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Waldemara Kućki spacer
po Gorzowie

Fot. Waldemar Kućko

Waldemar Miłowid Kućko był wybitnym fotoreporterem, artystą i kronikarzem
Gorzowa. Więcej o nim i albumie z jego zdjęciami na s. 11-14. Prezentowane tu zdjęcie z
krową przy Teatrze im. J. Osterwy należy do najbardziej znanych.
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Bliżej nam jednak
do Gorzowa
Zainteresowanie albumem ze zdjęciami W. Kućki
przerosło wszelkie wyobrażenia.
Takie kolejki, jak po ten album, to
kiedyś bywały za mięsem oraz innymi artykułami, które właśnie
„rzucili” do sklepu lub mieli dopiero
dowieźć. I takie obrazki Waldek
Kućko także uwiecznił na czarnobiałej kliszy. Nie dla wszystkim
starczyło jednak albumów. 500 egzemplarzy rozdawanych za darmo
rozeszło się błyskawicznie, jak
schab czy czekolada w PRL-u.
Było więc oczywiste, że konieczny
jest dodruk, o czym pomyśleli
sprawcy całego zmieszania, czyli
dyrekcja Muzeum Okręgowego w
Gorzowie przez Nadwarciańskie
Towarzystwo Upowszechniania
Dziedzictwa Kulturowego. Tym razem album można nabyć już tylko
odpłatnie, o czym piszemy w innym miejscu. Może wystarczy…
Skąd jednak w czasach telewizji
satelitarnych, internetu, telefonów
komórkowych i innych cywilizacyjnych gadżetów wzięło się tak wielkie zainteresowanie albumem ze
zdjęciami starego Gorzowa? To fenomen, który trudno jednoznacznie wytłumaczyć. Ja osobiście
tłumaczę to sobie tylko w ten sposób, że dla starszych gorzowian to

przede wszystkim atrakcyjna podróż sentymentalna do lat dziecinnych i młodych. Dla młodych zaś
to ciekawość tamtego Gorzowa, o
którym słyszeli lub chcą dopiero
posłuchać i popatrzeć, bo Gorzów
to już nasza wspólna mała ojczyzna, gdzie spoczywają już prochy
dziadków, bliskich, znajomych lub
tylko publicznie nam znanych. Dlatego podpisuję się obiema rękami
pod nieśmiałym apelem red. Krystyny Kamińskiej o powrót do pomysłu stworzenia muzeum miasta
Gorzowa. Bo historia tego miasta
jest dla nas ogromnie ważna, nie
tylko dla budowania naszej tożsamości, wspólnoty i wielopokoleniowej jedności. Doceniamy historię i
wartości wieków minionych, czyli
dokonania i dorobek niemieckiego
Landsberga, ale bliżej nam jednak
nie tylko w sensie czasowym do
powojennego Gorzowa i naszej tutaj polskości. A żyją przecież jeszcze gorzowianie lat pierwszych i
drugich, którzy mogą zaświadczyć
jak było i dołożyć swoją cegiełkę
do tego muzeum.
Nie zmarnujmy tego potencjału.

JAN DELIJEWSKI
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Tu seniorzy będą realizować
swoje pasje
Od 4 lutego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie dzia³a „Klub Senior Plus”.
Jego otwarcie mia³o bardzo
uroczysty charakter.
- To wyj¹tkowy dzieñ dla
naszych seniorów - mówi³ w
chwili otwarcia Klubu prezydent miasta Jacek Wójcicki.
Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e sta³o
siê to mo¿liwe dziêki finansowemu wsparciu rz¹du i
przychylnoœci
minister
El¿biety Rafalskiej, która
przyjecha³a na otwarcie nowej placówki.
- Cieszê siê, ¿e Gorzów
skorzysta³ z rz¹dowego programu spo³ecznego i zorganizowa³ w piêknej bibliotece
Klub Seniora Plus - s³yszymy od minister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej
El¿biety Rafalskiej. - To bardzo dobre rozwi¹zanie, gdy¿
wykorzystuje œwietn¹ infrastrukturê,
lokalizacjê
i
o¿ywia równie¿ ca³y obiekt.
¯a³ujê tylko, ¿e nie uda³o siê
wykorzystaæ dotacji przyznanej na uruchomienie Domu
Seniora. Myœlê, ¿e w przysz³oœci tak siê stanie, poniewa¿ potrzeby osób starszych s¹ coraz wiêksze.
Spo³eczeñstwo szybko siê
starzeje, a jednoczeœnie
ka¿dy z seniorów chce jak
najd³u¿ej zachowaæ pe³n¹

Otwarcie Klubu Seniora w WiMBP miało bardzo uroczysty charakter

aktywnoœæ w ró¿nych obszarach - zaznacza.
Dotacja z ministerstwa na
uruchomienie Klubu wynios³a 150 tysiêcy z³otych.
Beneficjentami placówki jest
15 seniorów „60 +”, nieaktywnych zawodowo. Klub
prowadzony jest przez Caritas Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej - organizacjê
pozarz¹dow¹, wy³onion¹ w
trybie konkursu ofert. Jej dy-

rektor ks. Stanis³aw Podfigórny, jak i gospodarz
WiMBP S³awomir Szenwald
byli obecni na uroczystoœci.
Jak wyliczy³ wojewoda lubuski W³adys³aw Dajczak,
w naszym województwie
obecnie jest 19 placówek dla
seniorów - dziewiêæ domów i
dziesiêæ klubów.
- W sumie mamy 553
miejsca, ale nied³ugo to siê
zmieni, gdy¿ kolejnych dzie-

siêæ samorz¹dów aplikuje po
œrodki, co pozwoli stworzyæ
kolejnych kilkaset miejsc.
Wystarczy pojechaæ do kilku
takich placówek, ¿eby zobaczyæ, jak one têskni¹ ¿yciem.
Seniorzy realizuj¹ swoje pasje i jestem przekonany, ¿e podobnie bêdzie tutaj w bibliotece - powiedzia³ wojewoda.
Seniorzy w trakcie pobytu
w Klubie bêd¹ korzystaæ z
szerokiej oferty placówki,

która ma uwzglêdniaæ ich
oczekiwania i zainteresowania. W du¿ej mierze to seniorzy maj¹ kszta³towaæ zakres
dzia³alnoœci jednostki. W planie jest organizacja wielu
ciekawych zajêæ ruchowych,
edukacyjnych, kulturalnooœwiatowych, jak przyk³adowo robótek rêcznych, zajêæ
florystycznych, tanecznych,
gimnastycznych.
Dla
chêtnych czekaj¹ zajêcia
komputerowe czy wspólne
œpiewanie.
Uczestnictwo w poszczególnych dzia³aniach jest
oczywiœcie dobrowolne i wynika z predyspozycji oraz potrzeb osób starszych. Oferta
Klubu uwzglêdnia równie¿
wyjœcia do obiektów kulturalnych, sportowych czy rozrywkowych.
- Bardzo siê cieszê, ¿e tego
rodzaju inicjatywa trafi³a na
podatny grunt, poniewa¿
wszystko co jest czynione dla
dobra cz³owieka musi byæ
ciep³o odbierane - stwierdzi³
przewodnicz¹cy rady miasta
Jan Kaczanowski.
Klub dzia³a od poniedzia³ku
do pi¹tku przez osiem godzin dziennie.
RB

Oszuści korzystają z portali społecznościowych
Przejęte konto na portalu społecznościowym służy do napisania wiadomości.
Dotychczas w przestępczości internetowej dominowały przypadki oszustw podczas sprzedaży na odległość. Zamawiany towar
nie docierał do nabywcy, a
sprzedawca znikał. Tego typu oszustwa nadal się powtarzają, więc policjanci

przypominają, by dobrze
zweryfikować osobę oferującą towar, aby nie stracić
pieniędzy.
W ostatnim czasie gorzowscy policjanci odnotowali
także kilka przypadków
oszustw, których dokonano
na portalach społecznoś-

ciowych.
Przestępcy
włamują się na nie, a następnie za pomocą komunikatora, piszą do osób z listy kontaktów prośbę o
przelew za pomocą aplikacji mobilnej. Niestety kilka
takich przypadków zakończyło się utratą pieniędzy.

Pokrzywdzeni byli pewni,
że pieniądze trafiły do znajomych.
Niezależnie od sytuacji,
należy dobrze zweryfikować
osobę, która prosi o przelew.
Nawet jeśli w komunikatorze
znajduje się na liście naszych kontaktów, nie zapo-

minajmy, że ktoś mógł
przejąć te konto. Prośby o
przelew zweryfikujmy choćby podczas telefonicznej
rozmowy. Tylko przestrzeganie podstawowych zasad
bezpieczeństwa może uchronić przed utratą pieniędzy.
KW POLICJI W GORZOWIE

Strażnicy walczą ze smogiem w mieście
Gorzowscy stra¿nicy miejscy uwa¿nie obserwuj¹ dym unosz¹cy siê z kominów.
Tylko w styczniu przeprowadzili 81 kontroli; w oœmiu
przypadkach ujawnili zamiast
materia³ów
opa³owych spalanie odpadów, czêsto œmieci. Szczególn¹ niefrasobliwoœci¹ wykaza³ siê w³aœciciel zak³adu
wulkanizacyjnego, który
ogrzewa³ siê, pal¹c w piecu
… zu¿yty olej. Ukarany zos-

ta³ wysokim mandatem karnym.
- Œwiadomoœæ zagro¿enia
smogiem roœnie, mieszkañcy
naszego miasta zdaj¹ sobie
sprawê z konsekwencji zatruwania œrodowiska. Widoczne to jest zw³aszcza po
stale rosn¹cej iloœci próœb o
interwencjê - powiedzia³ Boles³aw Romañczyk, zastêpca

Fot. Stra¿ Miejska

w 1.03.
1899 r. - uruchomiono połączenie kolejowe przez most kolejowy na Warcie i otwarto tzw.
dworzec nadwarciański, dziś
perony 3 i 4 na dworcu
głównym.
1967 r. - zlikwidowano komunikację tramwajową na ul. Warszawskiej od Podmiejskiej do
Janic.
2002 r. - ZKS Stilon postawiono
w stan likwidacji.
w 3.03.
1995 r. - zm. Janusz Słowik (54
l.), działacz kultury w Sulęcinie
i Gorzowie, b. kierownik i naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki
UM (1971-1977 i 1983-1995), b.
zast. dyrektora Teatru im.
Osterwy (1977-1978),
współtwórca i inicjator wielu
przedsięwzięć kulturalnych w
mieście, m.in. Konfrontacji Fotograficznych, Spotkań Teatralnych, Pomorskiej Jesieni Jazzowej.
2009 r. - zm. Witold Karpyza (95
l.), nauczyciel matematyki,
działacz harcerski, podróżnik,
rysownik i pamiętnikarz.
w 4.03
1995 r. - zm. Andrzej Wołkowski
(82 l.), b. reprezentant Polski w
hokeju na lodzie, olimpijczyk,
ostatni trener hokeistów Stilonu
(1974-1982).
2000 r. - zm. dr Kazimierz
Szperka, chirurg, b. dyrektor
Wydziału Zdrowia UW (19751985) i dyrektor Szpitala Wojewódzkiego (1985-1996); zm. w
dniu 70. urodzin.
w 5.03.
1899 - zm. Hermann Paucksch
(83 l.), syn tokarza, założyciel
zakładów mechanicznych w Gorzowie, honorowy obywatel
miasta, fundator fontanny na
Starym Rynku.
w 6.03
1920 r. - ur. Józef Czerniewicz,
fotograf, kombatant,
współzałożyciel i wieloletni prezes Gorzowskiego Towarzystwa
Fotograficznego (1973-1983),
kierownik Małej Galerii GTF,
zm. w 1997 r.
1991 r. - zm. Paweł Zacharek
(74 l.), kapitan żeglugi
śródlądowej, legendarny przewoźnik na Warcie.
w 7.03
1927 r. - ur. dr Jerzy Hrybacz,
ekonomista, b. działacz opozycyjny, b. radny WRN (19881990), Rady Miejskiej (19942006), b. poseł (1991-1993), b.
prorektor PWSZ (2003-2007).
zm. w 2013 r.
w 8.03
1969 r. - po 11 latach kierowania miastem Zenon Bauer
(1913-2012) został zmuszony do
złożenia rezygnacji; nowy przewodniczącym Prezydium MRN
został Jan Telec, były I sekretarz KMiP PZPR.
w 9.03
2009 r. - rozebrane zostało kino
„Kopernik” działające w l.
1975-2007.
1999 r. - zm. Weronika Nowicka
(91 l.), pionierka Gorzowa, pedagog, choreograf działacz kul-
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Fot. Robert Borowy
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W takim piecu właściciel
zakładu wulkanizacyjnego
palił zużyty olej
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kilka telefonów od mieszkañców
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zak³adu dogrzewa³ siê,
pal¹c w piecu typu „koza”
zu¿yty olej.
Stra¿ Miejska przypomina,
i¿ spalanie odpadów jest wykroczeniem
zagro¿onym
kar¹ aresztu albo grzywny w
wysokoœci do piêciu tysiêcy
z³otych.
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Kruche skarby zachwycają
w gabinecie porcelany
Wazy, fili¿anki, cukiernice oraz malowid³a na porcelanowych p³ytkach mo¿na ju¿ ogl¹daæ w muzealnej willi.

Fot. Archiwum

Prawdziwi skarb jest darem
wnuczki
budowniczego
pa³acyku przy ul. Warszawskiej.
- Ekspozycja ta jest darem
Carli Müller, wykonaniem jej
testamentu - mówi Janusz
Michalski, kustosz nowego
gabinetu porcelany, jaki zosta³ otwarty w Dzieñ Pamiêci
Pojednania w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta,
dawnej
willi
Gustawa
Schroedera, dziadka ofiarodawczyni.
Gabinet porcelany francuskiej, w tym porcelany z jednej z najbardziej licz¹cych
siê manufaktur na œwiecie,
czyli podparyskiego Sevres
znajduje siê na piêtrze œlicznej klasycystycznej willi, a
w³aœciwie pa³acyku wybudowanego na pocz¹tku XX wieku przez Gustawa Schroedera, jednego z oœwieconych
landsberskich fabrykantów.
To ma³y pokoik, który w czasach dzieciñstwa ofiarodawczyni zajmowa³y miêdzy innymi dzieci. - Tu mieszka³a
rodzina, tu toczy³o siê zwyk³e
¿ycie podczas gdy parter willi to by³y pomieszczenia oficjalne, recepcyjne niejako mówi dr Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum.
Ma³y pokój zosta³ pod potrzeby kolekcji kompletnie
wyremontowany. Œwie¿o wycyklinowana pod³oga a¿ bije
po oczach blaskiem nowoœci. Œciany pomalowano na
b³êkitno i dziêki temu wyeksponowana kolekcja znakomicie tu pasuje. Porcelanê,
g³ównie z prze³omu XIX i XX
wieku pochodz¹c¹ z czterech francuskich manufaktur
muzealnicy wyeksponowali
w szklanych, znakomicie
oœwietlonych
gablotach.
Ca³oœæ uzupe³nia portret donatorki, czyli dr Carli Müller.
Powsta³ luksusowy przez
zbiór, ale i przez wygl¹d gabinet, który powinien spodobaæ siê wszystkim lubi¹cym
kruch¹ urodê porcelany.
Kolekcjê zgromadzi³a dr
Carla Müller, geolog z wykszta³cenia, podró¿niczka z
natury, która przez lata
mieszka³a w Pary¿u. Ta
wnuczka Gustawa Schroedera, która pamiêta³a jeszcze
czasy
dzieciñstwa
spêdzane w dziadkowej wilii,
zaprzyjaŸni³a siê z muzealnikami. Po przeprowadzce do
Polski, w okolice Santoka,
by³a sta³ym goœciem Willi.
No i to ona zdecydowa³a, ¿e
ta czêœæ zbioru jej porcelany
trafi w³aœnie tu.
To niezwyk³a kolekcja bardzo bogato zdobionych
przedmiotów, których raczej

