieliczni,
sfrustrowani i poruszaj¹cy
siê gdzieœ po swoich margi-
nesach nie wnosz¹c ¿adne-
go twórczego fermentu.

Podobnie rzecz siê ma z
medykami, prawnikami
ograniczaj¹cymi siê do two-
rzenia towarzyskich koterii
bez jakichkolwiek prób
wp³ywania na lokaln¹ rze-
czywistoœæ.

O politykach nie wspomnê
bo pogr¹¿eni w ja³owych
sporach i k³ótniach ju¿ daw-
no zapomnieli po co i dla ko-
go s¹, a dumne has³o na
budynku magistratu brzmi
jak szyderstwo.

Prezydent Jacek Wójcicki
po wygranych w 2014 roku
wyborach znalaz³ siê, byæ
mo¿e niespodziewanie dla
samego siebie, w elitarnym
gronie samorz¹dowców za-
powiadaj¹cych now¹, z³ot¹
erê polskich samorz¹dów,
by³ wymieniany jednym
tchem z Robertem Biedro-
niem, czy Jackiem Jaœko-
wiakiem. Spójrzmy, gdzie
jest dziœ Biedroñ, jak¹ rolê
w krajowej polityce odgrywa
prezydent Poznania i zasta-
nówmy siê czy Jacek Wój-
cicki nie zgubi³ gdzieœ po
drodze przys³owiowego
z³otego rogu. Cel zasadni-
czy, jakim by³a reelekcja
uda³o siê osi¹gn¹æ efektow-
nie i przekonuj¹co, ale go-
rzowianie oczekiwali czegoœ
wiêcej.

Chodzi bowiem o przerwa-
nie tego chocholego tañca
niemo¿noœci, minimalizmu,
bylejakoœci, jaki k³adzie siê
cieniem nad miastem od
wielu lat. Nie uda³o siê to
prezydentowi Jêdrzejczako-
wi, który po sukcesach
pierwszych lat swej prezy-
dentury tak¿e ugrz¹z³ w
przeciêtnoœci przegrywaj¹c
z demonami osobistych
s³aboœci i uprzedzeñ. Prezy-
dent Wójcicki sw¹ aktyw-
noœæ skupi³ (i chwa³a mu za
to) na zadaniu przebudowy
miasta pod wzglêdem infra-
struktury, st¹d wiecznie roz-
grzebane ulice, nowe place i
ci¹gi komunikacyjne. Nie to-
warzysz¹ temu jednak
dzia³ania, które mia³yby
zmieniæ ludzi korzystaj¹cych
z tej infrastruktury. I nie cho-
dzi o to, by jak piêknie pisa³
poeta „zjadaczy chleba w
anio³y przerobiæ”, ile o to
¿eby wywo³aæ nowy, choæ
niekoniecznie oryginalny,
sposób myœlenia o swoim
mieœcie, jakim jest budowa-
nie wspólnoty, troska o
dobro wspólne, ³¹czenie wy-
si³ków dla rozwoju i postêpu,
tworzenia atmosfery wspar-
cia dla kreatywnoœci i po-
mys³owoœci. Na pewno
przeoranie œwiadomoœci nie
jest ani ³atwe, ani proste i
nie wystarcz¹ do tego  festy-
ny i miejskie œwiêta, choæ s¹
wa¿ne i cenne.

Wydawa³o siê, ¿e rolê
swoistych dro¿d¿y mo¿e
wype³niæ grupa aktywistów
miejskich, skupiaj¹ca ludzi z
ró¿nych pokoleñ i œrodo-
wisk, prezentuj¹cych nowo-
czesny sposób myœlenia o
mieœcie i jego problemach,
posiadaj¹ca naturalnie
wy³onionego lidera, a
w³aœciwie liderkê. Kiedy jed-

nak niedawno zapyta³em
jednego z by³ych ju¿ kandy-
datów do miejskiej rady, czy
po niezbyt udanych dla Ko-
cham Gorzów wyborach,
nadal siê spotykaj¹, dysku-
tuj¹, rozwa¿aj¹ miejskie pro-
blemy to okaza³o siê, ¿e nie-
stety nie. Czyli ten projekt
te¿ nie mia³ jakiegoœ po-
wa¿niejszego  znaczenia i
d³ugofalowej perspektywy,
by³ obliczony wy³¹cznie na
konkretny efekt wyborczy. A
szkoda, bo przecie¿ bêd¹
jeszcze niejedne wybory i
warto o nich pomyœleæ od-
powiednio wczeœnie, a nie
dopiero wtedy kiedy roz-
pocznie siê kampania.

Wszystkie te gorzkie re-
fleksje wywo³a³a u mnie in-
formacja o tym, ¿e dosz³o
do kolejnej dewastacji popu-
larnego „fyrtla” na Osiedlu
Staszica stworzonego wiel-
kim wysi³kiem spo³eczników
pod przewodnictwem Haliny
El¿biety Daszkiewicz. Jak to
siê teraz mówi „w Internecie
zawrza³o”. Oprócz oczywis-
tego potêpienia tego aktu
wandalizmu, znalaz³y siê
tak¿e próby analizy przy-
czyn takich zachowañ. Zna-
laz³em i tak¹, z jednej strony
interesuj¹c¹ , z drugiej zaœ
trudn¹ do potwierdzenia, ¿e
tak czêste w naszym mie-
œcie wypadki wandalizmu, to
skutek nieuchronnego
ba³aganu, jaki towarzyszy
remontom i przebudowom
realizowanym obecnie w
Gorzowie. Faktem jest, ¿e
centrum miasta nie wygl¹da
teraz zbyt imponuj¹co, ale
przecie¿ fajerka Szymona
Giêtego ginê³a wielokrotnie
zanim rozpoczê³a siê prze-
budowa ulicy Sikorskiego.
Podobnie g³owa Zenona
Bauera znik³a z postumen-

tu, zanim rozpoczêto budo-
waæ deptak przed Ratu-
szem. Jakieœ miedziane
p³ytki, o czym pisze z obu-
rzeniem Renata Ochwat, te¿
nie zginê³y z miejsca ogarni-
êtego remontowym ba³aga-
nem, lecz ze œwie¿o wybu-
dowanej œcie¿ki spacerowej.
Wiêc nie tu le¿y pies po-
grzebany.

Ten gorzowski wandalizm
nie zacz¹³ siê bynajmniej w
czasach obecnej w³adzy, co
zdaje siê sugerowaæ
wspomniany internauta, to
raczej wynik wieloletnich za-
niedbañ, za które wspólnie
ponosimy odpowiedzial-
noœæ. To brak spo³ecznego
potêpienia takich zachowañ,
nieskutecznoœæ dzia³añ
s³u¿b porz¹dkowych i œciga-
nia,  które pewnie znowu nie
wykryj¹ sprawców, wyni-
kaj¹ce z tego poczucie bez-
karnoœci rozzuchwalaj¹ce
ró¿nych bezmózgowców
bezmyœlnie ma¿¹cych boho-
mazami œwie¿o odnowione
fasady budynków. Zastana-
wiam siê dlaczego gdzie in-
dziej mo¿na, nawet niedale-
ko od nas, a w Gorzowie siê
nie da.

Zbyt lekko traktujemy takie
zachowania, przechodz¹c
nad nimi do porz¹dku, bez
g³êbszej refleksji, bez jakiej-
kolwiek próby przeciw-
dzia³ania takim nagannym
zachowaniom, bez dopro-
wadzenia do nieuchronnoœci
kary mog¹cej mieæ tak¿e
charakter wychowawczy dla
innych.

Ot, znowu sobie pogada-
my, ponarzekamy, blogerzy
poszumi¹, piêknoduchy
znowu siê bêd¹ czepiaæ, ale
nikt nic konkretnego nie zro-
bi. I tak do nastêpnego razu.

JERZY KU³ACZKOWSKI

Czy Gorzów to stan umysłu?
Ka¿dy myœl¹cy i czuj¹cy cz³owiek chce byæ dumny ze swej ma³ej ojczyzny. 
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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/

- Szykuj¹ siê liczne prace
remontowe - mówi Pawe³
Nowacki, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.
ZGM przygotowa³ doœæ
dok³adny plan tego, co siê w
najbli¿szym czasie bêdzie
dzia³o.

Prace w budynkach
należących do zasobu
gminnego

ZGM szykuje siê do termo-
modernizacji budynków. Tu
przede wszystkim bêd¹ ocie-
plane dwie œciany budynku
Grobla 9 oraz zostanie doko-
ñczona inwestycja rozpocz-
êta w ubieg³ym roku przy
ulicy 30 Stycznia 16. 

- Zakoñczyliœmy postêpo-
wania, dokonaliœmy wyboru
wykonawców i zawarliœmy
umowy. W planie mamy do
wykonanie jeszcze jedn¹
termomodernizacjê, ale
uzale¿niamy jej realizacjê
od œrodków finansowych -
zastrzega Pawe³ Nowacki.

Ponadto przewidziano
zmianê sposobu ogrzewa-
nia w lokalach mieszkal-
nych komunalnych poprzez
likwidacjê pieców kaflo-
wych i wykonanie gazowej
instalacji centralnego
ogrzewania wraz z przebu-

dow¹ istniej¹cej instalacji
gazowej.

- Prace chcemy wykonaæ
przed rozpoczêciem sezonu
grzewczego - mówi dyrektor
ZGM.

Do tego dochodz¹ jeszcze:
remont balkonów przy ul
Wawrzyniaka 72 - brak wy-
konawców w ubieg³ym roku
spowodowa³ przesuniêcie
prac na rok bie¿¹cy, remonty
pokryæ dachowych; klatek
schodowych. ZGM zamierza
tak¿e wymieniaæ stolarkê
okienn¹ w gminnych loka-
lach mieszkalnych i tu ju¿
nawet rozstrzygniêto przetar-

gi i Zak³ad jest na etapie za-
wierania umów.

Bêdzie równie¿ przeprowa-
dzana wymiana instalacji
elektrycznych w gminnych
lokalach mieszkalnych. Tu
tak¿e postêpowania s¹
czêœciowo rozstrzygniête,
kolejne bêd¹ og³aszane.

- Prowadzimy te¿ rozbiórki
obiektów - znikn¹³ budynek
przy ulicy Przemys³owej 45
oraz pomieszczenia gospo-
darcze przy ulicy Wyszy-
ñskiego 16, 30 Stycznia 18,
gara¿ na Walczaka. Plano-
wana jest rozbiórka obiektów
przy ulicy Œl¹skiej 5-7, Spo-

kojna 1 oraz Dworcowej 9 -
mówi Pawe³ Nowacki.

Jak siê okazuje, wy¿ej wy-
mienione prace zlecane s¹
przez ka¿d¹ administracjê z
osobna i s¹ wynikiem najpil-
niejszych potrzeb, jakie wy-
stêpuj¹ w obs³ugiwanym re-
jonie. Ka¿da jednostka dys-
ponuje planem remontów w
wysokoœci 400 000 z³. Plan
skonstruowany jest w opar-
ciu o aktualne mo¿liwoœci
Zak³adu. Potrzeby s¹ znacz-
nie wiêksze, wynikaj¹ ze sta-
nu technicznego budynków
a tak¿e zmieniaj¹cych siê
oczekiwañ samych mieszka-
ñców.

Podwórka z budżetu  

ZGM ponadto realizuje za-
dania z Bud¿etu Obywatel-
skiego. 

- Trwa zagospodarowanie
podwórka przy ulicy Borow-
skiego 21 i jest to zadanie z
roku 2018 - zaznacza dyrek-
tor ZGM. Zlecono opracowa-
nie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem nie-
zbêdnych pozwoleñ, aby
zrealizowaæ pomys³y wybra-
ne przez mieszkañców na
ulicy Œl¹skiej 5-7, Spokojnej
1 (plac zabaw, nasadzenia,
tereny zielone), Mieszka I

42, przychodnia zdrowia
(utwardzenie terenu i wyko-
nanie miejsc parkingowych)
oraz Asnyka 3-7 budowa
miejsc parkingowych.

We wspólnotach też się
dzieje

Osobny temat to remonty
na budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych. Tutaj za-
wsze wiele siê dzieje. Bêd¹
remonty dachów, elewacji,
balkonów i klatek schodo-
wych. Coraz wiêksze jest
zrozumienie dla problemu
zwi¹zanego uporz¹dkowa-
niem przestrzeni, gdzie stoj¹
pojemniki na œmieci i obo-
wi¹zkiem, jaki spoczywa na
w³aœcicielach wskazania i
przygotowania terenu.
Wspólnymi dzia³aniami
uda³o siê uporz¹dkowaæ ju¿
kilkadziesi¹t miejsc. Ostatnio
zakoñczono budowê altan
œmietnikowych przy ulicy
Matejki.

- Te prace Wspólnoty finan-
suj¹ ze œrodków w³asnych
zgromadzonych na funduszu
remontowym oraz wspoma-
gaj¹ siê poprzez zaci¹gni-
êcie kredytu z mo¿liwoœci¹
dofinansowania - zaznacza
dyrektor ZGM

ROCH

Szykuje się sporo remontów
w komunalnym zasobie
Remonty elewacji, termomodernizacje, ale te¿ i prace na podwórkach - to plany remontowe na najbli¿szy okres. ZGM ma
sporo zadañ do wykonania.

Czêœæ z nich jest w³asno-
œci¹ komunaln¹, a czêœæ to
w³asnoœæ prywatna. Ka¿dy z
u¿ytkuj¹cych ma pewne
prawa i obowi¹zki.

- Dobrze jest wiedzieæ, co
kto mo¿e w swoim lokalu,
bo ka¿dy ma jakieœ okreœlo-
ne obowi¹zki - mówi Pawe³
Nowacki, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej,
którego poprosiliœmy o
wyt³umaczenie tych zagad-
nieñ.

Wspólnota mieszkaniowa
to...

- Wspólnotê Mieszkaniow¹
tworzy ogó³ w³aœcicieli, s¹ to
zarówno lokale mieszkalne,
jak i u¿ytkowe, wyodrêbnio-
ne i niewyodrêbnione (np.
stanowi¹ce w³asnoœæ gmi-
ny). Powstaje automatycz-
nie z mocy prawa z chwil¹
ustanowienia odrêbnej
w³asnoœci (sprzeda¿y) jed-
nego lokalu - mówi Pawe³
Nowacki. I dodaje, ¿e mamy
dwa rodzaje wspólnot -
„ma³¹” do siedmiu lokali

w³¹cznie i „du¿¹” - powy¿ej
siedmiu lokali.

Ma³a rz¹dzi siê zasadami
okreœlonymi w Kodeksie Cy-
wilnym dla wspó³w³asnoœci,
zgodnie z którymi do czyn-
noœci przekraczaj¹cych za-
kres zwyk³ego zarz¹du wy-
magana jest zgoda
wszystkich w³aœcicieli (jed-
nomyœlnoœæ). W du¿ej de-
cyzje przekraczaj¹ce za-
kres zwyk³ego zarz¹du po-
dejmowane s¹ poprzez
podjêcie stosownej
uchwa³y, która zapada
wiêkszoœci¹ g³osów liczon¹
wed³ug udzia³ów.

Prawa właściciela lokalu

Prawa i obowi¹zki w³aœci-
ciela lokalu oraz korzystanie
z czêœci wspólnych nieru-
chomoœci zgodnie z jej prze-
znaczeniem reguluje Usta-
wa z dnia 24 czerwca 1994
r. o w³asnoœci lokali.

Prawo: do posiadania lo-
kalu, korzystania z niego,
wynajmowania, sprzeda¿y,
korzystania z czêœci wspól-

nych nieruchomoœci zgod-
nie z jego przeznaczeniem
w taki sposób, aby nie
utrudniaæ z korzystania in-
nym w³aœcicielom, po¿ytków
i innych przychodów,
wspó³decydowania i ustala-
nia wysokoœci op³at za lokal,
realizacji remontów na bu-
dynku.

I obowiązki właściciela

Natomiast w³aœciciel ma
obowi¹zek: ponosiæ wydatki
zwi¹zane z jego lokalem,
utrzymywaæ swój lokal w na-
le¿ytym stanie, przestrze-
gaæ porz¹dku domowego,
ponosiæ wydatki i ciê¿ary
zwi¹zane z utrzymaniem
czêœci wspólnych, uczestni-
czenia w zebraniach wspól-
noty mieszkaniowej. Wydat-
ki ponoszone s¹ w stosunku
do swoich udzia³ów w nieru-
chomoœci wspólnej. Udzia³
zosta³ okreœlony w akcie no-
tarialnym przy nabyciu na
w³asnoœæ lokalu. 

- Jest to stosunek po-
wierzchni u¿ytkowej lokalu

wraz z powierzchni¹ po-
mieszczeñ przynale¿nych
do ³¹cznej powierzchni u¿yt-
kowej wszystkich lokali w
budynku wraz z pomiesz-
czeniami przynale¿nymi. Do
kosztów zalicza siê wydatki
na remonty i konserwacjê,
op³aty za dostawê energii
elektrycznej, cieplnej, gazu i
wody, windê, antenê
zbiorcz¹, ubezpieczenie,
utrzymanie porz¹dku i czys-
toœci, rachunków banko-
wych, wynagrodzenie za-
rz¹dcy - tylko w czêœci do-
tycz¹cej nieruchomoœci
wspólnej - wylicza Pawe³
Nowacki.

- W³aœciciele maj¹ ogrom-
ny wp³yw na stan techniczny
i wizualny swojego budynku
poprzez wykonywanie re-
montów, tj. pokrycia dacho-
wego, elewacji, instalacji
czy klatki schodowej, jak
równie¿ zagospodarowania
przestrzeni zewnêtrznej wo-
kó³ budynku poprzez wyrów-
nanie terenu, wykonaniu
dojœæ, œcie¿ek, nasadzeñ,

posianiu trawy czy monta¿u
³awek i miejsc gdzie mo¿na
odpocz¹æ - dodaje dyrektor
ZGM.

A zarządca to…

Zarz¹dca nieruchomoœci -
czyli kompleksowa obs³uga
nieruchomoœci. Zarz¹dca
kieruje sprawami wspólnoty
i reprezentuj¹ j¹ na
zewn¹trz w kontaktach z
osobami trzecimi i instytu-
cjami. Odpowiada za pra-
wid³owe regulowanie p³atno-
œci w ich imieniu, funkcjono-
wanie od strony formalnej
po bie¿¹ce utrzymanie nie-
ruchomoœci wspólnej: re-
monty, porz¹dek i czystoœæ
czy dbanie o bezpiecze-
ñstwo u¿ytkowania  poprzez
zlecanie obowi¹zkowych
przegl¹dów budowlanych
budynku. Wspomaga pracê
zarz¹du wspólnoty mieszka-
niowej. Winien posiadaæ od-
powiednie cechy takie jak
komunikatywnoœæ czy
otwartoœæ.

ROCH

Co może właściciel, a co może najemca
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej administruje olbrzymim zasobem lokalowym. 

W zasobach ZGM szykują się w tym roku liczne prace
remontowe
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Studia na komunikacji me-
dialnej i spo³ecznej w Akade-
mii im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim s¹
w³aœnie dla Ciebie. 

Nowy kierunek studiów na
Wydziale Humanistycznym
AJP umo¿liwia zdobycie za-
wodu dziennikarza wszyst-
kim, którzy chc¹ pracowaæ w
redakcjach gazet, stacjach
telewizyjnych 

i radiowych, tworzyæ gazety
i portale internetowe. Komu-
nikacjê medialn¹ i spo³eczn¹
mog¹ wybraæ równie¿ osoby,
które planuj¹ pracê na sta-
nowisku rzecznika prasowe-
go lub w agencji reklamowej
czy  public relations.

¯yjemy w œwiecie, którym
rz¹dz¹ media, dlatego tak
wa¿ne jest, by umieæ siê w
nim sprawnie poruszaæ - za-
równo w roli twórcy, jak i od-
biorcy treœci medialnych. Ko-
munikacja medialna i
spo³eczna przygotowuje do
tych ról, ³¹cz¹c wiedzê z
ró¿nych dyscyplin: psycholo-
gii, socjologii, marketingu,
medioznawstwa, literaturo-
znawstwa, jêzykoznawstwa,
historii. Wœród przedmiotów
znalaz³y siê m.in.: psycholo-
gia mediów, wiedza o kultu-
rze, wstêp do socjologii, pod-
stawy ekonomii, etyka w me-
diach, prawo autorskie i

prasowe, kultura jêzyka pol-
skiego, komunikacja w me-
diach spo³ecznoœciowych,
protokó³ dyplomatyczny, sa-
voir vivre, jêzyk polityki, lite-
ratura faktu, sztuka autopre-
zentacji i wyst¹pieñ publicz-
nych, kreatywnoœæ w public
relations i reklamie, edycja
tekstów, kurs kreatywnego
pisania.

- Chcemy, by absolwenci
komunikacji medialnej i
spo³ecznej potrafili pos³ugi-
waæ siê najnowoczeœniejszy-
mi technologiami medialnymi
w ró¿nych sytuacjach - mówi
dr hab. prof. AJP Agnieszka
Niekrewicz, Dziekan Wy-
dzia³u Humanistycznego. -
Dlatego nasi studenci maj¹
zajêcia zarówno z naukow-
cami, jak i praktykami, lud-
Ÿmi mediów, którzy dziel¹
siê z nimi tajnikami warszta-
tu radiowego, telewizyjnego,
internetowego, fotograficzne-
go, marketingowego itd.
Znaczn¹ czêœæ studiów
m³odzi ludzie spêdzaj¹ na
praktykach w mediach i in-
stytucjach publicznych, w
których wa¿na jest sztuka
sprawnej komunikacji, np. na
stanowisku rzecznika praso-
wego lub redaktora strony in-
ternetowej. 

Zajêcia praktyczne odby-
waj¹ siê tak¿e na terenie

uczelni, w specjalnie przygo-
towanym do tego celu studiu
telewizyjnym. Po pierwszym
roku studenci bêd¹ mogli
wybraæ jeden z dwóch mo-
du³ów: dziennikarstwo lub
nowe media. Pierwszy z nich
przygotowuje do pracy repor-
tera, publicysty, a tak¿e
rzecznika prasowego. M³odzi
ludzie ucz¹ siê sztuki dzien-
nikarskiej na takich zaj-
êciach, jak: warsztat dzienni-
karza prasowego, radiowe-
go, telewizyjnego, warsztat
rzecznika prasowego, dzien-
nikarstwo sportowe, dzienni-

karstwo publicystyczne, pod-
stawy fotografii, tworzenie
serwisu on-line, podstawy
monta¿u radiowego i telewi-
zyjnego, media w Polsce i na
œwiecie, gatunki dziennikar-
skie. Drugi modu³ przekazuje
wiedzê o nowych mediach i
wspó³czesnej kulturze audio-
wizualnej (filmach, grach
komputerowych, amatorskiej
twórczoœci internetowej roz-
powszechnianej za pomoc¹
takich serwisów, jak YouTu-
be).

- Studenci maj¹ okazjê
przyjrzeæ siê komunikacji in-

ternetowej, dzia³aniu mediów
spo³ecznoœciowych, czyli te-
mu, co na pozór doskonale
znaj¹ z codziennej praktyki.
Tutaj jednak spogl¹daj¹ na
te zjawiska z innej strony, ja-
ko œwiadomi badacze. Poka-
zujemy im mechanizmy sto-
sowane w marketingu inter-
netowym i propagandzie
politycznej. Uczymy projek-
towania stron internetowych i
grafiki komputerowej, a tak¿e
profesjonalnego pos³ugiwa-
nia siê kamer¹ i aparatem fo-
tograficznym - zapewnia
prof. Agnieszka Niekrewicz. 

Niew¹tpliwie atutem jest
tak¿e to, ¿e Akademia oferu-
je studentom wsparcie w for-
mie stypendiów oraz miejsca
w akademiku. Osoby, które
dobrze znaj¹ jêzyk obcy,
mog¹ w ramach programu
Erasmus spêdziæ czêœæ stu-
diów na jednej z partner-
skich uczelni AJP, np. we
W³oszech, Francji, w Belgii,
Niemczech, Czechach, na
Ukrainie. Zajêcia prowadzo-
ne s¹ w nowoczesnych,
dobrze wyposa¿onych sa-
lach przy ulicy Teatralnej. Na
miejscu znajduj¹ siê przytul-
ny bufet oraz punkty ksero.
Wydzia³ Humanistyczny po-
siada tak¿e w³asn¹, bogato
wyposa¿on¹ bibliotekê i czy-
telniê.

Uczelnia wspiera osoby,
które nie chc¹ ograniczaæ siê
do udzia³u w obowi¹zkowych
zajêciach. Studenci mog¹
uczestniczyæ w konferen-
cjach naukowych nie tylko
jako s³uchacze, ale tak¿e
jako autorzy badañ,
wyg³aszaj¹c referaty. Ich
pierwsze naukowe dokona-
nia mog¹ zostaæ wydane
drukiem w uczelnianym wy-
dawnictwie. Z kolei przyszli
dziennikarze mog¹ próbo-
waæ swoich si³, pisz¹c arty-
ku³y do studenckiego cza-
sopisma lub wspó³tworz¹c
uczelnian¹ telewizjê. W
chwilach wolnych od nauki
warto wzi¹æ udzia³ w impre-
zach kulturalnych i rekrea-
cyjnych, np. w Festiwalu
Nauki i Kultury Europej-
skiej, turniejach narciar-
skich, wêdkarskich, e-spor-
towych, gry w krêgle i wielu
innych. Nie brakuje tak¿e
imprez typowo studenckich,
które organizuje uczelniany
samorz¹d. 

Jeœli ktoœ chce, aby studia
by³y czasem poszerzania
horyzontów, rozwijania pas-
ji oraz podejmowania no-
wych wyzwañ, powinien
wybraæ w³aœnie komuni-
kacjê medialn¹ i spo³eczn¹
na AJP. 

WYDZIA³ HUMANISTYCZNY AJP

Medialna przygoda w AJP
Lubisz pracê z ludŸmi i nowe wzywania? Interesuj¹ Ciê nowe media i nowoczesne technologie komunikacyjne?  
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- Jestem pod ogromnym
wra¿eniem. Nikomu, nie
¿yczê choroby, ale jeœli ju¿
mia³aby siê komuœ przytrafiæ,
to ¿yczy³abym jemu, by trafi³
w³aœnie tu, do Gorzowa - po-
wiedzia³a Anna Chinalska,
przewodnicz¹ca Komisji
Zdrowia, Rodziny i Spraw
Spo³ecznych Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego pod-
czas wyjazdowego posie-
dzenia komisji w Gorzowie.
Komisja zaplanowa³a obrady
w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim, by
na w³asne oczy zobaczyæ
zmiany jakie zasz³y w leczni-
cy w ostatnich miesi¹cach.
W posiedzeniu komisji udzia³
bra³a te¿ marsza³ek woje-
wództwa lubuskiego El¿bieta
Anna Polak.

Jeszcze przed posiedze-
niem komisji jej cz³onkowie
przygl¹dali siê funkcjonowa-
niu Szpitalnego Oddzia³u
Ratunkowego, Oœrodka Ra-
dioterapii, Pracowni PET/CT
i Pracowni Leku Cytostatycz-
nego w szpitalnej aptece.
Radni byli zaskoczeni pozy-
tywnymi zmianami jakie
uda³o siê przeprowadziæ za-
rz¹dowi lecznicy w niespe³na
3 lata. A tych by³o ca³kiem
sporo. Na budowê oœrodka
radioterapii i jego wypo-
sa¿enie szpital wyda³ ok. 60
mln z³otych. Na uruchomie-
nie Pracowni PET kolejnych
8 mln. Modernizacja Szpital-
nego Oddzia³u Ratunkowego
poch³onê³a 5,6 mln z³otych,
przebudowa budynku daw-
nej pralni na potrzeby Dzia³u
Rehabilitacji - 2,5 mln
z³otych, a utworzenie Cen-
tralnej Pracowni Leku Cyto-
statycznego - niespe³na 1,5
mln z³otych. Listê inwestycji
mo¿na mno¿yæ. By³ te¿ re-
mont Oddzia³u Dzieciêcego
z Pododdzia³em Neurologii
Dzieciêcej i holu g³ównego.
Co wa¿ne dla pacjentów z
zespo³u szpitalnego przy ul.
Walczaka do g³ównego bu-

dynku szpitala przy ul. De-
kerta uda³o siê przenieœæ
kluczowe poradnie, w tym
poradniê onkologiczn¹,
anestezjologiczn¹ i zwalcza-
nia bólu, a tak¿e poradniê
urologiczn¹ i poradniê laryn-
gologiczn¹. Przy ul. Walcza-
ka utworzono Centrum Zdro-
wia Psychicznego.

- Przed nami kolejne wy-
zwania. Jednym z
najwa¿niejszych jest budowa
pawilonu dla Oddzia³u Anes-
tezjologii i Intensywnej Tera-
pii. Na dziœ nie spe³niamy
wymogów rozporz¹dzenia
ministra zdrowia z 20 grud-
nia 2012 r. w sprawie stan-
dardów postêpowania me-
dycznego w dziedzinie anes-
tezjologii i intensywnej
terapii. Zgodnie z jego zapi-
sami ³ó¿ka intensywnej opie-
ki medycznej powinny stano-
wiæ minimum 2% wszystkich
³ó¿ek dla pacjentów. W na-
szym przypadku to ok. 20
³ó¿ek, a nasz oddzia³ liczy
ich zaledwie 12. Chcemy wy-
budowaæ nowy pawilon, ale
brakuje nam ok. 10 mln
z³otych. To jednak nie jedyny
nasz problem. Szukamy
pielêgniarek, albo rozwi¹zañ
systemowych, bo
obowi¹zuj¹ce dziœ przepisy
nakazuj¹ nam zwiêkszenie
liczby pielêgniarek, a tych po
prostu nie ma rynku pracy -
mówi³ do cz³onków komisji
prezes gorzowskiej lecznicy.

Radni z uwag¹ wys³uchali
te¿ sprawozdania z audytu
przeprowadzonego przez
Konsorcjum Lekarzy Chirur-
gów pod przewodnictwem
prof. dr hab. n. med. Józefa
K³adnego. Zespó³ ocenia³
dzia³alnoœæ oddzia³u w la-
tach 2016-2018, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem ro-
ku 2018.

- Zbyt daleko id¹ce oczeki-
wania finansowe czy brak
jednomyœlnego rozwi¹zania
kilku problemów, doprowa-
dzi³y do trudnej sytuacji na

oddziale, ale nie mo¿na mó-
wiæ o kryzysie. Braki kadro-
we dotykaj¹ wielu jednostek
ochrony zdrowia w kraju.
Szpital w Gorzowie zapew-
nia ci¹g³oœæ pracy na od-
dziale, pozyskuje nowych
chirurgów. Pacjenci mog¹
czuæ siê u nas bezpiecznie -
wyjaœnia³ radnym prezes
Ostrouch.

Radni zapoznali siê te¿ z
raportem dotycz¹cym audytu
akredytacyjnego przeprowa-
dzonego przez Centrum Mo-
nitorowania Jakoœci w Ochro-
nie Zdrowia z Krakowa.

- Audyt obejmowa³ niemal
wszystkie obszary dzia³alno-
œci szpitala. To nie by³a tylko

kontrola dokumentów. To by³
audyt na ¿ywo. Ka¿dy wy-
magany standard sprawdza-
ny by³ dok³adnie w komórce,
której dotyczy³a, a kontroli
podlega³y nie tylko dzia³y
medyczne szpitala. Dziœ ju¿
wiemy, ¿e ta wizyta zako-
ñczy³a siê sukcesem i szpital
w Gorzowie na kolejne 3 lata
otrzyma certyfikat akredyta-
cyjny potwierdzaj¹cy wysok¹
jakoœæ us³ug. Mamy powody
do dumy, bo w Polsce funk-
cjonuje ok. 800 szpitali, akre-
dytacjê ministra zdrowia ma
oko³o 200 - mówi³ Piotr
Dêbicki - z-ca dyrektora ds.
lecznictwa w gorzowskim
szpitalu. To nam te¿ da do-

datkowe pieni¹dze na funk-
cjonowanie lecznicy - doda³

Obecna na posiedzeniu ko-
misji marsza³ek wojewódz-
twa lubuskiego El¿bieta An-
na Polak powiedzia³a, ¿e au-
dyty przeprowadzone w
szpitalu potwierdzaj¹, ¿e jed-
nostka jest dobrze zarz¹dza-
na, a to w po³¹czeniu z du¿a
liczb¹ inwestycji realizowa-
nych z wykorzystaniem pie-
niêdzy unijnych oraz œrod-
ków z samorz¹du, jest gwa-
rancj¹ jego rozwoju.

Problemom szpitala przy-
gl¹dali siê te¿ cz³onkowie
Komisji Spraw Spo³ecznych
gorzowskiej Rady Miasta.
Podczas wyjazdowego po-
siedzenia komisji w szpitalu
jednog³oœnie podjêli decyzjê
o rekomendowaniu ca³ej Ra-
dzie Miasta wsparcia finan-
sowego Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkie-
go w Gorzowie w budowie
pawilonu na potrzeby Od-
dzia³u Intensywnej Opieki
Medycznej. 

Spotkanie Komisji Spraw
Spo³ecznych w szpitalu to
odpowiedŸ na zmiany w
przepisach dotycz¹cych mi-
nimalnych wskaŸników za-
trudnienia pielêgniarek w od-
niesieniu do okreœlonej licz-
by pacjentów. I tak, 0,6
pielêgniarki ma przypadaæ
na ³ó¿ko w oddziale o profilu
zachowawczym, 0,7 w od-
dziale o profilu zabiegowym,
0,8 w oddziale pediatrycz-
nym o profilu zachowaw-
czym, a 0,9 w oddziale pe-
diatrycznym o profilu zabie-
gowym.
- To oznacza, ¿e do czerw-

ca albo zatrudnimy dodatko-
wo ponad 80 pielêgniarek,
albo zlikwidujemy oko³o 100
³ó¿ek na naszych
oddzia³ach. Wszystko wska-
zuje na to, ¿e mo¿emy nie
mieæ innego wyjœcia, bo
przepisy narzucaj¹ nam
sztywne warunki- mówi³ pre-
zes Jerzy Ostrouch. 

Prezes Jerzy Ostrouch
przedstawi³ radnym tak¿e
szczegó³y planów zwi¹za-
nych z budow¹ pawilonu dla
Oddzia³u Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii. 

- Og³osiliœmy konkurs ofert.
Wp³ynê³o kilka. Ka¿da -
wy¿sza od zak³adanej przez
nas kwoty. Co wa¿ne, nie
wydaj¹ siê one byæ przesza-
cowane, bo ró¿ni¹ siê od
siebie zaledwie o 10 tysiêcy
z³otych przy inwestycji wartej
40 mln z³otych. Szukamy
ró¿nych Ÿróde³ finansowania,
rozmawiamy z w³aœcicielem
szpitala, ale liczymy te¿ na
wsparcie w³adz Gorzowa
Wlkp. - relacjonowa³ radnym
przebieg postêpowania prze-
targowego prezes lecznicy.

Radni jednomyœlnie przyjêli
stanowisko, w którym dekla-
ruj¹ pomoc i wsparcie finan-
sowe dla inwestycji w latach
2020-2021.

- Taka wspó³praca jest
mo¿liwa. Czêœæ pieniêdzy
móg³by daæ Urz¹d Mar-
sza³kowski Województwa
Lubuskiego, czêœæ w³adze
Gorzowa. Mamy ju¿ podob-
ne doœwiadczenia, jak cho-
cia¿by to z budowy bazy Lot-
niczego Pogotowia Ratunko-
wego, gdzie w³adze
województwa i miasta Go-
rzowa wspar³y inwestycjê so-
lidarnie po po³owie. Tu te¿
mog³oby siê udaæ, bo prze-
cie¿ gros pacjentów tego
szpitala to mieszkañcy Go-
rzowa - mówi³a Gra¿yna
Wojciechowska - przewod-
nicz¹ca Komisji Spraw
Spo³ecznych.

Podczas swojego pobytu w
szpitalu radni i zaproszeni go-
œcie zobaczyli te¿ jak wygl¹da
oœrodek radioterapii, a tak¿e
bêd¹ca jego czêœci¹ modelar-
nia i pracownia tomografii
komputerowej oraz zmoderni-
zowany przy wykorzystaniu
funduszy unijnych Szpitalny
Oddzia³ Ratunkowy.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Radni chcą wesprzeć gorzowski szpital
Przedstawiciele sejmiku oraz rady miasta rozmawiali o problemach lecznicy.

Radni sejmiku woj. lubuskiego byli pozytywnie zaskoczeni
zmianami, jakie zaszły w gorzowskim szpitalu w ostatnim
czasie
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Komisja Spraw Społecznych rady miasta podczas wyjazdo-
wego posiedzenia komisji w szpitalu jednogłośnie podjęła
decyzję o rekomendowaniu całej RM wsparcia finansowego
WSzW w budowie pawilonu na potrzeby Oddziału
Intensywnej Opieki Medycznej 
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- Panie ³owczy, ostatnimi
czasy myœliwi nie maj¹
dobrej prasy. Dlaczego?

- Fakt, nie maj¹. Wiele w
ostatnim czasie mówi siê o
myœliwych i ³owiectwie. Za-
zwyczaj s¹ to s³owa gorzkie i
przepe³nione nienawiœci¹ do
braci myœliwskiej. Dzieje siê
tak za spraw¹ m.in.
wyst¹pienia na terenie na-
szego kraju choroby epizoo-
tycznej afrykañskiego pomo-
ru œwiñ i dzików - za któr¹ w
ogromnej mierze obwinia siê
myœliwych, jak równie¿ prac
nad nowelizacj¹ ustawy pra-
wo ³owieckie. Oba tematy
wzbudzaj¹ ogromne emocje.
Podczas prac nad noweli-
zacj¹ ustawy prawo ³owiec-
kie odezwa³o siê wiele œro-
dowisk proekologicznych,
które przedstawi³y polskich
myœliwych jako barbarzy-
ñców, którzy w ramach roz-
rywki chc¹ wystrzelaæ
wszystkie gatunki ssaków i
ptaków zasiedlaj¹cych pol-
skie ³owiska, nieodpowie-
dzialnych rodziców, którzy
zabieraj¹ dzieci na „krwawe
³owy”, wypaczaj¹c ich psy-
chikê, w³aœcicieli psów i pta-
ków ³owczych szkol¹cych
swoje pociechy na zwierz-
êtach. Ani s³owem nie
wspomniano o dzia³alnoœci
myœliwych w lokalnych
spo³ecznoœciach. I to jest
fakt. Media nie s¹ zaintere-
sowane promowaniem cze-
goœ, co jest ma³o popularne
lub wrêcz nieakceptowane
przez spo³eczeñstwo.
Wyj¹tkiem jest prasa ³owiec-
ka, gdzie znajdziemy arty-
ku³y i wzmianki o pozytywnej
dzia³alnoœci myœliwych. A
szkoda, bo ma³o kto wie, ile
dzia³añ i wysi³ku wk³adaj¹
myœliwi w edukacjê, promo-
cje ³owiectwa oraz bezinte-

resown¹ pomoc potrze-
buj¹cym.
- Panie ³owczy, przyk³ady.
- Proszê bardzo. Oto kilka

przyk³adów dzia³añ z nasze-
go podwórka, o których war-
to wspomnieæ. Jako pierw-
szy niech bêdzie zbiórka
¿o³êdzi i kasztanów. Jesieni¹
ubieg³ego roku ko³o ³owiec-
kie „Artemida” z siedzib¹ w
Golinie zorganizowa³o akcjê
zbiórki kasztanów 

i ¿o³êdzi, które maj¹ pomóc
zwierzêtom przetrwaæ trudny
okres zimowy. W akcji udzia³
wziêli uczniowie Szko³y Pod-
stawowej im. Hansa Christia-
na Andersena w Karsku.
Wyniki zbiórki przesz³y naj-
œmielsze oczekiwania orga-
nizatorów. Uczniowie zebrali
oko³o 1 700 kg jesiennych
owoców lasu. Na uroczystym
spotkaniu przedstawiciele
ko³a ³owieckiego wrêczyli
najlepszym uczniom
pami¹tkowe dyplomy, a
uczestnicy akcji otrzymali
wartoœciowe bony pieniê¿ne.
Drugi przyk³ad, to Ogólno-
polska Akcja PZ£ „Myœliwska
Paczka”. Polski Zwi¹zek
£owiecki zorganizowa³ ogól-
nopolsk¹ akcjê pod nazw¹
„Myœliwska Paczka”. Ko³a
³owieckie przystêpuj¹ce do
przedmiotowej akcji wybie-
ra³y dowoln¹ placówkê opie-
kuñczo-wychowawcz¹ lub
osoby prywatne na terenie
Polski, uzgadnia³y z przed-
stawicielami placówki lub z
wybranymi osobami listê naj-
potrzebniejszych artyku³ów,
które nastêpnie zakupi³y i
przekaza³y nieodp³atnie dla
podopiecznych.
- To ciekawe. Panie
³owczy, mo¿e jakieœ szcze-
gó³y o tej akcji?

- Naturalnie. W ramach My-
œliwskiej Paczki kilka kó³ z

okrêgu gorzowskiego
wspar³o wybrane placówki
najpotrzebniejszymi arty-
ku³ami. I tu chcia³bym wy-
mieniæ:  ko³o ³owieckie
„Puszcza Nadnotecka” prze-
kaza³o dary rzeczowe Œrodo-
wiskowemu Domu Samopo-
mocy 

w Brzozowcu. Podopiecz-
nymi tej placówki s¹ osoby
niepe³nosprawne, które uko-
ñczy³y 18 rok ¿ycia. Ko³o
³owieckie „Czarny Bór” na-
wi¹za³o wspó³pracê z pla-
cówk¹ o charakterze opieku-
ñczo-wychowawczym - Œro-
dowiskowym Domem
Samopomocy w Drezdenku.
Placówka ta pod swoj¹
opiek¹ ma osoby o
obni¿onej sprawnoœci inte-
lektualnej, które maj¹ trudno-
œci w codziennym funkcjono-
waniu. Ustalono z przedsta-
wicielem tej placówki listê
najpotrzebniejszych arty-
ku³ów oraz dostarczono je w
formie paczki. I kolejny
przyk³ad. Ko³o ³owieckie
„Dzik” w S³oñsku przekaza³o
koce, rêczniki oraz chemiê
gospodarcz¹ dla Domu
Dziecka w Sulêcinie oraz
przybory szkolne dla Spe-
cjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego w Sulêci-
nie. Do akcji uda³o siê zapro-
siæ Motomiko³ajów z Grupy
Motocyklowej z Kostrzyna
nad Odr¹, co uatrakcyjni³o
wydarzenie i sprawi³o
ogromn¹ radoœæ podopiecz-
nym wspomnianych oœrod-
ków. I dalej - Ko³o ³owieckie
„Bór” w S³ubicach 

w ramach promocji wziê³o
udzia³ w ogólnopolskiej akcji
„Szlachetna Paczka” w gmi-
nie S³ubice. W ramach akcji
Ko³o obdarowa³o wybran¹
rodzinê z miejscowoœci Gó-
rzyca now¹ lodówk¹, mate-

ria³ami budowlanymi nie-
zbêdnymi do zakoñczenia
remontu lokalu mieszkalne-
go oraz, jak przysta³o na
paczkê œwi¹teczn¹, s³ody-
czami dla najm³odszych.
Wszystkim uczestnikom
wspomnianych akcji nale¿¹
siê szczególne podziêkowa-
nia. Bo wcale nie musieli te-
go robiæ.
- Czy to wszystkie akcje,
jakie zosta³y zainicjowa-
ne?

- No w³aœnie nie! Jest tego
o wiele wiêcej, tylko myœliwi
nie lubi¹ siê chwaliæ. Skrom-
noœæ to cecha szlachetna,
ale warto siê czasami dla
przeciwwagi kreowanego w
mediach z³ego wizerunku
czymœ pochwaliæ. A jest na-
prawdê czym.
- No to poproszê o kolej-
ny przyk³ad.

- Z wielk¹ chêci¹.
Chcia³abym opowiedzieæ o
Miêdzynarodowym Dniu In-
walidy. Ko³o ³owieckie „Dzik”
w S³oñsku posiadaj¹ce sta-
tus organizacji po¿ytku pub-
licznego (OPP) od ponad
dziesiêciu lat organizuje Mi-
êdzynarodowy Dzieñ Inwali-
dy, w którym bierze udzia³
ponad tysi¹c osób
niepe³nosprawnych z
ró¿nych zak¹tków wojewódz-
twa lubuskiego oraz Nie-
miec. W tym roku Polski
Zwi¹zek £owiecki postanowi³
w³¹czyæ siê w organizacjê tej
imprezy na terenie Gorzowa.
Impreza pod nazw¹ „Miêdzy-
narodowy Dzieñ Inwalidy 

z Kultur¹ £owieck¹” od-
bêdzie siê na nadwarcia-
ñskich b³oniach w niedzielê
12 maja. 

W programie przewidziano
animacje, gry i zabawy dla
osób niepe³nosprawnych z
terenu województwa lubu-

skiego, mieszkañców Gorzo-
wa i okolic oraz sympatyków
i pasjonatów ³owiectwa. W
trakcie imprezy zostanie
przeprowadzony XVI Lubu-
ski Konkurs Sygnalistów My-
œliwskich, wiêc przez ca³y
dzieñ rozbrzmiewaæ bêdzie
nad Wart¹ muzyka grana na
rogach myœliwskich. Ponad-
to przewidziano pokaz kyno-
logiczny, sokolniczy oraz
konkurs strzelecki. W ra-
mach edukacji przyrodniczej
zostan¹ zorganizowane sto-
iska edukacyjne, przyrodni-
cze 

i kolekcjonerskie. Dla
uczestników, którzy zechc¹
przyjœæ na to œwiêto, nie za-
braknie tak¿e potraw z my-
œliwskiej kuchni w postaci:
burgerów z dziczyzny, hot-
dogów z sarnin¹ czy myœliw-

skiego bigosu. W imieniu or-
ganizatorów serdecznie za-
praszamy wszystkich
chêtnych, którym nie jest
obojêtny los niepe³nospraw-
nych. Myœliwym zale¿y, aby
poczuli siê oni w tym dniu
szczególnie, jako w pe³ni
sprawni obywatele naszej lu-
buskiej spo³ecznoœci.
- Panie ³owczy, ma pan
nadziejê, ¿e z³a passa, z³e
g³osy po takich akcjach
mog¹ odmieniæ postrzega-
nie myœliwych?

- Mam. Myœliwi to gospoda-
rze lasów. Dbaj¹ o zwierzêta
i naprawdê nie robi¹ im
krzywdy. Jak widaæ, dbamy
te¿ i o ludzi. Dobrze by by³o,
¿eby  o tym wiedzieæ, jak i
pamiêtaæ.
- Dziêkujê bardzo.

RENATA OCHWAT

Myśliwi strzelają, pilnują pól i ...
pomagają potrzebującym
Rozmowa z ³owczym okrêgowym gorzowskiego okrêgu ³owieckiego Wojciechem Pawliszakiem

Koło łowieckie „Artemida” z siedzibą w Golinie zorganizowało akcję zbiórki kasztanów i
żołędzi, które mają pomóc zwierzętom przetrwać trudny okres zimowy. W akcji udział wzięli
uczniowie Szkoły Podstawowej w Karsku. Na spotkaniu przedstawiciele koła łowieckiego
wręczyli najlepszym uczniom tej szkoły pamiątkowe dyplomy, a uczestnicy akcji otrzymali
bony pieniężne.
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Koło łowieckie „Dzik” w Słońsku, przy pomocy Motomikołajów z Grupy Motocyklowej z
Kostrzyna nad Odrą, przekazało koce, ręczniki oraz chemię gospodarczą dla Domu Dziecka
w Sulęcinie oraz przybory szkolne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Sulęcinie
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Koło łowieckie „Puszcza Nadnotecka” przekazało dary rze-
czowe Środowiskowemu Domu Samopomocy w Brzozowcu
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Na ten dzieñ czeka³o ca³o
polskie spo³eczeñstwo. Ten
moment w historii bêd¹ za-
wsze pamiêtaæ nasze go-
rzowskie Dzieci Wojny, które
s¹ œwiadkami tamtych tra-
gicznych wojennych lat, prze-
œladowañ, mordowania do-
ros³ych i dzieci,  ¿ycia w nie-
ludzkich warunkach,
przesiedleñ i deportacji, obo-
zów zag³ady i przymusowej
pracy. Nasze babcie i dziad-
kowie opowiadaj¹, ¿e do dzi-
siaj œni¹ im siê utrwalone w
pamiêci  sceny z tragicznych
wojennych wydarzeñ. Trudno
zrozumieæ, ¿e Niemcy potra-
fili zgotowaæ nam œmieræ,
cierpienie, g³ód, strach i po-
ni¿enie. Œwiadkami wojen-
nych wydarzeñ s¹ dzisiaj
osoby, które wtedy by³y dzie-
æmi, Dzieæmi Wojny. We
wszystkich wiêkszych miejs-
cowoœciach w³adze lokalne
organizuj¹ wspólnie z Dzie-
æmi Wojny œwiêtowanie tego
dnia, w którym zakoñczy³ siê
„diabelski” plan Niemiec po-
szerzania przestrzeni ¿ycio-
wej dla „narodu panów”.
Szeœæ lat trwa³a niemiecka
martyrologia narodu polskie-
go i wydawa³o siê, ¿e jej ko-
ñca nie bêdzie. Najbrutalniej-
sza armia œwiata przegra³a
jednak ze zjednoczonymi
si³ami koalicji antyhitlerow-
skiej, na czele której stanêli
alianci, tj. Wielka Brytania,
Stany Zjednoczone i ZSRR.
Po stronie hitlerowskich Nie-
miec by³a tzw. koalicja
pañstw Osi - Niemcy, W³ochy
i Japonia. 

II wojna œwiatowa by³a naj-
bardziej krwawa i bestialska
w historii œwiata. Trwa³a od 1
wrzeœnia 1939 roku do 2
wrzeœnia 1945 roku, choæ
Niemcy skapitulowa³y kilka
miesiêcy wczeœniej. Zapo-
cz¹tkowana najazdem na
Polskê wojna toczy³a siê po-
tem w ca³ej Europie, w Azji, w
Afryce oraz na wszystkich
oceanach, a udzia³ w wal-
kach bra³y kraje ze wszyst-
kich kontynentów. Polska nig-
dy nie z³o¿y³a broni, nie
og³osi³a kapitulacji, stworzy³a
nawet tzw. Pañstwo Pod-
ziemne, by zachowaæ
ci¹g³oœæ swej pañstwowoœci i
domagaæ siê wolnoœci. Ta
wojna, desperacka obrona
Polski, Powstanie Warszaw-
skie i w getcie ¿ydowskim,
obozy koncentracyjne, depor-
tacje, ³apanki i przemoc,
przegrana inwazja Niemiec
na Angliê i zakoñczony
klêsk¹ upokarzaj¹cy odwrót
wojsk niemieckich z pod
Moskwy, l¹dowanie aliantów
na pla¿ach Normandii, zako-
ñczy³y siê dla Europy i œwiata
zwyciêstwem okupionym
ogromnymi ofiarami w lu-
dziach.  Ta œwiatowa wojna
rozpêtana przez Niemców

podstêpnym ostrza³em pol-
skiego Westerplatte,
poch³onê³a ponad 50 mln
ofiar, w tym ogromna czêœæ
to dzieci. 6 czerwca 1944 ro-
ku Amerykanie i Brytyjczycy
wyl¹dowali w pó³nocnej Fran-
cji, prze³amali opór Niemców
i ruszyli z ofensyw¹ na Berlin,
w kierunku którego sz³a te¿
ofensywa Armii Rosyjskiej i
polskiego wojska. 

Niemiecka stolica podda³a
siê 2 maja 1945 roku, a 7 ma-
ja Niemcy og³osi³y swoj¹ ka-
pitulacjê i skoñczy³y klêsk¹
marzenie „narodu panów” o
panowaniu nad Europ¹ i
œwiatem. Dzisiaj dokumen-
towanie losów i prze¿yæ
dzieci w okresie II wojny
œwiatowej jest bardzo
wa¿nym Ÿród³em pamiêci i
ma fundamentalne znacze-
nie dla wiedzy o tragicz-
nych losach Polaków. Kom-
batantów zwi¹zanych z wojn¹
i z okupacj¹ prawie ju¿ w
œród nas nie ma. Œwiadkami
wojny s¹ jeszcze Dzieci Woj-
ny, nasze babcie i dziadko-
wie. Wojna wywar³a na dzieci
ogromne skutki traumatycz-
ne, które ujawniaj¹ siê nawet
w póŸniejszym okresie ich
¿ycia. Dzieciêcy deficyt rodzi-
cielskich uczuæ, zniszczone
zdrowie, choroby, ci¹g³e pa-
miêtanie wojennych tragedii,
brak poczucia bezpiecze-
ñstwa, przerwana edukacja i
¿ycie po wojnie jakby od no-
wa daje znaæ tak¿e dzisiaj.
Sieroctwo wojenne by³o po-
wa¿nym zjawiskiem. Zaraz
po wojnie dzieciom powinna
byæ udzielana pomoc me-
dyczna i wychowawcza,
szczególnie w odbudowaniu
umiejêtnoœci pe³nienia ról
spo³ecznych i rodzinnych, by
potrafi³y radziæ  sobie samo-
dzielnie. Ale tego zabrak³o w
zniszczonej Polsce. Straty
ludzkie w spo³eczeñstwie pol-
skim by³y ogromne i procen-
towo najwiêksze z poœród
pañstw zaatakowanych przez
Niemców. W II wojnie œwiato-
wej zginê³o ok. 6 mln osób
pochodzenia polskiego;

- w tym prawie po³owa to
Polacy narodowoœci ¿ydow-
skiej,                                                                                                                             

- 1,3 mln obywateli polskich
zginê³o w niemieckich obo-
zach koncentracyjnych, wiêk-
szoœæ pochodzenia ¿ydow-
skiego,

- 2,5 mln Polaków wywiezio-
no na przymusowa roboty do
III Rzeszy, a kilkaset tysiêcy
na Sybir.
Statystycznie najwiêksze
straty w wyniku ekstermi-
nacji niemieckiej  ponios³y
polskie dzieci: 

- 2,025 miliona dzieci stra-
ci³o ¿ycie, w tym 600 tysiêcy
to dzieci ¿ydowskie. 

- 200 tyœ. dzieci polskich
wywieziono do Niemiec w ce-

lach germanizacji( wróci³o ok.
15 tys.). 

- 710 tysiêcy ma³oletnich
zosta³o skierowanych do
przymusowych prac fizycz-
nych. 

- 1,5 mln polskich dzieci po
II wojnie œwiatowej by³o siero-
tami, pó³sierotami, a tak¿e
dzieæmi opuszczonymi
(22%ca³ego m³odego pokole-
nia Polaków), z czego 320 tyœ
dzieci wymaga³o opieki w
placówkach wychowawczych
oraz medycznych. [dane:
Wies³aw Theiss: Sieroctwo
wojenne polskich dzieci (
1939-1945),UW, Warszawa ].  