Fot. Archiwum

willi jest tak¿e niewielki zbiór
porcelany saskiej z legendarnej ju¿ manufaktury w
Miœni oraz komplet œniadaniowy z Berlina.
ROCH

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

nie u¿ywano do picia herbaty czy kawy. To zabytkowe i
bardzo kosztowne drobiazgi,
jakich nie powstydzi³yby siê
czo³owe muzea ze sztuk¹
u¿ytkow¹ w kraju. Jak podkreœla Janusz Michalski,
ka¿dy z wyeksponowanych
przedmiotów zachwyca zdobieniami, precyzj¹ wykonania, z³oceniami, historiami,
jakie one opowiadaj¹.
S¹ tu bowiem cacka zdobione w motywy antyczne,
alegoryczne, kwiatowe, pejza¿owe. - O ka¿dym z tych
przedmiotów mo¿na bardzo
d³ugo opowiadaæ. Przygotowujemy
katalog,
który
bêdzie dok³adnym opisem
ca³ego zbioru - zapowiada
kustosz.
Muzealnicy pierwotnie myœleli o wystawie czasowej,
ale podjêli decyzjê, ¿e
bêdzie to sta³y gabinet, do
którego mo¿na zagl¹daæ w
czasie pracy Muzeum Lubuskiego. Trzeba dodaæ, ¿e w
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tury, nauczyciel tańca i rytmiki
w gorzowskich szkołach i placówkach kulturalnych.
w 10.03
1961 r. - decyzją ministra gospodarki komunalnej zamknięty
został oficjalnie poniemiecki
cmentarz ewangelicki przy ul.
Walczaka, dziś park Kopernika.
1971 r. - zm. ks. Edmund Nowicki (70 l.), biskup gdański,
pierwszy administrator apostolski w Gorzowie (1945-1951)
w 11.03
1939 r. - ur. Edward Borowski,
inżynier elektryk z EC, działacz
związkowy, współorganizator
MKZ i pierwszy przewodniczący
Zarządu Regionalnego NSZZ
„Solidarność”, działacz struktur
podziemnych, zm. w 1987 r.
1963 r. - zm. prof. dr Stanisław
Kirkor (58 l.), lekarz weterynarii, badacz pszczół, twórca polskiej apiopatologii i współorganizator gorzowskiego środowiska naukowego, od 1956 r. w
Swarzędzu, gdzie założył skansen pszczelarski.
w 15.03
1993 r. - zm. Febronia Gajewska-Karamać (88 l.), gorzowska
nauczycielka i działaczka charytatywna, b. wykładowczyni
przedmiotów zawodowych w
Technikum Gastronomicznym
(1946-1978), patronka Zespołu
Szkół Gastronomicznych.
w 16.03.
1984 r. zm. - Jan Korcz (79 l.),
artysta-malarz, pionier Gorzowa, uczestnik organizator słynnej „akademii pana Jana” dla
plastyków-amatorów.
w 17.03
1982 r. - otwarto nową księgarnię wojewódzką przy ul. Hawelańskiej 9-10, później otrzymała
imię Wł. Korsaka.
w 18.03
1962 r. - powstała Spółdzielnia
Inwalidów „Warta”, wówczas SI
„Emeryt”.
1929 r. - ur. Christa Wolf z d.
Ihlenfeld, córka landsberskiego
kupca, światowej sławy pisarka
niemiecka, autorka m.in. powieści „Wzorce dzieciństwa” i
„Rozmyślania nad Christą T.”,
poświęconych młodości spędzonej w Gorzowie, zm. w 2011
r.
w 19.03.
1955 r. - W Gorzowie uruchomiony został po raz pierwszy
silnik żużlowy, skonstruowany
m.in. przy udziale Kazimierza
Wiśniewskiego (1925-1996),
dzięki tej konstrukcji Stal mogła
zostać zgłoszona do rozgrywek II
ligi żużlowej.
2007 r. - bazar znad Warty został przeniesiony na nowe targowisko przy ul. Cichońskiego.
w 21.03.
1937 r. - ur. Benedykt Wiśniewski, b. prezydent Gorzowa
(1984-1985), organizator i dwukrotny prezes SM „Górczyn”
(1979-1984 i 1988-2005), zm.
2014 r.
Urodziny obchodzą:
w 22.03.
2004 r. - Tomasz Kucharski i
Robert Sycz zostali w Atenach
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Trzy pytania do Jana Tomaszewicza, dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie

Fot. Archiwum

- Rozpoczyna siê d³ugo oczekiwana rewitalizacja malowide³ na
widowni oraz remont du¿ej sceny.
Na ile utrudni to prowadzenie codziennej dzia³alnoœci teatralnej?
- Nie bêdê ukrywa³, ¿e cieszê siê z
tego remontu i dziêkujê zarz¹dowi
województwa za kolejn¹ ju¿ pomoc
finansow¹.
Szczególnie
za
roz³o¿enie inwestycji na dwa lata.
Zaczynamy od wspomnianej rewitalizacji i remontu sceny, zaœ w drugim
etapie zajmiemy siê parkiem oraz eus³ugami. Oczywiœcie bêdzie to
wszystko mia³o wp³yw na codzienna
organizacjê spektakli. Po przedstawieniu dok³adnego harmonogramu
prowadzonych prac remontowych
przez wykonawcê bêdziemy mogli
wszystko
zaplanowaæ
w
szczegó³ach. Na pewno przez najbli¿sze trzy miesi¹ce trzeba bêdzie
dogadywaæ siê z wykonawc¹. W
marcu przyk³adowo mamy premierê,
któr¹ musimy zrealizowaæ, musimy
tak¿e zrealizowaæ jeden z projektów
zleconych przez miasto, a to jest w

sumie 15 spektakli. £atwiej bêdzie
nam od maja, kiedy zaczniemy realizowaæ swoje projekty artystyczne w
teatrze letnim na scenie kameralnej.
Przygotowanych zostanie tam 300
miejsc dla widzów.
- Do kiedy potrwaj¹ prace rewitalizacyjne?
- Najwa¿niejsze, ¿ebyœmy z
wszystkim zd¹¿yli na listopadowe
Gorzowskie Spotkania Teatralne.
Przyjmujê, ¿e data 30 paŸdziernika
jest tak¹ graniczn¹ dat¹. Kiedy sobie
o niej pomyœlê ju¿ zacieram rêce na
myœl, ¿e sala przywita wtedy goœci
nie tylko œwie¿oœci¹, ale i zawieszonym horyzontem, który ma zostaæ
uruchomiony w trakcie prowadzo-

nych prac. Funkcjonowa³ on w okresie miêdzywojennym, zapewne po
wojnie przez jakiœ czas te¿ by³, ale
ju¿ nie ma. S¹ piêkne drewniane
urz¹dzenia napêdowe i warto z powrotem przywróciæ ca³oœæ do ¿ycia.
Bêdzie to dodatkowa atrakcja funkcjonowania naszego teatru.
- Dziewiêæ lat temu mieliœmy
przedstawienie ,,Zapach ¿u¿lu’’,
teraz trwaj¹ przygotowania do
spektaklu prezentuj¹cego szachy.
Teatr jest otwarty na prezentacjê
jeszcze innych dyscyplin sportowych?
- Temat szachów sztuce nie jest dla
mnie nowy, bo z Andrzejem Modzelanem, znanym by³ym zawodnikiem,
ale i wybitnym trenerem, przymierzam siê do tego tematu od piêciu
lat. D³u¿ej nie ma co czekaæ i w tym
roku chcemy to zrealizowaæ. Czy
nam siê uda? Myœlê, ¿e tak. Jan Kochanowski napisa³ piêkny poemat w
jêzyku staropolskim pod tytu³em
,,Szachy’’. Pokaza³ w niej strategiê z
jednej strony spo³eczn¹, z drugiej

militarn¹. W sytuacji, kiedy do pomocy mam takiego mistrza jak Andrzeja
Modzelana uwa¿am, ¿e jesteœmy w
stanie stworzyæ idealn¹ wrêcz strukturê przestrzenno-artystyczn¹, w
któr¹ wkomponujemy te szachy.
Chcielibyœmy zrobiæ to w formule widowiska plenerowego i wystawiæ w
trakcie Dni Gorzowa. Ta nasza propozycja dobrze by siê wkomponowa³a w inicjatywê Muzeum Lubuskiego, które planuje z kolei zorganizowaæ
w
Spichlerzu
wystawê
poœwiêcon¹ szachom. Pamiêtam, ¿e
w Chemiku graliœmy spektakl poœwiêcony Stilonowi. Co prawda nie klubowi lecz zak³adowi. Teatr jest czynnikiem spo³ecznym, realizuj¹cym
ró¿ne propozycje. Pamiêtam, ¿e w
Bydgoszczy by³ spektakl poœwiêcony Kazimierzowi Deynie. Przypominam o tym, poniewa¿ jak pojawi¹ siê
kolejne pomys³y, w ramach których
bêdzie mo¿na ciekawie pokazaæ
sport, to oczywiœcie zainteresujemy
siê tematyk¹.
RB

Największym problemem jest kiepski stan dróg
Trzy pytania do Alberta Madeja, radnego klubu Gorzów Plus
- Kilka razy ju¿ próbowa³ pan dostaæ siê do gorzowskiej rady miasta, ale dopiero za czwartym podejœciem uda³o siê zebraæ odpowiedni¹ liczbê g³osów. Sk¹d u pana
taka determinacja w d¹¿eniu do tego celu?
- Rzeczywiœcie, wczeœniej trzykrotnie kandydowa³em z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej, teraz z komitetu Jacka Wójcickiego. Mogê powiedzieæ o sobie, ¿e jestem z krwi i koœci
spo³ecznikiem. Ci co mnie znaj¹
wiedz¹, ¿e nie mogê usiedzieæ w domu. Zawsze coœ muszê robiæ. Jestem
prezesem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Siedlicach przy ul. Stra¿ackiej,
jestem muzykiem amatorem i gram
tak¿e w naszej orkiestrze dêtej, która
dzia³a ju¿ od 1960 roku. A dlaczego
dopiero teraz znalaz³em uznanie wyborców? Nie mi jest to oceniaæ, takie
by³y ich wczeœniejsze decyzje, taka
jest obecna, za któr¹ bardzo dziêkujê

Fot. Archiwum

po raz wtóry mistrzami olimpijskimi w dwójce podwójnej.
w 24.03.
1995 r. - zm. Bolesław Kasierski (80 l.), kolejarz i pionier
Drezdenka, sędzia piłkarski, b.
członek zarządu PZPN i GOZPN
w Gorzowie (1976-1991), przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów (1981-1984).
w 25.03.
1992 r. - bullą ,,Totus Tuus Poloniae Populus” papież Jan Paweł II przemianował diecezję
gorzowską na diecezję zielonogórsko-gorzowską z siedzibą w
Zielonej Górze.
w 26.03.
2001 r. - zawiązało się Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich „Kuna” w celu m.in. rekonstrukcji zabytkowego lodołamacza „Kuna” z 1884 r.
w 27.03
1945 r. - ur. Wiesław Strebejko,
artysta plastyk, scenograf i
reżyser, plakacista, zasłużony
dla kultury gorzowskiej, zm. w
1994
1955 r. - ur. Aleksander Maciejewski, aktor gorzowski, zm. w
2007 r.
w 28.03.
1945 r. - grupa operacyjna z
Wągrowca powołała polską administrację w Gorzowie z burmistrzem Piotrem Wysockim na
czele.
1998 r. - Rada Miejska nadała
papieżowi Janowi Pawłowi II i
Florianowi Kroenke, pierwszemu staroście w Gorzowie, tytuły
honorowego obywatela miasta.
1946 r. - ur. się prof. dr hab.
Bogdan J. Kunicki (71 l.), socjolog, znawca antycznego sportu,
pracownik naukowy AWF i WSB,
b. dziekan (1987-1990) i prorektor (1999-2004), jeden z twórców „stolika nr 1” i organizatorów GTSK. Zmarł 11.02.2017 r.
w 29.03.
1998 r. - zm. Kazimierz Lisiewicz (59 l.), b. piłkarz zielonogórski, następnie trener, wielokrotny szkoleniowiec Stilonu i
GKP (1971, 1988, 1991, 19921993, 1996-1997).
w 30.03.
1909 r. - uliczne latarnie gazowe zaopatrzono w zdalne zapalniki.
1998 r. - zm. Ryszard Świątkiewicz (64 l.), były siatkarz, jeden
z twórców gorzowskiej siatkówki, szkoleniowiec siatkarzy Unii
i Stilonu Gorzów, którzy pod jego kierownictwem w 1961 i
1987 r. awansowali do ekstraklasy.
w 31.03.
1973 r. - oddano do użytku nową
linię tramwajową na ul. Kazimierza Wielkiego z mijanką przy
ul. Okrzei i nową pętlą przy ul.
Czarnieckiego; była to trzecia
pętla tramwajowa w mieście.
1973 r. - w Gorzowie oddano do
użytku pętlę tramwajową na
Piaskach.
1945 r. - ur. Zygmunt Dolinkiewicz, nauczyciel wf w SP nr 9 i
15, wychowawca kilku pokoleń
piłkarzy ręcznych, zm. w 1993 r.
n
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Warto z powrotem przywrócić całość do życia

i zapewniam, ¿e nie zawiodê ich
sprawuj¹c mandat radnego.
- To jakie stawia pan przed sob¹
cele jako spo³ecznik, ale i jako radny z Zakanala, dzielnicy przez wielu zapomnianej?
- Od niektórych s³ysza³em nawet, ¿e
Stra¿acka to ju¿ chyba Deszczno.
Najwiêkszym problemem naszej
czêœci miasta, a przynajmniej tak
twierdz¹ mieszkañcy, z którym siê jak
najbardziej zgadzam, jest kiepski
stan dróg gruntowych. Wiele z nich
wymaga pilnych remontów i trzeba
naprawdê za to szybko siê wzi¹æ.

Oczywiœcie w miarê mo¿liwoœci
bud¿etowych. Bêdê przekonywa³ prezydenta i innych radnych, ¿eby ustaliæ
plan prac roz³o¿ony na kadencjê i
systematycznie go realizowaæ. Dawniej mieliœmy spory problem z terenami zalewowymi. Poprzez cykliczne remonty, w tym rowu opaskowego czy
budowê przepompowni dzisiaj w razie powa¿niejszych opadów nadmiar
wody jest odprowadzany. Widaæ to
by³o szczególnie w ubieg³ym roku,
kiedy mieliœmy wiele dni opadowych.
Ten przyk³ad pokazuje, ¿e poprzez
systematyczn¹ pracê mo¿na rozwi¹zaæ najtrudniejsze nawet problemy. IdŸmy dalej. Jak kiepskie s¹ drogi, to i chodniki wymagaj¹ remontów
albo w ogóle budowy. Do tego brakuje miejsc wiêkszej aktywnoœci
spo³ecznej. Mieszkañcy Zakanala aktywnie lubi¹ spêdzaæ czas, bo sprzyjaj¹ ku temu fajne tereny wokó³, ale
brakuje odpowiedniej infrastruktury.

Przyda³oby siê wiêcej œcie¿ek rowerowych, ale i miejsc wspólnych spotkañ, coœ na wzór domu stra¿aka w
Siedlicach. Potrzebne bêdzie jednak
w tym przypadku najpierw pobudzenie aktywnoœci mieszkañców szczególnie w Karninie i Zieleñcu.
- Zakanale, jako dzielnica, w jakim
powinna kierunku siê rozwijaæ?
- G³ównie jako osiedla domków jednorodzinnych. Mo¿liwoœci budowlane
s¹ bardzo du¿e i je¿eli zadbamy, jako
miasto, o infrastrukturê jestem przekonany, ¿e miejsce to stanie siê bardzo konkurencyjne dla gorzowskich
,,sypialni’’ usadowionych w s¹siednich gminach. Pokaza³ to choæby realizowany program ,,Tania dzia³ka budowlana’’, który cieszy siê du¿y wziêciem. Ponadto w rejonie ulicy
Kasprzaka
mamy
tereny
przemys³owe, co pozwala te¿ na rozwój gospodarczy ca³ego miasta.