Ogó³em w Europie po  II
wojnie œwiatowej, wywo³anej
przez nazistowskie Niemcy,
by³o 13 milionów sierot i
pó³sierot (Wojtyniak, Radli-
ñski,1946. Sieroctwo… War-
szawa). Badacz problematyki
Edward Rosset w 1975 roku
podaje, ¿e w £odzi w 1945
roku co szóste dziecko w
ko³ysce, co czwarte w wieku
przedszkolnym i co trzecie
dziecko w wieku szkolnym
pozostawa³o bez ojca lub bez
matki, lub bez obojga rodzi-
ców. Pierwsze diagnozy psy-
chologiczne skutków wojny
wobec dzieci podjêto ju¿ w
1944 roku. Po wojnie badania
zintensyfikowano, a wiêk-
szoœæ z nich zosta³a opubliko-
wana w latach 1946-1947.
Wybitny wychowawca i opie-
kun dzieci w tamtych cza-
sach Stanis³aw Papuziñski
(1946), okreœli³ po³o¿enie
ówczesnych dzieci i m³od-
zie¿y mianem „klêski elemen-
tarnej”, o czym œwiadczy³y
dramatycznie wysokie wska-
Ÿniki zachorowalnoœci i umie-

ralnoœci dzieci. Od po³owy
1945 roku dzia³alnoœæ swoj¹
pomocow¹ zaktywizowa³a na
rzecz dzieci Caritas z sie-
dzib¹ w Krakowie. Powsta-
wa³y ochronki przy zakonach
¿eñskich, ale te¿ i pañstwo
zaczê³o uruchamiaæ Domy
Dziecka. W Gorzowie wiele
sierot i dzieci zagubionych
wychowywa³o siê w ochronce
Sióstr Zakonnych, co z du¿¹
dok³adnoœci¹ faktów wspomi-
na Pan Ryszard G., cz³onek
Stowarzyszenia Dzieci Woj-
ny. 
Z tych wszystkich badañ i
ró¿nych relacji naocznych
œwiadków wynika, ¿e pol-
skie dzieci by³y bezpoœred-
nimi ofiarami wojny, przed-
miotami celowej i bez-
wzglêdnej eksterminacyjnej
polityki niemieckiego okupan-
ta. Niemcy mieli sposoby, za
pomoc¹ których realizowano
plan zag³ady najm³odszego
pokolenia Polaków, wiele
dzieci trafia³o do obozów kon-
centracyjnych, m.in. do Oœwi-
êcimia, Majdanka, Stutthof,
do obozu na ul.
Przemys³owej w £odzi i w Po-
tulicach, do urzêdów gestapo
i policji np. w Warszawie,
Krakowie czy Lublinie. Ca³¹
t¹ zaplanowan¹ i precyzyjnie
zorganizowan¹ machinê eks-
terminacji nazwano „hitlerow-
skim aparatem œmierci” (Hra-
bar,1960). Badania  z lat
1980-1987 (Trela, 1981; Pili-
chowski,1982; Lewin,1987)
ukaza³y ma³o dot¹d znane lo-
sy wojennych tu³aczek dzieci
polskich na ró¿nych trasach
miêdzy Rosj¹ Sowieck¹ a Af-
ryk¹, Australi¹ i Now¹ Zelan-
di¹ oraz Kanad¹ (Bugaj,1985

i badania „Polska szko³a na
tu³aczych szlakach”,2004).
Dopiero po 1989 roku, kiedy
Polska oswobodzi³a siê z pod
wp³ywów i cenzury sowiec-
kiej, nic nie sta³o na prze-
szkodzie, prócz woli politycz-
nej rz¹dz¹cych, by w bada-
niach nad losem polskich
dzieci z okresu II wojny œwia-
towej, jak i po wojnie,
uwzglêdniæ pe³n¹ perspek-
tywê historyczn¹ zarówno
zbrodni hitlerowskich i zbrod-
ni stalinowskich wobec pol-
skich dzieci - jak choæby lo-
sów dzieci zes³anych na Sy-
beriê, do Kazachstanu, do
germanizacji i na roboty. 
Minê³o od zakoñczenia
wojny 74 lata, a tragiczne
losy polskich dzieci nadal
s¹ nie do koñca zbadane.
O dobre udokumentowanie
losów swoich dzieci zadbali
¯ydzi. Jest na ten temat b.
bogata literatura badawcza i
wspomnieniowa naocznych
œwiadków, którzy prze¿yli Ho-
lokaust. Wa¿n¹ zdobycz¹ w
historiografii s¹ studia nad
pomoc¹ i ratowaniem dzieci
¿ydowskich i ich rodzin, gdzie
widaæ wiod¹c¹ rolê Polaków
ratuj¹cych ¯ydów ( np. Dzieci
Holokaustu…1993), ale i tu
pojawiaj¹ siê do zbadania no-
we fakty ludobójstwa.  „…
Hitleryzm mimo zadanej
mu klêski zd¹¿y³ czêœciowo
zrealizowaæ swój plan bio-
logicznej zag³ady naszego
narodu(…)” - (Kempisty,
Realizacja hitlerowskiego
programu eksterminacji dzie-
ci w œwietle powojennych ba-
dañ lekarskich.1984). 

Nie da siê opisaæ
ca³okszta³tu problemów i
krzywd eksterminacyjnych
polskich dzieci podczas II
wojny œwiatowej, których
sprawcami by³y nazistowskie
Niemcy,  w jednym artykule.
W zwi¹zku z 74  rocznic¹ za-
koñczenia II wojny œwiatowej
postanowi³em choæ w okrojo-
ny i symboliczny sposób
przypomnieæ o Polskich Dzie-
ciach Wojny, które jako ofiary
niemieckiego bestialstwa nie
otrzyma³y odszkodowañ za 6
lat przeœladowañ wojennych.
Zgodnie z opini¹ Biura Analiz
Sejmowych, na wniosek
pos³a Arkadiusza Mularczy-
ka, Polsce przys³uguje wobec
Niemiec roszczenie odszko-
dowawcze. Niemcy po woj-
nie wyp³aci³y 80 mld euro
reparacji, a z tego 35 mld
dostali obywatele Izraela,
sporo dosta³o siê krajom
zachodnim, takim jak USA,
Anglia czy Francja, a dla
Polaków osta³y siê tylko
„och³apy”- to jawna dys-
kryminacja Polski przez
Berlin. Fundacja Polsko-Nie-
mieckie Pojednanie objê³a
oko³o miliona polskich oby-
wateli, którzy statystycznie

dostali ok. 650 z³ jednorazo-
wej wyp³aty - powiedzia³ po-
se³ Mularczyk. Niemcom trze-
ba przypominaæ, ¿e s¹ nam
winni po aktualnym kursie
oko³o 880 mld dolarów. Nie-
mcy zniszczy³y nam przez
rozpêtanie II wojny œwiatowej
50 do 80 % poszczególnych
ga³êzi przemys³u, blisko
po³owê dorobku kultury,
po³owê sektora rolniczego
czy wiêkszoœæ taboru kolejo-
wego, mostów i dróg. Nie tyl-
ko Polska domaga siê repa-
racji wojennych. Parlament
Grecji zdecydowa³, ¿e Ateny
maj¹ za¿¹daæ od Niemiec re-
paracji za zniszczenia i
zbrodnie wojenne z okresu II
wojny œwiatowej. Sprawa re-
paracji wojennych tak¿e w
Czechach czeka na roz-
strzygniêcie parlamentu. Sil-
nym krajom pañstwo nie-
mieckie reparacje wyp³aci³o,
ale tym s³abszym i zniszczo-
nym przez Niemców, a pó-
Ÿniej zniewolonym komuniz-
mem po prostu odszkodowañ
odmówiono. 
Pe³ny raport o stratach
wojennych Polski bêdzie
gotowy na 1 wrzeœnia i
bêdzie to dobry moment by w
80. rocznicê rozpoczêcia
przez Niemcy II wojny œwiato-
wej przekazaæ go stronie nie-
mieckiej. Sprawê reparacji i
odszkodowañ nale¿y umi-
êdzynarodowiæ i pokazaæ, ¿e
Niemcy s¹ krajem w UE nie-
przestrzegaj¹cym zasad pra-
worz¹dnoœci. 
Gdyby Polska nie zosta³a
zniszczona wojennymi
dzia³aniami Niemiec, to jej
gospodarka by³aby dzisiaj
wiod¹ca w UE, jej przemys³
by³by przynajmniej na po-
ziomie Francji, Hiszpanii
czy W³och, a polscy emeryci
i Dzieci Wojny
otrzymywa³yby emerytury
dwa razy wiêksze, m³odzi nie
szukaliby pracy i lepszych za-
robków za granic¹, a senio-
rzy nie mieliby k³opotów z
op³atami czynszowymi, star-
cza³o by im na lekarstwa i
dba³oœæ o swój stan zdrowia
zniszczony wojn¹. „My przez
lata musieliœmy odbudowy-
waæ kraj ze zniszczeñ. Inne
kraje Europy Zachodniej nie
mia³y takiego problemu”-po-
wiedzia³ Arkadiusz Mular-
czyk. We wrzeœniu br. bêdzie
gotowy raport Zespo³u parla-
mentarnego ds. reparacji i
bêdziemy znaæ zaktualizo-
wan¹ wartoœæ naszych strat
wojennych. Reparacji wojen-
nych i odszkodowañ Polskie
Dzieci Wojny bêd¹ siê cierpli-
wie domagaæ od Niemców,
bo tego wymaga elementar-
na zasada sprawiedliwego
naprawiania szkód i strat wo-
jennych.  Napiszê jeszcze o
tym w EchoGorzowa.pl.

AUGUSTYN WIERNICKI                                                                              

Polskie straty wojenne były ogromne
8. maja 1945 roku zakoñczy³a siê II wojna œwiatowa, a w tym obchodzimy 74. rocznicê podpisania bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskich Niemiec. 

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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- Jaki by³ miniony rok dla
kierowanej przez pana or-
ganizacji?

- Bardzo pracowity. Praco-
waliœmy nad dwoma du¿ymi
projektami. Pierwszy doty-
czy³ znanego w mieœcie pro-
gramu ,,Zawodowcy w Go-
rzowie’’. Realizowaliœmy go
w partnerstwie z miastem
Gorzów i z Zachodni¹ Izb¹
Przemys³owo-Handlow¹.
Jest to projekt stypendialny
dla ucz¹cej siê w szko³ach
zawodowych m³odzie¿y. Po-
nad 300 m³odych ludzi, któ-
rzy praktycznie kszta³c¹ siê
w zak³adach pracy dostaje
stypendia. Co wa¿ne, s¹ to
pieni¹dze p³yn¹ce do oœwiaty
z programów unijnych. Obie-
cujemy sobie wiele po tym
projekcie, poniewa¿ chcemy
zachêcaæ m³odzie¿ do zain-
teresowania siê kszta³ceniem
zawodowym jako œwiado-
mym wyborem drogi ¿ycio-
wej. Wa¿ny jest aspekt emo-
cjonalny, bowiem maj¹c te¿
pewn¹ satysfakcjê mate-
rialn¹, m³odzi ludzie przeja-
wiaj¹ wiêcej zaanga¿owania,
a tak¿e s¹ w swoich œrodo-
wiskach wiarygodnymi am-
basadorami kszta³cenia za-
wodowego. Stale te¿ wspie-
ramy kszta³cenie zawodowe
na poziomie akademickim,
czyli rozwój kierunków
in¿ynierskich na AJP. 

Drugi temat to transgranicz-
ny projekt EuRegioNet, który
zosta³ rozpisany na trzy lata i
jest równie¿ finansowany z
funduszy unijnych. W 2018
roku efektem realizowania te-
go projektu by³o powo³anie
Klastra Zwalczania Roœlin In-
wazyjnych. Obecnie pracuje-
my nad jego praktycznym
wdro¿eniem i liczê, ¿e
nied³ugo zobaczymy pierw-
sze tego efekty.
- A z innych wa¿niejszych
zadañ, o których warto
jeszcze wspomnieæ?

- Anga¿owaliœmy siê, i czy-
nili to stale, w wiele dzia³añ
s³u¿¹cych rozwojowi regionu.
Zabiegamy o elektryfikacjê li-
nii kolejowej Krzy¿-Gorzów-
Kostrzyn, o budowê mostu
przez Odrê w Kostrzynie
wraz z obwodnic¹ miasta.
Wspieramy starania o przej-
êcie przez K-SSSE gruntów
na Ma³yszynie z przeznacze-
niem na Park Technologicz-
no-Przemys³owy. Nie akcep-
tujemy sknoconego wêz³a
drogowego Gorzów-Po³udnie
i domagamy siê jego przebu-
dowy zapewniaj¹cej bezpie-
czeñstwo podró¿nych i p³yn-
noœæ ruchu drogowego. Wy-
stêpowaliœmy z inicjatyw¹

przekszta³cenia w prawo
w³asnoœci u¿ytkowania wie-
czystego gruntów s³u¿¹cych
do dzia³alnoœci gospodar-
czej. Mamy odpowiedz rz¹du
o podjêciu prac w tym zakre-
sie. Ponadto zrealizowaliœmy
wiele innych bie¿¹cych za-
dañ, w tym wzmocnienie fi-
nansów. Zawsze przywi¹zujê
uwagê do tego, ¿eby zawsze
pracowaæ na finansowym
plusie i to nam siê z pe³ni
udaje. 
- Jak z punktu widzenia
lubuskich przedsiêbiorców
kszta³tuje siê obecna sy-
tuacja na rynku pracy, bo
w ostatnim czasie praco-
dawcy nie kryli swoich
obaw ze wzglêdu na
zmniejszaj¹c¹ siê liczbê
dobrze wykwalifikowanych
pracowników?

- Móg³bym powiedzieæ, ¿e
dalej jest ona niejednoznacz-
na. Niejednoznaczna dlate-
go, ¿e jest coraz wiêksze za-
potrzebowanie na pracowni-
ków, co nie jest z korzyœci¹
dla pracodawców, ale z dru-
giej strony roœnie liczba osób
dobrze przygotowanych do
podjêcia pracy zawodowej. I
to cieszy. Zaczynamy zbieraæ
owoce z odbudowuj¹cego siê
kszta³cenia zawodowego,
które w latach 90-tych zos-
ta³o w znacznej mierze znisz-
czone poprzez fataln¹ re-
formê oœwiaty i zamykanie
lub ³¹czenie szkó³ zawodo-
wych. Ponadto dzisiaj jest wi-
doczna coraz lepsza
wspó³praca szkó³ z praco-
dawcami. To wszystko sk³ada
siê tak naprawdê na „sanitar-
ne” obecnie bezrobocie,
gdy¿ teraz notujemy znacz-
nie wy¿sze potrzeby praco-
dawców w zakresie zatrud-
nienia ni¿ jest chêtnych do
pracy. Z punktu widzenia
spo³ecznego sytuacja ta jest
wiêc bardzo dobra.
- Jak d³ugo mo¿e to po-
trwaæ?

- Trudno przewidzieæ, acz-
kolwiek warto pamiêtaæ, ¿e
na rynek pracy istotny wp³yw
ma wieloletnia emigracja za-
robkowa. Dlatego bardzo
wa¿ne jest tworzenie nowych
miejsc pracy znacznie lepiej
p³atnych, bo to zatrzyma
m³odych ludzi w kraju. I te
miejsca powstaj¹, roœnie te¿
wskaŸnik pracuj¹cych w sto-
sunku do ca³ej populacji. Tyl-
ko w takiej sytuacji bêdziemy
mogli mówiæ o trwa³ym roz-
woju gospodarczym kraju. To
jest niezwykle istotne, bo có¿
po spadku wskaŸnika bezro-
bocia, który jest skutkiem
emigracji zarobkowej? Taki

spadek bezrobocia jaki by³
przez ostatni¹ dekadê, to
¿aden powód do radoœci, to
raczej narodowy dramat! 
- Jaki jest poziom wy-
kszta³cenia zagranicznych
pracowników?

- Ró¿ny, ale nie przywi¹zy-
wa³bym do tego wiêkszej
uwagi. O wszystkim decyduje
i tak rynek pracy. Je¿eli ktoœ
bêdzie chcia³ siê uczyæ, to
bêdzie mia³ szansê pozosta-
nia na naszym rynku d³u¿ej.
Kto postawi na wykonywanie
jedynie zajêæ nie wyma-
gaj¹cych specjalistycznego
wykszta³cenia bêdzie uza-
le¿niony od koniunktury gos-
podarczej. Dodam, bo warto
o tym wspomnieæ, ¿e to
g³ównie polscy pracownicy
wraz z nabieraniem doœwiad-
czenia zawodowego i sta³ego
dokszta³cania przesuwaj¹ siê
w górê w zak³adowych hie-
rarchiach. Ich miejsca naj-
czêœciej zastêpuj¹ obcokra-
jowcy. Szczególnie ci przy-
je¿d¿aj¹cy do pracy na krótki
czas, nie planuj¹cy pozosta-
waæ d³u¿ej i przez to nie sta-
wiaj¹cy na rozwój zawodowy.
Muszê jednak podkreœliæ, ¿e
do Polski, zza wschodniej
granicy przyje¿d¿a tak¿e co-
raz wiêcej ludzi o wysokich
kwalifikacjach, w tym lekarze
czy in¿ynierowie. Oni nawet
zak³adaj¹ u nas w³asne firmy,
biura i zapewne z czasem na
tyle przywi¹¿¹ siê do Polski,
¿e pozostan¹ na sta³e. 
- Czy coœ drgnê³o w za-
kresie u³atwieñ podejmo-
wania pracy przez obco-
krajowców spoza Unii Eu-
ropejskiej?  

- Przygotowaliœmy nasze
propozycje uelastycznienia
procedur prawnych, które
sta³y siê podstaw¹ do przyj-
êcia stanowiska w tej spra-
wie przez Wojewódzk¹ Radê
Dialogu Spo³ecznego a tak¿e
przez Lubuski Sejmik Gospo-
darczy. Jedn¹ z naszych pro-
pozycji jest wyd³u¿enie okre-
su pozwolenia na pracê do
trzech lat. W tej chwili mamy
zaledwie szeœæ miesiêcy.
Zwróciliœmy siê z propozycj¹,
¿eby zwiêkszyæ zatrudnienie
w odpowiednich wydzia³ach
urzêdów wojewódzkich ce-
lem przyœpieszenia rozpatry-
wania zezwoleñ na pracê i
pobyt w kraju. Czêsto oczeki-
wanie na decyzjê trwa pó³ ro-
ku, Jest ogromny obszar
spraw do rozwi¹zania. Pami-
êtajmy, ¿e Niemcy ju¿ po-
wziê³y decyzje prawne, które
wejd¹ w ¿ycie od przysz³ego
roku i na ich podstawie rynek
pracy zostanie praktycznie

otwarty dla Ukraiñców. Cie-
szy to, ¿e mamy pozytywne
odpowiedzi z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki
Spo³ecznej oraz Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji, ¿e rozumiej¹ wagê
problemu i pracuj¹ nad odpo-
wiednimi rozwi¹zaniami. Pó-
ki co, kompetencje s¹ mocno
rozproszone, na co zwraca-
my uwagê. Rynek wymusza
pewne zmiany i nie mamy za
wiele czasu by zastanawiaæ
siê nad sposobami rozwi¹zy-
wania problemów. Je trzeba
ju¿ dzisiaj rozwi¹zywaæ. Na
te problemy nie mo¿na te¿
spogl¹daæ w sposób resorto-
wy, a zintegrowany, komple-
ksowy. Niestety, nowelizacja
ustawy o zatrudnieniu cudzo-
ziemców mia³a wejœæ w ¿ycie
od nowego roku. Nie wesz³a,
gdy¿ prace zosta³y zawieszo-
ne. Dlatego pilne jest, ¿eby je
wznowiæ i przyj¹æ nowe regu-
lacje prawne do wakacji.    
- Pojawiaj¹ siê pierwsze
g³osy o nadchodz¹cym ha-
mowaniu koniunktury gos-
podarczej. Co mówi¹ na
ten temat przedsiêbiorcy?

- Spadek dotychczasowego
wysokiego trendu gdzienie-
gdzie zosta³ zauwa¿ony w
ostatnim kwartale ubieg³ego
roku, ale powa¿niejszych tur-
bulencji na razie nie czuæ.
Dlatego nie wiemy jeszcze,
czy rozmawiamy o drobnej
korekcie, czy czymœ
powa¿niejszym. Osobiœcie
nie przywi¹zywa³bym na ra-
zie do tego wiêkszej wagi. 
- Cykle gospodarcze s¹
tak skonstruowane, ¿e
wczeœniej czy póŸniej de-
koniunktura gospodarcza
siê pojawi. Co wtedy
bêdzie z zatrudnieniem? 

- Nie obawia³bym siê tego,
szczególnie na miejscu pol-
skich pracowników. Nie przy-
puszczam, ¿e wyhamowanie
gospodarcze, które zapewne
siê pojawi, bêdzie mia³o istot-
ny wp³yw na poziom zatrud-
nienia. Pamiêtajmy, ¿e ca³y
czas jesteœmy w okresie
wchodzenia na rynek pracy
roczników ni¿owych. I je¿eli
ju¿ dosz³o by do korekty za-
trudnienia i firmy bêd¹ mu-
sia³y zwalniaæ, to raczej ogra-
niczenie to bêdzie dotyczyæ
pracowników o najni¿szych
kwalifikacjach, g³ównie cu-
dzoziemców. Dzisiaj mamy w
polskiej gospodarce oko³o 2
milionów zatrudnionych cu-
dzoziemców, a potrzebujemy
jeszcze wiêcej. A zatem
martwmy siê, jak stworzyæ
warunki by chcieli do nas
przyje¿d¿aæ i pracowaæ, bo

od tego zale¿y wzrost dobro-
bytu Polaków.
- Jak podobaj¹ siê panu
zmiany w obszarze Spe-
cjalnych Stref Ekonomicz-
nych, id¹ one w dobrym
kierunku, je¿eli chodzi o
dalszy rozwój gospodarczy
kraju?

- To jest pozytywna zmiana,
bardzo ciekawa i korzystna z
perspektywy dalszego roz-
woju firm. G³ównie w dwóch
aspektach. Wczeœniej gminy
musia³y wyodrêbniaæ tereny,
przygotowaæ je technicznie
poprzez uzbrojenie i wnieœæ
do strefy. By³a to dosyæ
s k o m p l i k o w a n a ,
czasoch³onna i kosztoch³on-
na procedura.  Poza tym
gminy „rozmna¿a³y” te tere-
ny czêsto bez wiêkszych
szans na ich zagospodaro-
wanie poprzez inwestycje. I
tak te tereny, w które nie-
rzadko inwestowano du¿e
pieni¹dze le¿a³y od³ogiem.
Teraz, kiedy ca³y praktycz-
nie kraj sta³ siê specjaln¹
stref¹, wa¿niejszy jest po-
mys³ gospodarczy i konkret-
ny inwestor na wybranym
przez siebie terenie, a wiêc
wszystko sta³o siê prostsze i
racjonalne.  
- Na czym polega promo-
wanie wœród pracodawców
Kodeksu Odpowiedzialne-
go Biznesu?

- Na pokazywaniu, ¿e biz-
nes powinien byæ prowadzo-
ny w sposób odpowiedzialny.
W naszym gronie, w ramach
dzia³alnoœci Organizacji, nie
tolerujemy sytuacji, ¿e ktoœ
mo¿e byæ nieuczciwy.
Owszem, rozumiemy, ¿e w
¿yciu biznesowym zdarzaj¹
siê chwile s³aboœci, trzeba
byæ przygotowanym na to, ¿e
komuœ coœ nie wyjdzie. To
jest naturalne zjawisko w
gospodarce wolnorynkowej.
Nigdy sto procent przedsiêw-
ziêæ podejmowanych przez
ludzi nie wychodzi. Ale jak
ktoœ œwiadomie oszukuje, na
wieki wieków powinien zos-
taæ wykluczony z rynku gos-
podarczego. Dla takich ludzi
nie powinno byæ miejsca. Po-
nadto promujemy wszelkie
pozytywne zaanga¿owanie
pracodawców na rzecz swo-
jego otoczenia. Temu s³u¿y
bardzo presti¿owa, bo
œwiadcz¹ca o wielkim sercu i
umiejêtnoœci dzielenia siê
tych co swoj¹ ciê¿k¹ prac¹
dorobili siê, z tymi którzy po-
mocy potrzebuj¹ - nagroda
Lubuski Przyjazny Praco-
dawca. 
- Kiedy w latach 90. w Pol-
sce rodzi³ siê kapitalizm,
oszustów by³o chyba
wiêcej ni¿ uczciwych biz-
nesmenów. Z czasem to siê
mocno zmieni³o. Czy dzi-

Trzeba jeszcze więcej cierpliwości oraz ciągłej edukacji
Z Henrykiem Maciejem WoŸniakiem, by³ym prezydentem Gorzowa, obecnie prezesem Lubuskiej Organizacji Pracodawców, rozmawia Robert Borowy

H.M.Woźniak: Z tego co mi wiadomo, władze miasta przeprowadziły dyskretny sondaż, z którego nie wynikało jasne poparcie dla tej idei
i temat został odsunięty w czasie
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siaj dochodzi jeszcze do
dzia³añ nie maj¹cych nic
wspólnego z gospodarcz¹
uczciwoœci¹?

-  Oczywiœcie, one s¹ i za-
wsze bêd¹. Zw³aszcza w
chwilach dekoniunktury. To
jest moment, kiedy mentaln¹
przewagê ma zamawiaj¹cy,
kupuj¹cy. Producent ma mo-
ce, chce produkowaæ, ale
musi na bie¿¹co sprzeda-
waæ, ¿eby nie wstrzymywaæ
dzia³alnoœci. Kiedyœ modna
by³a metoda na zaliczkê,
chodzi³o o uwiarygodnienie

na krótk¹ chwilê. Po drobnej
zaliczce nastêpowa³o bardzo
du¿e zamówienie, niestety
ju¿ bez zap³aty, co prowa-
dzi³o do wielkich wy³udzeñ i
producent, czy dostawca
najczêœciej bankrutowa³. W
czasach koniunktury to pro-
ducent i sprzedawca sta-
wiaj¹ warunki, a wiêc
zmniejsza siê pole do
nadu¿yæ. 
- Jakie s¹ najwa¿niejsze
cele Lubuskiej Organizacji
Pracodawców  na obecny
rok?

- Mo¿emy mówiæ tutaj o
dwóch wiod¹cych obszarach.
Pierwszy jest ukierunkowany
na dalsze dzia³ania w kierun-
ku rozwijania kszta³cenia za-
wodowego. Nadal podejmu-
jemy w tej sprawie inicjatywy
oraz dzia³amy praktycznie,
gdy¿ z punktu widzenia gos-
podarczego jest to priorytet.
Ma³o tego, nasze inicjatywy
s¹ tak kompleksowe, ¿e
w³aœnie patronatem objêli-
œmy nawet jedno z przed-
szkoli miejskich, w ramach
idei ,,Od przedszkola do poli-
techniki’’. Musimy zmieniæ
sposób myœlenia dzieci,
mentalnoœæ rodziców, do-
tychczasowe dzia³anie ludzi
oœwiaty. Chcemy pokazywaæ
sens myœlenia technicznego
od najm³odszych lat. Je¿eli
poka¿emy maszynê m³odzie-
ñcowi przed skoñczeniem
przez niego szko³y podsta-
wowej, to on od razu ze stra-
chu ucieknie zamiast pójœæ
do szko³y zawodowej. Jak
bêdziemy pokazywaæ walory
i mo¿liwoœci rozwoju tech-
nicznego od dziecka, to
³atwiej w przysz³oœci bêdzie
nam szkoliæ specjalistów w
kierunkach zawodowych,
in¿ynierskich, a na takich ab-
solwentów jest i bêdzie
ogromne zapotrzebowanie  i
wysokop³atna praca w kraju i
w Europie.
- A drugi obszar?
- Pracujemy nad przygoto-

waniem dwóch kolejnych
projektów transgranicznych i
równie¿ w tym aspekcie
d¹¿ymy do umocnienia Orga-
nizacji poprzez praktyczne
dzia³ania na rzecz œrodowis-
ka pracodawców. Chcemy
kontynuowaæ projekt EuRe-
gioNet  w zmodyfikowanej
postaci Net Euro Digital. W

planie mamy tak¿e rozpocz-
êcie obchodów Jubileuszu
30-lecia naszej Organizacji i
w ich ramach przygotowuje-
my cykl konferencji ,,Gorzów
inaczej’’. Bêdziemy rozma-
wiaæ o rozwoju gospodar-
czym Gorzowa w kontekœcie
pogranicza. Finalnym even-
tem zaœ ma byæ wyj¹tkowa
publikacja o historii gospo-
darczej miasta.
- Dlaczego propozycja lik-
widacji przymiotnika
,,Wielkopolski’’ w nazwie
miasta utknê³a w martwym
punkcie?

- Z tego co mi wiadomo,
w³adze miasta przeprowa-
dzi³y dyskretny sonda¿, z któ-
rego nie wynika³o jasne po-
parcie dla tej idei i temat zos-
ta³ odsuniêty w czasie.
Zapewne wp³yw mia³y te¿
wybory samorz¹dowe i oba-
wa, ¿e osoby nastawione
sceptycznie potencjalnie
mog¹ byæ jego przeciwnika-
mi w wyborach. Dla mnie ta-
kie dzia³anie jest ma³ostkowe
i koniunkturalne, bowiem
prezydent Jacek Wójcicki
zrozumia³ istotê sprawy, gdy¿
publicznie zadeklarowa³ w
obecnoœci ok. 200 osób for-
malne doprowadzenie do
z³o¿enia do rz¹du wniosku o
skrócenie nazwy miasta w
ci¹gu kilku tygodni, By³o to
na spotkaniu 21 stycznia
2016 r. Dziwiê siê, ¿e nie do-
strzega siê, z punktu widze-
nia perspektywicznych inte-
resów miasta, naprawdê bar-
dzo istotnej kwestii
zw³aszcza, ¿e w ci¹gu ostat-
nich 10 lat miasto bardzo,
bardzo straci³o dystans do
Zielonej Góry. 
- A mo¿e nie warto siê
szarpaæ, skoro dzisiejsza
„m³odzie¿” zarz¹dzaj¹ca

Gorzowem jest obojêtna
wobec nazwy swojego
miasta?

- Absolutnie nie! Uwa¿am,
¿e trzeba walczyæ. Z t¹ m³od-
zie¿¹ natomiast to chyba nie
jest tak, gdy¿ generalnie œro-
dowisko m³odych gorzowian
popiera tê propozycjê. Oni s¹
ju¿ wolni od powojennych
sentymentów - myœl¹ prag-
matycznie i dobrze widz¹, ¿e
dodatek ,,Wielkopolski’’ nie
dodaje ¿adnego splendoru, a
wrêcz przeciwnie, sprowadza
nas mentalnie do poziomu
ma³ego miasteczka. Gorzów
jest godny, ¿eby siê nazywaæ
Gorzowem, pomijaj¹c szacu-
nek dla historii tej nazwy… o
ponad 100 lat d³u¿szej od
przymiotnika Wielkopolski.
Natomiast, co innego ta
„m³odzie¿” u w³adzy, to jest
inny gatunek m³odzie¿y. To
s¹ ludzie, dla których zapew-
ne najbardziej liczy siê trwa-
nie u w³adzy i nie chc¹ siê ni-
komu nara¿aæ, zw³aszcza
wyborcom. Dlatego postano-
wi³em raz jeszcze, zwróciæ
siê za³¹czaj¹c obszerne me-
rytoryczne uzasadnienie w
formie publikacji, ale ju¿
osobno do ka¿dego radnego.
Widocznie trzeba jeszcze
wiêcej cierpliwoœci oraz
ci¹g³ej edukacji. 
- Ostatnio pojawi³ siê ran-
king Premium Brand 2019,
gdzie razem z Kielcami zaj-
êliœmy ostatnie miejsce
wœród miast wojewódz-
kich. Powinno daæ nam to
do myœlenia?

- Tak. Dla rz¹dz¹cych mias-
tem, ale i mieszkañców, któ-
rzy kochaj¹ swoje  miasto
sonda¿ ten powinien stano-
wiæ alarm. Ranking potwier-
dzaj¹, niestety, twarde fakty.
Po raz pierwszy w historii

jesteœmy mniejsi od Zielonej
Góry, mamy mniej mieszka-
ñców, mniejszy obszar, du¿o
mniejszy, bo ok. 200 mln. z³.
roczny bud¿et miasta. Do-
chody Gorzowa 649 mln. z³,
zaœ Zielonej Góry 859 mln. z³
w 2017 r. - to prawdziwa
przepaœæ. Zostawmy jednak
Zielon¹ Górê, zostawmy te¿
rankingi. Spójrzmy jednak
prawdzie w oczy, dzisiaj bra-
kuje nam idei, która da³aby
nowy impuls do dzia³ania.
Taka zmiana mog³aby byæ
dobrym punktem zaczepie-
nia, odbicia siê, ¿eby zacz¹æ
wreszcie szybko goniæ tych,
którzy nam uciekli w ostat-
nich latach. Nie musimy tego
czyniæ za trzy miesi¹ce. Ale
zacznijmy coœ robiæ w tym
kierunku. Przygotowa³em
ksi¹¿eczkê i przekaza³em
miastu rezygnuj¹c z praw
autorskich. Przeka¿my
publikacjê dotycz¹c¹ histo-
rii Gorzowa i tworzenia siê
jej nazwy do szkó³. Niech
mieszkañcy zanim cokol-
wiek powiedz¹ zaintere-
suj¹ siê histori¹ miasta, a
wówczas upadn¹ mity. Jes-
tem przekonany, ¿e dojœcie
do rekonstrukcji, nawet nie
przebudowy, œwiadomoœci
spo³ecznej bêdzie proce-
sem krótkim. Od dawna w
przestrzeni publicznej
miasta mamy do czynienia
z fa³szywym wyobra¿eniem
o historii miasta, z
fa³szyw¹ stygmatyzacj¹
historii  …Wielkopolski =
polski. Zmiana sytuacji wy-
maga powszechnej edukacji.
Z podobnym problemem bo-
ryka³ siê Stargard i tam po-
trafiono podj¹æ mêsk¹ de-
cyzjê, a my ci¹gle od tego
uciekamy.
- Dziêkujê za rozmowê.

PROSTO z miaSTa �13Maj 2019 r.

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

Trzeba jeszcze więcej cierpliwości oraz ciągłej edukacji
Z Henrykiem Maciejem WoŸniakiem, by³ym prezydentem Gorzowa, obecnie prezesem Lubuskiej Organizacji Pracodawców, rozmawia Robert Borowy

H.M.Woźniak: Z tego co mi wiadomo, władze miasta przeprowadziły dyskretny sondaż, z którego nie wynikało jasne poparcie dla tej idei
i temat został odsunięty w czasie
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- Panie dyrektorze, od
pewnego czasu na ulicach
widaæ i s³ychaæ, ¿e przyby-
wa nam cudzoziemców.
Rzeczywiœcie tak jest?

- Oczywiœcie, mniej wiêcej
od piêciu lat trwa taka tenden-
cja wzrostowa. Nasze woje-
wództwo przez ca³e lata by³o
w ogonie statystyki, jeœli cho-
dzi o nap³yw cudzoziemców.
Nie byliœmy obiektem zaintere-
sowania cudzoziemców. Nato-
miast w ca³ej Polsce od
w³aœnie tych czterech-piêciu
lat cudzoziemców przybywa
gwa³townie. I o dziwo, woje-
wództwo lubuskie okaza³o siê
nagle bardzo atrakcyjne i z te-
go ogona statystyk znaleŸli-
œmy siê mniej wiêcej w
po³owie stawki, jeœli chodzi o
obecnoœæ cudzoziemców. 
- Dlaczego byliœmy nie-
atrakcyjni? Bo daleko na za-
chód?

- Myœlê, ¿e raczej rynek pra-
cy nie by³ tak ch³onny. I rzeczy-
wiœcie, wiêkszoœæ osób, które
przyje¿d¿a³y, to byli ma³¿onko-
wie Polaków, teraz to siê zmie-
ni³o diametralnie. Praca, praca
i jeszcze raz praca, to jest 90
procent osób, które dla niej tu
przyje¿d¿aj¹. 
- Gdybyœmy mieli zrobiæ
symulacjê, to sk¹d najwi-
êcej mamy cudzoziemców?

- Zdecydowanie Ukraina. Po-
tem d³ugo, bardzo d³ugo nic, i
dopiero inne narodowoœci.
Wnioski o zezwolenia na po-
byt w zesz³ym roku z³o¿y³o po-
nad 6 tysiêcy Ukraiñców, na
drugim miejscu byli Gruzini,
ale by³o ich ju¿ tylko 316, 206
Bia³orusinów. Ale pojawiaj¹ siê
tak¿e obywatele Nepalu, Indii,
trochê bardziej odleg³e kraje.
- A¿ z tak daleka trafiaj¹ tu
ludzie do pracy? Jad¹ tu do
pracy?

- Pracodawcy ju¿ tam szu-
kaj¹ pracowników. W wielu
bran¿ach brakuje ju¿ Ukrai-
ñców - tak jest w bran¿y trans-
portowej. Jeœli chodzi o kie-
rowców ukraiñskich, to rynek
jest wydrenowany. Dlatego ta

bran¿a szuka dalej, w kolej-
nych krajach, jak choæby w Fi-
lipinach, ale tak¿e w Ameryce
Po³udniowej, aby stamt¹d
sprowadzaæ kierowców. Jeœli
chodzi o bran¿ê tapicerów, to
kierunkami s¹ Pakistan, Indie,
tam ludzi poszukuj¹ praco-
dawcy. 
- Gorzowscy pracodawcy
równie¿?

- Tak. Jeszcze mo¿e tego tak
na ulicach nie widaæ, bo u nas
to siê natychmiast rzuca w
oczy, jeœli ktoœ jest rzeczywi-
œcie innej karnacji. Inna rzecz,
¿e te osoby, jeœli przyje¿d¿aj¹
do pracy, zajmuj¹ siê prac¹. 
- Co pan rozumie pod tym
pojêciem?

- Jeœli mog¹ pracowaæ 12
godzin, 14 godzin, to tak pra-
cuj¹. Potem odpoczywaj¹ i
znów wracaj¹ do pracy. Nie
uprawiaj¹ tutaj specjalnie ja-
kiejœ turystyki, jakiegoœ ¿ycia
po godzinach w mieœcie, st¹d
mo¿e ich nie widaæ. Ale w Go-
rzowie, jak i wokó³ Gorzowa
takich osób z dalszych krajów
sporo jest. 
- Panie dyrektorze, od
pewnego czasu widaæ, ¿e
Ukraiñcy organizuj¹ sobie
tutaj ¿ycie. Tworz¹ siê jakieœ

organizacje, ró¿ne instytu-
cje wychodz¹ im naprzeciw.
Czy myœli pan, ¿e oni zamie-
rzaj¹ tu zapuœciæ korzenie?
Zostaæ na sta³e?

- To naturalnie bardzo ró¿nie
jest. Wygl¹da to dok³adnie tak
samo, jak z Polakami na Wy-
spach. Ka¿dy z nas ma w ro-
dzinie lub wœród znajomych
kogoœ, kto wyjecha³. I to jest
dok³adnie ten sam scenariusz.
Niektórzy wyje¿d¿aj¹, ¿eby
popracowaæ dwa lata, zarobiæ,
wróciæ. A niektórzy wyje¿d¿aj¹
i okazuje siê, ¿e lepiej tam
œci¹gn¹æ dzieci, rodzinê i tam
zamieszkaæ. Ka¿dy ma swój
pomys³ na ¿ycie. I to dok³adnie
tak wygl¹da. S¹ ludzie, którzy
przyje¿d¿aj¹, pracuj¹ w jednej
firmie, zmieni¹ j¹ na inn¹, wy-
je¿d¿aj¹ po sezonie, wracaj¹
na nastêpny, ale s¹ te¿ tacy,
którzy trochê pracuj¹ i zaczy-
naj¹ œci¹gaæ rodziny. I to te
osoby bardziej próbuj¹ siê tu
organizowaæ, szukaæ sobie
wsparcia w takich zwyk³ych,
¿yciowych sprawach - jak so-
bie za³atwiæ kwestiê leczenia,
ubezpieczenia, jak kupiæ nie-
ruchomoœæ, wymieniaj¹ infor-
macje, g³ównie przez media
spo³ecznoœciowe, jak facebo-

ok czy wschodni odpowiednik
wkontakcie. Tam siê organi-
zuj¹, wymieniaj¹ informacje.
Wiadomo, ¿e zawsze jest ra-
Ÿniej w grupie, podobnie
zreszt¹ jak Polacy w grupach
gdzieœ tam sobie mieszkaj¹,
tak samo oni tu. 
- £atwo jest zalegalizowaæ
pobyt w Polsce?

- Trudno. To jest piekielnie
skomplikowany system
ró¿nych rozwi¹zañ, które na
siebie nachodz¹. Dla osoby,
która chcia³aby to po raz
pierwszy, czy dla pracodawcy,
który chcia³by po raz pierwszy
œci¹gn¹æ pracownika to jest
bardzo trudne. To jest pajêczy-
na ró¿nych warunków,
wy³¹czeñ, wyj¹tków. Sama
ustawa o cudzoziemcach ma
oko³o 500 artyku³ów. Ale do te-
go dochodz¹ inne ustawy.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e
ktoœ, kto chcia³by wzi¹æ sobie
te przepisy i przeczytaæ, i do-
wiedzieæ siê, co ma zrobiæ, po-
legnie na tym. My próbujemy
wyjœæ naprzeciw i prze³o¿yæ,
mówi¹c kolokwialnie, na jêzyk
ludzki te przepisy. Takim na-
szym pomys³em sprzed zaled-
wie kilku dni jest uruchomiona
pod numerem 96 7851 852 in-

folinia w trzech jêzykach: pol-
skim, angielskim i ukraiñskim.
Infolinia polega na wyborze
pewnych opcji do ods³uchania,
gdzie spróbowaliœmy opisaæ to
w jakiœ zrozumia³y sposób i
usystematyzowaæ ta, aby ktoœ,
kto chce siê czegoœ dowie-
dzieæ, faktycznie móg³ sobie
spokojnie ods³uchaæ. Mam na-
dzieje, ¿e to nam siê uda³o, bo
ciê¿ko jest prze³o¿yæ jêzyk
ustawy na jêzyk zrozumia³y
dla zwyk³ych ludzi. 
- Czy du¿o ludzi ubiega siê
o zgody na pobyt sta³y w
Gorzowie, albo szerzej, w lu-
buskim?

- Precyzyjnie - najpierw po-
byt czasowy, a potem dopiero
pobyt sta³y. W konsekwencji
wniosków o pobyt sta³y i oby-
watelstwo przybywa. Ponie-
wa¿ jest coraz wiêcej osób,
które ju¿ przemieszka³y ileœ
lat w Polsce i one mog¹ o to
wnioskowaæ. Poza tym s¹
pewne uproszczenia w sto-
sunku do osób z pochodze-
niem polskim, które maj¹
Kartê Polaka, albo s¹ w sta-
nie udokumentowaæ pocho-
dzenie polskie. Dla takich lu-
dzi jest œcie¿ka szybsza, z
której te¿ korzystaj¹, wiêc ta
liczba roœnie. Natomiast po-
byty czasowe, to jest 30-40
procent wiêcej ka¿dego roku.
W ubieg³ym roku to by³o po-
nad 7 tys. wniosków. Pewnie
w tym roku bêdzie oko³o 10
tys. wniosków. W zezwole-
niach na pracê mieliœmy
oko³o 14 tys. wniosków w
ubieg³ym roku. Jednak naj-
bardziej spektakularne w ska-
li województwa to s¹ tzw.
oœwiadczenia o zamiarze za-
trudnienia cudzoziemca, które
wydawane s¹ przez Urzêdy
Pracy dla obywateli szeœciu
krajów, ale w tym 98 procent
to Ukraiñcy. I w ubieg³ym roku
w Lubuskiem by³o ich wyda-
nych 100 tysiêcy. Pozwalaj¹
one na przyjazd i pracê na
szeœæ miesiêcy, ale to jest
najprostsza procedura i naj-
szybszy sposób na pracê

oraz na pozyskanie ludzi. Tu
najbardziej widaæ skalê zja-
wiska. Mo¿na jeszcze wje-
chaæ bezwizowo do Polski.
Dlatego zawsze najtrudniej-
sze pytanie to pytanie o liczbê
cudzoziemców w Gorzowie
czy w Lubuskiem. Nikt nie jest
w stanie na to pytanie odpo-
wiedzieæ, poniewa¿ sposo-
bów przyjazdu do Polski jest
ca³e mnóstwo. Dlatego trudno
jest okreœliæ, kto i gdzie przy-
jecha³, gdzie zamieszka³,
mo¿emy tylko szacowaæ tê
liczbê. 
- Czy do urzêdu docieraj¹
jakieœ g³osy, ¿e roœnie nie-
chêæ wobec cudzoziemców
tu pracuj¹cych? 

- Ja to widzê g³ównie w ko-
mentarzach do ró¿nych arty-
ku³ów. Zastanowiæ siê mo¿na,
na ile jest to miarodajne. Hejt
w Internecie jest tak po-
wszechny, s¹ bowiem ludzie,
którzy krytykuj¹ wszystko, o
czym by kto nie napisa³. Dla-
tego jakoœ tak kurczowo bym
siê nie trzyma³ myœli, ¿e jeœli
pod artyku³em dotycz¹cym
tego, ¿e prezydent Gorzowa
Jacek Wójcicki zdecydowa³
siê na pomoc, na t³umaczenia
dla Ukraiñców ró¿nych infor-
macji urzêdowych, mia³ same
negatywne komentarze, to
jest to przejaw globalnej nie-
chêci. Nie przypuszczam,
¿eby 100 procent gorzowian
by³o niechêtnych obcokrajow-
com. Wszyscy siê chyba ju¿
pogodzili z tym, ¿e w
us³ugach miejsca pracy nie
s¹ odbierane Polakom, tylko
tak naprawdê tam, gdzie Po-
laków nie ma, tam pracuj¹
Ukraiñcy. I tak naprawdê ra-
tuj¹ skórê pracodawcom. Na
pewno kilka osób ma z³e za-
miary i z³¹ opinie na temat
pracy obcokrajowców, ale
¿eby to by³a powszechna, to
szczerze w¹tpiê. Podkreœliæ
nale¿y, ¿e obcokrajowcy nie
odbieraj¹ pracy, oni wchodz¹
na puste miejsca. Tam, gdzie
Polacy pracowaæ nie chc¹. 
- Dziêkujê bardzo.

W Gorzowie pracują cudzoziemcy
z egzotycznych krajów
Z Paw³em Klimczakiem, dyrektorem wydzia³u spraw obywatelskich i cudzoziemców Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gorzowie, rozmawia
Renata Ochwat

P. Klimczak: Obcokrajowcy nie odbierają pracy, oni wchodzą na puste miejsca. Tam, gdzie
Polacy pracować nie chcą
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To ju¿ bardzo liczna
spo³ecznoœæ, dziêki której
mo¿e siê u nas rozwijaæ
produkcja,  handel oraz
us³ugi. Pracuj¹ i p³ac¹ po-
datki oraz zasilaj¹ polski
ZUS, sk¹d te¿ p³yn¹ pie-
ni¹dze na nasze renty i
emerytury.

Ukraiñcy, ale i inni cudzo-
ziemcy, oprócz tego, ¿e tu
pracuj¹ to chc¹ tu jeszcze w
miarê normalnie ¿yæ. Podob-
nie jak Polacy w Niemczech,
Wielkiej Brytanii czy krajach
skandynawskich. Z rodzinami
i sami; czasowo i na d³u¿ej, a
mo¿e nawet na sta³e. Niewie-

le siê jednak robi, by im w tym
pomóc. Bardziej ju¿ staraj¹
siê organizacje pozarz¹dowe
ni¿ instytucje samorz¹dowe
czy organy w³adzy pañstwo-
wej. A¿ dziw bierze, ¿e np. w
magistracie nie ma jeszcze
wyspecjalizowanej komórki,
której przedstawiciele s³u¿yli-

by ukraiñskim pracownikom
informacjami, rad¹ i pomoc¹
w zawodowych oraz ¿ycio-
wych sprawach. I nie z ³aski
czy na zasadzie mi³osierdzia
gminy, ale z czystego wyra-
chowania, z dba³oœci o tych,
którzy dla nas pracuj¹, bo ta-
ka jest w istocie prawda. Z

pieniêdzy, które tu zostawiaj¹
taka us³uga i przys³uga im siê
zwyczajnie nale¿y.

Tymczasem, póki co, ma-
gistrat na razie zadeklarowa³
jedynie, ¿e na swoich stro-
nach internetowych zamiesz-
czaæ bêdzie urzêdowe infor-
macje tak¿e po ukraiñsku i ro-

syjsku. To du¿o za ma³o, jak
na potrzeby tak licznej mniej-
szoœci oraz polskich praco-
dawców i s¹siadów. No, ale
od czegoœ trzeba zacz¹æ…
Byle tylko na tym nie sko-
ñczyæ. W dobrze pojêtym na-
szym wspólnym interesie.

JAN DELIJEWSKI

Tu pracują i tu chcą w miarę normalnie żyć
W Gorzowie oraz okolicach legalnie pracuje ponad 20 tysiêcy Ukraiñców.



- Jest pan kolekcjonerem
staroci, w tym broni palnej.
Z czego wziê³a siê pañska
pasja?

- Nie tylko broni palnej, ale
ogólnie militariów. Mam bo-
gat¹ kolekcjê broni myœliw-
skiej czy bia³ej broni, w tym
jataganów. S¹ to bagnety o
wygiêtych g³owniach, czyli
mówi¹c popularniej ostrzach.
Nie jestem w stanie jednak
precyzyjnie wyjaœniæ, z cze-
go wziê³a siê ta moja mi³oœæ
do zbierania staroci? Byæ
mo¿e w domu, w którym od
dzieciñstwa mieszkam jest
jakaœ moc, energia po by³ych
w³aœcicielach, Prusakach.
Przed wojn¹ mieszka³ tutaj
landsberski prezes klubu
strzeleckiego i myœliwskiego.
W moich zbiorach jest nawet
oryginalna tablica z tamtych
lat, która znajdowa³a siê na
budynku, a po wojnie zosta³a
schowana przez mojego
dziadka i kilkadziesi¹t lat
przele¿a³a na strychu.  
- A co by³o takim momen-
tem prze³omowym, co zde-
cydowa³o, ¿e zaintereso-
wa³ siê pan zbieraniem sta-
roci?

- Nie ma takiej chwili, od
dziecka interesowa³em siê
wszystkim co jest stare i ³ad-
ne.
- Wielu gorzowian zna pa-
na jako rzeŸbiarza mebli
gdañskich. Dalej specjali-
zuje siê pan w tej dzia³al-
noœci?

- RzeŸbiarz to za du¿e
s³owo, by³em bardziej snyce-
rzem. Ten pierwszy rzeŸbi w
ka¿dym materiale, snycerz
jedynie w drewnie. Rzeczy-
wiœcie, kiedyœ produkowa³em
meble gdañskie, sprawia³o
mi to du¿o przyjemnoœci, ale
s¹ to ju¿ naprawdê odleg³e
czasy. Od wielu lat pracujê w
administracji w kancelarii ad-
wokackiej przy ul. Szkolnej.
Poza tym nale¿ê do trzech
stowarzyszeñ. Pierwsze zna-
ne jest choæby ze stawiania
pomników w mieœcie, to jest
Towarzystwo Mi³oœników Go-
rzowa. Jako hobbysta jestem
w zarz¹dzie Gorzowskiego
Klubu Kolekcjonerów. Do te-
go nale¿ê tak¿e do Klubu
Strzelecko-Kolekcjonerskie-
go PRETOR.
- Co jest ekscytuj¹cego w
zbieraniu broni, za pomoc¹
której mo¿na, niestety, za-
bijaæ?

- Moja nie zabija, bo zdecy-
dowana wiêkszoœæ jest po-
zbawiona cech u¿ytkowych.
Wystawiam najprawdziwsz¹
broñ, z której nie mo¿na ju¿
jednak strzelaæ. W ka¿dym
zbieractwie, obojêtnie czego
ono dotyczy, s¹ rzeczy eks-

cytuj¹ce. S¹ rzeczy rzadkie,
czasami niepowtarzalne. Ko-
lekcjonerzy pasjonuj¹ siê
tak¿e jakoœci¹ eksponatów.
Ma³o tego, w swoich zbio-
rach mam broñ, któr¹ tak na-
prawdê mo¿na zobaczyæ je-
dynie w filmach. Posiadam
kolekcje z ró¿nych czasów i
ró¿nych zak¹tków Europy.
Poza tym ogromn¹ frajdê da-
je mi to, ¿e mogê podzieliæ
siê zbiorami, pokazaæ je
wszystkim zainteresowanym,
bo nie ukrywam swojej pasji.
- To z jakich czasów po-
siada pan broñ? 

- Najstarsz¹ mam z 1777
roku.
- Czyli mo¿na powiedzieæ,
¿e jeszcze z czasów przed-
rozbiorowych, Czy to pol-
ska broñ?

- Nie, francuska. 
- Jakiej broni posiada pan
najwiêcej w swojej kolek-
cji?

- Skautowej, kapiszonowej i
wspó³czesnej na naboje sca-
lone. 
- Zdobywanie kolekcjo-
nerskiej broni jest dzisiaj
zadaniem trudnym?

- W dobie zjednoczonej Eu-
ropy jest ³atwiej ni¿ to mia³o
miejsce w czasach, kiedy
granice by³y zamkniête, a
si³a z³otówki du¿o ni¿sza.
Najwiêcej starej broni pocho-
dzi z Francji, natomiast tej z
okresu drugiej wojny œwiato-
wej z krajów, które nie zos-
ta³y mocno dotkniête
dzia³aniami wojennymi. Cho-
æby ze Szwecji, ale i Anglii,
na terytorium której jako ta-
kich walk bezpoœrednich nie
by³o, zaœ produkcja broni to-
czy³a siê na najwy¿szych
obrotach. 
- Je¿eli ktoœ chcia³by za-
cz¹æ kolekcjonowaæ tak¹
broñ, mia³by problemy z jej
nabyciem?

- Zale¿y o jakiej rozmawia-
my. Tê starsz¹, nie wyma-
gaj¹c¹ pozwoleñ zakupuje
siê na gie³dach staroci. Z ko-
lei nowsz¹, na naboje scalo-
ne przez odpowiednie firmy,
gdy¿ w tym przypadku musi-
my mieæ odpowiednie ze-
zwolenia.
- Pan preferuje broñ woj-
skow¹, ale ta pasja nie
ogranicza siê tylko do ka-
rabinów i pistoletów. Z
czym jeszcze siê wi¹¿e? 

- Zbieraniem wszystkiego,
co stanowi uzupe³nienie wy-
posa¿enia. Mówimy tutaj o
pasach noœnych do broni. To
coœ innego ni¿ zwyk³y woj-
skowy pas, zwany g³ównym.
Skoro jest broñ wojskowa, to
i potrzebny jest do niej bag-
net. Potrzebne s¹ ³adownice.
Jako ciekawostkê podam, ¿e
posiadam oryginalny japo-
ñski pas noœny z czasów dru-
giej wojny œwiatowej. Posia-
da on trzy kieszenie, co by³o
rzadkoœci¹. To nie wszystko.
Skoro mamy ju¿ tyle, to przy-
da³aby siê saperka i siekier-
ka, a nawet wojskowy kilof.
Jak ju¿ tyle siê uzbiera³o, to
warto mieæ w zbiorach mun-
dury. I tak, krok po krok uda³o
mi siê zebraæ praktycznie
ca³e wyposa¿enie ¿o³nierza z
czasów wojny.    
- Co jeszcze pana intere-
suje?

- Stare telefony, maszyny
do pisania i szycia. Powiem
wiêcej, na tych 100- czy 80-
letnich maszynach, które po-
siadam ca³y czas mo¿na pi-
saæ. Mam bogat¹ kolekcjê
oko³o czterdziestu waz do
ponczu z kubkami. Posiadam
150-letni syfon do produkcji
wody sodowej, który s³u¿y³ w
jednym z sanatoriów i by³
jednym z pierwszych wymy-
œlonych przez cz³owieka.
Jest tak¿e bogaty zestaw kil-

kuset dzbanów do wina.
Ró¿nej wielkoœci. Od naj-
mniejszych do du¿ych. Mam
sentyment do starej wagi ku-
chennej, piêknie malowanej
w kobalcie. Mam stare kafle,
nawet zwyk³e ceg³y potrafi¹
sprawiæ przyjemnoœæ. Para-
pet przy kominku u mnie zos-
ta³ wykonany z ceg³y licz¹cej
600 lat. I jeszcze wiele faj-
nych rzeczy móg³bym poka-
zaæ, w tym figurki i obrazy.
Zaczyna brakowaæ mi miejs-
ca na eksponowanie wszyst-
kiego co wartoœciowe. 
- Co jest w tym wszystkim
jest takiego piêknego, ¿e
a¿ chce siê zbieraæ?