RB

Sztuka i jej rozumienie dla wielu kończy się na impresjonizmie
Trzy pytania do dr. Zbigniewa Sejwy, kuratora Galerii BWA w Miejskim Oœrodku Sztuki
- Otworzy³ pan ostatnio wystawê
Bownik - Rewers. Jak¹ popularnoœci¹ siê ona cieszy?
- Ca³kiem niez³¹, du¿ym zaciekawieniem. Mo¿e dlatego, ¿e autor prezentuje inne podejœcie do fotografii,
bo to jednak jest fotografia. Odbiorców interesuje, dlaczego artysta odwraca ubrania na drug¹ stronê. Co
mo¿e wyjœæ z takiego zabiegu. No i liczy siê te¿ wysoki poziom wykonania.
Na to te¿ zwiedzaj¹cy zwracaj¹
uwagê.
- Czy mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e
gorzowianie zaczynaj¹ doceniaæ
sztukê wspó³czesn¹?

Fot. Archiwum
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TRzY PYTaNia dO…

- To trudne pytanie. Interesuj¹ siê
w jakiœ okreœlony sposób. Gorzowianie nie ró¿ni¹ siê w odbiorze
sztuki wspó³czesnej od innych ludzi
w kraju. Dla wielu ludzi sztuka koñczy siê na impresjonizmie, na malarstwie prostszym w odbiorze. To

z kolei wynika z faktu, ¿e w
szko³ach nie ma kszta³cenia dotycz¹cego postrzegania i rozumienia sztuki jako takiej, a w tym i
sztuki wspó³czesnej. Powtórzê,
sztuka i jej rozumienie dla wielu koñczy siê na impresjonizmie.
- Jak to mo¿na zmieniæ?
- Przez kszta³cenie i upowszechnianie sztuki. Mówienie o niej, objaœnianie. Przecie¿ to jest wiedza.
Bez tego nie ma poznania. Podobnie jest w innych dziedzinach kultury - w literaturze, muzyce. Miejski
Oœrodek Sztuki nie tylko upowszechnia sztukê poprzez wysta-

wy. My tak¿e edukujemy poprzez
cykle wyk³adów, które siê u nas odbywaj¹. Na tych spotkaniach
w³aœnie edukujemy, objaœniamy.
Trzeba powiedzieæ, ¿e ciesz¹ siê
one ró¿nym zainteresowaniem. Jak
by³ wyk³ad poœwiêcony historii
ubioru, to przysz³o sporo odbiorców. Ubrania kojarz¹ siê z mod¹,
mo¿e dlatego. Natomiast, kiedy s¹
wyk³ady czy spotkania z krytykami i
historykami na inne tematy, frekwencja jest mniejsza, ale jest. S¹
ludzie, którzy bywaj¹ u nas stale. I
to jest dobre.
RENATA OCHWAT

zaKŁad GOSPOdaRKi mieSzKaNiOWej
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O balkony dbają właściciele
oraz wspólnoty

Adresy

ZGM koñczy remont ponad 80 balkonów w budynku przy ul. Walczaka.

Fot. Archiwum ZGM

W planach s¹ tak¿e kolejne
naprawy.
- Wszystkie balkony s¹
sprawdzane. Poddajemy nasze nieruchomoœci okresowym przegl¹dom i kontrolom
stanu technicznego. Wynika
to z obowi¹zku na³o¿onego
przez ustawodawcê, ustaw¹
prawo budowlane. Kontrolê
stanu technicznego budynku
wykonujemy raz do roku. Polega ona na przegl¹dzie elementów budynku i urz¹dzeñ
w tym balkonów. Raz na piêæ
lat jest wykonywany przegl¹d rozszerzony o sprawdzenie jego u¿ytecznoœci
oraz estetyki. Jeœli w przegl¹dzie pojawiaj¹ siê zalecenia wymagaj¹ce naprawy
czy remontu elementu obiektu, wówczas zaczynamy rozmowy ze wspólnotami - mówi Pawe³ Nowacki, dyrektor
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej. I dodaje, ¿e z balkonami sprawa jest nieco
trudniejsza, ni¿ z innymi
czêœciami budynków.

Wspólne lub prywatne

Problem polega z okreœleniem, do kogo balkon nale¿y.
Wspólnoty mieszkaniowej
czy jest czêœci¹ sk³adow¹

Z balkonami sprawa jest nieco trudniejsza, niż z innymi
częściami budynków

danego lokalu. Zasadniczo
balkony stanowi¹ element
konstrukcyjny elewacji i tym
samym s¹ czêœci¹ wspóln¹
budynków, w zwi¹zku z
czym na ich konserwacjê,
naprawê czy remonty powinni siê sk³adaæ wszyscy
cz³onkowie. - Jednak¿e jak
wynika z wielu orzeczeñ
s¹downiczych, rozgraniczono materiê w tym zakresie i
przyjêto ¿e elementy konstrukcyjne balkonu trwale
zwi¹zane z budynkiem obci¹¿aj¹ wspólnotê, natomiast
wierzchni¹ warstwê wykoñczeniow¹ oraz przestrzeñ
wykorzystywan¹ wy³¹cznie
na potrzeby mieszkaniowe

lokalu, obci¹¿a w³aœciciela.
Kolejny problem to w³aœciciele lokali, którzy nie posiadaj¹
balkonu. W takich sytuacjach podejmujemy uchwa³y
indywidualnie, w³aœciciele
okreœlaj¹ i wskazuj¹ czy balkon stanowi czêœæ wspóln¹
czy czêœæ lokalu oraz podzia³ kosztów naprawy. W
przypadku kiedy balkon nale¿y do mieszkania wykupionego, wówczas bezdyskusyjnie za remont odpowiada
w³aœciciel.
- Taka sytuacja by³a z balkonem, który zarwa³ siê dwa
lata temu przy ul. D¹browskiego. I spadaj¹c, zabra³ ze
sob¹ kolejny. Ten balkon by³

w z³ym stanie technicznym.
Dodam tylko, ¿e wówczas na
fakt, ¿e balkon siê zarwa³
mia³a te¿ wp³yw olbrzymia
ulewa, jaka nawiedzi³a miasto - mówi dyrektor ZGM. Do
dziœ balkony nie zosta³y odbudowane, poniewa¿ w³aœciciele nie wykazuj¹ woli ich
odtworzenia.
Podobna sytuacja ma
miejsce obecnie. - Przy ul.
D¹browskiego 6 stoj¹ rusztowania, poniewa¿ w³aœciciel mieszkania musi wyremontowaæ swój balkon. Kiedy
dwa
lata
temu
remontowaliœmy te nale¿¹ce do gminy, ten w³aœciciel nie wyrazi³ zgody na
naprawê i teraz musi sam
ponosiæ koszty. A przecie¿
wiadomo, ¿e jak siê to robi
ca³oœciowo, to koszty siê
inaczej rozk³adaj¹ - dodaje
Pawe³ Nowacki.

Wielka logistyka
potrzebna

Obecnie ZGM koñczy
wielki remont 80 balkonów
w budynku wspólnotowym
przy ul. Walczaka. - To by³a
bardzo trudna sprawa. Budynek jest z lat 70. I by³ tak
konstruowany, ¿e belki bal-

konowe zosta³y wbudowane
w konstrukcjê mieszkañ.
Mieszkañcy podjêli wiêc decyzjê o odciêciu balkonów
od budynku i dostawieniu
nowych. W zesz³ym roku
zaczêliœmy te prace, w tym
roku je zakoñczymy. Ca³oœæ
kosztów inwestycji wynosi
oko³o 1 miliona z³otych mówi Pawe³ Nowacki.
Dyrektor ZGM podkreœla,
¿e
remonty
balkonów,
zw³aszcza na Nowym Mieœcie, czyli w dzielnicy wpisanej do rejestru zabytków
to zawsze jest du¿y problem, gdy¿ nale¿y opracowaæ stosown¹ dokumentacjê, uzyskaæ wszelakie
zgody na prowadzenie prac
w tym konserwatora zabytków i sporz¹dziæ szacunkow¹ wycenê robót, co czasami wcale nie bywa proste.
Na terenie miasta s¹ tak¿e
kamienice, którymi Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej
nie zarz¹dza. W takim przypadku za remonty balkonów
odpowiada ten, kto administruje
budynkami
oraz
w³aœciciele poszczególnych
mieszkañ.
ROCH

Najpierw powsta³ wygodny zak¹tek, a potem pojawi³o siê malowid³o z widokiem zieleni.

mys³ wykonania muralu opowiada Damian Madaliñski.
Idea przekona³a zarówno
Administracjê
Domów
Mieszkalnych, jak i wspólnotê. I wówczas po wspólnych uzgodnieniach do pracy przyst¹pi³ Pawe³ Krawiecki, który zaproponowa³ mural
nawi¹zuj¹cy do skweru, mural, na którym pojawia siê
park. - Powsta³ ³adny
zak¹tek, który podoba siê
mieszkañcom. By³by jeszcze
³adniejszy, gdyby uda³o siê
namówiæ na podobn¹ pracê

Gorzowsk¹
Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹, której budynek
w
bezpoœrednim
s¹siedztwie te¿ jest popaækany. Nawet prowadzimy jakieœ rozmowy, ale decyzja
nale¿y do GSM - mówi kierownik ADM nr 5.
O tym, ¿e akurat takie murale maja sens Damian Madaliñski przekona³ siê kilka
lat wczeœniej, kiedy na budynkach przy ul. Sikorskiego
od strony dworca PKS pokaza³y siê murale z ludzikami
wyrastaj¹cymi z ziemi. Okaza³o siê wówczas, ¿e w

…Dlatego pojawił się pomysł malowidła z widokiem zieleni

tym hermetycznym, zamkniêtym œrodowisku obowi¹zuj¹
pewne regu³y. Jeœli powstanie coœ ³adnego, coœ, co wymaga³o pracy, to inni z tego
krêgu to szanuj¹ i nie paækaj¹ - mówi Damian Madaliñski.
Okazuje siê, ¿e taki pomys³
na ozdobienie niepiêknych
œcian popaækanych budynków spodoba³ siê kolejnej
wspólnocie mieszkaniowej z
ul. GwiaŸdzistej i te¿ siê
bêdzie zastanawiaæ, jak doprowadziæ do powstania muralu. - Ja jestem zwolenni-

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 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162,
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/

Fot. Archiwum ZGM

Fot. Archiwum ZGM

Jak już skwerek powstał, okazało się, że ma tuż obok
maksymalnie popaćkaną ścianę…

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

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/

Efekt współpracy ADM ze Wspólnotą Mieszkaniową
W taki sposób mieszkañcy
kawa³eczka osiedla S³onecznego zyskali miejsce do rekreacji.
- Z mojego punktu widzenia
malowanie œcian budynków
na g³adko tylko powoduje, ¿e
szybko pojawiaj¹ siê na nich
jakieœ malunki. Dlatego jak
pojawia³ siê propozycja, aby
w³aœnie tam na szczycie
S³onecznej 86-90 powsta³
mural, postanowiliœmy wspomóc mieszkañców - mówi
Damian Madaliñski, kierownik Administracji Domów
Mieszkalnych nr 5.
Mural ma swój pocz¹tek w
programie, jaki od jakiegoœ
czasu realizuje Castorama.
Polega on na tym, ¿e wybrane fragmenty miasta zyskuj¹
nowy blask. Dziêki firmie pojawiaj¹ siê tam wygodne
³awki, zieleñ, robi siê przyjemnie. - Tak te¿ by³o i tym
razem.
Do
Castoramy
zg³osi³a ten fragment miasta
pani Henryka Nowicka. No i
jak ju¿ skwerek powsta³,
okaza³o siê, ¿e ma tu¿ obok
maksymalnie
popaækana
œcianê. Wygl¹da³o to fatalnie. Dlatego pojawi³ siê po-
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kiem tezy, ¿e wszystko jest
lepsze ani¿eli napisy w stylu
- Kocham Stal Gorzów, coœ
tam Stilon Gorzów czy te¿
Jaœ kocha Marysiê. A tak siê
sk³ada, ¿e w³aœnie osiedle
S³oneczne, nasz teren jest
najbardziej w mieœcie popaækany takimi w³aœnie deklaracjami. I dlatego trzeba robiæ wszystko, aby sytuacja
siê zmieni³a. Najwa¿niejsze,
¿e sami mieszkañcy te¿ to
widz¹ i zaczynaj¹ myœleæ,
jak tê sytuacjê zmieniæ - mówi kierownik ADM nr 5.
ROCH

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180,
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/
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Dzisiaj mamy dobrą koniunkturę
i niskie bezrobocie
Z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozmawia Robert Borowy

r e k l a m a

struktura techniczna wraz z
drogami dojazdowymi, oferta
jest interesuj¹ca. Wygl¹da to
naprawdê przyzwoicie i jestem przekonany, ¿e bêdzie
cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem wœród inwestorów. Natomiast brakuje terenu dla inwestycji o wiêkszej
skali, które mog¹ w sposób
znacz¹cy wp³yn¹æ na rozwój
rynku pracy. Du¿e firmy
mog¹ istotnie wp³yn¹æ na
rozwój tych mniejszych.
- Skoro ju¿ wspomnieliœmy o zmianach ustawowych warto chyba powiedzieæ, jakim zainteresowaniem
ze
strony
przedsiêbiorców cieszy
siê wspó³praca ze Stref¹
na nowych warunkach?
- Pierwsze decyzje o
wsparciu zosta³y wydane
jeszcze w ubieg³ym roku,
obecnie s¹ przygotowywane
kolejne. Innym, bardzo
wa¿ne zadaniem, które realizujemy, jest prowadzenie
dzia³añ promuj¹cych nowy
system wspó³pracy z samorz¹dami i przedsiêbiorcami,
co pozwoli na lepsze wykorzystanie instrumentu pomocy publicznej dla nowych inwestycji. Roœnie g³ównie liczba zapytañ, szczególnie
dotycz¹cych spe³nienia kryteriów jakoœciowych przy
ubieganiu siê o decyzjê o
wsparciu. Chcemy poprzez
udzielanie pomocy publicznej nowym inwestycjom zachêcaæ przedsiêbiorców do
prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej w wiêkszym
stopniu w oparciu o wiedzê i
doœwiadczenie, co pozwoli
wejœæ na wy¿szy szczebel
technologiczny w rozwoju
gospodarczym.
- Wczeœniej wydawane inwestorom
zezwolenia
mia³y na celu niwelowanie

Fot. Archiwum

- Czy teren inwestycyjny
zarz¹dzany przez KSSSE
w Gorzowie zosta³ ju¿ w
ca³oœci sprzedany inwestorom?
- Sprzedaliœmy prawie
wszystko. Pozosta³o nam zaledwie piêæ hektarów, co jest
niewielkim obszarem, lecz
na obecn¹ chwilê tak naprawdê jedynym, który
mo¿emy zaoferowaæ w Gorzowie. Nie jest to optymalna
sytuacja. Takie miasto jak
Gorzów permanentnie powinno posiadaæ ciekawe propozycje, poniewa¿ zainteresowanie inwestorów lokowaniem tutaj produkcji czy
us³ug istnieje i niew¹tpliwie
pozostanie.
- W rejonie ulicy Dobrej
znajduje siê blisko 22-hektarowy teren, praktycznie
gotowy do przyjêcia inwestorów.
- Zgadza siê, dzia³ka ta
zosta³a uzbrojona ze œrodków ZIT-owskich, ale nie
wszyscy zapewne wiedz¹, i¿
teren ten jest przeznaczony
tylko dla MŒP, czyli ma³ych i
œrednich przedsiêbiorstw.
Oczywiœcie bardzo wa¿ne
jest to, ¿eby mieæ w portfolio
tereny dla mniejszych firm,
ale potrzebujemy równie¿
obszarów inwestycyjnych
odpowiednich dla du¿ych
przedsiêwziêæ gospodarczych.
- Przyjêta w po³owie
ubieg³ego roku Ustawa o
Specjalnych Strefach Ekonomicznych zachêca jednak mniejsze firmy do inwestowania i pod tym
wzglêdem
to
chyba
dobrze, ¿e mamy, gdzie ich
przyj¹æ?
- Oczywiœcie zachêcaliœmy
miasto do jak najszybszego
zakoñczenia prac przygotowawczych. Powsta³a infra-