- To s¹ najczêœciej arty-
styczne dzie³a. Tak niepo-
wtarzalne, ¿e nie mo¿na
przejœæ obok nich obojêtnie.
Jak zaczyna³em zbieraæ, to w
pierwszej kolejnoœci bra³em
wszystko co ³adne. Szybko
okazywa³o siê, ¿e niemal
ka¿da stara rzecz jest deko-
racyjna. Nawet telefony czy
maszyny do pisania lub szy-
cia s¹ malowane w ró¿ne
wzorki, maj¹ wyt³oczenia,
wmontowane fragmenty
rzeŸb. O ceramice to ju¿ na-
wet nie wspominam, bo to s¹
dzie³a najwy¿szej klasy. 
- Po naszych przodkach
pozosta³o wiele ³adnych
rzeczy. A po nas coœ pozo-
stanie?

- Obecne telefony komórko-
we czy komputery raczej nie
bêd¹ cieszy³y siê kolekcjo-
nerskim uznaniem na-
stêpnych pokoleñ. Nasze
przedmioty ¿ycia codzienne-
go nie spe³niaj¹ funkcji deko-
racyjnych. Maj¹ wykonaæ
swoj¹ zadanie i trafiaj¹ do re-
cyklingu. Jak my nie pozosta-
wimy zbieranych przez nas
bibelotów i innych starych,
wartoœciowych przedmiotów,
to nic nie pozostanie. 

- Mo¿e czas podzieliæ siê
tymi eksponatami, pokazy-
waæ je innym?

- Czyniê to i sprawia mi to
wiele satysfakcji. Szczegól-
nie je¿eli chodzi o akcje cha-
rytatywne. Przyk³adowo zos-
ta³em zaproszony przez mo-
tocyklistów do jednej z
nadmorskich miejscowoœci w
okolicach Gryfic, gdzie tam-
tejsza spo³ecznoœæ zorgani-
zowa³a festyn, ¿eby zebraæ
pieni¹dze dla chorego 24-lat-
ka. Impreza wypad³a znako-
micie, pojawi³o siê na niej
mnóstwo ludzi, zebrano po-
nad 60 tysiêcy z³otych. Po-
wiem nieskromnie, ale
wzi¹³em ze sob¹ czêœæ mojej
kolekcji i cieszy³a siê ona
ogromnym zainteresowa-
niem. Nawet lokalne media
przyjecha³y, udzieli³em kilku
wywiadów. W Gorzowie rów-
nie¿ mam okazjê spotykaæ
siê z zainteresowanymi, po-
kazywaæ interesuj¹cy ich
zbiory, choæby w szko³ach.
Uczniowie interesuj¹c siê
broni¹, chc¹ naocznie zoba-
czyæ, dotkn¹æ karabiny z
czasów pierwszej czy drugiej
wojny œwiatowej. Nied³ugo
bêdê wystawia³ siê na festy-
nie w Szkole Podstawowej nr
13, a celem ca³ej akcji jest
zebranie œrodków na lecze-
nie chorego ucznia tej szko³y.  
- Jest mo¿liwa prezenta-
cja ciekawszych zbiorów
na sta³ej ekspozycji, ale w
Gorzowie?

- Razem ze mn¹ w
zarz¹dzie Gorzowskiego Klu-
bu Kolekcjonera jest Jacek
Wiernicki, szef znanej w mie-
œcie firmy Metalplast. On
specjalizuje siê w kolekcjo-
nerstwie zabytków dawnej
techniki. Ma bogate zbiory
zamków drzwiowych, ma-
szyn szewskich, k³ódek, ko-
wade³, klamek i setek innych
niepowtarzalnych rzeczy. Ra-
zem z nami dzia³a te¿ znany
regionalista Robert Piotrow-
ski, posiadaj¹cy bogate zbio-
ry dotycz¹ce naszego mias-
ta. Marzy nam siê, ¿eby w
Gorzowie pojawi³o siê miejs-
ce na stworzenie takiego mu-
zeum, w którym miejscowi
hobbyœci, kolekcjonerzy
mogliby prezentowaæ swoje
zbiory, a nie zamykaæ je w
czterech œcianach. Zdajê so-
bie sprawê, ¿e wi¹¿e siê to z
kosztami. Nie tylko do-
tycz¹cymi utrzymywania bu-
dynku czy sal, ale i jej ochro-
ny, zarz¹dzania. Niemniej
uwa¿am, ¿e warto coœ takie-
go w mieœcie zorganizowaæ. 
- Co dominuje wœród go-
rzowskich kolekcjonerów?

- Numizmatyka, co widaæ
choæby na comiesiêcznych

gie³dach kolekcjonerskich,
które odbywaj¹ siê w ka¿d¹
pierwsz¹ niedzielê w daw-
nym Chemiku przy ul. Drzy-
ma³y. Ale obszarów, w któ-
rych poruszaj¹ siê nasi ko-
lekcjonerzy jest doprawdy
du¿o.
- Zapewne na gorzow-
skich strychach znajduje
siê jeszcze wiele warto-
œciowych pami¹tek. Ro-
bi¹c porz¹dki po dziad-
kach powinniœmy dok³ad-
niej sprawdzaæ wartoœæ
historyczn¹ rzeczy, które
planujemy wyrzuciæ?

- Stare przedmioty czêsto
spe³niaj¹ rolê edukacyjn¹.
Dlatego zachêcam wszyst-
kich, ¿eby przed spakowa-
niem staroci do kub³a naj-
pierw siê im przyjrzeli, a ra-
zie w¹tpliwoœci przynieœli
na gie³dê do nas do Chemi-
ka. Zawsze otrzymaj¹ wy-
czerpuj¹c¹ informacjê i
wtedy zdecyduj¹, czy warto
komuœ odsprzedaæ, jak
bêdzie zainteresowanie czy
po prostu oddaæ na wysypi-
sko. Czasami naprawdê
mo¿na trafiæ na wartoœcio-
we okazy.
- A w ramach upiêksza-
nia miasta mo¿na bar-
dziej odwa¿nie ekspono-
waæ stare elementy w no-
wych budowlach?

- Nie tylko w budowlach,
ale choæby na podwórkach.
Najwa¿niejsze jest, ¿eby w
ogóle remontowaæ, upiêk-
szaæ, a czy z wykorzysta-
niem starego wzornictwa
czy nowszego, to ju¿ jest
sprawa wtórna. Gdy obser-
wujê moj¹ ulicê Wyszy-
ñskiego, to z radoœci¹ za-
uwa¿am, ¿e z ka¿dym ko-
lejnym rokiem roœnie liczba
wyremontowanych budyn-
ków i ulica nabiera kolorytu,
staje siê coraz bardziej ele-
gancka. I dotyczy to zarów-
no tych najprostszych,
ma³ych bloków, jak i takich
budynków, które nosz¹ w
sobie ca³e bogactwo archi-
tektoniczne, ale nad remon-
tami takich budowli pieczê
ju¿ musi trzymaæ konserwa-
tora zabytków. Mam na-
dziejê, ¿e miasto jeszcze
aktywniej w³¹czy siê w
dzia³ania, znajdzie wiêcej
œrodków na odnawianie
wszelkich mo¿liwych detali
architektonicznych i remon-
ty najbardziej charaktery-
stycznych budowli w mie-
œcie bêd¹ przebiegaæ szyb-
ciej. Naprawdê warto
zainwestowaæ w rzeczy
piêkne, bo za tym wzroœnie
jakoœæ ¿ycia wszystkich
mieszkañców.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Stare przedmioty często spełniają
rolę edukacyjną
Z Arturem Mazurkiewiczem, kolekcjonerem starych przedmiotów, rozmawia Robert Borowy

A. Mazurkiewicz: Nasze przedmioty życia codziennego nie spełniają funkcji dekoracyjnych
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Wspina³ siê w Tatrach.
Uwielbia³ Indie. 18 maja
1999 roku, czyli 20 lat temu
zdoby³ Mount Everest, naj-
wy¿sz¹ górê œwiata To, ¿e z
niej nie wróci³, do dziœ po-
zostaje otwartym pytaniem -
jak to siê sta³o?

- To taka niedokoñczona
sprawa. Cz³owiek znikn¹³ i
nie wiadomo, co siê z nim
sta³o. Ci, co maj¹ wyobra-
Ÿniê, wierz¹, ¿e mo¿e gdzieœ
tam ¿yje innym ¿yciem. A ci
bez, myœl¹, ¿e le¿y gdzieœ
tam i byæ mo¿e kiedyœ ktoœ
odnajdzie cia³o, ale czy uda
siê je zidentyfikowaæ? - mó-
wi³a kilka lat temu Ewa Ku-
delska-Merc, ¿ona Tadeusza
Kudelskiego, jedynego jak
do tej pory gorzowianina,
który wszed³ na Dach Œwia-
ta. Dach œwiata oddaje po ja-
kimœ czasie cia³a himalais-
tów. Czy odda cia³o Tadeu-
sza Kudelskiego? To ca³y
czas zagadka. 

18 maja 1999 roku wraz z
Ryszardem Paw³owskim i
Jackiem Mase³ko stan¹³ na
najwy¿szej górze œwiata. Ja-
ko jedyny z tej trójki nie
zszed³ do bazy. Cia³a jakiœ
czas szukali Szerpowie, ale
nie znaleŸli nic. Wszyscy,
którzy znali Tadeusza Kudel-
skiego, do dziœ zadaj¹ sobie
pytanie, co siê tak naprawdê
sta³o, bo przecie¿ by³ w zna-
komitej kondycji, by³ absolut-
nie œwietnie przygotowany.
Ma³o tego, Ewa Kudelska-
Merc do dziœ mówi, ¿e Tade-
usz by³ w ¿yciowej formie. 

Z koleżeńskiej namowy

Tadeusz Kudelski urodzi³
siê 3 lipca 1954 r. we wsi
BrzeŸnica pod Œwiebodzi-

nem, ale jak opowiada jego
¿ona, rodzina bardzo szybko
przenios³a siê do podgo-
rzowskiego Lubna. Tu jego
ojciec zosta³ kierownikiem
PGR, a Tadeusz uczy³ siê w
miejscowej podstawówce i
broi³ z kolegami. Potem uczy³
siê w II Liceum Ogólnoksz-
ta³c¹cym. W tamtych cza-
sach nic nie zapowiada³o, ¿e
poci¹gn¹ go Góry, a zatrzy-
maj¹ Góry Najwy¿sze -
Dach Œwiata.

Dopiero na studiach w go-
rzowskiej filii poznañskiej
Akademii Wychowania Fi-
zycznego pozna³ po-
chodz¹cego z Poznania stu-
denta Marka Paszkowskiego
i to w³aœnie on pokaza³ Ku-
delskiemu œwiat gór. 

Zaczyna³ jak wiêkszoœæ,
czyli w Sokolikach w Ruda-
wach Janowickich ko³o Jele-
niej Góry. Tu zacz¹³ pozna-
waæ alpinistyczny œwiatek,
góry poci¹ga³y go coraz
mocniej. Na tyle mocno, aby
wst¹piæ do Akademickiego
Klubu Alpinistycznego oraz
Klubu Wysokogórskiego w
Poznaniu.

W 1978 roku pierwszy raz
pojecha³ w Tatry i natych-
miast da³ siê poznaæ jako
osobowoœæ. Mówi¹c jêzy-
kiem œrodowiska alpinistycz-
nego, „robi³” bardzo trudne
drogi, takie, które zaskarbi³y
mu szacunek w³aœnie w tym
œrodowisku. A o to nowym
raczej trudno by³o wówczas i
trudno jest do dziœ. 

Z miłości do Andów

W 1980 roku Kudelski poje-
cha³ pierwszy raz w Himala-
je. Ale Góry Najwy¿sze jed-
nak go nie przytrzyma³y. Rok

póŸniej pojecha³ w Andy, i
jak mówi¹ znajomi, tam
w³aœnie odnalaz³ œwiat, który
go zafascynowa³. - Potrafi³ z
ekspresj¹ i bardzo plastycz-
nie opowiadaæ o tym, co mu
siê przydarza³o - mówi³a Do-
rota Fr¹tczak, gorzowska
dziennikarka, która dla nie-
istniej¹cego ju¿ „Kuriera Go-
rzowskiego” przeprowadzi³a
z Tadeuszem Kudelskim wy-
wiad rzekê. Zaznacza jed-
nak, ¿e Tadeusz Kudelski
nie mia³ zaufania do dzienni-
karzy i wiele wody musia³o w
Warcie up³yn¹æ, nim da³ siê
namówiæ na rozmowê. 

Kudelski wróci³ do Meksyku
w 1983 roku.

Potem poci¹gnê³o go po-
nownie  w najwy¿sze góry,
bo w Himalaje pojecha³ w
1985 i dwa lata potem. 

Ale przysz³o kilka lat po-
czekaæ na kolejn¹ wyprawê.
W 1995 roku Tadeusz Kudel-
ski ruszy³ wraz z przyjació³mi
Jerzym Sobolewskim i Sta-
nis³awem Dejnowiczem do
Afryki. Cel - Kilimand¿aro i to
na rowerze. Mimo, ¿e w³aœci-
wie nie wolno by³o tego ro-
biæ, on na szczyt wjecha³.
Rok póŸniej zamierza³ wje-
chaæ rowerem na Aconca-
quê (6961 m n.p.m.) - naj-
wy¿szy szczyt obu Ameryk
(najwy¿szy Ameryki Pó³noc-
nej to Mount McKinley - De-
nali 6190 m n.p.m.). Prawie
siê uda³o, jednak na szczyt
wspi¹³ siê bez roweru.

Pięć na pięciolecie radia

Kolejny raz w Andy ruszy³
w 1998 roku, na wyprawê
nazwan¹ „Piêæ szczytów na
piêciolecie Radia Gorzów”.
Zabra³ na tê wyprawê tak¿e

¿onê Ewê. - By³am pod Co-
topaxi, to czynny wulkan, ale
wesz³am na wysokoœæ 5 tys.
m i prawie umar³am. To nie
dla mnie - wspomina³a Ewa
Kudelska-Merc. Opowiada³a,
¿e wyprawa by³a po³¹cze-
niem dwóch stylów chodze-
nia po górach - sportowego,
takiego, jaki uprawia³ Tade-
usz oraz turystycznego, czyli
takiego jaki uprawia znacz-
nie wiêcej ludzi. 

Rok póŸniej, na pocz¹tku
1999 roku, Tadeusz Kudelski
ruszy³ kolejny raz w Andy,
tym razem towarzyszy³ mu
starszy syn Piotr, którego od
dzieciñstwa ojciec infekowa³
wysokimi górami. - No i zos-
ta³o mu do dziœ. Wspina siê
ca³y czas. A tamten czas
spêdzony tylko z ojcem
wspomina jako coœ bezcen-
nego i niezwyk³ego - opowia-
da³a Ewa Kudelska-Merc. 

W³aœnie ten wyjazd by³
przygotowaniem pod wio-
senn¹ wyprawê w Himalaje z
celem podstawowym - Mo-
unt Everest.

Czomolungma go
zatrzymała

Na spotkanie z Dachem
Œwiata, nie pierwszy zreszt¹
raz, Tadeusz Kudelski wyru-
szy³ kilka dni przed Wielka-
noc¹. - Nie chcia³am, ¿eby
tam jecha³ - mówi³a Ewa Ku-
delska-Merc. 

Gorzowianie z uwag¹ œle-
dzili losy wyprawy, któr¹ kie-
rowa³ Ryszard Paw³owski,
bardzo doœwiadczony hima-
laista. Trzecim w zespole by³
Jacek Mase³ko. Paw³owski
co jakiœ czas podsy³a³ do
kraju informacje o wyprawie.
Kiedy zapowiedzia³ atak

szczytowy, ca³e gorzowskie
œrodowisko ludzi zwi¹zanych
z górami zacisnê³o palce.
Mocno zacisnê³o. 

No i 18 maja 1999 roku
przysz³a d³ugo oczekiwana
informacja - wszyscy trzej
stanêli na Mount Everest,
stanêli na Dachu Œwiata. -
Sukces - cieszy³ siê alpinis-
tyczny Gorzów i bardzo licz-
na ekipa przyjació³ Tadeusza
Kudelskiego. A potem przy-
sz³a tragiczna wieœæ, ¿e je-
den z nich zosta³ na naj-
wy¿szej górze œwiata. Na
pocz¹tku nie by³o wiadomo,
który. Po kilku godzinach
okaza³o siê, ¿e Czomolun-
gma, góra gór zatrzyma³a u
siebie w³aœnie Tadeusza Ku-
delskiego. 

We wspomnieniach Ry-
szarda Paw³owskiego
mo¿na przeczytaæ, ¿e akcja
powrotu do bazy odbywa³a
siê w koszmarnych warun-
kach. Tak opowiada o zej-
œciu „Na Drugim i Pierwszym
Uskoku, jakby progach sta-
nowi¹cych jedne z g³ównych
trudnoœci technicznych. Na
drodze wejœcia na Everest
od Prze³êczy Pó³nocnej by³y
liny porêczuj¹ce. Miêdzy ni-
mi, tam gdzie prawdopodob-
nie zgin¹³ Tadzio, sporadycz-
nie. Nie widzia³em jak spa-
da³. Odleg³oœæ miêdzy nami
wynosi³a wtedy ok. 100 m w
pe³nym wystêpów i za³omów
terenie. Uwa¿am, ¿e by³ to
nieszczêœliwy wypadek, Ÿle
postawiony krok”. Szerpo-
wie, którzy wyruszyli na po-
szukiwanie zaginionego Ta-
deusza Kudelskiego, nie
znaleŸli nic.

Przyjaciele do dziœ siê za-
stanawiaj¹, jak to siê mog³o

wydarzyæ. Tadeusz Kudelski
by³ w optymalnym wieku, by³
znakomicie przygotowany,
po aklimatyzacji na wysoko-
œci w Andach. Ale nikt do tej
pory nie umie powiedzieæ, co
tam, w górze tak naprawdê
siê sta³o.

- Ewa, jego ¿ona, bardzo
d³ugo nie mog³a uwierzyæ, ¿e
Tadeusz zosta³ w Himala-
jach. Bardzo d³ugo nie mog³a
siê pogodziæ z t¹ wieœci¹.
Zreszt¹ jakiœ czas póŸniej w
koœciele przy ul. ¯eromskie-
go odby³o siê nabo¿eñstwo
w intencji Tadeusza Kudel-
skiego. Nie mo¿na go na-
zwaæ ¿a³obnym, bo rodzina
sobie tego nie ¿yczy³a.
Przyjecha³ na nie Ryszard
Paw³owski, zreszt¹ przyje-
cha³o znacznie wiêcej ludzi
- wspomina³a Dorota
Fr¹tczak.

Trzeba było wyroku sądu

W œrodowisku himalaistów,
ale i alpinistów, ludzi gór,
nie mówi siê, ¿e ktoœ zgin¹³
w górach, jeœli nie ma jego
cia³a. U¿ywa siê okreœlenia
- zagin¹³. Tak przez wiele
lat mówi³a mama Wandy
Rutkiewicz, wybitnej pol-
skiej himalaistki, która zos-
ta³a na stokach Kanczen-
dzongi w Himalajach (ju¿
po zdobyciu K2). Tak te¿
do tej pory mówi Ewa Ku-
delska. W 2001 roku jed-
nak zosta³a przeprowadzo-
na rozprawa s¹dowa, pod-
czas której Tadeusz
Kudelski zosta³ uznany za
zmar³ego. Rodzina mówi,
¿e trzeba to by³o jakoœ za-
koñczyæ, choæ po prawdzie
to siê dla nich nie zako-
ñczy³o do dziœ. 

Pojechał, zdobył i już nie wrócił         z Dachu Świata
Zanim pojecha³ na Mount Everest, wszed³ na 11 szczytów w Ameryce Po³udniowej i wjecha³ rowerem na Kilimand¿aro. 

Ostatnie pozdrowienia z drogi pod Mount Everest…
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Te i inne przedmioty ma Li-
dia Przyby³owicz, by³a dy-
rektor wydzia³u kultury
Urzêdu Miejskiego. Po raz
pierwszy czêœæ z nich poka-
za³a w Galerii w Gablotach w
ksi¹¿nicy wojewódzkiej.

- To nie jest ¿adna pasja,
¿adne hobby. Niektórzy tak
maj¹, ¿e gromadz¹. Moja
mama zbiera³a, moja siostra
zbiera, no i ja te¿ zbieram -
mówi Lidia Przyby³owicz i ra-
czej nie zgadza siê, aby na-
zywaæ j¹ kolekcjonerk¹.
Ró¿ne przedmioty po prostu
ma i ciesz¹ jej oko. 

Niezbieranie ró¿nych
przedmiotów, ³adnych, jak
podkreœla ich w³aœcicielka,
zaczê³o siê od s³onika z ko-
œci s³oniowej z 1935 roku.
Trafi³ do mamy Lidii Przy-
by³owicz. - Najczêœciej takie
ró¿ne drobne rzeczy przywo-
zi siê dzieciom. Jedni je
zbieraj¹, inni nie - mówi nie-
kolekcjonerka. Potem ona
sama dosta³a s³onika z Turcji
i jej zdaniem jest on naj³ad-
niejszy i najciekawszy w ko-
lekcji, bo wygl¹da jak zwierz
przedpotopowy.

Po s³oniku ró¿nych ³adnych
przedmiotów zaczê³o w do-
mu Lidii Przyby³owicz przy-
bywaæ. - Zadzia³a³a zasada -
³adne, to wezmê - opowiada.
I jak dodaje, nie pojawia siê
w tych przypadkach pytanie -
po co? 

Z czasem, jak zbiór przed-
miotów ró¿nych zacz¹³ siê
powiêkszaæ, zaczê³y siê
k³opoty. Bo to wszystko prze-
cie¿ musi gdzieœ staæ, to
trzeba odkurzaæ, trzeba szu-
kaæ w domu, który przecie¿ z
gumy nie jest, miejsca na ko-
lejne rzeczy. - Utrapienie to
jest, ale co zrobiæ - t³umaczy
ze œmiechem ich w³aœciciel-
ka.

Lidia Przyby³owicz zbiera
te¿ rzeczy powa¿ne. - Mam
ponad tysi¹c ksi¹¿ek. Stoj¹
w domowej bibliotece w
dwóch rzêdach. A jakby coœ
konkretnego trzeba by³o zna-
leŸæ, to proœciej bêdzie pójœæ
do biblioteki - mówi. Poza
tym ma oko³o 400 p³yt winy-
lowych, odpowiednio wiele
kompaktów - g³ównie z mu-
zyk¹ klasyczn¹, choæ i inne
rodzaje siê te¿ znajd¹. -
Mam ponad 1700 kartek po-
cztowych i pocztówek. Prze-
chowujê je w d³ugich pu-
de³kach w tapczanie - wyli-
cza. Najstarsza jest z 1918
roku i jest rodzinn¹ kores-
pondencj¹. - Jak zaczê³am
je przegl¹daæ pod k¹tem wy-
stawy, to odkry³am, jak zaj-
muj¹c¹ lektur¹ mo¿e byæ ich
czytanie. Bo s¹ tam kartki z

ró¿nych miejsc, ale i po-
cztówki od mojej córki, jesz-
cze jako dziecka. Wiele
ró¿nych historii siê przypomi-
na - opowiada. Rodzinny
zbiór uzupe³niaj¹ kartki po-
cztowe pisane do wydzia³u
kultury Urzêdu Miasta z
ró¿nych miejsc. - W tych
czasach, kiedy tam praco-
wa³am, to ka¿dy zespó³,
ka¿da grupa, która gdzieœ
tam jecha³a, na obóz, na fes-
tiwal czy z innej okazji, uzna-
wa³a za s³uszne s³anie do
nas pocztówek i ja je mam -
mówi.

Osobn¹ czêœci¹ s¹ przed-
mioty zwi¹zane z Japoni¹.
Jeszcze w czasach dyrekto-
rowania w gabinecie Lidii
Przyby³owicz sta³ ma³y japo-
ñski ogródek, codziennie
zagrabiany zgodnie z na-
strojem. Poza tym s¹ i inne
rzeczy z Kraju Kwitn¹cej Wi-
œni. 

- Mam te¿ coœ ze 30 solni-
czek. A to siê zaczê³o od wi-
zyty w Barcelonie. Zna-
laz³am takie ozdobione mo-
tywami z malarstwa Joana
Miro i kupi³am. Potem za-
czê³y przybywaæ nowe. I co
dziwne, choæ mam ich du¿o i
ró¿nych, to na co dzieñ
u¿ywamy takiej zwyk³ej
szklanej - t³umaczy. 

Kolejna ca³oœæ to ró¿nego
rodzaju naczynka. Na
przyk³ad na zu¿yte torebki
herbaciane. - Ja takiej her-
baty na sznurku nie pijam,

ale naczynka s¹ ³adne, na-
wet bardzo ³adne - t³umaczy.
Tak samo jest z wazonikami,
dzbanuszkami i dziesi¹tkami
innych przedmiotów. Poza
tym w domowej niekolekcji
jest te¿ srebrny karnecik ba-
lowy z ma³ym o³óweczkiem,
przedmiot ten nale¿a³ do ma-
my Lidii Przyby³owicz, a z
u¿ytku na dobre wyszed³ z
koñcem XIX wieku, kiedy
skoñczy³a siê epoka wielkich
balów dworskich i ziemia-
ñskich. Znakomicie, ¿e kar-
net siê zachowa³ i mo¿na
by³o go zobaczyæ w³aœnie w
Galerii w Gablotach.

- Nie mo¿na tego nazwaæ
zbiorem czy kolekcj¹. Ka¿dy
zbiór ma katalog, jest opisa-
ny, usystematyzowany, bywa
udostêpniany na profesjonal-
ne wystawy. Ja swoje przed-
mioty po prostu mam.
Ciesz¹ moje oczy - t³umaczy
Lidia Przyby³owicz. 

Informacja, o tym, ¿e zde-
cydowa³a siê pokazaæ je
publicznie, szalenie podoba
siê znajomym i by³ym
wspó³pracownikom. - To tyl-
ko pokazuje dystans, jaki Li-
dia Przyby³owicz zawsze
mia³a do siebie. Inna rzecz,
¿e nie wiedzia³am o jej pasji
- mówi jedna ze wspó³pra-
cownic by³ej dyrektor wy-
dzia³u kultury. Ma³o kto wie-
dzia³ o tym, ¿e pani dyrektor,
jak jest ci¹gle nazywana, ma
tak¹ pasjê. 

RENATA OCHWAT 
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Pojechał, zdobył i już nie wrócił         z Dachu Świata
Zanim pojecha³ na Mount Everest, wszed³ na 11 szczytów w Ameryce Po³udniowej i wjecha³ rowerem na Kilimand¿aro. 

Po słoniku zaczęło przybywać różnych ładnych przedmiotów
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W domowej niekolekcji jest też srebrny karnecik balowy z
małym ołóweczkiem
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To nie jest żadna
pasja, żadne hobby
Ksi¹¿ki, p³yty winylowe, kartki pocztowe, naczynka, dzbanuszki,
solniczki…

Na pamiêæ tragicznych wy-
darzeñ na cmentarzu w Lub-
nie ¿ona i synowie ustawili
pami¹tkowy obelisk w
kszta³cie zbli¿onym do bry³y
Mount Everestu. - Ufundo-
waliœmy te¿ tablicê ze sto-
sownym napisem, któr¹ w
Himalaje mia³ zawieŸæ Ry-
szard Paw³owski, ale nie
wiem, czy tak siê sta³o - mó-
wi³a ¿ona. Tablicy na Dachu
Œwiata jednak nie ma. 

Fajny facet

Kiedy Tadeusz Kudelski nie
jeŸdzi³ w góry, pracowa³ i zaj-
mowa³ siê rodzin¹. Swoj¹
przysz³¹ ¿onê Ewê pozna³,
kiedy ona by³a w ósmej kla-
sie podstawówki. - Razem
trenowaliœmy w Kolejowym
Klubie Sportowym Warta i
poznaliœmy siê na obozie
sportowym. Byliœmy razem
30 lat, z czego 22 w
ma³¿eñstwie - wspomina³a
Ewa Kudelska-Merc. 

Razem studiowali w AWF w
Gorzowie, ale Ewa jakoœ
nie podziela³a fascynacji
górskich najpierw ch³opaka
a potem mê¿a. - Upra-
wia³am inne dyscypliny
sportu, to wystarczy³o -
t³umaczy³a. 

Para pobra³a siê w 1977 ro-
ku i w tym samym urodzi³ siê
ich starszy syn Piotr. Rodzi-
na mieszka³a w wynajêtym
pokoju i jakoœ musia³a sobie
radziæ. 

Tadeusz po zakoñczonych
studiach pracowa³ jako nau-
czyciel wf, jednak czarne la-
ta stanu wojennego i jego
bezkompromisowa postawa
patriotyczna oraz obywatel-
ska sprawi³y, ¿e w 1983 roku
tê pracê straci³. Przyszed³
czas za³o¿enia w³asnej firmy,
która zajmowa³a siê robota-
mi budowlanymi i pracami na
wysokoœci. W miêdzyczasie
rodzina przeprowadzi³a siê
do w³asnego mieszkania na
osiedlu Piaski. Potem przy-
szed³ czas na dom w San-
tocku, gdzie do dziœ mieszka
m³odszy syn Pawe³. - Nie, on
siê nie wspina, ale te¿ lubi
adrenalinê, bo jest zawodo-
wym stra¿akiem - œmieje siê
jego mama.

Pañstwo Kudelscy prowa-
dzili bardzo otwarty dom,
przez który ca³y czas przewi-
jali siê znajomi i przyjaciele. -
Tadeusz by³ fantastycznym
koleg¹, znaliœmy siê ze stu-
diów, i ci¹gle jakoœ tak byli-
œmy blisko siebie, bo miesz-

kaliœmy na jednym osiedlu -
wspomina³ Janusz Dreczka.

Andy i Indie

Przyjaciele mówi¹, i¿ praw-
dziwie ukochanymi krainami
Tadeusza Kudelskiego by³y
Andy i Indie. - Mówi³, ¿e mu-
si jeŸdziæ do Indii, bo bez
nich czuje jakby siê dusi³. W
Indiach ³adowa³ akumulatory.
Indie by³y mu potrzebne do
¿ycia - mówi³a Dorota
Fr¹tczak. I dodawa³a, ¿e de-
cyzja o wyprawie na Dach
Œwiata by³a lekkim zasko-
czeniem dla przyjació³ i zna-
jomych. Dla niego Everest
nie by³ marzeniem ¿ycia. Po-
dobnie mówi ¿ona Ewa. -
Chcia³ pojechaæ i zdobyæ go,
ale to nie by³o najwiêksze je-
go marzenie. 

RENATA OCHWAT

P.S. O Tadeuszu Kudel-
skim powsta³a ksi¹¿ka auto-
rstwa Ewy Kudelskiej i Zbig-
niewa Szafkowskiego „Tade-
usz Kudelski. Gorzowski
himalaista 1954-1999”.
Zdjêcia dziêki uprzejmoœci
Multimedialnej Encyklopedii
Gorzowa Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej 

Tadeusz Kudelski przed Drogą Długosza i nad Kazalnicą - Tatry 1979
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20 maja, 70 lat temu w
Jêdrzejewie niedaleko Pi³y
urodzi³ siê Kazimierz Fur-
man. Nikt w rodzinie nie
przypuszcza³, ¿e to drobne
dziecko wyroœnie kiedyœ na
ciekawego poetê, nie mniej
ciekawego cz³owieka, który
stanie siê kimœ wa¿nym i
rozpoznawalnym w Gorzo-
wie, do którego krótko po je-
go urodzinach rodzina zje-
cha³a. Sam Kazimierz Fur-
man zawsze mówi³, ¿e on
tam d³ugo ¿yæ nie bêdzie, bo
tacy jak on szybko od-
chodz¹. I choæ mówi³ to jak-
by ¿artem, sam nie przy-
puszcza³, ¿e bêdzie proro-
kiem w³asnego losu. 

Odszedł w ciszy

To by³ pogodny paŸdzierni-
kowy dzieñ 2009 roku. Poeta
mia³ 60 lat i kilka miesiêcy.
Nauczyciele szykowali siê do
swojego œwiêta. Dzieci sz³y
do szko³y z kwiatami. Tylko
w jednym mieszkaniu przy
ul. Kosynierów Gdyñskich
nie by³o radoœci. W fotelu,
owiniêty w koc drzema³, wy-
dawa³o siê spokojnie,
szczup³y mê¿czyzna. Czu-
wali obok niego przyjaciele.
Kilka minut po 9.00 o poetê
upomnia³y siê boginie Parki.
Ekscentryczny poeta, cynik,
piewca ¿ycia, poeta Kazi-
mierz Furman po¿egna³ siê
ze œwiatem. Umar³ we w³as-
nym domu. Bo jeœli by³o coœ
na œwiecie, czego Kazimierz
Furman siê ba³, to na pewno
by³ to bia³y lekarski fartuch.

Poetą stał się późno

Kazimierz Furman urodzi³
siê w Jêdrzejewie ko³o Pi³y,
ale doœæ szybko trafi³ do Go-
rzowa, z którym to zwi¹zany
by³ przez ca³e ¿ycie. Tu sko-
ñczy³ ogólniak. Tu trochê
pracowa³. Tu w koñcu siê
o¿eni³ i to dwa razy. Tak¿e tu
urodzi³y siê jego dwie córki -
Aldona i Dagmara. 

No i w koñcu tu zadebiuto-
wa³ jako poeta. Mia³ wów-
czas 25 lat, du¿o jak na lite-
racki start. Bo jak sam opo-
wiada³, w dzieciñstwie i
m³odoœci jakoœ s³owo wi¹za-
ne zwyczajnie nie bardzo go
interesowa³o. Zadebiutowa³
w 1974 r. wierszem wydru-
kowanym w „Nadodrzu”, a
pierwszy tomik „Powrót do
os³upienia” wyda³ w 1976 r.
Od tamtej pory swoje utwory
wysy³a³ na liczne ogólnopol-
skie konkursy i niemal za
ka¿dym razem zdobywa³ ty-
tu³ laureata b¹dŸ wyró¿nie-
nie. Do 2005 r. wygra³ ok.
160 konkursów!, a poezjê
pozornie traktowa³ jak rze-
mios³o, na którym mo¿na
zarobiæ. Mawia³ wtedy, ¿e
musi obs³u¿yæ lampkê gór-

nicz¹ albo Popie³uszkê, w
zale¿noœci od tematyki kon-
kursu.

Ale w rzeczywistoœci Fur-
man poezjê traktowa³ bardzo
serio. Niejednemu poloniœcie
wytyka³ braki w wiedzy w tej
dziedzinie. Niejednej wielbi-
cielce t³umaczy³, na czym
polega sens jego twórczoœci.
Choæ niekoniecznie to lubi³.
Bywa³o, ¿e siê naburmusza³ i
nic nie by³o w stanie sk³oniæ
go do rozmowy o literaturze

w ogóle a o poezji w szcze-
gólnoœci. W tej dziedzinie nie
uznawa³ kompromisów,
zreszt¹ jak i w innych te¿.

Poetyckiego rzemios³a
uczy³ siê pocz¹tkowo od
Zdzis³awa Morawskiego. I
choæ w miarê szybko siê z te-
go patronatu wyzwoli³, to jed-
nak ci¹gn¹³ siê on za poet¹
bardzo d³ugo, niemal do ko-
ñca ¿ycia. Kazimierz Furman
d³ugi czas przyznawa³ siê do
patrona, ale pod koniec ¿ycia

sta³e wspominanie mentora
zaczê³o go irytowaæ. 

Epizod Medalikowo

Kiedy w Gorzowie zrobi³o siê
Furmanowi za ciasno, posta-
nowi³ przenieœæ siê do wiêk-
szej dwa razy Czêstochowy.
Nie bardzo chcia³ t³umaczyæ,
sk¹d akurat to miasto, ale wy-
jecha³. Wytrzyma³ tam tylko
rok. Po powrocie z Medaliko-
wa, jak od tego czasu pogar-
dliwie nazywa³ Czêstochowê,

t³umaczy³, ¿e nie odnalaz³ dla
siebie miejsca, bo nie by³o
tam, œrodowiska literackiego.
Poeta opowiada³, ¿e przez
ca³y rok pozna³ jedynie dwóch
poetów - ojca i syna. 

Nigdy ju¿ póŸniej do Czêsto-
chowy nie jeŸdzi³, nie bardzo
nawet lubi³ wracaæ wspomnie-
niami do tamtych chwil. 

Wiersze przy biurku

Po powrocie zamieszka³ w
Santocku, ale te¿ mu nie

bardzo pasowa³o. Bo odbie-
rany by³ jako niegroŸny dzi-
wak, a poza tym nie by³o tam
kiosku z pras¹. A od tej, po-
dobnie jak od piór wiecznych
uzale¿niony by³ od dziecka.
Opowiada³, ¿e kiedyœ jako
ca³kiem smarkaty dzieciak
zachyli³ ojcu 5 z³. - W naj-
bli¿szym kiosku kupi³em so-
bie „Murzi³kê” - takie ruskie
pisemko dla dzieci i wieczne
pióro. I tak mi zosta³o, ko-
niecznoœæ czytania gazet i
pisania piórami - opowiada³
czasami. Ale pisa³ tak¿e
d³ugopisem na kawiarnia-
nych serwetkach. Ceni³ jed-
nak te teksty, które pisa³ pió-
rem i na maszynie do pisa-
nia. Jak mu która czcionka
nie odbi³a, rêcznie wstawa³
znaki. Potem przesiad³ siê i
to bez k³opotów na kompu-
ter, ale pióra nigdy nie porzu-
ci³. 

W Santockowych czasach
zacz¹³ pracowaæ na etacie.
Dosta³ bowiem posadê w
dziale informacji i wydaw-
nictw Wojewódzkiego Domu
Kultury. I tu w³aœnie, przy

Z miłości do kobiety,     z ulubienia do piór
Drobny, wrêcz chudy mê¿czyzna z powiewaj¹cymi w³osami i szalikiem znikn¹³ nagle z pejza¿u miasta. 

Drobny, wręcz chudy mężczyzna z powiewającymi włosami i szalikiem zniknął nagle z pejzażu miasta… 
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Choæbyœ chcia³

Choæbyœ chcia³ dojœæ tam
Gdzie prowadzi ciê wzrok

Nie dojdziesz
Przed tob¹ zawsze nowa dal
Nigdy nie spojrzysz
Prowadzi ciê twej gwiazdy szlak
Po niebie st¹pasz z ni¹
Zapomnij
Bo kiedy spada jesteœ sam
Wœród w³asnych wspomnieñ

Przed tob¹ ci¹gle nowy œwiat
To za nim têsknisz w ka¿dym œnie
Lecz kiedy w s³oñcu budzisz siê
Ogarnia ciê nieludzki stres
Chcesz siê dogadaæ z takim dniem
I w œwiat iœæ z nim pod rêkê
A czujesz tylko wielki ¿al
I drêcz¹ ciê rozterki

Zachodzisz w g³owê sk¹d ten lêk
Sk¹d w tobie tyle z³oœci
Nie mo¿na wiêcej drêczyæ siê
Poszukaj swej mi³oœci

Naprawdê wielkie szanse masz
By los wzi¹æ w swe rêce
Musisz po prostu sob¹ byæ
Bo ¿ycie nie chce wiêcej 

KAZIMIERZ FURMAN

rrr
Ptak snu
Usiad³ mi na powiekach
Ciê¿ki jak kamieñ serca

Zatrzepota³ skrzyd³ami
Gotów odfrun¹æ

Trzyma³em go mocno w oczach
By nie spad³ w przepaœæ nocy

wwiieerrsszzee



Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego przej-
muje na swój garnuszek na-
sze szko³y artystyczne, czyli
liceum plastyczne oraz obie
szko³y muzyczne. Wicepre-
mier i minister w jednej oso-
bie podpisa³ ju¿ w tej spra-
wie stosowne kwity

Szko³y artystyczne znajd¹
swoje miejsce w trójk¹cie
ulic Warszawska, Szkolna i
Teatralna, czyli po s¹siedzku
z teatrem, filharmoni¹ i mu-
zeum. Dziêki temu powsta-
nie Kwarta³ Kultury, o którym

od kilku lat mówi¹ miejscy
urzêdnicy. S¹ ju¿ przygoto-
wane  w tym zakresie kon-
kretne plany i projekty. To
m.in. z tego powodu po-
wsta³o zamieszanie zwi¹za-
ne z przenosinami szkó³.

Poprawa warunków
kszta³cenia dla szkó³ arty-
stycznych i powstanie kultu-
ralnego kwarta³u na mapie
Gorzowa to rzecz wa¿na, ale
chyba nie najwa¿niejsza. Is-
totniejsze w moim przekona-
niu jest bowiem to, ¿e szko³y
artystyczne znajd¹ siê na

utrzymaniu ministra od kultu-
ry i nie bêd¹ obci¹¿aæ
bud¿etu miasta. Podobny
patent od lat æwiczy Zielona
Góra, gdzie przede wszyst-
kim na rzecz mieszkañców
miasta  dzia³aj¹ m.in. Regio-
nalne Centrum Kultury, filhar-
monia oraz oœrodek sportu
zwany wojewódzkim, które fi-
nansowane s¹ jednak z
bud¿etu województwa, bo to
przecie¿  instytucje mar-
sza³kowskie. Dziêki temu
miasto Zielona Góra zaosz-
czêdzone tym sposobem pie-

ni¹dze mo¿e poœwiêciæ na in-
ne cele. Na takich zasadach
funkcjonuje tak¿e tam i u nas
biblioteka oraz teatr. Szko³y
artystyczne w Gorzowie dalej
wiêc bêd¹ kszta³ciæ gorzows-
ka m³odzie¿ i to w lepszych
warunkach, ale ju¿ bezpo-
œrednio na koszt rz¹du RP.
To czysty i kulturalny interes!

Jeszcze gdyby tak Filhar-
moniê Gorzowsk¹ uda³o siê
przekazaæ ministrowi albo
chocia¿ marsza³kowi woje-
wództwa…

JAN DELIJEWSKI
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biurku, pisywa³ swoje wier-
sze. Œmia³ siê, ¿e jest za-
trudniony w charakterze ma-
szynisty. Na etacie spêdzi³
jedynie siedem lat, przez
resztê ¿ycia utrzymywa³ siê
ju¿ tylko z pisania. Wszyscy
znajomi i tak byli pe³ni podzi-
wu, ¿e wytrzyma³ a¿ siedem
lat w jednym miejscu. 

Powrót do Gorzowa 
i Miągwy

Kiedy ju¿ ostatecznie wróci³
do Gorzowa, zamieszka³
przy ul. Kosynierów Gdy-
ñskich. Razem z nim za-
mieszka³ piêkny czarny coc-
ker spaniel o wdziêcznym
imieniu K³opot. Dziwna to
by³a para. Pan - szczup³y,
niemal chudy, drobny
mê¿czyzna z d³ugimi w³osa-
mi i przepiêkny czarny pies,
wzorzec razy i tak zreszt¹
utrzymany. S¹siedzi i nie tyl-
ko tak zapamiêtali pana i
psa. K³opot ostatecznie trafi³
do innych w³aœcicieli, a z po-
et¹ zamieszka³y kolejne, ju¿
nie tak rasowe psy. Jego
ostatnia suczka mia³a oficjal-
nie na imiê Romni, ale Fur-
man przechrzci³ j¹ na
Mi¹gwê. Zwierzê reagowa³o
na obydwa miana. 

Kazimierz Furman t³uma-
czy³, ¿e wed³ug niego dom
jest zwyczajnie pusty, kiedy
nie ma czworonoga. 

Ostatnia gorzowska
bohema

Kazimierz Furman prowa-
dzi³ styl ¿ycia bliski bohemie
- nie dba³ o maj¹tek doczes-
ny ani o s³awê. By³ cz³owie-
kiem wolnym i nieograniczo-
nym przez konwenanse.
Przesiadywa³ w Lamusie,
Letniej, Jazz Clubie Pod Fi-
larami. Du¿o pali³. 

PrzyjaŸni³ siê ze wszystkimi
artystami, bywa³ w artystycz-
nych pracowniach gorzow-

skich malarzy. Zasiada³ przy
s³ynnym Stoliku numer Je-
den. Lubi³, jak ju¿ zosta³o po-
wiedziane, wieczne pióra,
których mia³ ca³kiem spor¹
kolekcjê, kocha³ ksi¹¿ki - bib-
lioteki móg³ poecie poza-
zdroœciæ ka¿dy, kto lubi czy-
taæ. 

Intrygowa³y go kobiety, z
którymi siê przyjaŸni³, które
kocha³, które go kocha³y, a
których on nie kocha³. Bo to
kobieta w³aœnie by³a g³ównym
tematem jego wierszy. 

Lubi³ sport. Dla wa¿nych
zawodów lekkoatletycznych
potrafi³ zarwaæ noce. Ale te¿
i wyniki tych najwa¿niejszych
recytowa³, jak inni tabliczkê
mno¿enia. Grywa³ w szachy.

Tu¿, przed œmierci¹, zaled-
wie kilka dni, odebra³ Na-
grodê Kulturaln¹ Prezydenta
„Motyla”. Ucieszy³ siê z niej.

Po œmierci zosta³ pochowa-
ny w Alei Zas³u¿onych na
cmentarzu komunalnym w
Gorzowie Wielkopolskim. 

Jakoœ tak jest, ¿e zawsze
na jego grobie pali siê
znicz…

Cześć Kazimierzu, czyli
stanął jego pomnik

- I znów siê zrobi³o tak, jak-
by by³ z nami. Choæ ja bym
bardzo chcia³a, tak bardzo,
¿eby by³ tu z nami. Przecie¿
nie musia³ umieraæ tak szyb-
ko - mówi³a m³odsza siostra
zmar³ego poety El¿bieta,
któr¹ Kazimierz Furman na-
zywa³ zawsze Dziuni¹ Elk¹,
na ods³oniêcie jego pomni-
ka, który stan¹³ dwa lata te-
mu przy Jazz Clubie Pod Fi-
larami. W ods³oniêciu rzeŸby
autorstwa znakomitego rze-
Ÿbiarza Andrzeja Moskaluka

wziê³a udzia³ tak¿e druga
siostra - Danuta. Obie przy-
nios³y bia³e ró¿e, najbardziej
ulubione kwiaty poety. 

Furman w metalu to z lekka
przygrabiony szczup³y
mê¿czyzna z rozwianym
w³osami wychodz¹cy sk¹dœ i
id¹cy dok¹dœ. 

Podczas uroczystoœci
ods³aniania pomnika, która
nie by³a nadêt¹ uroczystoœci¹
z przemówieniami i ca³ym
nudnym sztafa¿em przypisa-
nym tego typu uroczysto-
œciom, zagra³ Adam Ba³dych,
a przyjaciele i znajomi opo-
wiadali ciekawe i œmieszne
anegdotki z ¿ycia poety.

Bogus³aw Dziekañski, szef
Filarów, zaznaczy³ wówczas,
¿e w³aœnie Jazz Club, a
w³aœciwie naro¿nik ulic Ja-
gie³³y i D¹browskiego jest
najlepszym z mo¿liwych

miejsc do upamiêtnienia Ka-
zimierza Furmana. - On tu
wiele lat przesiadywa³.
S³ucha³ muzyki, coœ pisa³,
wyk³óca³ siê z nami o swoje
racje. By³. Siedzia³ zawsze
przy stoliku u wejœcia do ba-
ru. Dziœ naprzeciw tego
miejsca wisi jego zdjêcie.
Ca³y czas na nas patrzy -
mówi³ Bogus³aw Dziekañski.
I doda³, ¿e jak zna³ Kazimie-
rza, to na pewno czu³by siê
za¿enowany, czy zak³opota-
ny, widz¹c takie spotkanie. -
Ale mo¿e jednak nie. Bo jak
go zna³em, to on zawsze siê
tak wewnêtrznie cieszy³, ¿e
ktoœ go docenia. Ustawianie
siê bokiem do nagród to by³a
taka trochê poza - mówi³
Dziekañski. I wspomnia³, ¿e
by³ na pewno ostatnim
cz³owiekiem, który siê napi³
wódki z poet¹.

Ostatnia wódka z poetą

Kazimierz Furman d³ugo
czeka³ na nagrodê Motyla,
czyli nagrodê prezydenta
miasta za osi¹gniêcia kultural-
ne. Dosta³ j¹ w 2009 roku, na
zaledwie dwa tygodnie przed
œmierci¹. - Zasada by³a taka,
¿e nie mówimy, kto dosta³,
¿eby zaskoczenie by³o pe³ne.
Ale tu sprawa siê skompliko-
wa³a. Kazimierz s³ab³ coraz
bardziej. Nie by³o dobrze.
Ustaliliœmy z Ew¹ Hornik
(wówczas dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury), ¿e powiemy
mu o nagrodzie. Pojechaliœmy
do niego. No i ja mu mówiê,
¿e dostanie tê nagrodê. Na co
Furman do Ewy, bo tak za-
wsze do niej mówi³ - Mañka,
kup po³ówkê. Na co ja, ¿e to
chyba za du¿o, ¿e kto to wypi-
je. No to Furman - Mañka, kup
æwiartkê. Ostatecznie ja kieli-
szek wypi³em, a Kazimierz ju¿
nie da³ rady. Leki nie pozwo-
li³y. Mogê wiêc powiedzieæ, ¿e
napi³em siê z nim jako ostatni
- wspomina³ Dziekañski. A in-
ni przyjaciele poety tylko do-
dali, ¿e kiedy Kazimierz trafi³
na galê wrêczenia nagrody,
by³ ju¿ na wózku, pomaga³ mu
siê poruszaæ Wojciech Karnat
z Filarów, a komisja z nagrod¹
pofatygowa³a siê do poety.

RzeŸba Kazimierza Furma-
na to ostatecznie fundacja i
kolejny dar dla miasta Towa-
rzystwa Mi³oœników Gorzowa,
której twarzami s¹ mecenas
Jerzy Synowiec, biznesmen
Arkadiusz Grzechociñski i Le-
szek Rybka. To dziêki ich sta-
raniom uda³o siê ostatecznie
zebraæ wymagan¹ kwotê, aby
gotow¹ ju¿ i odlan¹ figurê wy-
kupiæ od odlewnika w Rokiet-
nicy. RzeŸba przeczeka³a tam
kilka lat, poniewa¿ nikt za bar-
dzo nie mia³ pomys³u, jak
zebraæ brakuj¹c¹ kwotê

RENATA OCHWAT

Gdyby tak filharmonię przekazać ministrowi…
To jest naprawdê bardzo dobra wiadomoœæ dla Gorzowa. 

Z miłości do kobiety,     z ulubienia do piór
Drobny, wrêcz chudy mê¿czyzna z powiewaj¹cymi w³osami i szalikiem znikn¹³ nagle z pejza¿u miasta. 

W Jazz Clubie Pod Filarami przywitał poetę, jak to wcześniej bywało, Bogusław Dziekański
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Szkoły artystyczne znajdą swoje miejsce w trójkącie ulic
Warszawska, Szkolna i Teatralna
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- Dyrektor kina Helios, ale
artystka, œpiewaj¹ca ar-
tystka. Co to siê sta³o, ¿e
przygotowa³aœ w koñcu
w³asny recital piosenki
francuskiej?

- To, ¿e ja œpiewam, wiado-
mym jest od dawna. Uœwia-
domi³am sobie niedawno, ¿e
mniej wiêcej, 20 lat ju¿ to
trwa. Nowoœci¹ jest rzeczy-
wiœcie recital. Do tej pory
by³o tak, ¿e ja raczej œpie-
wa³am w takich grupowych
przedsiêwziêciach. W Za-
duszkach, w koncertach
³¹czonych z ró¿nych okazji. I
teraz pomyœla³am, ¿e mo¿e
warto by³oby zrobiæ coœ sa-
mej, tym bardziej, ¿e
by³yœmy umówione z El¹ Ku-
czyñsk¹ i Ani¹ £aniewsk¹ na
coœ wspólnego we trójkê. Ale
Ania jest zajêta bardzo i
ci¹gle jakoœ nie uda³o siê
zgraæ terminu. W tym czasie
Ela mia³a ró¿ne badania, a
potem sta³o siê, to co siê
sta³o. Ela odesz³a. Wtedy mi
siê smutno zrobi³o, ¿e nie
uda³o nam siê jednak nic
zrobiæ. I wówczas zda³am
sobie sprawê, ¿e nie wolno
przegapiaæ momentów, które
przynosi ¿ycie oraz ¿e jed-
nak trzeba siê spieszyæ z ty-
mi rzeczami, które chce siê
w ¿yciu robiæ. Czas szybko
ucieka i nigdy nie wiadomo,
na co nam go jeszcze wy-
starczy. 
- Ale przecie¿ od wielu lat
robisz w³asne rzeczy, bo
przy pomnê „Noc z ki-
czem”, by³y piosenki Ag-
nieszki Osieckiej, by³y pro-
gramy dedykowane
wspomnianej El¿biecie Ku-
czyñskiej. Jakby to zebraæ,
to wyjdzie ca³y potê¿ny
worek dzia³añ artystycz-
nych. Z czego one wyni-
kaj¹? Z chêci uzupe³nienia
takiej sobie oferty kultural-
nej Gorzowa, czy te¿ z te-
go, ¿e zwyczajnie to lu-
bisz?

- Lubiê, to po pierwsze. A
po drugie, rzeczywiœcie w tej
ofercie gorzowskiej bardzo
mi brakuje tej „Krainy ³agod-
noœci”, ¿e tak j¹ nazwê. O ile
bowiem mamy fantastycznie
dzia³aj¹cy Jazz Club, równie
œwietnie dzia³aj¹c¹ Filharmo-
niê, która robi rzeczy kla-
syczne, albo niekiedy mniej
klasyczne, ale jednak oparte
o klasykê, mamy te¿ Teatr
Osterwy, natomiast ca³y
czas, moim zdaniem, braku-
je nam, zw³aszcza od chwili,

kiedy nie ma Grodzkiego
Domu Kultury, takiego miejs-
ca, gdzie mo¿na œpiewaæ,
ale i pos³uchaæ piosenki z
tekstem. Mnie to zawsze po-
ci¹ga³o, dlatego te¿ robiê ta-
kie rzeczy. Ten recital wyni-
ka³ tak¿e z czegoœ innego.
Otó¿ jakiœ czas temu i przez
zupe³ny przypadek za-
czê³am lubiæ t³umaczyæ pio-
senki. Znajomy mnie nama-
wia³, abyœmy zrobili w³aœnie
taki program z piosenkami
poetyckimi. Ale ja powie-
dzia³am, ¿e nie œpiewam w
innych jêzykach tylko po pol-
sku. Us³ysza³am, ¿e ten ko-
lega ma znajomego, który
pot³umaczy, wiêc nie ma pro-
blemu. No i oczywiœcie, jak
ju¿ dosz³o do momentu, kie-
dy trzeba by³o zacz¹æ pracê
nad recitalem, okaza³o siê,
¿e kolega zapomnia³, t³uma-
czeñ nie ma. Wobec czego
ja stwierdzi³am, ¿e ja to zro-
biê sama.
- Ale przecie¿ nie znasz
francuskiego.