K. Kielec: Duże firmy mogą istotnie wpłynąć na rozwój tych
mniejszych

w danym regionie bezrobocia. Teraz chodzi o podnoszenie jakoœci pracy?
- Pierwotnie celem by³o
ograniczenie bezrobocia,
obecnie oczekujemy jakoœciowych miejsc pracy.
Otrzymujemy ciekawe zapytania od bardzo znanych
oferentów, znanych ze
wdra¿ania najnowszych
rozwi¹zañ technologicznych, którzy potrzebuj¹ do
tego kadr o wysokich kwalifikacjach. Mamy te¿ zapytania od firm chc¹cych w
miejscu przysz³ej inwestycji prowadziæ projekty badawcze. Jestem bardzo
zadowolony, ¿e ju¿ trafiaj¹
do nas projekty, które
otwarcie mo¿na nazwaæ
innowacyjnymi, a nie imitacyjnymi.
Jedn¹
sprawê
nale¿a³oby doprecyzowaæ.
Jednym z kryteriów uzyskania ulgi podatkowej jest
okreœlony poziom stopy
bezrobocia w danym powiecie. Z drugiej strony

s³yszymy, ¿e brakuje r¹k
do pracy. Jak to rozumieæ?
- Owszem s¹ miasta, które
nie odczuwaj¹ obecnie bezrobocia, ale mamy ci¹gle rejony, w których ta stopa jest
zbyt wysoka. Staramy siê z
tym zjawiskiem walczyæ. Pamiêtajmy równie¿, ¿e poziom
bezrobocia w du¿ej czêœci
jest zale¿ny od koniunktury i
innych procesów gospodarczych. Dzisiaj mamy dobr¹
koniunkturê i niskie bezrobocie. Dlatego poprzez ulgi zachêcamy do inwestowania
firmy oferuj¹ce wysokiej jakoœci miejsca pracy, a wiêc
takie, gdzie potrzebni s¹ wykwalifikowani pracownicy,
którzy pozwalaj¹ osi¹gaæ
wysokie parametry wydajnoœciowe, co wp³ywa na konkurencyjnoœæ i potencja³ do generowania mar¿. Firmy takie
s¹ te¿ w pewien sposób zale¿ne od wyszkolonej przez
siebie za³ogi.
- W jaki sposób?
- Budowa miejsc pracy
oparta na unikalnych umiej-

êtnoœciach jest pracoch³onna i kosztowna. To z kolei
obni¿a ryzyko relokacji. Firma maj¹c wyspecjalizowan¹
kadrê nie jest chêtna do
gwa³townych wyprowadzek.
Bardzo ciê¿ko jest bowiem
jej zast¹piæ pracowników.
Wi¹¿e siê to z kolejnymi sporymi kosztami szkoleniowymi. W przypadku prostych
prac te przeprowadzki s¹
czêstsze, kiedy przedsiêbiorca wie, ¿e w innym miejscu
znajdzie ludzi chêtnych do
pracy za ni¿sze wynagrodzenie.
- Pod obszar dzia³ania
Strefy podlega 240 gmin.
Czy z nimi s¹ równie¿ prowadzone dzia³ania wyjaœniaj¹ce nowe zasady prowadzenia inwestycji?
- Tak, inicjujemy spotkania,
sporo ju¿ siê odby³o. W ich
trakcie rozwiewamy w¹tpliwoœci i zachêcamy lokalnych
przedsiêbiorców do zainteresowania siê ofert¹. Naprawdê mo¿na skorzystaæ
na nowych uregulowaniach.
- Czêsto s³yszymy teraz
zachêty kierowane do mikro, ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw,
które
wczeœniej nie widzia³y dla
siebie miejsca w podstrefach. By³ to œwiat dla nich
zamkniêty?
- Przez lata rzeczywiœcie
utar³ siê taki stereotyp, a tak
naprawdê ten œwiat wcale
nie by³ zamkniêty dla mniejszych inwestorów. Móg³bym
tutaj wskazaæ wiele ma³ych
inwestycji, ale faktem jest, ¿e
w powszechnej opinii Strefy
s³u¿y³y du¿ym inwestorom.
Dzisiaj wygl¹da to ju¿ zupe³nie inaczej. Ka¿dy, kto
chce inwestowaæ, nawet
je¿eli uczyni to w biurowcu
100 metrów od gorzowskiej
Katedry i spe³ni wymagania

ustawowe mo¿e skorzystaæ
z ulgi, a my zajmiemy siê
obs³ug¹ wniosku. Sytuacja
siê odwróci³a. To teraz my
idziemy za przedsiêbiorc¹, a
nie przedsiêbiorca przychodzi tam, gdzie mu wyznaczymy miejsce. Ponadto dla mikro i ma³ych przedsiêbiorców
mamy bardzo dogodne warunki. Niewielkim wolumenem inwestycyjnym mo¿na
spe³niæ kryteria ustawowe i
skorzystaæ z pomocy publicznej. Dlatego bardzo chcemy jak najszybciej to uœwiadomiæ przedsiêbiorcom, a
decyzje oczywiœcie nale¿y
do ka¿dego z nich.
- Wi¹¿e siê to z kosztami
dla
zainteresowanych
firm?
- Wszelka pomoc informacyjna absolutnie nie wi¹¿e
siê z ¿adnymi op³atami. Podobnie jak z³o¿enie wniosku
nie jest obci¹¿one kosztami.
Jesteœmy do tego, ¿eby zainteresowanego poprowadziæ przez ca³¹ procedurê.
Co ciekawe, jest wielu inwestorów, którzy rozwijaj¹
swoj¹ dzia³alnoœæ na naszym terenie i nie wiedz¹, ¿e
mog¹ korzystaæ z naszego
wsparcia.
- Czy przedsiêbiorca
mo¿e wybraæ sobie teren
dzia³ania?
- Oczywiœcie, dziœ jest
mo¿liwa ka¿da lokalizacja.
Po wyborze miejsca nawi¹zuje wspó³pracê ze
spó³k¹ zarz¹dzaj¹c¹ danym
obszarem. Mówi¹c najprostszym jêzykiem, je¿eli dany
inwestor chce otrzymaæ decyzjê o wsparciu musi wybraæ miejsce, które jest na
obszarze
przez
nas
zarz¹dzanym w zachodniej
Polsce i przedstawiæ nam
projekt inwestycyjny.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Najładniejsze zwierzę w lesie
nie jest tak płochliwe
Saren jest coraz mniej, ale ca³y czas zachwycaj¹ tych, którym dane jest je ogl¹daæ.

Sarna boi się wilka,
bo jest dla niego łupem

Choæ wielu wyprawia siê do
lasu miêdzy innymi i po to,
¿eby zobaczyæ sarnê, to jednak coraz trudniej j¹ zobaczyæ. - Wynika to z tego, ¿e
mamy coraz wiêksz¹ populacjê wilka w lesie, a w jego
³añcuchu pokarmowym wystêpuje sarna. I to jest doœæ
prosty gatunek dla wilka.
Obecnie w lasach jest bardzo du¿o grodzeñ i dlatego
wilk mo¿e na sarnê bardzo
³atwo polowaæ - t³umaczy Hubert Klimczak. Sarna bowiem
jest najbardziej delikatnym
gatunkiem z wszystkich
zwierz¹t wystêpuj¹cych w
naszych lasach. I ona pierwsza odczuwa presjê, napór
wilka w lasach lubuskich.
W zwartych kompleksach
leœnych, gdzie kiedyœ mo¿na
by³o zobaczyæ kilkadziesi¹t
saren w jednym terenie, nie
widaæ jej prawie zupe³nie.
Znika w oczach. Zreszt¹ sami myœliwi s¹ przera¿eni tym
faktem. Dlatego te¿ przestali
polowaæ na sarnê. - My wiemy, ¿e nie mo¿emy zaburzyæ
populacji tego zwierzêcia dodaje Hubert Klimczak

ofiar¹ wypadków samochodowych jest w³aœnie sarna - mówi Hubert Klimczak

Sarna leśna a sarna z pola

Jak t³umacz¹ specjaliœci,
sarny naj³atwiej zobaczyæ
gdzieœ blisko miasta, gdzie
wilków
jest
najmniej.
Naj³atwiej jest je obserwowaæ
na polach. - Mówimy o
dwóch ekotypach sarny. Ludzie zwykle tego nie wiedz¹,
¿e mamy bowiem jeden gatunek, który ró¿ni siê miejscem bytowania. Sarna leœna
jest troszeczkê mniejsza od
sarny polnej, ma nieco ciemniejsze ubarwienie i j¹ rzeczywiœcie ciê¿ko w lesie zauwa¿yæ. I ona zawsze ucieka
do lasu. Natomiast sarna polna odwrotnie. Nie ucieka do
lasu i jest odrobinê wiêksza i
jaœniejsza od sarny leœnej. A
to ze wzglêdu na warunki bytowania. I w³aœnie widzimy
zwykle tê sarnê poln¹. Ona
jest znacznie mniej nara¿ona
na ataki wilka. Ale z obserwacji wynika, ¿e kiedy mamy
wysokie zbo¿a, to wilk zapuszcza siê bez ¿adnego
problemu w te zbo¿a, aby zapolowaæ na sarnê. I to s¹
czêsto udane ataki, bo sarna
nie widzi tego atakuj¹cego
wilka - opowiada Hubert
Klimczak.

Sarna nie porzuca swoich
młodych

Fot. Archiwum ZO PZ£

Myœliwi i leœnicy ucz¹ od
lat, ¿e sarna to nie ¿ona jelenia, ale jak na razie z takim
sobie skutkiem.
- W lasach naszego
okrêgu, czyli by³ego województwa gorzowskiego ¿yje
oko³o 33 tysiêcy sztuk saren
- mówi Hubert Klimczak, instruktor do spraw ³owiectwa
PZ£ Zarz¹du Okrêgowego w
Gorzowie, myœliwy od dziewiêciu lat. Myœliwi od lat obserwuj¹, ¿e populacja tych
œlicznych
zwierz¹t
siê
zmniejsza. Warto wiêc trochê
lepiej je poznaæ.

Sarna i jeleń to nie jest to
samo

Sarna i jeleñ to nie s¹ te same gatunki. - Nawet jest prowadzona akcja, w której
zwracamy uwagê na to, ¿e
sarna nie jest ¿on¹ jelenia.
To s¹ dwa osobne gatunki.
Sarna jest du¿o mniejsza,
samicê zwiemy koz¹, samiec
nazywany jest rogaczem
b¹dŸ koz³em. I osi¹gaj¹ one
wagê do 20, 20 kilku kilogramów na naszych terenach.
Natomiast jeleñ europejski
jest zwierzêciem du¿o wiêk-

Coraz trudniej jest spotkać sarnę w lesie czy na polach. Tu
samiec sarny, czyli koziołek

szym. I trudno jest tak naprawdê pomyliæ sarnê z jeleniem, choæby dlatego te¿, ¿e
œrednia waga samicy jelenia,
czyli ³ani wynosi oko³o 70 kg.
To wielokrotnoœæ sarny. To
jest ta sama rodzina jeleniowatych, ale dwa kompletnie
ró¿ne gatunki - wyjaœnia Hubert Klimczak. - My dlatego
staramy siê mówiæ o tym
wszystkim, zw³aszcza dzieciom, ¿eby nie pope³nia³y takich b³êdów - I dzieje siê to
na ró¿nych imprezach, jak
Miêdzynarodowe Wystawy
Psów Rasowych czy na spotkaniach w szko³ach.
Potocznie doros³y samiec
nazywany bywa jelonkiem, a
wœród myœliwych pada okreœlenie sarniak. Natomiast inna potoczna nazwa p³ci tego
gatunku brzmi koza dla samic oraz kozio³ek dla samców. Samce sarny zdecydowanie nie s¹ m³odymi samcami jelenia. Masa tego
drugiego potrafi dochodziæ
niekiedy do 300, a nawet 400
kg. Podczas gdy sarna wa¿y
tyle co œredniej wielkoœci
pies, tj. w granicach 20-22
kg, a niektóre Ÿród³a podaj¹,
¿e zdarzaj¹ siê osobniki
przekraczaj¹ce
35
kg.
D³ugoœæ cia³a sarny wynosi
miêdzy 90 a 140 cm. Wyso-

koœæ w k³êbie 60-90 cm, natomiast poro¿e koz³ów - zwane parostkami - osi¹ga
d³ugoœæ 25-30 cm. Sarna ma
doœæ d³ugie i w stosunku do
reszty cia³a cienkie nogi oraz
rozbudowany, d³ugi tu³ów.
Cech¹ charakterystyczn¹
zwierza jest te¿ smuk³a szyja
z drobn¹ g³ow¹. Latem i
póŸn¹ wiosn¹ doros³e sarny
maj¹ czerwonobr¹zowy kolor
futra, natomiast jesieni¹, w listopadzie dochodzi do jego wymiany na szaro¿ó³ty b¹dŸ te¿
szarobr¹zowy. Jednak oprócz
czerwonobr¹zowej znane s¹
równie¿ inne formy barwne.
Na zachodzie Europy spotykane s¹ osobniki ca³kowicie
czarne, jak równie¿ w ca³ym
zasiêgu bia³e czy ³aciate. Sarna w okolicach odbytu posiada bia³e lusterko zwane tak¿e
talerzem.
I warto tu obaliæ kolejny mit o
p³ochliwoœci sarny. - To jest
najmniej p³ochliwe zwierzê z
wszystkich jeleniowatych. Potrafi nie zwracaæ uwag na ludzi. Nie jest tak p³ochliwa jak
jeleñ czy dzik. Nie zwraca
uwagi na otoczenie a¿ tak bardzo jak inne zwierzêta. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e jest osobnikiem ma³o ostro¿nym, przez
to pada czêsto ³upem drapie¿nika. Zreszt¹ najczêstsz¹

Innym mitem jest ten, ¿e
sarny
porzucaj¹
swoje
m³ode. - Wiosn¹ bardzo
czêsto odbieramy mnóstwo
telefonów, ¿e gdzieœ tam le¿y
porzucony koŸlak. A to tak
nie jest - mówi Hubert Klimczak.
Prawda wygl¹da bowiem
tak. Jeœli w okresie wiosennym od po³owy maja do lipca
znajdziemy gdzieœ osobno
m³od¹ sarnê - tê z cêtkami
na skórze, bardzo m³odego
osobnika, to nie dotykajmy
tego zwierzêcia. Ono nie jest
zostawione na pastwê losu.
To jest zwyczajny odchów
m³odych u tego gatunku.
Matka zostawia m³ode, które
jest bez zapachu, i nawet jeœli
wystêpuje
jakieœ
zagro¿enie ze strony psów,
wilków, ludzi, lisów, to matka
œci¹ga na siebie uwagê - wydziela zapach i siê oddala od
malucha. Podobnie dzieje
siê, kiedy matka idzie na ¿er.
Oddala siê od koŸlêcia. I w
takiej chwili istotne jest, aby
tego koŸlaka nie ruszaæ. Matka nie zostawi³a swego potomka. Jeœli my nie widzimy
w pobli¿u ¿adnej sarny, to
wcale nie znaczy, ¿e jej tam
nie ma. Ona jest i nas obserwuje. Jak zaczniemy takie
zwierz¹tko dotykaæ, to zrobimy mu tylko wiêksz¹
krzywdê. Temu ma³emu nic
siê nie dzieje. Mo¿na to w
prosty sposób sprawdziæ.
Wystarczy wróciæ w to samo
miejsce nastêpnego dnia i
koŸlaczka tam na pewno nie
bêdzie. Oczywiœcie zdarzaj¹
siê skrajne przypadki, kiedy

matka zginê³a pod ko³ami,
ale to ju¿ jest zupe³nie inna
sytuacja.
Jeœli zaczniemy w odruchu
pomocy dotykaæ koŸlê, robimy
mu krzywdê. Bo potem matka
mo¿e go odrzuciæ. Poczuje
zapach cz³owieka i wówczas
naprawdê potrafi zostawiæ koŸlaka. To nie jest porzucony
pies, to jest ca³y czas dzikie
zwierzê, które jest w swoich
naturalnych warunkach. A to
my jesteœmy tam goœæmi.