- Nie znam, ale w dzisiej-
szych czasach to nie jest
du¿y problem. Istnieje coœ
takiego, jak t³umacz Google,
poza tym s¹ strony, na któ-
rych mo¿na przeczytaæ
t³umaczenia piosenek, mo¿e
nie dok³adne, ale mo¿na tam
przeczytaæ, o czym dany
tekst jest. Brakuje tam tego
wszystkiego, co ma piosen-
ka, czyli rytm, rym, fraza, ak-
cent, czyli tego, co tworzy
piosenkê. Tak naprawdê za-
bawa z t³umaczeniem pole-

ga³a na tym, aby te treœci,
które s¹ przet³umaczone i
znane, ubraæ w formê pio-
senki w³aœnie. Muszê przy-
znaæ, ¿e bardzo mi siê to
spodoba³o, ¿e zwyczajnie
siê rzuci³am na te t³umacze-
nia. I w³aœnie gdzieœ tam za-
czê³a siê przewijaæ Carla
Bruni, i kiedy na powa¿nie
zaczê³am myœleæ o recitalu,
to trzeba by³o wszystko ujed-
noliciæ, zbudowaæ pewn¹
ca³oœæ, no i wówczas
w³aœnie Carla Bruni robi³a
siê ca³oœci¹. 
- Czy te twoje wszystkie
dzia³ania artystyczne wy-
nikaj¹ z tego, ¿e jesteœ
córk¹ znakomitego mala-
rza i wychowa³aœ siê w
otwartym, artystycznym
domu?

- Nie wiem, z czego wyni-
kaj¹. Trudno tak analizowaæ
siebie. Ale mo¿liwe, ¿e tak.
Jako m³oda dziewczyna nie
mia³am takich inklinacji arty-
stycznych, bo dom by³
w³aœnie taki. Wówczas wy-
dawa³o mnie siê to takie na-
turalne i oczywiste. Sko-
ñczy³am matematykê na
Uniwersytecie Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, po-
sz³am wiêc w zupe³nie innym
kierunku. Ale potem okaza³o
siê jednak, ¿e siê wyrasta z
tego, co siê z domu wy-
nios³o. Ten wiatr artystyczny
by³ dla mnie tak oczywisty i
tak naturalny, ¿e w³aœciwie
tam siê czujê najlepiej. Jak
wchodzê do teatru, muzeum
czy Filharmonii to czujê siê

jak w domu. A w innych
miejscach siê tak nie czujê.
Naturalnym jest, ¿e tam
mnie ci¹gnie. 
- Jak oceniasz to, co siê
dzieje w gorzowskiej kultu-
rze? 

- A jak mogê oceniaæ? Źle.
- Ale przecie¿  kilka insty-
tucji oceni³aœ dobrze.

- No tak, ale przecie¿ nie
chodzi o to, aby tylko te insty-
tucje dŸwiga³y na swoich bar-
kach ca³¹ kulturê. Inna rzecz,
¿e te instytucje dzia³aj¹
dobrze, bo tam s¹ ludzie,
którym siê chce. Bo s¹ pas-
jonatami tego, co robi¹. Na-
tomiast miasto nie pomaga
absolutnie. Nie wspiera tego
wszystkiego. Tu trzeba byæ
wariatem, ¿eby pracowaæ w
kulturze. Szczêœciem, tych
wariatów kilku mamy. I
dobrze, ¿e oni s¹, bo gdyby
by³o inaczej, to tak naprawdê
niczego by nie by³o. A prze-
cie¿ kultura nie powinna siê
opieraæ jedynie na wariatach.
Zwyczajnie powinna siê opie-
raæ na bardzo silnych fila-
rach. Miasto powinno wie-
dzieæ, czego chce, co wspie-
ra i dlaczego. Ja mam
wra¿enie, ¿e miasto nie wie,
czego chce. St¹d te dzia³ania
s¹ tak chaotyczne i tak nie-
zorganizowane, takie - raz tu,
raz tu. No i rzecz jeszcze jed-
na. Stawanie na kulturê tak¹
najbardziej popularn¹, taka
najbardziej rozrywkow¹, te
Dni Gorzowa, które s¹ tak¹
kiczowat¹ zabaw¹ z muzyk¹
disco-polo, to b³¹d. Nie rozu-

miem i nie trafiaj¹ do mnie
argumenty, ¿e ludzie tego
chc¹. Nie na tym polega
wspieranie kultury w mieœcie.
Bo kultura to nie piwo, kie³ba-
sa z grilla i disco-polo. Kultu-
ra to kreacja pewnych wyda-
rzeñ, które trwaæ mog¹ cza-
sami d³u¿ej, bo nie da siê
pewnych rzeczy zrobiæ w
piêæ minut. Trzeba wspieraæ
takie projekty, takie wydarze-
nia, które s¹ wartoœci¹. 
- Gdybyœ mia³a zdefinio-
waæ, na co powinno
postawiæ miasto Gorzów,
to co to by by³o?

- My mamy bardzo dobre
pomys³y, na co powinniœmy
postawiæ. My jesteœmy prze-
de wszystkim miastem wielo-
kulturowym. I w³aœnie ona
powinna nas wyró¿niaæ. Ta
wielokulturowoœæ wynika z
tego, ¿e wszyscy tu sk¹dœ
przyjechaliœmy. Wa¿ne jest
te¿ i to, ¿e mieszkamy w mie-
œcie poniemieckim i ju¿ po-
trafimy z tym ¿yæ. Co wiêcej,
traktujemy tê spuœciznê nie-
mieck¹ jako swoj¹ w³asn¹.
Tym bardziej, ¿e to zaraz po
wojnie wcale nie by³o takie
oczywiste. A teraz to jest
oczywiste. Teraz zbieramy
stare niemieckie pocztówki,
jesteœmy dumni z tego, ¿e tu
by³ Landsberg. Zaczêliœmy
traktowaæ niemiecka historiê
miasta jako swoj¹ spuœciznê.
I na tym mo¿na budowaæ
bardzo ciekawe rzeczy, tym
bardziej, ¿e jesteœmy blisko
Niemiec, a wspó³praca pol-
sko-niemiecka mog³aby siê

odbywaæ w³aœnie na tej bar-
dzo ciekawej p³aszczyŸnie,
jak¹ jest wspólna historia. I to
chyba powinno iœæ w tym kie-
runku. To naturalnie jest trud-
ne. Ale jak najbardziej do
zrobienia. Móg³ to robiæ Dom
Historii Miasta, o którym
swego czasu by³o g³oœno. A
obecnie w mieœcie mamy za-
betonowany Kwadrat, powi-
tanie i zakoñczenie lata w
stylu disco. Dodaæ do tego
trzeba jeszcze wyciête drze-
wa. Miasto, które siê nazy-
wa³o miastem parków i ogro-
dów, czyli kojarzone by³o z
zieleni¹, sta³o siê czymœ
smutnym. Pamiêtam, jak tu-
taj ludzie przyje¿d¿ali, moi
znajomi z ró¿nych zak¹tków
nie tylko Polski, zachwycali
siê tym, ¿e mamy tyle parków,
i ¿e jest tak bardzo zielono. A
teraz robi siê coraz mniej zie-
lono, bo coraz wiêcej wycina-
my i coraz wiêcej betonujemy.
I dlatego tracimy te¿ trochê
swojej to¿samoœci. A po dru-
gie - robimy siê trochê zabe-
tonowani. 
- No w³aœnie, spróbuj
okreœliæ to¿samoœæ gorzo-
wianina, to jak byœ to zro-
bi³a?

- Moim zdaniem jest to
miasto, zreszt¹ jak to mówi³
prof. Bogdan Kunicki, œred-
niej wielkoœci. I ta œrednia
wielkoœæ to jest bardzo cieka-
wa rzecz. Bo z jednej strony
jest to miasto na tyle du¿e,
¿e nie zagl¹damy sobie w
okna i w garnki, czyli nie ma
tak jak na wsiach czy w nie-
du¿ych miasteczkach, ale te¿
jest na tyle ma³e, ¿e bardzo
du¿o ludzi siê zna. Tworzymy
takie ma³e spo³ecznoœci, do-
syæ zreszt¹ silne. I to jest cie-
kawe, to jest ta wartoœæ do-
dana. Bo mo¿na robiæ bar-
dzo du¿o wspólnych rzeczy.
Oczywiœcie, mam na myœli
rzeczy artystyczne. Przecie¿
tak naprawdê w tym gorzow-
skim œwiecie artystycznym
znamy siê wszyscy. I tak na-
prawdê robienie wspólnych
dzia³añ jest o wiele ³atwiejsze
ni¿ w Warszawie, Poznaniu,
Szczecinie czy Gdañsku.
Wystarczy zadzwoniæ do ko-
legi czy pójœæ z kimœ na kawê
i ju¿. Czasami siê lubimy,
czasami nie, ale jeœli trzeba
coœ zrobiæ, to to robimy. Jes-
teœmy zwyczajnie blisko sie-
bie, wiele o sobie wiemy.
Myœlê, ¿e tego nie docenia-
my, a szkoda bardzo. 
- Dziêkujê bardzo.

Kultura to nie piwo, 
kiełbasa z grilla i disco-polo
Z Monik¹ Kowalsk¹, dyrektor kina Helios i jednoczeœnie animatork¹ kultury, rozmawia Renata Ochwat

M. Kowalska: Jesteśmy zwyczajnie blisko siebie, wiele o sobie wiemy
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Metoda, któr¹ pos³ugujemy
siê na lekcjach - czêsto w
analizie zdarzeñ i w docho-
dzeniu do w³aœciwych wnio-
sków - oraz jej efekty obser-
wujemy co najmniej od kilku
lat w rzeczywistoœci. W tym
jednak przypadku nie bêdzie
czasu na korektê, bo to ope-
racja na ¿ywym organizmie,
a straty jakie ponieœliœmy i
ponosimy s¹ nie do odbudo-
wania przez dekady.

Kuleczka

Zaczê³o siê w czasach
pierwszej „Solidarnoœci”.
Gdy stawa³y wielkie kombi-
naty, kopalnie, stocznie,
szko³y pracowa³y. Nauczy-
ciele byli - wg dzia³aczy Nie-
zale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego - zbyt
s³abi, aby mogli walczyæ o
swoje. Wielu nie s³ucha³o i
zap³aci³o za tê woltê wysok¹
cenê.  Za nich sprawy mieli
za³atwiæ wtedy silniejsi. To
na ulicach dochodzi³o do
staræ z milicj¹, do wiêzieñ
wsadzano protestuj¹cych, a
do szko³y chodzi³o siê „nor-
malnie”. Przez szesnaœcie
miesiêcy wolnoœci uczono w
niej o Katyniu, agresji 17
wrzeœnia 1939 r. i powodach,
dla których „w³adza mia³a
rêce odr¹bywaæ” po 1956 ro-
ku (póŸniej te¿, ale ju¿ nie
wszyscy i nie wszêdzie). Nie
by³o jednak mowy o po-
wstrzymywaniu siê od pracy.
Trochê z pobudek egoisty-
cznych, bo w koñcu, jeœli sta-
nie edukacja, to robotnicy
zamiast walczyæ z w³adz¹
musieliby zostaæ z dzieæmi w
domu. Tak wiele zale¿a³o od
nauczycieli. I to wtedy roz-
pocz¹³ siê upadek, którego
œwiadkami jesteœmy dziœ.
Silni wywalczyli, to co chcieli,
a ci „teoretycznie” s³abi na-
wet nie mieli szans upom-
nieæ siê o swoje. Na
pocz¹tku lat 80-tych uchwa-
lono Kartê Nauczyciela i ona
mia³a za³atwiaæ wszystko.
Gdy obserwowaliœmy kryzys
PRL w po³owie lat 80-tych,
nauczyciele pracowali, prze-
prowadzali egzaminy i ¿yli
na œrednim poziomie. Nie
by³o kolorowo, ale zatrudnie-
nie w bud¿etówce, ochrona
przed zwolnieniem i przywi-
leje wynikaj¹ce z ustawy zro-
dzi³y w spo³eczeñstwie mit o
grupie, która nigdy nie dopo-
mina³a siê o swoje, a mimo
to funkcjonowa³a w przy-
zwoitych warunkach. Po ob-
radach Okr¹g³ego Sto³u i wy-

borach, gdy ca³y kraj po-
ch³ania³ kryzys, zmieniono
wszystko w szkole (pod-
rêczniki, programy naucza-
nia, wprowadzono religiê do
szkó³), ale utwierdzano prze-
konanie w spo³eczeñstwie,
¿e sprawami nauczycieli na-
le¿a³oby siê zaj¹æ na koñcu,
bo nie maj¹ najgorzej. 

Kulka

W strajku 1993 r. chodzi³o o
p³ace. Szalej¹ca inflacja,
kryzys polityczny, Rosjanie
wychodz¹cy z Polski, ale
niezbyt ochoczo. Do tego
zmieniaj¹ce siê rz¹dy,
k³ótnie prezydenta z rz¹dem
i samej wiêkszoœci parla-
mentarnej. Do tego s³abi pre-
mierzy i jeszcze s³absi mini-
strowie edukacji. Nauczycie-
le postanowili w tym chaosie
spróbowaæ zawalczyæ o swo-
je pensje, które relatywnie
traci³y wartoœæ najszybciej,
bo nie podnoszono ich wca-
le. Wtedy po raz pierwszy
spo³eczeñstwo i rz¹d zwró-
ci³y siê przeciwko nauczycie-
lom w dodatku z pogard¹.
Nauczyciele przegrali, a z ni-
mi przegrywa³a polska
szko³a. Od tej chwili wszyscy
wiedzieli lepiej jak powinna
ona funkcjonowaæ, a ci, któ-
rzy j¹ tworzyli, nie mieli ¿ad-
nego wp³ywu na to, jaka ona
ma byæ. Politycy wiedzieli
najlepiej.

Kula

W dwudziesty pierwszy
wiek wchodziliœmy z nowym
schematem wynagrodzeñ
nauczycieli. Podzia³ na czte-
ry grupy mia³ spowodowaæ,
¿e belfrzy mieli przez ca³e
¿ycie zawodowe kszta³ciæ
siê, podnosiæ swoje kwalifi-
kacje, a nierzadko je zmie-
niaæ. Gdy brakowa³o w szko-
le historyka, to polonista po
trzysemestralnych studiach
podyplomowych uczy³ histo-
rii. Gdy zabrak³o nauczyciela
do WOS-u, to historyk uczy³
wychowania obywatelskiego,
bo przecie¿ to pokrewne
przedmioty. W miêdzyczasie
robi³ studia. I tak matematy-
cy uczyli fizyki, biolodzy che-
mii albo na odwrót. Da³o
nam to ogromny wzrost stu-
dentów, wielkie wp³ywy
uczelni, które wyrasta³y w
ma³ych i œrednich miastach,
a nawet na wsiach powsta-
wa³y ich oddzia³y. Do tego
wszystkiego w szko³ach
œrednich wyl¹dowa³ wy¿ de-
mograficzny i za chwilê mia³

tak¿e zasiliæ te wy¿sze
szko³y zawodowe. Nauczy-
cielowi podniesiono pensje,
ale dopiero na ostatnim stop-
niu awansu zawodowego.
Ci, którzy ju¿ pracowali w
szkole odpowiednio d³ugo,
mogli staæ siê nimi niejako z
urzêdu po zdaniu szybkiego
egzaminu. Ci, którzy wcho-
dzili do zawodu, mieli per-
spektywê marnej pensji co
najmniej do 30-tki. Kata-
strof¹ w Polsce dla m³odego
nauczyciela po studiach by³o
to, ¿e nie móg³ pójœæ do teat-
ru czy kupiæ ksi¹¿ki. Nikt jed-
nak tego nie widzia³, bo
m³odych nauczycieli zwy-
czajnie zaczyna³o brakowaæ.
Studia pedagogiczne w dal-
szym ci¹gu cieszy³y siê po-
wodzeniem, ale do zawodu
trafi³ niewielki odsetek absol-
wentów wy¿szych uczelni.
Niestety, ale pojawi³a siê se-
lekcja negatywna. Pewny
etat, zabezpieczenie emery-
talne i niska pensja przesta³y
byæ atrakcyjne.

Lawina

Dziœ jesteœmy w miejscu
kompletnie innym, ale dodaj-
my, ¿e zdecydowanie gor-
szym. Œwiat mocno odjecha³
Polsce i Polakom. Jedynym
z czym mo¿emy konkurowaæ
z zagranic¹ to jest g³owa -
rozum - ukszta³towana i
ukierunkowana przez polsk¹
szko³ê. Widzimy polskiego

ucznia pn¹cego siê w ran-
kingach coraz wy¿ej, szes-
nastolatkowie osi¹gaj¹ wyni-
ki ponadprzeciêtne w ka¿dej
dziedzinie, porównuj¹c ich z
rówieœnikami z innych kra-
jów. Analiza SWOT, któr¹
przeprowadzaj¹ niemal¿e
ka¿de rz¹dy, ministerstwa
czy kuratoria, nie odpowiada
na pytanie najistotniejsze.
Dlaczego jest tak Ÿle, skoro
jest tak dobrze? Za tym
wszystkim stoi nauczyciel.
Ten niedoceniany, szkalowa-
ny, obra¿any i s³abo op³aca-
ny belfer. Pracuj¹cy ponad
si³y, mierz¹cy siê z dylema-
tami nt. ksi¹¿ki lub filmu w ki-
nie czy spektaklu w teatrze.
Dla w³asnego komfortu „za-
suwaj¹cy” na dwóch, trzech
etatach i bywaj¹cy w rodzin-
nym domu nierzadko go-
œciem. Nie jest dobrze, bo
dobry nauczyciel to szczêœli-
wy nauczyciel. Nie mo¿e byæ
szczêœliwy, bo jest zwyczaj-
nie niedoceniony ekono-
micznie.

To już jest koniec!
Koniec?

Likwidacja gimnazjów sta³a
siê faktem choæ zaczynali-
œmy dostrzegaæ, ¿e pomys³
na polsk¹ szko³ê XXI w. to
w³aœnie ten kierunek. Cofa-
my siê do PRL, a mentalnie
do œredniowiecza. Regu³y,
definicje i sztampa zast¹pi¹
wnioskowanie, dedukcjê i

kreatywnoœæ. Tego nie cof-
niemy, bo powrót do tego co
by³o, kosztowa³oby
spo³eczeñstwo zdecydowa-
nie za du¿o. Źle op³acany
nauczyciel, który ma praco-
waæ jeszcze wiêcej za rela-
tywnie mniejsz¹ pensjê, nie
nauczy dziecka choæby
stan¹³ na rzêsach. Gdy na-
st¹pi koniec strajku i wszys-
cy wróc¹ do swoich obo-
wi¹zków, a belfer nie
osi¹gnie swoich celów,
bêdzie mierzy³ siê z rzeczy-
wistoœci¹, z poczuciem prze-
granej sprawy. Dla polskiej
szko³y i ucznia bêdzie „loo-
serem”, a wiêc nikim. Uczeñ
nie bêdzie mia³ z kim siê œci-
gaæ i na kim wzorowaæ. I to
„¿e jesteœmy w dupie jest
jasne, ale problem w tym, ¿e
zaczynamy siê w niej
urz¹dzaæ” (Stefan Kisielew-
ski) jest przera¿aj¹ce. Wyda-
je siê, ¿e nie ma z tej drogi
odwrotu. O sile polskiej
szko³y stanowi obecnie
ostatnie pokolenie nauczy-
cieli mog¹cych podnieœæ j¹.
Jeœli oni poddadz¹ siê, to
bêdziemy norwidowskimi
niewolnikami, którym nawet
gdy urosn¹ skrzyd³a, to za-
miataæ nimi bêd¹ ulice.    

W 2019 r. nauczyciel ma
œrednio 43 lata. W zdecydo-
wanej wiêkszoœci to kobiety.
Nauczyciel staje siê powoli
rzemieœlnikiem a przestaje
byæ mistrzem. Autorytet zos-

ta³ zniszczony ci¹g³¹ mani-
pulacj¹ i szczuciem przez
w³adzê (nie tylko obecn¹, ale
w ogóle). M³odych nie ma, a
wyd³u¿enie œcie¿ki awansu
zawodowego i perspektywa
pensji gdzie indziej kusi
tak¿e tych, którzy maj¹ w so-
bie jeszcze wystarczaj¹co
du¿o energii, aby sprostaæ
wyzwaniom. Umiejêtnoœci
miêkkich belfrom nie braku-
je, a przebran¿owienie siê
dla osób o wysokich kwalifi-
kacjach nie stanowi a¿ tak
wielkiego problemu. Odej-
œcie z zawodu m³odego po-
kolenia spowoduje kata-
strofê, której w naszym kraju
nikt sobie nie wyobra¿a.

Nietrudno spojrzeæ na Po-
laków za 30 czy 50 lat. To
wspólnota bez perspektyw,
zmanipulowana i zdegrado-
wana do roli wykonawców
poleceñ. W¹ska elita intelek-
tualna spotyka siê na wie-
czornicach s³uchaj¹c Chopi-
na lub czytaj¹c Gombrowi-
cza. Szko³a nie jest
katalizatorem pomys³ów i
wyzwolicielem myœli, ale
spe³nia rolê realschule z cza-
sów epoki wilhelmiñskiej (za
Henrykiem Mannem). Trud-
no o bardziej z³owieszcz¹
wizjê Polski. Tych, którzy nie
rozumiej¹ o co idzie dziœ
walka, nic ju¿ nie jest w sta-
nie przekonaæ. Lepiej dla
nas, jeœli to zrozumiemy. 
LESZEK SOKO³OWSKI, nauczyciel

Kula śnieżna, czyli jak nauczyciel
staje się rzemieślnikiem
Tych, którzy nie rozumiej¹ o co idzie walka, nic ju¿ nie jest w stanie przekonaæ.

Tak jest od bardzo wczes-
nej wiosny do bardzo  póŸnej
jesieni. Jakby pó³ Gorzowa
wybra³o siê nagle w drogê
lub wraca³o do miasta z nie-
dzielnej wycieczki. Z wy-
cieczki na gie³dê na terenach
wokó³ dawnego Ursusa. 

Zastanawia mnie fenomen
tej gorzowskiej gie³dy.
Owszem, mo¿na tam kupiæ
przys³owiowe wszystko, czyli
myd³o, szwarc i powid³o. Re-
czy stare i nowe, w³asne i
kradzione. Mo¿na tam stra-
ciæ lub zarobiæ. A mo¿na
tak¿e coœ przek¹siæ albo i
najeœæ siê do syta. Wszystko
jednak odbywa siê i toczy w
okropnych polowych warun-

kach, a kiedy nieco popada -
wrêcz tonie w b³ocie. Ale lu-
dzie tam ci¹gn¹, jad¹ tam

ca³ym rodzinami, niekoniecz-
nie coœ kupiæ, ale chocia¿
pozwiedzaæ, popatrzeæ… A

¿e korki na drodze, w te i z
powrotem, ¿e parkowaæ trze-
ba niemal w rowie  - nikogo
to specjalnie nie przera¿a i
nie przestrasza. Nie mo¿e
byæ przecie¿ inaczej….

Mo¿e jednak pora pomy-
œleæ o zmianie miejsca, a
przede wszystkim warun-
ków do tego niedzielnego
handlowania, by nie przyno-
si³o wstydu i sromoty, ale
przede wszystkim by³o w
miarê cywilizowane. Z wy-
god¹, ale i korzyœci¹ dla
wszystkich zainteresowa-
nych.  Skórka warta jest wy-
prawki, ale trzeba pomyœleæ
i dzia³aæ.

JAN DELIJEWSKI

Skórka warta jest wyprawki, 
ale trzeba działać
Od lat w niedzielne przedpo³udnie na drodze do Baczyny tworz¹ siê gigantyczne korki.

Na gorzowskiej giełdzie można kupić niemal wszystko, czyli
przysłowiowe mydło, szwarc i powidło
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Kibice pi³ki no¿nej w daw-
nym Landsbergu mieli zde-
cydowanie wiêcej okazji ni¿
dzisiejsi sympatycy futbolu,
aby emocjonowaæ siê poje-
dynkami derbowymi, gdzie
stawk¹ by³y ligowe punkty.
Wynika³o to z tego, i¿ w 40
tysiêcznym przedwojennym
Landsbergu by³o sporo klu-
bów pi³karskich.  Szybki roz-
wój pi³karstwa nad Warta
mia³ miejsce zw³aszcza po
zakoñczeniu I wojny œwiato-
wej. Jednak krótko przed I
wojn¹ powsta³y ju¿ pierwsze
dru¿yny, które zrzesza³y en-
tuzjastów futbolu, który zy-
skiwa³ coraz bardziej na po-
pularnoœci. Najpierw w roku
1912 powsta³ pierwszy klub,
który w nazwie mia³ jedynkê
oraz datê powstania. By³ to,
wiêc 1 F.C. 1912, a zawodni-
cy i dzia³acze z dum¹ pod-
kreœlali, ¿e to w³aœnie oni byli
pionierami futbolu w mieœcie.
Pierwszy gorzowski klub pi³ki
no¿nej mia³ ¿ó³to-czarne bar-
wy, a wœród za³o¿ycieli byli
m.in. ¿o³nierze 54 nowomar-
chijskiego pu³ku artylerii po-
lowej, którego garnizon sta-
cjonowa³ w Landsbergu od
pocz¹tku XX wieku. Œmia³o,
wiêc mo¿emy wobec tego
klubu u¿yæ potocznej nazwy
„Kanonierzy”, a czêsto zda-
rza³o siê, ¿e 1 F.C.1912 roz-
grywa³ swoje mecze na pla-
cu koszarowym przy dzisiej-
szej ulicy Mieszka I. 

Powsta³e kilka lat wcze-
œniej, bo w 1905 roku, stowa-
rzyszenie gimnastyczno-
sportowe Jahn oprócz m.in.
sekcji gimnastycznej,
p³ywackiej mia³o tak¿e
sekcjê pi³karsk¹. Jak czyta-
my we wspomnieniach pre-
zesa Lehmanna w 1912 roku
sekcja pi³karska tego robot-
niczego stowarzyszenia za-
gra³a oficjalne spotkanie z
zespo³em Fichte Berlin, wy-
grywaj¹c 3:2. W 1913 roku
powsta³ kolejny klub- F.C.
Preussen (Prusy), który do

momentu rozpoczêcia II woj-
ny by³ jednym z
dominuj¹cych na sportowej
scenie Landsberga. Zawod-
nicy Preussen wystêpowali
w czarno-bia³ych strojach, a
od 1916 roku ju¿ nie pod na-
zw¹ klub pi³karski (F.C.), ale
klub sportowy (S.C.). Wy-
buch wojny zahamowa³ roz-
grywki ligowe, lecz po jej za-
koñczeniu powstaj¹ kolejne
kluby. S¹ to oprócz wcze-
œniej ju¿ wymienionych -Vic-
toria (czerwono-biali), L.S.V.
1923 ( barwy miasta), oraz
robotniczy Eintracht (czarno-
biali). Jedno ze Ÿróde³ histo-
rycznych wspomina równie¿
o istnieniu w roku 1921 klubu
o nazwie Hertha Landsberg,
lecz brak o nim wzmianki w
prasie z tego okresu oraz w
aktach gorzowskiego archi-
wum. Byæ mo¿e na gruncie
popularnoœci s³ynnej wów-
czas w Niemczech Herthy z
Berlina taki klub w Landsber-
gu powsta³, lecz brak infor-
macji o nim choæby w tabe-
lach czy relacjach z ligowych
spotkañ. 

Ciekawa historia wi¹¿e siê
z  Landsberger Spielvereini-
gung (Stowarzyszenie Gier),
które zosta³o za³o¿one w
1923 roku przez juniorów
graj¹cych do tej pory w klu-
bie S.C. Preussen. M³odzi
zawodnicy stwierdzili, ¿e nie
maj¹ szans na regularn¹ grê
w swoim klubie, po ukoñcze-
niu wieku juniora i za³o¿yli
w³asny klub, o co dzia³acze
Preussen mieli spore preten-
sje.  Nowy klub postanowi³
przyj¹æ trójkolorowe barwy
miasta za swoje. Na
pocz¹tku lat 30-ych powsta³
kolejny klub za³o¿ony przez
fabrykanta Jaehnego (FC
Jaehne), który wystawia³ na-
wet dwie dru¿yny w rozgryw-
kach ligowych, lecz istnia³
zaledwie trzy lata. Klub ten
mia³ niebiesko-bia³e barwy i
rozgrywa³ swoje mecze za-
zwyczaj na stadionie miej-

skim, a pi³karze wywodzili
siê oczywiœcie z za³ogi fabry-
ki. 