Je zielsko, pije wodę,
umie pływać a nawet
szczekać

Sarna w lecie potrzebuje
oko³o 3 kilogramów pokarmu
na dobê. W zimie zjada pêdy
i cienk¹ korê drzew. Do picia
wystarczy jej woda z roœlin i
rosa. Sarna, gdy poczuje zagro¿enie, mo¿e szczekn¹æ,
wydaj¹c g³os podobny do
psów. Œwietnie p³ywa, myl¹c
tropy i gubi¹c poœcig podczas ucieczki. Ucieczka to
zreszt¹ jedyna broñ, któr¹
dysponuje. Zaniepokojona,
podrywa siê do skoków i natychmiast
uchodzi
w
pop³ochu. W zimie szybko
traci ciep³o, a du¿e wych³odzenie cia³a mo¿e spowodowaæ jej œmieræ. Dlatego, wychodz¹c z psem do lasu, koniecznie musimy trzymaæ go
na smyczy, ¿eby beztrosko
nie goni³ za nagle pojawiaj¹c¹ siê sarn¹. Ta, po
d³u¿szej ucieczce jest tak
zlana potem, jakby wysz³a
dopiero co z wody. Sarna jest
tak¿e
najdelikatniejszym
przedstawicielem jeleniowatych w Polsce. Nawet najdrobniejszy uraz, na przyk³ad
k³apniêcie zêbami ma³ego,
domowego pieska, mo¿e byæ
dla niej fatalny w skutkach.
ROCH

Zdjęcia przyrody z natury są piękne
Zwierzêta oraz ca³a przyroda przez cztery pory roku - to tematy konkursu fotograficznego.
Konkurs, jak ju¿ wczeœniej
informowaliœmy, po raz trzeci
og³osi³
Polski
Zwi¹zek
£owiecki.
- Nasze konkursy ciesz¹
siê du¿ym powodzeniem mówi Wojciech Pawliszak,
³owczy wojewódzki. To
w³aœnie Zarz¹d Okrêgowy
PZ£ w Gorzowie oraz Oddzia³ Klubu Kolekcjonera i
Kultury £owieckiej og³osi³
Konkurs im. W³odzimierza
Korsaka. Konkurs ma takiego patrona, poniewa¿ W³odzimierz Korsak, pisarz, my-

œliwy, rysownik oraz ostatecznie fotograf po II wojnie
œwiatowej mieszka³ w Gorzowie. Dziœ funkcjonuje Izba Pamiêci Jemu poœwiêcona w
Nadleœnictwie K³odawa, a gorzowscy myœliwi s¹ dumni, ¿e
tak wa¿na postaæ by³a zwi¹zana w³aœnie z Gorzowem.
Konkurs ma za zadanie pokazanie uroku natury, piêkna
przyrody. I jak t³umacz¹ organizatorzy,
nades³ane
przez uczestników prace
bêd¹ oceniane w kilku kategoriach: fauna; sceny my-

œliwskie; ruch; Puszcze Lubuskie - promuj¹ce piêkno
lasów Ziemi Lubuskiej.
Konkurs trwa do 31 marca
2019 roku. Zdjêcia wykonane przez uczestników oceniane bêd¹ w kilku kategoriach. Nadsy³aæ je nale¿y do
siedziby Zarz¹du Okrêgowego PZ£ w Gorzowie przy ul.
Kosynierów Gdyñskich 20G.
Zgodnie z regulaminem
konkursu jeden uczestnik
mo¿e przes³aæ maksymalnie
dwa zdjêcia w ka¿dej kategorii tematycznej. Ka¿de zdjêcie

nale¿y opisaæ na odwrocie
symbolem kategorii, numerem i god³em autora fotografii.
Na p³ycie CD podaæ nale¿y
opis:
kategoria,
numer
zdjêcia, autor oraz gdzie, w
jakich warunkach zosta³o wykonane zdjêcie. P³ytê CD
oraz kartê zg³oszenia nale¿y
do³¹czyæ w osobnej kopercie
oznaczonej god³em. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wype³nienie i
przes³anie wraz z fotografiami
karty zg³oszenia wraz z
oœwiadczeniem. W konkursie

mog¹ braæ udzia³ prace dot¹d
niepublikowane w ksi¹¿kach i
czasopismach, nienagradzane na innych konkursach
bêd¹ce oryginalnymi pracami
autora. Ze wzglêdu na cechy
fotografii cyfrowej dopuszcza
siê wykonanie korekty, pozwalaj¹cej na poprawê kontrastu, nasycenia kolorów,
jasnoœci i ostroœci fotografii.
Niedozwolone jest wykonanie
fotomonta¿u lub zmiana oryginalnej koncepcji zdjêcia.
Najlepsze prace zostan¹
nagrodzone oraz pokazane

11 maja podczas Lubuskiego Festiwalu Muzyki Myœliwskiej w Parku Ró¿ w Gorzowie. Patronem medialnym
konkursu jest nasza redakcja, a to m.in. oznacza, ¿e
nagrodzone prace zaprezentujemy na naszych ³amach.
Osoby
zainteresowane
szczegó³ami konkursu mog¹
siê kontaktowaæ z Polskim
Zwi¹zkiem £owieckim, który
mieœci siê przy ul. Kosynierów Gdyñskich 20G, tel. 95
7204 720.
ROCH
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Transplantacja nie może być
tematem tabu
W Polsce na przeszczep narz¹du czeka kilka tysiêcy chorych osób.

Fot. Archiwum WSzW

Dla wiêkszoœci z nich to jedyna mo¿liwa forma leczenia
i szansa na ¿ycie, a bywa, ¿e
na nowy, zdrowy organ
musz¹ czekaæ latami. Niestety wielu z oczekuj¹cych
umiera z powodu braku narz¹dów do przeszczepu. Dlatego temat transplantacji nie
mo¿e byæ tematem tabu.
W³aœnie tej tematyce poœwiêcone by³o spotkanie z
m³odzie¿¹ Zespo³u Szkó³
Gastronomicznych zorganizowane przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie.
- Zgodnie z polskimi przepisami pobrania komórek, tkanek i narz¹dów ze zw³ok
ludzkich mo¿na dokonaæ,
je¿eli osoba zmar³a nie wyrazi³a za ¿ycia sprzeciwu.
Mo¿na go zg³osiæ w Centralnym Rejestrze Sprzeci-

W spotkaniu na temat transplantacji wzięło udział kilkadziesiąt osób

wów w Centrum Organizacyjno- Koordynacyjnym ds.
Transplantacji Poltransplant
w Warszawie. Mo¿na te¿ nosiæ przy sobie w³asnorêcznie
podpisane
oœwiadczenie
sprzeciwu lub z³o¿yæ oœwiadczenie w obecnoœci dwóch
œwiadków. My zachêcamy
jednak do zastanowienia siê
nad tym tematem, bo poten-

cjalny zmar³y dawca narz¹dów mo¿e ocaliæ ¿ycie a¿
czterem osobom, a kolejnym
trzem je przed³u¿yæ. Dlatego o
tych tematach trzeba rozmawiaæ z najbli¿szymi, by u³atwiæ
im podjêcie decyzji, gdyby
musieli przed ni¹ stan¹æ - mówi³a Izabela Brzychcy - koordynator ds. transplantacji w
gorzowskim szpitalu.

W Polsce narz¹dy do
transplantacji
pochodz¹
g³ównie
od
dawców
zmar³ych - osób, u których
stwierdzono nieodwracalne
uszkodzenie i rozpoznano
œmieræ
mózgu.
Dawc¹
mo¿na te¿ zostaæ za ¿ycia.
Mo¿na podzieliæ siê np.
nerk¹. Prawo dopuszcza takie procedury w przypadku

osób spokrewnionych lub sobie bliskich, jak np. miêdzy
ma³¿onkami.
- Ten typ przeszczepów
jest bardzo rozpowszechniony w krajach skandynawskich i Hiszpanii. W Polsce
niestety nie. Przeszczepy rodzinne s¹ rzadkoœci¹. Dlaczego tak jest? W³aœciwie to
trudno na to pytanie odpowiedzieæ. Byæ mo¿e jest to
kwestia wci¹¿ zbyt niskiej
œwiadomoœci. St¹d te¿ nasza
tutaj obecnoœæ - mówi³a dr
Danuta Antczak - Jêdrzejczak - ordynator Stacji Dializ
w gorzowskim szpitalu.
Czas oczekiwania na Krajowej Liœcie Oczekuj¹cych
na Przeszczepienie jest zale¿ny od zaawansowania
niewydolnoœci narz¹du, grupy krwi biorcy i zgodnoœci
tkankowej biorcy i dawcy.

Od 20 lat z przeszczepion¹ w¹trob¹ ¿yje Krzysztof Pijarowski. Przed laty
za³o¿y³
Stowarzyszenie
„¯ycie po przeszczepie” i
jest jednym z pomys³odawców „oœwiadczeñ woli” oœwiadczenia,
którym
mo¿na wyraziæ chêæ podzielenia siê swoimi organami
po œmierci.
- Dziêki komuœ dosta³em
szansê. Jestem ogromnie
wdziêczny rodzinie dawcy.
Po kilku latach organizm odrzuci³ now¹ w¹trobê. Potrzebny by³ kolejny przeszczep, a póŸniej jeszcze jeden (tym razem nerki), ale
powodów do radoœci w ¿yciu
mi nie brakuje. Dziœ biegam,
realizujê siê spo³ecznie,
prowadzê fundacjê. - mówi³
Krzysztof Pijarowski.
A.W.

Badania PET/CT z wykorzystaniem choliny
S¹ to pierwsze takie badania w województwie lubuskim.

r e k l a m a

nej glukozy. Ten znacznik
zawodzi w przypadku raka
prostaty i nerki. St¹d pomys³ na wykorzystanie choliny. To niew¹tpliwie sukces
ca³ego naszego zespo³u, ¿e
ju¿ zaledwie po dwóch miesi¹cach od uruchomienia
Pracowni PET mogliœmy poszerzyæ wachlarz naszych
us³ug. To ogromny krok naprzód - mówi dr n. med.
Piotr Zorga - kierownik Klinicznego Zak³adu Medycyny
Nuklearnej w gorzowskim
szpitalu.
Aby badania PET/CT z
u¿yciem znakowanej choliny
mo¿na by³o przeprowadziæ

Fot. Archiwum WSzW

Zespó³
Klinicznego
Zak³adu Medycyny Nuklearnej Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie do³¹czy³ do elitarnego grona placówek, w których wykonuje siê badania
PET/CT z wykorzystaniem
choliny. To badania wykorzystywane podczas oceny
wznowy procesu nowotworowego u pacjentów z rakiem prostaty lub nerki. W
naszym województwie dotychczas nikt tego jeszcze
nie zrobi³.
- Do tej pory wszystkie badania wykonywaliœmy przy
u¿yciu FDG czyli znakowa-

Zapotrzebowanie na tego typu badania jest bardzo duże

w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie trzeba by³o sprowadziæ radioznacznik a¿ z Kielc.
- To by³o trudne logistycznie przedsiêwziêcie. Ten
izotop rozpada siê co dwie
godziny a¿ o po³owê. Aby
podaæ go naszym pacjentom
musia³ pokonaæ ponad 500
km. Uda³o siê, zespó³ pracowni sprawnie pokona³
przeciwnoœci i mogliœmy zrobiæ badania pierwszym 16
pacjentom - mówi mgr Aleksandra Supiñska - fizyk z
Klinicznego Zak³adu Medycyny Nuklearnej w gorzowskim szpitalu.

Zapotrzebowanie na tego
typu badania jest du¿o
wiêksze, bo rak prostaty i
nerki s¹ w trójce najczêœciej
wystêpuj¹cych
wœród
mê¿czyzn nowotworów. Badanie z u¿yciem znakowanej choliny pozwala daæ odpowiedŸ na pytanie o skutecznoœæ
leczenia
i
przebieg procesu chorobowego. Pacjenci z województwa lubuskiego do tej pory
na badania PET/CT z
u¿yciem choliny byli wysy³ani
do
Poznania,
Wroc³awia, Bydgoszczy czy
Warszawy.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
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Erasmus? Nie ma na co czekać!
Akademia im. Jakuba z Parady¿a uczestniczy w europejskim programie Erasmus od pocz¹tku swojego istnienia (od 1998 r.).
W latach 2014-2020 program funkcjonuje pod
nazw¹ Erasmus+ i oferuje wsparcie finansowe
dla instytucji i organizacji dzia³aj¹cych w obszarze
edukacji i szkoleñ, m³odzie¿y oraz sportu. Program umo¿liwia zagraniczn¹ mobilnoœæ - wyjazdy
w celach edukacyjnych uczniów, studentów, kadry dydaktycznej i pracowników oraz wspiera budowê partnerstw pomiêdzy uniwersytetami,
szko³ami wy¿szymi i œrednimi, przedsiêbiorstwami
i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania
innowacyjnoœci i budowania wiedzy.
Dziêki uczestnictwu w programie Erasmus+
AJP oferuje swoim studentom i pracownikom stypendia na wyjazdy zagraniczne do uczelni partnerskich i innych instytucji.

Dla studentów

Wyjazdy na studia.
Studenci mog¹ wyjechaæ do zagranicznej uczelni partnerskiej na semestr z mo¿liwoœci¹
przed³u¿enia do roku. Okres ten zostaje zaliczony
jako integralna czêœæ studiów w AJP. Wyje¿d¿aæ
mo¿na najwczeœniej po ukoñczeniu I roku studiów. Kryteria kwalifikacji to œrednia ocen i znajomoœæ jêzyka obcego, w jakim prowadzone bêd¹
zajêcia za granic¹.
Wyjazdy na praktykê.
Student mo¿e wyjechaæ najwczeœniej po ukoñczeniu I roku studiów na minimum 2 miesi¹ce do instytucji zagranicznej, któr¹ samodzielnie znajdzie, i której przedmiot dzia³alnoœci bêdzie zbie¿ny z jego profilem studiów.
Kryteria kwalifikacji to zgodnoœæ praktyki z
kierunkiem studiów, œrednia ocen i znajomoœæ
jêzyka obcego, w którym odbêdzie siê praktyka. Wyjazd mo¿e byæ realizowany tak¿e przez
absolwenta AJP w ci¹gu roku od ukoñczenia
studiów, przy czym zg³aszaæ nale¿y siê na
ostatnim roku studiów, a nie po uzyskaniu dyplomu.
Studenci z niepe³nosprawnoœci¹ mog¹ ubiegaæ
siê o dodatkowe œrodki finansowe, zaœ studentom
posiadaj¹cym w AJP prawo do otrzymywania stypendium socjalnego przys³uguje „dodatek socjalny” na ka¿dy miesi¹c pobytu za granic¹. Dodatkowe dofinansowanie dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ oraz posiadaj¹cych prawo do stypendium
socjalnego jest przyznawane z projektu „Zagraniczna mobilnoœæ studentów niepe³nosprawnych
oraz znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2.” finansowanego ze œrodków PO
WER.

Rekrutacja studentów na wyjazdy odbywa siê w
roku akademickim poprzedzaj¹cym wyjazd, przewa¿nie wczesn¹ wiosn¹.

Dla pracowników.

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu
prowadzenia zajêæ dydaktycznych w uczelniach partnerskich za granic¹.
Pobyt za granic¹ powinien trwaæ co najmniej 2
dni przy wyjeŸdzie do kraju programu i 5 dni do
kraju partnerskiego. Podczas jednego wyjazdu
nauczyciel akademicki musi przeprowadziæ co
najmniej 8 godzin zajêæ dydaktycznych w tygodniu. Zajêcia musz¹ byæ integraln¹ czêœci¹ aktualnego programu nauczania goszcz¹cej uczelni.
Podstaw¹ kwalifikacji na wyjazd jest ocena indywidualnego programu nauczania - dokumentu
przygotowanego przez nauczyciela w porozumieniu z uczelni¹ przyjmuj¹c¹, okreœlaj¹cego m.in.:
zak³adane cele nauczania, zawartoœæ programu
zajêæ oraz oczekiwane rezultaty.
Wyjazdy pracowników do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych.
Zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjni maj¹ mo¿liwoœæ wyjazdu do
instytucji zagranicznych w celu doskonalenia
umiejêtnoœci i kwalifikacji, wymiany doœwiadczeñ,
poszerzania wiedzy w danej dziedzinie. Pobyt powinien trwaæ co najmniej 2 dni. Podstaw¹ kwalifikacji na wyjazd jest przygotowany przez pracownika indywidualny plan pracy/szkolenia, który
okreœla zak³adane cele i oczekiwane rezultaty
realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.
Kwalifikacja pracowników odbywa siê pod koniec roku akademickiego poprzedzaj¹cego rok, w
którym ma siê odbyæ wyjazd.

Czy warto wyjeżdżać?

Wymiar zawodowy
Studenci bior¹cy udzia³ w programie inwestuj¹
w przysz³¹ karierê. Wracaj¹ bardziej pewni siebie,
otwarci wobec innych kultur, zdolni do szybszego
rozwi¹zywania problemów i przystosowywania
siê do nowych okolicznoœci oraz z wiêkszymi
umiejêtnoœciami organizacyjnymi. Jest to równie¿
okazja do podnoszenia kompetencji jêzykowych
poprzez kontakt z ¿ywym jêzykiem oraz szansa
na zdobycie nowej wiedzy, która czêsto jest uzupe³nieniem tej zdobywanej w uczelni macierzystej.
Pracownicy uzyskuj¹ nowe oraz wymieniaj¹ siê
swoimi doœwiadczeniami, maj¹ szansê na pozna-

nie innowacyjnych metod nauczania i wdro¿enie
ich w macierzystej uczelni, na sprawdzenie i doskonalenie w³asnych kompetencji, nawi¹zanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie dalszej wspó³pracy.
Wymiar osobisty
Taki wyjazd to œwietna okazja na poznanie nowych ludzi i nawi¹zanie miêdzynarodowych przyjaŸni i kontaktów, szansa na zwiedzanie kraju, do
którego siê wybierzemy (zabytki, najciekawsze
miasta, kuchnia regionalna, kultura) oraz, nie
oszukujmy siê, to równie¿ mnóstwo zabawy!

Nasi studenci o Erasmusie

Karolina: „Wyjazd by³ bardzo dobr¹ decyzj¹.
Poprawi³am swój angielski, pozna³am wielu ciekawych ludzi i odwiedzi³am wiele niesamowitych
miejsc. Nie ma na co czekaæ, pakujcie walizki i w
drogê!”
Agnieszka: „Podczas pobytu we w³oskim Salerno pozna³am wielu wspania³ych ludzi z ró¿nych
stron œwiata, z którymi do dziœ utrzymujê kontakt.
Zetknê³am siê z prawdziwymi W³ochami - pozna³am kulturê tego kraju, jego zwyczaje, smaki,
zapach i kolory, zabytki, a nawet jêzyki!!! Na w³asnej skórze pozna³am znaczenie s³ów dolce far
niente. Taki wyjazd studencki to naprawdê coœ
wyj¹tkowego... To nie tylko szko³a ¿ycia, ucieczka
przed codziennoœci¹, ale to te¿ liczne wyzwania,
którym trzeba by³o stawiæ czo³o w obcym sobie
kraju, w którym trzeba by³o nauczyæ siê ¿yæ. By³o
warto!!! Do dziœ z utêsknieniem wracam do tego
czasu. W Salerno zosta³a cz¹stka mnie. Nie warto
siê baæ, trzeba korzystaæ z tego, co daje nam los,
a Erasmus to szansa na prze¿ycie czegoœ wspania³ego, nowego i piêknego oraz okazja na poznanie i odnalezienie siebie. Polecam!!!”
Sara: „To œwietna okazja do rozszerzenia horyzontów i nauczenia siê samodzielnoœci. Uczelnia
funduje, student zyskuje;) Pojecha³am na Litwê.
Wilno okaza³o siê byæ idealnym miejscem dla
tych, którzy nie przepadaj¹ za zgie³kiem typowym
dla wielkich miast. Tutaj ¿ycie toczy siê jakby wolniej. Zaskoczy³a mnie wielka iloœæ lasów/parków/parczków. Mimo ¿e s³oñce jest rzadkim goœciem, to ta zieleñ za ka¿dym rogiem i wokó³ ka¿dego osiedla w zupe³noœci rekompensuje
‘niedos³onecznienie’. Na uczelni tymczasem
ró¿norodnoœæ ras i nacji, co te¿ pozwala ‘rozszerzyæ siê’ nieco.
Nie ma co siê obawiaæ bariery jêzykowej, poniewa¿ ogromna wiêkszoœæ ludzi wokó³ rozmawia po

polsku (lub przynajmniej rozumie). A ciekawym
doœwiadczeniem jest nauka jêzyka ‘tutejszego’,
czyli wileñskiego polskiego, który w³aœciwie jest
pomieszaniem co najmniej trzech - polskiego, rosyjskiego i litewskiego. Z ca³ym przekonaniem
zatem polecam wyjazd na wymianê! Jeœli nawet
nie do Wilna, to gdziekolwiek w œwiat...”
Jakub: „Jako studentowi naszej uczelni uda³o
mi siê na drugim roku wyjechaæ na Cypr z programu Erasmus+. Teraz wiem, ¿e by³o warto i zachêcam, ¿ebyœ te¿ spróbowa³. Stworzysz sobie
œwietn¹ okazjê do nawi¹zania znajomoœci, a
czêsto przyjaŸni, ze studentami z zagranicy. Wyjazd da Ci mo¿liwoœæ poznania ludzi z Europy, Afryki, Azji czy Ameryki, którzy bêd¹ dla Ciebie jak
rodzina. Razem prze¿yjecie niezapomniane chwile, do których bêdziesz chcia³ wracaæ ka¿dego
dnia. Zapewniam Ciê, ¿e nie bêdziesz tego
¿a³owaæ! Przed wyjazdem moja poprzedniczka
napisa³a, ¿e mi zazdroœci. Sam nie rozumia³em,
jak to w ogóle mo¿liwe, przecie¿ ju¿ tam by³a. Teraz ju¿ wiem, czego mi zazdroœci³a... Ja te¿ teraz
Tobie zazdroszczê takiej niepowtarzalnej szansy
Studencie!”
Ada: „Erasmus by³ najlepszym okresem w moim
¿yciu. Wyjecha³am na pó³ roku studiów do Aten,
gdzie pozna³am wiele osób z ró¿nych krajów i
przyjaŸniê siê z nimi do dzisiaj! Ten wyjazd to nie
tylko nauka, ale równie¿ œwietna zabawa, tworzenie wspania³ych wiêzi z innymi cz³onkami
grupy oraz wycieczki! Przez pó³ roku nauczy³am
siê równie¿ jêzyka i pozna³am greck¹ kulturê.
Tak bardzo mi siê spodoba³o, ¿e postanowi³am
równie¿ wzi¹æ udzia³ w praktykach organizowanych przez Erasmus+. Ponownie wybra³am
Grecjê. Firma, w której realizowa³am praktykê
by³a bardzo przyjazna i mocno mnie wspiera³a!
Komunikowa³am siê w jêzyku angielskim, chocia¿ zdarzali siê równie¿ inni Polacy tam pracuj¹cy. Przez okres wakacji zdoby³am œwietne
doœwiadczenie nie tylko w kierunku, który studiujê, ale równie¿ poprawi³a siê moja znajomoœæ jêzyka angielskiego! Same praktyki równie¿ okaza³y siê œwietn¹ zabaw¹ - odbywa³y siê
ró¿ne imprezy w firmie, wycieczki i nawet mia³am
szansê porozmawiaæ z samym premierem Grecji!
Erasmus to œwietny czas i super doœwiadczenie!
Jesteœmy m³odzi i powinniœmy korzystaæ z takich
mo¿liwoœci.”
ALEKSANDRA PIOTROWIAK
Koordynator programu Erasmus
Akademia im. Jakuba z Parady¿a
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Tu nawet nie ma pola do negocjacji
Dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego potrzebny jest spokój z d³u¿sz¹ perspektyw¹ stabilizacji.
zadaje pytanie: ”A co z mieniem katolików i chrzeœcijan?
Oni nie zas³uguj¹ na restytucjê i wsparcie czo³owych
amerykañskich dyplomatów?”
No w³aœnie…
Na zebraniu gorzowskiego
Stowarzyszenia Dzieci Wojny
wszyscy byli zbulwersowani,
nie mog¹ poj¹æ, ¿e oskar¿a
siê ich sponiewierane i
umêczone wojn¹ œ.p. matki o
karmienie dzieci z matczynej
piersi mlekiem antysemityzmu. Kilka dni temu w Myœliborzu na spotkaniu Stowarzyszenia Dzieci Wojny zebrani
wyrazili swój sprzeciw wobec
oszczerstw wypowiedzianym
przez cz³onków izraelskiego
rz¹du, na czele z premierem i
ministrem spraw zagranicznych. Pytaj¹: - Gdzie dzisiaj
jest ten antysemityzm? Dawniej te¿ nie widzieliœmy w Polsce antysemityzmu. Owszem,
by³y jednostkowe nieporozumienia, które dzisiaj próbuje
siê definiowaæ antysemityzmem czy antypolonizmem. Z
¯ydami ¿yliœmy w zgodzie,
chodziliœmy czêsto do tej samej szko³y, a naukê tak dzieciom ¿ydowskim jak i polskim
przerwa³a wojna i okupacja
niemiecka. Wielu z nas pomaga³o naszym rodzicom ukrywaæ
nasze
¿ydowskie
kole¿anki i kolegów. Za ukrywanie ¯ydów Niemcy karali
Polaków œmierci¹. A jednak
ukrywaliœmy… W Yad Vashem najwiêcej drzewek Sprawiedliwych Wœród Narodów
Œwiata maj¹ Polacy” - mówi
jeden z 90-latków obecnych
na zebraniu. Nastêpnie z
ogromnym ¿alem dodaje: Dlaczego ¿adnego odszkodowania nie dosta³y polskie rodziny, które straci³y wszystko,
po wojnie musia³y zaczynaæ
swoje ¿ycie od pocz¹tku w
biedzie i poni¿eniu. Dzieci
prze¿y³y wojenn¹ gehennê
przeœladowañ w nêdzy,
czêsto kalekie i osierocone,
by³y uczestnikami przesiedleñ, deportacji, obozów
zag³ady i ciê¿kiej przymusowej niewolniczej pracy, podobnie jak ¯ydzi. Dla wielu Dzieci
II Wojny Œwiatowej Niemcy
przerwa³y edukacjê. Dzisiaj
¿yj¹ za tysi¹c z³otych i
g³oduj¹, a jak ktoœ ma 1250
z³otych to mu i tak na lekarstwa nie wystarcza. Jak mamy ¿yæ? Nale¿a³oby zapytaæ
tych z Izraela, którzy nas
oczerniaj¹. Ich Dzieci Wojny
od polskiego Rz¹du dostaj¹
miesiêcznie ok. 450 z³otych
dodatku, a my ani grosza. A
teraz ci ¯ydzi z Nowego Jorku
domagaj¹ siê miliardów od
Polski, a nie od Niemiec! - mówi³ jeden z cz³onków Dzieci
Wojny z Gorzowa Wlkp.
Opowiedzia³em to wszystko
memu 92-letniemu ojcu, który
mieszka w Gorzowie Wlkp. i

Fot. Archiwum

Ten spokój wydaje siê jest,
koniunktura dobra, poziomem
rozwoju Polska do³¹czy³a do
najszybciej rozwijaj¹cych siê
pañstw UE, bez problemu dobija do czo³ówki i niewiele do
szczêœcia dzisiaj ju¿ by brakowa³o. A jednak… pojawi³y siê
wydarzenia mog¹ce zak³óciæ
nasz¹ w trudzie wypracowan¹
drogê rozwoju, poczucia dumy z sukcesów i satysfakcji
bycia narodem wybijaj¹cym
siê na równoprawn¹ podmiotowoœæ wœród spo³eczeñstw
Europy. Polska zaczê³a byæ
postrzegana jako godny partner gospodarczy i w rozwi¹zywaniu wa¿nych problemów o
charakterze œwiatowym. Dlatego Konferencja dot. Bliskiego Wschodu, na wniosek Stanów Zjednoczonych, odby³a
siê w Warszawie w dniach 1314 lutego br. Wziê³o w niej
udzia³ 70 delegacji z ca³ego
œwiata. Jednym z g³ównych
zagadnieñ by³ konflikt bliskowschodni, wojna w Syrii i Jemenie, problemy humanitarne
w tych regionach, problem
broni masowego ra¿enia, terroryzm i bezpieczeñstwo
energetyczne. W Konferencji
bra³ udzia³ wiceprezydent
USA Mike Pence z sekretarzem stanu Mike Pompeo i
premierem Izraela Benjaminem Natanjachu. Polska wraz
z USA zapocz¹tkowa³y t¹
Konferencj¹ na wysokim
szczeblu cykl spotkañ krajów,
które nawet oficjalnie nie
uznaj¹ swojego istnienia. Te
kraje usiad³y przy wspólnym
stole i zaczê³y ze sob¹ rozmawiaæ. To sukces Warszawy,
który mo¿e byæ pocz¹tkiem
nowych stosunków miêdzynarodowych, szczególnie w
odniesieniu do Bliskiego
Wschodu.
Polska zrobi³a wielki gest
skierowany na stosunki izraelsko-irañskie. Ju¿ dzisiaj mówi siê o „procesie warszawskim” dla Bliskiego Wschodu.
Ogólnie wszyscy podzielaj¹
pogl¹d, ¿e najwiêkszym zagro¿eniem bezpieczeñstwa i
pokoju na Bliskim Wschodzie
jest Iran, który otwarcie opowiada siê za kolejnym Holokaustem i pragnie unicestwienia Izraela. Polska t¹ Konferencj¹ narazi³a siê na
potencjalne konsekwencje ze
strony czêœci œwiata arabskiego. Prof. Marek J Chodakiewicz, naukowiec mieszkaj¹cy
w USA, celnie ripostuje wypowiedzi niektórych polityków
¿ydowskich i amerykañskich
na ³amach portalu wPolityce.pl: „Unieœliœmy organizacjê
konferencji zgodnie z ¿yczeniami Waszyngtonu. W zamian dostaliœmy obelgi i zostaliœmy obra¿eni”. Chodakiewicz wspomina te¿ s³owa
Mike’a Pompeo dotycz¹ce restytucji mienia ¿ydowskiego i

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.