Kluby z Landsberga by³y
skupione w okrêgu Warty i
rozgrywa³y spotkania ligowe
zespo³ami z Witnicy, Myœli-
borza, Skwierzyny, Dêbna,
Kostrzyna. Przede wszyst-
kim rywalizowa³y jednak ze
sob¹ w licznych spotkaniach
derbowych, a wynika³o to z
faktu, i¿ w latach 20-ych XX
wieku istnia³o ju¿ kilka klu-
bów z Landsberga, a ka¿dy
z nich mia³ po trzy, a nawet
cztery dru¿yny seniorów,
które przynajmniej pocz¹tko-
wo, wystêpowa³y w tej samej
lidze. Spotkañ derbowych
by³o, wiêc pod dostatkiem,
rozgrywano je praktycznie,
co tydzieñ. Do tego docho-
dzi³y jeszcze mecze juniorów
oraz oldbojów. Sporym pro-
blemem dla raczkuj¹cego w
Landsbergu futbolu by³ brak
odpowiedniego boiska, gdy¿
stadion pozostawa³ w sferze
marzeñ. G³ówn¹ aren¹ spot-
kañ by³ dzisiejszy Plac Grun-
waldzki (wówczas zwany
Musterplatz, a póŸniej Plac
SA), a mecze rozgrywano
przewa¿nie w niedzielê ju¿
od samego rana od godziny
8 do pierwszych ciemnoœci.
Teren dzisiejszego Placu
Grunwaldzkiego prze¿ywa³
prawdziwe oblê¿enie i

czêsto trudno by³o znaleŸæ
wolny termin, a sporo spot-
kañ by³o przek³adanych z po-
wodu braku miejsca w grafi-
ku. Sam plac pozostawia³
wiele do ¿yczenia, a w lokal-
nej prasie pojawia³y siê pyta-
nia o to, kiedy wreszcie po-
wstanie w Landsbergu sta-
dion z prawdziwego
zdarzenia. 

O trawiastej murawie na
tym placu pi³karze mogli tyl-
ko pomarzyæ, dominowa³
¿wir i piasek, a w lecie nad
boiskiem unosi³y siê tumany
kurzu. Jesieni¹ zaœ poja-
wia³y siê ogromne ka³u¿e i
boisko przypomina³o jedno
wielkie bajoro. Co ciekawe w
tych pionierskich dla pi³ki
czasach bramki przed me-
czem wkopywano w ziemiê,
a tu¿ po meczu wykopywano
i zanoszono do szopy
w³aœciciela restauracji, która
mieœci³a siê na rogu Muster-
platz. W³aœcicielem gospody
by³ wówczas Bandt, a starsi
gorzowianie kojarz¹ j¹ pod
nazw¹ Casablanki czy pó-
Ÿniej Karczmy S³upskiej.
Doœæ grania w takich warun-
kach mieli pi³karze S.C.
Preussen, którzy dziêki ope-
ratywnoœci dzia³aczy docze-
kali siê piêknego obiektu na
ulicy Kobylogórskiej. Powsta³
on ju¿ w 1923 roku na ty³ach
popularnej wœród mieszka-

ñców Landsberga restauracji
Victoriagarten, a teren zaku-
piono od w³aœciciela gospo-
dy. Zbudowano tam dwa bo-
iska z bie¿ni¹, szatnie, kasy
biletowe, a nawet trybunê, a
ca³oœæ by³a ogrodzona. Dzi-
êki zamontowanym na da-
chu trybuny reflektorom
czarno-biali trenowali tak¿e
póŸnym popo³udniem. Klub
oprócz pi³karzy posiada³
sekcjê lekkiej atletyki, boksu
oraz tenisa. W póŸniejszym
okresie powsta³y w³aœnie w
pobli¿u boisk korty tenisowe.
Co ciekawe na zaproszenie
S.C. Preussen na ich obiek-
tach goœci³a nawet Hertha
Berlin, która przyje¿d¿a³a do
Landsberga na mecz towa-
rzyski, jako pi³karski mistrz
Niemiec, m.in. w 1929 roku. 

W 1933 roku przesta³a ist-
nieæ na wskutek problemów
finansowych Victoria, która
zosta³a za³o¿ona w 1919 ro-
ku. Czerwono-biali nie mieli
w³asnego boiska oraz
szczêœcia do prezesów, któ-
rzy siê czêsto zmieniali i nie
byli zbyt gospodarni. Likwi-
dator klubu zasta³ oprócz
pustej kasy i d³ugów, jedynie
dwie pi³ki i bramki, dratwê z
ig³¹ oraz komplet u¿ywanych
strojów. Z powodu kryzysu
gospodarczego w po³owie
lat 30-ych przesta³ istnieæ
fabryczny klub FC Jaehne,
a pojawi³y siê nowe kluby
zwi¹zane z nazistami. Mo-
wa tu o dru¿ynach
z³o¿onych z cz³onków  miej-
scowej SA oraz SS, które
spotyka³y siê z innymi eki-
pami z Landsberga i okolic.
Stronnicza prasa informo-
wa³a m.in. o tym jak to bru-
natne koszule prezentuj¹
kombinacyjny futbol i roz-
prawiaj¹ siê z lokalnymi ze-
spo³ami. By³y to jednak tylko
spotkania towarzyskie, a
dru¿yny te nie by³y zg³asza-
ne do rozgrywek ligowych.
Najwiêksz¹ popularnoœci¹
cieszy³y siê przede wszyst-
kim spotkania derbowe mi-
êdzy S.C. Preussen, a Ein-
trachtem, które potrafi³y
zgromadziæ oko³o 2500 kibi-
ców. Informowa³ o tym m.in.
berliñski tygodnik pi³karski
Fussball-Woche. Eintracht
oraz stowarzyszenie Jahn
by³y klubami robotniczymi i
nie wystêpowa³y w ligach
bur¿uazyjnych, jak to wów-
czas nazywano, a mia³y
swoje osobne rozgrywki.
Kluby te jednak rozgrywa³y
liczne mecze towarzyskie z
pozosta³ymi zespo³ami z
Landsberga, co zawsze
wzbudza³o ciekawoœæ kibi-
ców oraz stwarza³o mo¿li-
woœæ porównania poziomu
klubów robotniczych i
bur¿uazyjnych. Przyk³ado-
wo w 1926 roku Eintracht
mia³ a¿ 113 zawodników, a

sekcja pi³karska stowarzy-
szenia Jahn liczy³a 57 pi³ka-
rzy. S.C. Preussen nato-
miast w rozgrywkach wysta-
wia³ czêsto po cztery
dru¿yny, a 1 F.C. 1912,
L.S.V. czy Victoria po trzy
zespo³y. W 1933 roku nazi-
œci zlikwidowali sportowe
zwi¹zki robotnicze oraz ich
rozgrywki, a w Landsbergu
dosz³o do fuzji Eintrachtu z
najstarszym 1 F.C. 1912, a
nowy klub pod nazw¹ Ein-
tracht 1912 rozgrywa³ swoje
spotkania tam, gdzie dziœ
znajduje siê stadion ¿u¿lo-
wy. W³aœnie po fuzji zespo³y
Eintrachtu 1912 oraz S.C.
Preussen wyraŸnie zdomi-
nowa³y pozosta³e dru¿yny z
Landsberga i do pocz¹tku II
wojny walczy³y tylko miêdzy
sob¹ o palmê pierwsze-
ñstwa w mieœcie nad Wart¹.
Stawk¹ by³ równie¿ awans
na zaplecze tzw. Gauligi,
czyli najwy¿szej klasy roz-
grywkowej w III Rzeszy i ry-
walizacja z mocnymi kluba-
mi z Berlina. Wyniki tych
spotkañ derbowych by³y
ró¿ne, ale wygrana z s¹sia-
dem zza miedzy liczy³a siê
bardziej ni¿ z innymi rywala-
mi, choæby nawet z Berlina. 

Wa¿nym aspektem tej ry-
walizacji derbowej, który do-
dawa³ jej kolorytu by³ fakt,
¿e spotyka³ siê biedny ro-
botniczy klub, a za taki
uchodzi³ w Landsbergu
Eintracht, z klubem boga-
tym, jakim by³ w oczach
mieszkañców S.C. Preus-
sen. Jednak jedni i drudzy
mieli swoich wiernych kibi-
ców w mieœcie. Zwyciêstwa
œwiêtowano w klubowych
lokalach, gdzie znajdowa³y
siê puchary, zdjêcia, ko-
szulki, czy tablice upamiêt-
niaj¹ce poleg³ych zawodni-
ków w I wojnie. Przyk³ado-
wo S.C. Preussen mia³
swój klubowy lokal w gos-
podzie Langer Darm przy
Richtstrasse 69 (dziœ ulica
Sikorskiego), aczkolwiek tu¿
po meczu wypijano tak¿e
kufel piwa w restauracji Vic-
toriagarten, który znajdowa³
siê obok klubu. Przy czym
oba zespo³y nie chcia³y wy-
stêpowaæ na stadionie miej-
skim, który powsta³ w 1929,
gdzie dziœ mecze rozgrywa
gorzowski Stilon. Wola³y
prezentowaæ siê na w³as-
nych boiskach, gdy¿ za tre-
ningi oraz mecze na stadio-
nie magistrat pobiera³
op³aty. Niestety, po wspa-
nia³ym obiekcie S.C. Preus-
sen na Kobylogórskiej,
gdzie landsberscy kibice do-
je¿d¿ali tramwajem, nie ma
ju¿ œladu, a tam gdzie swoje
mecze rozgrywa³ Eintracht
1912 mamy dziœ stadion
¿u¿lowy.

PRZEMYS³AW DYGAS

Derby piłkarskie w dawnym Landsbergu
Do pi³karskich derbów o ligowe punkty dochodzi w Gorzowie bardzo rzadko. 

r  e  k  l  a  m  a

Piłkarze Preussen występowali w czarno-białych strojach, a
od 1916 roku już nie pod nazwą klub piłkarski (F.C.), ale
klub sportowy (S.C.)
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- Nie wiem kim by³bym,
gdybym nie trafi³ na tor
¿u¿lowy. Mo¿e zwyk³ym
bandziorem lub chuliga-
nem… - zastanawia siê Mi-
ros³aw Æwik³a, znany przed
laty ¿u¿lowiec Stali Gorzów,
potem Ostrovii Ostrów Wlkp.

Miros³aw Æwik³a urodzi³ siê
11 lutego 1954 roku w
Szczecinie. Po kilku latach
rodzice podjêli decyzjê o
przeprowadzce do Œwinouj-
œcia, ale minê³o kolejnych kil-
ka lat i wszyscy znaleŸli siê
w Gorzowie. - Mama chcia³a,
a poniewa¿ pojawi³a siê
okazja do zamiany mieszka-
nia z kimœ z rodziny, to zna-
leŸliœmy siê w Gorzowie -
wspomina.

Dotrwali tylko w czwórkę

Po przeprowadzce rodzina
Æwik³ów zamieszka³a przy
ul. Fabrycznej. Ojciec pana
Miros³awa wygospodarowa³
jeden pokoik i wynaj¹³ go
Wojciechowi Juraszowi,
znanemu wówczas ¿u¿low-
cowi. Ma³y Mirek bardzo z te-
go siê ucieszy³. Dziêki temu
mia³ znajomoœci i ³atwiej by³o
mu dostaæ siê do parkingu
po meczu czy treningu
¿u¿lowców. A tam z pasj¹
czyœci³ motocykle Pogorzel-
skiemu, Padewskiemu, Mi-
gosiowi czy Jancarzowi. W
zamian dostawa³ prawdziwe,
¿u¿lowe okulary. Kiedy szed³
na podwórko i razem z kum-
plami œciga³ siê na rowerach
oczywiœcie z dum¹ zak³ada³
okulary. Gdy ju¿ stuknê³a mu
18-stka poszed³ do szkó³ki.
Nigdy nie siedzia³ na moto-
cyklu, raz tylko na Komarku.
Chcia³ wczeœniej spróbowaæ
jazdy, ale mama powie-
dzia³a, ¿e mu nie podpisze
zgody. Nie chcia³a mieæ go
na sumieniu. Wiosn¹ 1972
roku by³ ju¿ pe³noletni i niko-
go nie musia³ pytaæ siê o
zdanie. Trafi³ na najwiêkszy
w historii klubu nabór. Na li-
œcie pojawi³o siê ponad 280
chêtnych.

- Z³apa³em siê za g³owê jak
to zobaczy³em - opowiada
dalej Miros³aw Æwik³a. - Mi
pierwszy trening wyznaczo-
no po dwóch miesi¹cach.
By³em za³amany. Na
szczêœcie tylko przez chwilê.
Kiedy us³ysza³em, ¿e bez
prawa jazdy nie mam co tu-
taj szukaæ, ucieszy³em siê,
¿e mam tyle czasu i natych-
miast pobieg³em wyrobiæ ten
dokument - wyjaœnia.

Treningi szkó³ki prowadzi³
Andrzej Pogorzelski. Tempo
wykruszania siê adeptów
by³o piorunuj¹ce. Wystar-
czy³o, ¿e jeden upad³ i kolej-
nych dziesiêciu ucieka³o do

domów. Pogorzelski mia³
równie¿ w³asne, twarde za-
sady rekrutacji. Wystarczy³o
mu, ¿e ktoœ przejecha³ kilka
okr¹¿eñ i albo dostawa³ na-
stêpn¹ szansê albo by³ wy-
ganiany.

- Do jesieni dotrwa³o nas
czterech - kontynuuje Mi-
ros³aw Æwik³a. - Oprócz
mnie byli to Andrzej Mielcza-
rek, Jan Puk i Janusz Tara-
sewicz. - Licencjê zdawali-
œmy przed jednym z meczów
ligowych. Stres by³ ogromny.
Na trybunach by³o mnóstwo
ludzi. Zreszt¹ ja
prze¿ywa³em ten egzamin
d³ugo wczeœniej. Pamiêtam
jak wczeœniej, podczas inne-
go meczu, mieliœmy biegi po-
kazowe. Chodzi³o o pozna-
nie klimatu meczowego. Jak
zobaczy³em tych kilka tysi-
êcy ludzi, to po starcie wje-
cha³em prosto w p³ot. Za-
pomnia³em skrêciæ w lewo -
œmieje siê, choæ wtedy do
œmiechu mu nie by³o. 

Licencjê zda³ jednak spo-
kojnie, mia³ nawet najlepszy
czas z wszystkich zdaj¹cych.
Potem trafi³ ju¿ pod skrzyd³a
Edwarda Jancarza, który po
odejœciu Pogorzelskiego do
Unii Leszno prowadzi³ trenin-
gi z najm³odszymi.

Brakowało chłodnej głowy

Przez nastêpne lata Mi-
ros³aw Æwik³a zyska³ wielk¹
sympatiê kibiców. I to nie tyl-
ko dlatego, ¿e wyró¿nia³ siê
bujn¹ czupryn¹. Po prostu
nie uznawa³ kompromisów.
Szybko sta³ siê jednym z naj-
bardziej widowiskowo
je¿d¿¹cych juniorów Stali.
Zawsze chcia³ wygraæ,
czêsto z tego powodu noto-
wa³ upadki. Dzisiaj po latach
uwa¿a, ¿e brakowa³o mu
zimnej g³owy. Jak wsiada³ na
motocykl myœla³ tylko o tym,
¿eby jako pierwszy dojechaæ
do mety. A ¿e umiejêtnoœci
nie by³y jeszcze najwy¿sze,
z t¹ jazd¹ bywa³o ró¿nie.

- Kiedyœ z meczu z Poloni¹
Bydgoszcz le¿a³em trzy razy
a mimo to wyprosi³em u tre-
nera Nieœcieruka, ¿eby pu-
œci³ mnie do jeszcze jednego
wyœcigu i z Bogusiem Nowa-
kiem wygraliœmy wa¿ny bieg
podwójnie - przypomina.

W lidze Miros³aw Æwik³a
zdoby³ w sumie niewiele
punktów, ale trafi³ na z³oty
okres Stali. Na przestrzeni
piêciu sezonów jazdy wy-
st¹pi³ w 23 spotkaniach, w
których wywalczy³ z bonusa-
mi 19 punktów. Da³o mu to
jednak cztery z³ote i jeden
srebrny medal dru¿ynowych
mistrzostw Polski. Sporo je-
Ÿdzi³ jeszcze w imprezach

m³odzie¿owych, czasami
stawa³ na podium. Choæby w
1976 roku, kiedy w jednym
takim turnieju uleg³ tylko Ro-
manowi Jankowskiemu.

- W tym czasie w Stali 6-7
zawodników by³o pewnych
miejsca w sk³adzie, a kolejna
grupa walczy³o o to ostatnie
- t³umaczy. - Mi brakowa³o
cierpliwoœci. Chcia³em jak
najszybciej i ryzykowa³em. Z
technik¹ zaœ by³em na ba-
kier, bo by³y to czasy, ¿e or-
ganizowano ma³o imprez
m³odzie¿owych. Najczêœciej
moje szar¿e koñczy³y siê
upadkami i pot³uczeniami.
Do tego gorzowski tor za-
wsze by³ trudny technicznie.
To by³ i jest dalej tor dla
myœl¹cych, a nie dla waria-
tów. Szczególnie ciê¿ki jest
drugi ³uk - uwa¿a i dalej mó-
wi, ¿e du¿o w tym okresie
pomóg³ mu Jerzy Padewski.

- Jurek by³ nerwusem i nie
móg³ patrzeæ na moje wyczy-
ny. Kiedyœ wzi¹³ mnie,
po³o¿y³ na torze kulki papie-
rowe i powiedzia³, ¿e nie wol-
no mi za nie wyjechaæ. Tak
siê nauczy³em jeŸdziæ bli¿ej
krawê¿nika, bo wczeœniej
preferowa³em jazdê po sze-
rokiej i nie zawsze mieœci³em
siê w torze - podkreœla. 

Poszli w kajdankach

Miros³aw Æwik³a wspomi-
naj¹c czasy jazdy w Gorzo-
wie zwraca uwagê na to, ¿e
choæ by³ w zespole wielkich
gwiazd nigdy nie czu³ siê
tym gorszym, s³abszym.

- Tworzyliœmy zgran¹ i su-
per paczkê - kontynuuje. -
Nie by³o dystansu pomiêdzy
przyk³adowo Jancarzem a
m³odymi. Zreszt¹ z Zenkiem
Plechem byliœmy œwietnymi
kumplami. Razem mieszkali-
œmy na S³onecznej w kawa-
lerkach, wspólnie jeŸdziliœmy

na mecze Warszaw¹ ojca
Zenka. Zenek sporo w tym
czasie nawywija³. Kiedyœ
za³atwi³ prawdziwe kajdanki
od znajomego milicjanta. I
nawet nie zauwa¿y³em jak
mnie przypi¹³ do kaloryfera.
By³o to w dniu zawodów. Po-
œmialiœmy siê i w pewnej
chwili mówiê, ¿eby mnie od-
pi¹³, bo ju¿ trzeba jechaæ na
stadion. Dopiero w tym mo-
mencie kapn¹³ siê, ¿e nie
wzi¹³ kluczyków. Poradzi³ so-
bie jednak przy pomocy
wsuwki do w³osów. Ma³o mu
by³o i na meczu niepo-
strze¿enie spi¹³ rêce Nowa-
ka i Jancarza. I ch³opacy szli
do prezentacji w kajdankach
- œmieje siê. 

A¿ dziw bierze, ¿e przez
ca³¹ karierê Miros³aw Æwik³a
nie mia³ nic z³amanego. Raz
przytrafi³a mu siê tylko po-
wa¿niejsza kontuzja. By³o to
wiosn¹ 1975 roku w towarzy-
skim meczu z Falubazem.
Zdefektowa³ mu motocykl na
wejœciu w ³uk i jad¹cy za nim
Jan Ratajczak wpad³ na nie-
go z ogromn¹ si³¹.

- A¿ mi kask zlecia³. Mieli-
œmy wtedy takie pilotki. Po-
cz¹tkowo stwierdzono tylko
wstrz¹œnienie mózgu, ale po
czasie mia³em wylew krwi do
opon mózgowych. Dwa mie-
si¹ce przele¿a³em w szpitalu
- dodaje.

W trakcie kariery mia³ kilka
razy wstrz¹œnienie mózgu.
By³ moment, ¿e jeden z leka-
rzy sportowych nie chcia³
podpisaæ mu zgody na dal-
sze uprawianie sportu. Do-
piero po wizycie we wroc³aw-
skiej klinice i szczegó³owych
badaniach okaza³o siê, ¿e
mo¿e dalej startowaæ, ale
gdzieœ tam zapali³o mu siê
œwiate³ko, ¿e jednak trzeba
zacz¹æ jeŸdziæ spokojniej.
Zgodzi³ siê wiêc na propo-
zycjê drugoligowej Sparty
Wroc³aw i w 1978 roku prze-
niós³ siê do stolicy Dolnego
Œl¹ska. Nie na d³ugo.

- By³em na kilku przedse-
zonowych treningach oraz
wyst¹pi³em w turnieju towa-
rzyskim. Dzia³acze nie do-
trzymali jednak wczeœniej
ustalonych warunków. Nie
by³y one wygórowane. Cho-
dzi³o o kwaterê i pracê. Kie-
dy zaczêli siê migaæ, wró-
ci³em do Gorzowa, ale Stal
nie dosta³a z powrotem pa-
pierów z Wroc³awia. Da³em
sobie spokój i zacz¹³em pra-
cowaæ jako kierowca - wyja-
œnia.

Miał jeździć rok, pozostał
na zawsze

W nastêpnym roku prze-
niós³ siê Ostrowa za spraw¹

Andrzeja Pogorzelskiego,
który w 1978 roku pracowa³
w tym klubie jako trener. 

- Spotkaliœmy siê przypad-
kowo pod koniec roku w
S³owiañskiej, najlepszej chy-
ba wtedy gorzowskiej restau-
racji. Po¿yczyliœmy sobie
wszystkiego najlepszego,
ale zapyta³ siê mnie, czy nie
chcia³bym przyjœæ do Ostro-
wa. I da³ mi numery telefo-
nów do dzia³aczy. Natych-
miast zadzwoni³em i prezes
prosi³, ¿ebym przyjecha³. Od
Jurka Rembasa po¿yczy³em
malucha i choæ akurat Pol-
skê opanowa³a zima stulecia
pojecha³em tym polskim wy-
nalazkiem motoryzacji do
Ostrowa. Szybko siê doga-
daliœmy na jeden sezon i za-
raz potem Pogorzelski od-
szed³, a przyszed³ Gerard Si-
kora - opowiada.

Mia³ jeŸdziæ w Ostrowie
rok, zosta³ na szeœæ lat.
Szybko sta³ siê jednym z li-
derów zespo³u walcz¹cego
w drugiej lidze. Jak przyzna-
je, dobre wyniki zawdziêcza³
dobrym uk³adom z gorzowia-
nami. - W Ostrowie, jak i w
ca³ej drugiej lidze, sprzêt by³
niskiej klasy. Dlatego przy-
je¿d¿a³em do Edka Pilarczy-
ka i Stasia Maciejewicza,
którzy dopieszczali mi silnik i
czêsto koñczy³em starty
dwucyfrowymi rezultatami.
Przy czym nasz zespó³ by³
bardzo s³aby wtedy, w ca³ym
sezonie wygraliœmy jeden
mecz. Nie mog³em jednak
narzekaæ. Najfajniejsze chy-
ba w tym wszystkim by³o
poznanie wielu wspania³ych
ludzi, z którymi do dzisiaj
utrzymujê kontakt, spotykam
siê i chêtnie przypominamy
sobie nasze m³odzieñcze la-
ta - przypomina.

Dzia³acze z Ostrowa byli
zadowoleni z postawy
Æwik³y, prezydent miasta da³
mu nawet mieszkanie.  Go-
rzowianie, widz¹c postêpy
Æwik³y, chcieli jego powrotu.
- Na tyle jednak u³o¿y³em so-
bie ¿ycie w nowym miejscu,
¿e chcia³em tam zostaæ.
Zwróci³em siê z tak¹ proœb¹
do prezesów Stali i ostatecz-
nie wyrazili zgodê, choæ
wiem, ¿e jakiœ ekwiwalent
Ostrów musia³ zap³aciæ -
t³umaczy.

Nastêpny rok dla ostrowian
równie¿ by³ katastrofalny, ale
Æwik³a spe³nia³ siê jako lider
dru¿yny. W 1981 roku coœ
drgnê³o w ¿u¿lu nad O³obo-
kiem. Bia³o-czerwoni wygrali
po³owê spotkañ, g³ównie dzi-
êki znakomitej jeŸdzie
Æwik³y, choæ nie pojecha³ we
wszystkich meczach. -
Mia³em wtedy ¿yletê a nie

sprzêt, tak mi gorzowscy
mechanicy przygotowywali.
Szczególnie Stasiu by³ odda-
ny. Pamiêtam, ¿e nawet Ma-
rek Towalski kiedyœ po¿ycza³
ode motocykl na jakieœ za-
graniczne zawody. Musieli-
œmy to zrobiæ po cichu, bo
sprzêt by³ klubowy i nikt by
siê na to nie zgodzi³, gdyby-
œmy poszli drog¹ oficjaln¹.
Powiedzia³em, ¿e jadê do
Gorzowa na przegl¹d i tylko
modli³em siê, ¿eby Marek
odda³ mi go w ca³oœci - przy-
pomina.

Pracuje w Holandii,
kibicuje Stali

W Ostrowie jeŸdzi³ do za-
koñczenia kariery w 1985 ro-
ku. Ostatnie trzy sezony ju¿
nie by³y tak b³yskotliwe, ale
nadal by³ wa¿nym ogniwem
zespo³u. Potem wyjecha³ do
pracy do Niemiec, a na po-
cz¹tku transformacji gospo-
darczej otworzy³ w Ostrowie
sklep z wyk³adzinami.
Trochê wspó³pracowa³ z klu-
bem, w miarê mo¿liwoœci na-
wet sponsorowa³, zrobi³ rów-
nie¿ licencjê na kierownika
startu. Mieszka nadal w
Ostrowie, ale od lat pracuje
w Holandii. 

- Prowadzimy drobne re-
monty i us³ugi na rzecz wy-
branych hoteli. Jest tam nas
piêciu i jest to naprawdê
przyjemna praca. Mam wy-
kupion¹ polsk¹ telewizjê i
oczywiœcie ogl¹dam wszyst-
kie mecze ¿u¿lowe. Jestem
kibicem przede wszystkim
Stali, choæ w Gorzowie nie
mieszkam od ponad 40 lat.
Tu jednak tak naprawdê siê
wychowa³em i tu zako-
cha³em siê w ¿u¿lu. Ostro-
wianom te¿ kibicujê, ale tu
jakoœ od lat nie mo¿na zbu-
dowaæ czegoœ trwa³ego.
Mi³o jednak wspominam
niedawne obchody jubileu-
szowe, jakie siê odby³y i na
które zosta³em zaproszony.
Dzisiaj pozosta³y ju¿ tylko
wspania³e wspomnienia. To
by³y amatorskie czasy, jak
zdobywa³o siê niewiele
punktów, to pieniêdzy z te-
go sportu nie by³o. Czasa-
mi nawet siê dok³ada³o. Ale
¿u¿el da³ mi wiele satysfak-
cji i radoœci. Dziêki niemu
zwiedzi³em Polskê, co w
dawnych latach nie by³o to
takie proste. Przeciêtny
cz³owiek nie mia³ szans na
mieszkanie, ja dosta³em w
miarê szybko. Pamiêtam,
¿e w nagrodê za mistrzo-
stwo Polski ze Stal¹ w
1973 roku pojecha³em z ze-
spo³em na wycieczkê do
Soczi - koñczy. 

ROBERT BOROWY

Za pierwszym razem zapomniał
skręcić w lewo
W trakcie kariery mia³ kilka razy wstrz¹œnienie mózgu, ale nic z³amanego.

M. Ćwikła zakończył
żużlową karierę w 1985 roku
w Ostrowie
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