tradycyjnie z mam¹ w niedzielê przyje¿d¿a swoim Citroenem do nas na rodzinny
obiad. Tak, Tak, nie pomyli³em
siê, sam przyje¿d¿a samochodem, a umys³ i pamiêæ ma
tak sprawne, ¿e ¿yczy³bym tej
sprawnoœci nawet osobom o
wiele m³odszym. Ale do tematu… Kiedy zdawa³em mu relacje z tych spotkañ Dzieci Wojny w kontekœcie pomówieñ o
antysemityzm i o udzia³ Polaków w Holokauœcie, to widzia³em, ¿e nerwowo ju¿ nie
wytrzymuje. W koñcu podniesionym g³osem powiedzia³: „
To co, ja wyssa³em z mlekiem
matki antysemityzm? Ja, który z moimi rodzicami przechowywa³em u nas w domu w
Koz³owie
k. Tarnopola
¯ydówkê, 11-12 letni¹ córkê
naszego zaprzyjaŸnionego lekarza Binera. Ja jestem antysemit¹?”
Wiele ze swej historii rodzinnej mi opowiada³, ale tym razem gdzieœ uruchomi³ g³êbokie pok³ady pamiêci z tamtych
tragicznych dni. - „Rodzina Binerów mieszka³a w doœæ bliskim s¹siedztwie z nami. Z ich
synem Ickiem chodzi³em do
szko³y, bawiliœmy siê, nasi rodzice lubili siê odwiedzaæ.
Mieli Binerowie te¿ m³odsz¹
córkê. Mój tata Jan by³ osob¹
znan¹ w Koz³owie, pe³ni³
spo³ecznie funkcjê naczelnika
stra¿y po¿arnej, by³ przedsiêbiorc¹ handlowym. Nasza
rodzina mia³a te¿ sklep miêsny tyle, ¿e nie koszerny, bo
sprzedawali kaszankê. Ojciec
mia³ te¿ zak³ad stolarski. Mama prowadzi³a sto³ówkê. Podczas I wojny œwiatowej w wojsku austriackim by³ dowódc¹

plutonu sanitarnego. Zna³
dobrze jêzyk niemiecki. Kiedy
w 1941 roku do Koz³owa
wkroczyli Niemcy przygotowuj¹c siê do marszu na
Moskwê, czêsto korzystali z
ojca znajomoœci niemieckiego
i brali go za t³umacza. Chyba
by³ to rok 1942, Niemcy zaczêli wy³apywaæ ¯ydów do
wywózki. Pewnego razu do
naszego domu przybieg³a
ma³a Binerówna. - Za mn¹
biegnie brat Icek, zaraz tu
bêdzie, mówi³a. Ciociu, mówi
do mojej mamy, schowajcie
mnie. Strach pad³ na wszystkich. -Niemcy nas zastrzel¹,
powiada ojciec, biegnij do
ziemlanki z ziemniakami, zaraz ciê tam nimi przysypiê.
Zbysiu zrób legowisko, mówi
ojciec do mnie - siedŸ przed
domem cicho i pamiêtaj, ¿e
nikogo nie widzia³eœ. Jak
przyjd¹ - mówi do mamy - to
poczêstuj ich czymœ by nie
wêszyli. Sytuacja ta wygl¹da³a
bardzo Ÿle. Ma³a Binerówna
przetrwa³a jednak u nas chyba 2-3 miesi¹ce, póŸniej dla
bezpieczeñstwa przerzuciliœmy j¹ do naszej rodziny Mrozów, a stamt¹d zabrali j¹ partyzanci i przerzucili dalej. Jej
brat, a mój kolega do nas nie
dobieg³, dosiêg³a go kula niemiecka. Ta córka Binera
prze¿y³a wojnê, wyjecha³a do
Izraela, tam wysz³a za m¹¿.
Na pewno jest tam odnotowana jako ocalona. Co jednak
ciekawe -chyba w latach 60tych z mê¿em wróci³a z Izraela do Polski, by³a wdziêczna
naszej rodzinie. Jej m¹¿ by³
nawet znanym dyrektorem
chyba wa³brzyskiego pañstwowego przedsiêbiorstwa

budowlanego. Do koñca swego ¿ycia przyjaŸnili siê z moim
kuzynem Henrykiem z Krakowa.” Ojciec koñcz¹c opowieœæ dodaje: - to gotowy scenariusz na film. By³em w
Koz³owie trzy lata temu. Spotka³em tam 90-letni¹ Polkê pamiêtaj¹c¹ tamte czasy i moj¹
rodzinê. Na cmentarzu zachowa³y siê w bardzo dobrym stanie rodzinne pomniki z
krzy¿ami.
Te zebrania Dzieci Wojny z
Gorzowa
i
Myœliborza
wype³nione wspomnieniami
wojennymi i ta opowieœæ mego ojca o ma³ej Binerównie nijak nie pasuj¹ do tych kalumnii z przed paru dni, kiedy minister rz¹du Izraela oczernia³
Polaków mówi¹c, ¿e wyssali
antysemityzm z mlekiem matki. Przykre... Amerykañscy
¯ydzi ka¿¹ nam p³aciæ odszkodowania za mienie, które
im zniszczyli Niemcy hitlerowskie. Bardzo trafnie sprawê
restytucji mienia ¿ydowskiego
skomentowa³ zwiêŸle i w sposób nie pozostawiaj¹cy w¹tpliwoœci £ukasz Schreiber, sekretarz stanu w KPMR: ”(…)
je¿eli chodzi o restytucjê prywatnej w³asnoœci sprawa jest
absolutnie zamkniêta. Sytuacjê trzeba widzieæ w szerokim kontekœcie historycznym.”
Odpowiadaj¹c pani Georgette
Mosbacher, ambasador USA
w Polsce, pan Szreiber powiedzia³: „ (…) Fakt, ¿e ktoœ
mo¿e siê domagaæ, by Polska
uczestniczy³a w procesie zadoœæuczynienia za pope³nione
przez Niemców zbrodnie jest
jakimœ kompletnym nieporozumieniem. Nic takiego nast¹piæ nie mo¿e, bo to my jesteœmy ofiarami, a nie przeœladowcami. To raczej my mamy
prawo domagaæ siê i ¿¹daæ
odszkodowañ.” Dalej doda³:”
Sprawa roszczeñ obywateli
amerykañskich pochodzenia ¿ydowskiego jest uregulowana od lat 60. ubieg³ego
wieku, kiedy dosz³o do zawarcia umowy indemnizacyjnej, która zwalnia Polskê
z wszelkiej odpowiedzialnoœci. (…) Tu nawet nie ma
pola do negocjacji.” Taka
stanowczoœæ przedstawiciela
Rz¹du polskiego cieszy i rozwiewa wszelkie w¹tpliwoœci.
Ale je¿eli tak, to po co premier Izraela Natanjachu bredzi coœ o winie Polaków za
Holokaust? Benzyny do
ognia dola³ izraelski minister
spraw zagranicznych Israel
Katz, który powiedzia³: „(…)
nie zapomnimy i nie przebaczymy. By³o wielu Polaków,
którzy kolaborowali z nazistami - tak jak powiedzia³ Icchak
Szamir, któremu Polacy zamordowali ojca, Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. I nikt nie bêdzie
nam mówi³, jak mamy siê wy-

ra¿aæ i jak pamiêtaæ naszych
poleg³ych”.
TVP opublikowa³a materia³ o
ojcu Icchaka Szamira, z którego wynika, ¿e by³ on cz³onkiem Judenratu kolaboruj¹cego z Niemcami. Szamir na
prawdê nie zwa¿a³ i oskar¿a³
Polaków o zabicie jego ojca i z
tego powodu mówi³ w 1989
roku, ¿e „antysemityzm Polacy wyssali z mlekiem matki”.
Po 30 latach powtórzy³ to minister spraw zagranicznych Izraela, Israel Katz. Sta³o siê to
powodem wielkiego napiêcia
politycznego pomiêdzy Polsk¹
i Izraelem i odwo³aniem
szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie. Premier
Morawiecki zbulwersowany
tym nieprawdziwym i rasistowskim oskar¿eniem zdecydowa³, ¿e polska delegacja
nie pojedzie do Izraela na
szczyt Grupy Wyszehradzkiej.
W tej sprawie stanowisko
zaj¹³ nawet rabin Shmulej Boteach, który w rozmowie dla
Onetu powiedzia³: ”(…)Polacy
jako naród nie kolaborowali(…) - polski rz¹d nie kolaborowa³ z nazistami, polski rz¹d
walczy³ z nazistami, Polacy
stawiali opór nazistom, zostali
zaatakowani 1 wrzeœnia 1939
roku, to fakt historyczny - podkreœla Boteach. - Nie oznacza
to, ¿e nie by³o ¿adnego Polaka, który nie kolaborowa³ - zaznacza. - Ale to by³y indywidualne osoby, ale nigdy naród
czy rz¹d - podkreœla(…). W
podobnym tonie wypowiada
siê znany Polakom i szanowany Szymon Weiss.
Ciekawe, co chce Izrael
ugraæ tymi antypolskimi wypowiedziami swojego premiera i ministra spraw zagranicznych. Jak mówi¹ wtajemniczeni, jak nie wiadomo o co
¯ydom chodzi, to chodzi o
pieni¹dze. Po tych wypowiedziach od razu odezwa³a siê
grupa ¿ydowska
z USA
oskar¿aj¹c, ¿e Polska winna
jest ¯ydom ponad trzysta miliardów dolarów za pozostawione mienie w Polsce po II
wojnie œwiatowej i Holokauœcie. Jakoœ nie potrafi¹ dodaæ, ¿e z winy hitlerowskich
Niemiec, a ich wierzycielem
nie jest Polska, a dzisiejsze
Niemcy. Po raz pierwszy w
historii powojennej polski
premier mocno odpowiedzia³: „Polska ju¿ siê nie
boi. Prze¿yliœmy straszliw¹
wojnê i dziesiêciolecia okupacji, nie mogliœmy broniæ
siê przed oskar¿eniami. Ale
teraz Polska nie bêdzie ju¿
ulegaæ presji, by akceptowaæ k³amstwa, sformu³owania wprowadzaj¹ce w b³¹d,
a co dopiero rasistowskie
zniewagi.(…)” Chyba ju¿
mo¿emy ¿yæ spokojnie i bez
obaw…
AUGUSTYN WIERNICKI
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Pani z saturatorem, czyli
atrakcyjna historia Gorzowa
Album ze zdjêciami starego Gorzowa sta³ siê sensacjê. A dotyczy tylko lat 60. i 70. ubieg³ego wieku.
Na ok³adce saturator, z którego sprzedawano wodê gazowan¹ lub z sokiem. Pi³o
siê ze szklanki, dla wszystkich tej samej, tyle ¿e
przep³ukanej odrobin¹ wody
funkcjonuj¹cej w obiegu zamkniêtym. Wózki nale¿a³y
do firmy MHD, czyli do Miejskiego Handlu Detalicznego.
Sprzedawczyni ubrana by³a
w bia³y fartuch i koniecznie
bia³¹ chustkê na g³owie. Daszek nad urz¹dzeniem dawa³
poczucie ch³odu. Bo woda z
b¹belkami w upalny dzieñ to
wtedy by³ naprawdê rarytas.
Saturator sta³ przy ulicy Juliana Marchlewskiego (dziœ
We³niany Rynek) u wylotu
ulicy Braniborskiej, a w tle
widoczny jest budynek arsena³u. Ani ulicy Braniborskiej,
ani arsena³u ju¿ nie ma. Na
zdjêciu widaæ jeszcze druty
linii tramwajowej, która jakby
otacza³a arsena³, aby z ulicy
Chrobrego wjechaæ w dzisiejszy We³niany Rynek.
Obok jeszcze chyba kiosk,
pan w garniturze na zakupach, pani w Ÿle dopasowa-

nym biustonoszu, dzieci zajête zabaw¹…
Fragmencik codziennego
¿ycia w centrum Gorzowa
przed oko³o pó³wieczem. Fizycznie miejsce to istnieje,
ale wygl¹da zupe³nie inaczej. Nie ma arsena³u, nie
ma ulicy Braniborskiej, na takie saturatory nie zgodzi³by
siê Sanepid, inaczej siê
ubieramy...
r
Waldemar Kuæko pochodzi³
z Wilna. W 1945 roku, jako
13-latek, z matk¹ przyjecha³
do Gorzowa. W 1953 roku
skoñczy³ Technikum Fotograficzne w £odzi i wróci³ do
Gorzowa. Zatrudniony zosta³
w Zak³adach W³ókien Chemicznych „Stilon”, by dokumentowaæ ¿ycie zak³adu, potem jako fotoreporter zwi¹zany
by³
z
redakcjami
dwutygodnika „Stilon Gorzowski” i dziennika „Gazeta
Lubuska”. Dokumentowa³
¿ycie „Stilonu” i Gorzowa.
Chodzi³ zawsze z aparatem
fotograficznym zawieszonym
na szyi. Zdjêcia robi³ - wyda-

je siê - bez przerwy, ale zawsze mia³ du¿e ambicje artystyczne. W 1972 roku, jako
pierwszy na Ziemi Lubuskiej,
zosta³ przyjêty do elitarnego
Zwi¹zku Polskich Artystów
Fotografików na podstawie
zdanych trudnych egzaminów i wystawy artystycznych
zdjêæ.
Zmar³ nagle w 1981 roku.
Mia³ wtedy 49 lat.
r
Filmy z jego zdjêciami
El¿bieta Kuæko, ¿ona Waldemara, przekaza³a do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta. Szacuje siê, ¿e jest na
nich oko³o 32 tysiêcy zdjêæ.
D³ugo czeka³y na opracowanie, ale nareszcie mamy narzêdzia odpowiednie do ich
przetworzenia i zachowania.
Ka¿de trzeba zeskanowaæ i
zapisaæ w formie elektronicznej. Doskona³a wspó³czesne
technika ma te¿ to do siebie,
¿e
wychwytuje
ka¿d¹
usterkê, plamkê, zaciemnienie, a wszystkie te mankamenty trzeba starannie
usun¹æ. Obecnie w zaso-

bach muzeum jest przetworzonych elektronicznie ok. 15
tys. zdjêæ. Prace trwaj¹.
r
Spoœród ogromu zdjêæ, które ju¿ s¹ w dyspozycji pracowników muzeum, Lech
Dominik, tak¿e artysta fotografik, wybra³ tylko 340 do
pierwszego albumu, bo w
planach s¹ nastêpne.
U³o¿y³ je w formie spaceru
po Gorzowie w szeœciu
czêœciach.
I - Sceny rodzajowe, czyli
rejestracja zwyk³ych scen i
sytuacji z centrum miasta
II - Arsena³ - ulubiony motyw artysty, budynek stoj¹cy
przy ul. Chrobrego miêdzy
ul. Jagie³³y i We³nianym
Rynkiem, w zasadzie zabytkowy, ale w tamtych latach
popadaj¹cy w ruinê, w koñcu rozebrany, bo przeszkadza³ w uk³adzie komunikacyjnym
III - Rzeka Warta - do dziœ
niby ta sama, ale wtedy
jak¿e inna ze wzglêdu na
funkcjê gospodarcz¹, jak i
miejsce rekreacji

IV - Jan Korcz - malarz, legenda artystycznego Gorzowa
V - Miasto - obraz zmieniaj¹cej siê architektury,
miejsca, których ju¿ nie ma
VI - Tramwaje - gorzowski
znak rozpoznawczy.
Ka¿de zdjêcie domaga siê
szczegó³owej analizy, wychwycenia nawet drobiazgów, ale jak¿e wa¿nych dla
¿ycia w tamtych latach. No i
zastanowienia, jak zmieni³
siê Gorzów przez minione
prawie pó³wiecze.
r
Waldemar Kuæko najbardziej lubi³ zdjêcia w formacie 6 x 6 cm, czyli kwadratu. Dla wielu plastyków jest
to format bardzo trudny, bo
jakby sprzeczny z widzeniem œwiata ludzkim okiem.
Natomiast dla Kuæki by³ najbardziej wdziêczny, bo
umo¿liwia³ mu na rozwiniêcie obrazu zarówno w
gór¹ i dó³, jak i na szerokoœæ.
W albumie jest 340 zdjêæ.
Ksi¹¿ka wa¿y 1,20 kg. (…).

r
Ogromne zainteresowanie
albumem ze starymi zdjêciami jest dowodem emocjonalnych zwi¹zków mieszkañców
ze swoim miastem, dowodem
zainteresowania histori¹ i kultur¹. Album wydany zosta³ z
funduszy Urzêdu Miasta na
ten w³aœnie projekt, przy merytorycznym i finansowym
wsparciu Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta.
Tak du¿e zainteresowanie
tym albumem i histori¹ Gorzowa to oczywisty sygna³ dla
zarz¹dzaj¹cych kultur¹, ¿e
forma i liczba ofert zwi¹zanych z przesz³oœci¹ powinna
byæ znacznie wiêksza. Jeszcze raz k³ania siê idea muzeum historii miasta Gorzowa.
rrr
Lech Dominik „Waldemara
Kuæki spacer po Gorzowie.
Lata 60. i 70.”, wyd. Nadwarciañskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa
Kulturalnego w Gorzowie
Wlkp., Gorzów Wlkp. 2018,
364 s.

KRYSTYNA KAMIÑSKA

„Waldemara Kućki spacer
po Gorzowie” na bis!
Wyjątkowy Dzień Kobiet - 8 marca 2019 roku (piątek), godz. 17.30, Zespół Willowo-Ogrodowy,
ul. Warszawska 35.

Muzeum Lubuskie zaprasza do Zespo³u Willowo-Ogrodowego na promocjê II wydania albumu „Waldemara Kuæki spacer po Gorzowie”. Autor albumu Lech Dominik zabierze Pañstwa na spacer po Gorzowie
lat 60. i 70. w towarzystwie artystek: Alicji Ga³¹zki i Magdy Kujawskiej, które wykonaj¹ mini recital PRL.
Przypomn¹ kompozycje œpiewane niegdyœ przez wspania³e kobiety: Marylê Rodowicz, Annê Jantar,
Gra¿ynê £obaszewsk¹, Krystynê Proñko czy Alibabki. Bêdzie to niezwyk³a, sentymentalna podró¿ w czasie i przestrzeni. I jak zwykle z niespodziankami od organizatorów.
Podczas spotkania bêdzie tak¿e prowadzona sprzeda¿ wydawnictwa.
Bilet wstêpu: 15 z³/osoba

Pierwszy dzień wiosny - 21 marca 2019 roku (czwartek), godz. 17.00-20.00, Galeria Askana.

Muzeum Lubuskie i Galeria Askana zapraszaj¹ na otwart¹ promocjê albumu „Waldemara Kuæki spacer
po Gorzowie”. Spotkanie z autorem albumu Lechem Dominikiem bêdzie mia³o miejsce w Galerii Askana
na poziomie „0”, na scenie przy Empiku.
Podczas spotkania bêdzie tak¿e prowadzona sprzeda¿ wydawnictwa.
Cena wydawnictwa: 30 z³/egzemplarz

Miasto, którego już nie ma, a jednak jest
Wiele z tych zdjęć, które są w książce, ujrzały światło dzienne dopiero teraz.
Podstawą do przygotowania albumu „Waldemara
Kućki spacer po Gorzowie”
jest wielkie archiwum, bo
liczące 32,5 tys. negatywów W. Kućki, które po
śmierci fotografa w 1981
roku przekazała Muzeum
im. Jan Dekerta jego żona

Elżbieta Kućko. Wiele z
tych zdjęć, które są w
książce, ujrzały światło
dzienne dopiero teraz.
Oczywiście są te najbardziej znane, czyli kozy
przed obecnym Urzędem
Miasta, krowa przed teatrem i furmanka na Hawe-

lańskiej, bo musiały być.
Ale wiele jest kompletnie
nieznanych – mówił podczas niezwykłej promocji
Lech Dominik, który album
ze zdjęciami przygotował
do druku. A wzruszona
Elżbieta Kućko dodała, że
bardzo jest szczęśliwa,

widząc tak wielu ludzi zainteresowanych tym wydawnictwem.
Ci szczęśliwcy, którzy album już otrzymali odkrywają zdjęcia miasta, którego już nie ma, a które cały
czas jest, choć w zmienionym kształcie. Komentarze

były różne. Od zachwytu,
przez zdziwienie, aż po
wzruszenia. – Wielu miejsc
nie potrafiliśmy zidentyfikować. Prosiliśmy o pomoc
między innymi Romana Picińskiego. Ale nie dało się
tych zdjęć dokładnie datować, dlatego nie ma przy

opisach dat powstania.
Mamy nadzieję, że może
dzięki samym odbiorcom
uda się odkryć, kto na tych
fotografiach jest – mówiła
Ewa Pawlak dyrektor Muzeum Okręgowego w Gorzowie.
ROCH
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Pieprznym słowem czy dowcipem pot
Waldemar Mi³owid Kuæko by³ wybitnym fotoreporterem, artyst¹ i kronikarzem Gorzowa.

Kronikarz wytrwały

Pamiêtam ów ch³odny, wype³niony m¿awk¹ i jesienn¹
chandr¹ listopadowy dzieñ,
gdy w 1981 roku odprowadzaliœmy na miejsce ostatniego i
wiecznego spoczynku Waldka, czyli Waldemara Kuækê,
wybitn¹ postaæ gorzowskiej
kultury, fotoreportera, artystê i
dzia³acza z lat 60. i 70. Niezwyk³a prawdziwoœæ banalnego zwrotu o szybkim przemijaniu czasu znalaz³a jeszcze
jedno potwierdzenie i w tym
przypadku. Lecz niezwyk³oœæ
postaci Waldemara polega³a
nie tylko na bogactwie zainteresowañ i pól dzia³ania, ale
tak¿e i na tym, ¿e by³ on - jak
ma³o kto - nies³ychanie wiernym i wytrwa³ym kronikarzem
naszego miasta, które, choæ
wybra³ nie sam, sta³o siê jego
„drug¹ ojczyzn¹”, drugim punktem odniesienia i dojœcia - po
utracie i przymusowym wypêdzeniu z Wileñszczyzny,
któr¹ zawsze wspomina³ z
sentymentem.
Bo te¿ nie³atwe mia³ dzieciñstwo i m³odoœæ. Urodzony w
ma³ej podwileñskiej wsi Kality
(1932 r.) w rodzinie nauczycielskiej wczeœnie doœwiadcza³ burzliwoœci polskich losów, uwik³anych w szczególnie dramatyczne konflikty
polityczne i narodowoœciowe
na tym obszarze. Ojca Franciszka wojenne i powojenne
losy zagna³y do Anglii i Kanady (wróci³ do Polski dopiero w
latach 60.), starszy brat Jerzy,
wcielony do I Armii WP, dobija³ „hitlerowskiego zwierza” w
I Brygadzie Pancernej im Bohaterów Westerplatte, a 13letni wówczas Waldek „repatriowa³ siê” wraz z reszt¹ rodziny w³aœnie do Gorzowa Wlkp.
Wówczas, gdy - po Ja³cie i
Poczdamie - sta³o siê jasne,
¿e dla Polaków „nie ma ¿ycia”
na litewsko-sowieckiej WileñszczyŸnie.
Tu, w Gorzowie ukoñczy³
edukacjê podstawow¹ i podj¹³
naukê w szkole zawodowej,
wybieraj¹c kierunek fotografi-

ka w 1948 r. Zapisa³ siê do
ZHP, a nawet ZMP - organizacji skrajnie upolitycznionej w
kierunku propagandy stalinowskiego „socjalizmu”. Jednak¿e - zapewne ku zaskoczeniu wychowawców - zosta³
w paŸdzierniku 1950 r. aresztowany przez UB pod zarzutem „prowadzenia nielegalnej
dzia³alnoœci”. Polega³a ona na
doœæ dziecinnej harcerskiej
konspiracji, gdzie uczestnikom „przydzielano” pseudonimy i zamyœlano o prowadzeniu jakiejœ bli¿ej niesprecyzowanej agitacji. Jednak¿e
„w³adza ludowa” okaza³a siê
„czujna” a¿ nadto i Waldek
m³odzieñczy zapa³ niepodleg³oœciowy odpokutowa³
dziewiêciomiesiêcznym
aresztem œledczym (do koñca
lipca 1951 r.) i kar¹ w zawieszeniu. Jednak¿e tzw. hak w
¿yciorysie, powoduj¹cy przekonanie decydentów, ¿e jest
„elementem
niepewnym”,
wlók³ siê za nim jeszcze
d³ugo. Jednym z jego przejawów by³o wcielenie „poborowego” Waldemara Kuæki nie
do normalnej jednostki wojskowej, ale do tzw. korpusu
górniczego. W ten oto osobliwy sposób zasili³ szeregi „fedruj¹cych przodek” - choæ nie z
w³asnego wyboru.

Fot. Jerzy Szalbierz

Album z jego zdjêciami, zatytu³owany „Waldemara Kuæki
spacer po Gorzowie” wydany
staraniem Muzeum Okrêgowego w Gorzowie przez Nadwarciañskie
Towarzystwo
Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego wzbudzi³ tak
du¿e zainteresowanie, ¿e potrzebne by³o kolejne wydanie.
Starsi gorzowianie jeszcze
pamiêtaj¹ W. Kuækê i jego
zdjêcia, m³odsi byæ mo¿e teraz dopiero o nim us³yszeli.
Dlatego przypominamy reporta¿
o
nim,
autorstwa
nie¿yj¹cego ju¿ tak¿e Mieczys³awa Miszkina, który pochodzi z ksi¹¿ki „ W przestrzeni têczy”, wydanej przez
Agencjê Dejamir w 1995 r.

Ćwierć wieku w Stilonie

Zdecydowana wiêkszoœæ
doros³ego i dojrza³ego ¿ycia
Waldemara Kuæki zwi¹zana
by³a z najwiêkszym (wówczas
- redakcja) zak³adem pracy w
województwie gorzowskim, a
dawniej i Ziemi Lubuskiej. Pojawi³ siê w nim po raz pierwszy w miesi¹c po oficjalnym
otwarciu przedsiêbiorstwa (7
lipca 1951 r.), ale tylko na dwa
miesi¹ce i pracowa³ jako „pomocnik aparatowego”, a wiêc
w produkcji. Wkrótce jednak
zwolni³ siê, by dokoñczyæ
edukacji, co uczyni³ w Technikum Fotograficznym w £odzi
(matura z dat¹ 22 maja 1953
r.). Potem powróci³ znów z nakazem pracy na trzy lata jako
technik-fotografik, lecz wtedy
zosta³ powo³any do wspomnianej ju¿ s³u¿by wojskowej.
Do fabryki przy Walczaka
powróci³ Waldemar definitywnie i ju¿ na d³ugo (ponad 21
lat) - po raz trzeci - w styczniu
1956 r. i by³ w niej na ró¿nych
posadach i stanowiskach
s³u¿bowych. Wykonywa³ wiêc
obowi¹zki laboranta w Laboratorium W³ókienniczym, referenta w wydziale mechanicznym, technika w wydziale
naukowo-badawczym, samodzielnego referenta „do spraw
powielania i reprodukcji” w
dziale informacji naukowotechnicznej, a w koñcu w
dziale reklamy. Jednak¿e na
wszystkich tych posadach
(które czasem zale¿a³y od te-

W Kućko potrafił wydobyć z miasta wiele osobliwej poezji

go, gdzie by³ wolny etat),
g³ównym zadaniem Waldemara by³o dostarczanie kierownictwu firmy i ró¿nym jej
komórkom - od jednostek produkcyjnych i s³u¿b socjalnych
a¿ po klub sportowy i TKKF dokumentacji fotograficznej
prezentuj¹cej ich dzia³alnoœæ.
Ilustrowa³a ona dokumenty
zak³adowe, wystawy, gabloty,
wydawnictwa reklamowe i
fabryczne monografie. W tej
roli, tj. kronikarza zak³adu, wykona³ - wraz z W³adys³aw¹
Nowogórsk¹
chyba
dziesi¹tki tysiêcy zdjêæ, które
do dziœ mo¿na ogl¹daæ m.in.
w monografiach jubileuszowych ZWCh Stilon wydawanych na 20- i 25-lecie zak³adu
(w 1971 i 1976 roku), a do
niedawna tak¿e na sta³ej ekspozycji w obecnym Centrum
Promocji przedsiêbiorstwa.
Ze
wszystkich
tych
obowi¹zków Kuæko wywi¹zywa³ siê dobrze, co potwierdzaj¹ jego szefowie, pp.
Zdzis³aw Bembnista i Jan
Jankowski. Tê rzetelnoœæ zawodow¹ bohatera mojej prezentacji potwierdza wiele adnotacji o pochwa³ach „z wpisaniem do akt” i nagrodach, w
tym równie¿ finansowych zawartych w jego zachowanej
dokumentacji personalnej.
Od 1958 r. zadania Waldemara wzbogaci³y siê o now¹
„dzia³kê”. By³o ni¹ wspó³redagowanie „Stilonu Gorzowskiego”, gazety zak³adowej, któremu (wraz z Janem Jankowskim, Urszul¹ Maciñsk¹,
Adolfem Tynfowiczem i Florianem Nowickim) by³ „ojcemza³o¿ycielem”. W gazecie zgodnie z zamówieniem szefów - ilustrowa³ ¿ycie zak³adowe: od sylwetek przoduj¹cych
pracowników a¿ po wychwytywanie
nieporz¹dków
i

ba³agan w ró¿nych jednostkach i wydzia³ach. Z opowieœci nie¿yj¹cej ju¿ Urszuli Maciñskiej, wspomnieñ Stefana
Cieœli (by³ych „naczelnych”
gazety) oraz w³asnej pamiêci
ni¿ej podpisanego wy³ania siê
taki oto syntetyczny, obraz
Waldka:
Stale siê spieszy³, nie mia³
czasu. Czêsto wpada³ do redakcji, rzuca³ na biurko naczelnej (tj. p. Urszuli) stos
zdjêæ, zawsze starannie opisanych na odwrocie i dodawa³
ze skrywan¹ satysfakcj¹: „macie, obejrzyjcie”. Wiedzia³, ¿e
s¹ dobre, by³ tylko problem,
które „pójd¹”. Kiedy i on zosta³
rozstrzygniêty dodawa³ koñcz¹c zaci¹ganie siê nieod³¹cznym „ekstramocnym” „wiecie, ja jeszcze muszê koniecznie... i pêdzi³ gdzieœ dalej. Niekiedy dorzuca³, ¿eby
pogoniæ „tego Talaskê” (Ryszarda, redaktora technicznego, którego nb. Waldek lubi³),
bo obcina zdjêcia i robi z nich
„znaczki pocztowe”. Albo piêtnowa³ w krótkich ¿o³nierskich i
jêdrnych s³owach niegodziwoœæ tych z (tu pada³a nazwa
konkretnego wydzia³u), którzy
nie uprz¹tnêli œmietnika ze
swojego obejœcia, mimo ¿e fotoreporter Kuæko potêpia³
rzecz (tzn. œmietnik i wydzia³)
w cyklu zdjêæ prezentowanych
w gazecie. Czasem pomaga³o
to wprost, a czasem - po reprymendzie prze³o¿onych i karze na³o¿onej za ba³agan owocowa³o pogró¿kami: „ju¿
ja siê z tym Kuæk¹ rozliczê”.
Na szczêœcie nigdy nie zrealizowano tych pogró¿ek. Poza
tym Waldemar lubi³ „wice”,
nawet
t³uste,
uwielbia³
„drakê”, zabawne sytuacje,
które niekiedy sam prowokowa³. Pewnego razu zg³osi³ siê
na ochotnika jako t³umacz do

obs³ugi delegacji niemieckiej,
która mia³a przybyæ do redakcji w celu „wymiany doœwiadczeñ”. PóŸniej jednak wyjaœni³, ¿e zna z niemieckiego
tylko „okrzyki wojenne” w rodzaju; alle raus, haende hoch,
los, los itp. Trzeba by³o na
gwa³t szukaæ bardziej kompetentnego znawcy s¹siedzkiego jêzyka. Innym razem do fotoreporta¿u z manifestacji
pierwszomajowej wpakowa³
zdjêcie z procesji Bo¿ego
Cia³a. W redakcji jakoœ to
przeoczono i „puszczono”,
lecz „towarzysze z komitetu”
okazali siê czujni i wychwycili
takie ideologiczne horrendum. A poniewa¿ mieli tylko
œladowe poczucie humoru nie mówi¹c o inteligencji - red.
Maciñska ledwie wybroni³a
siê w ogniu zmasowanej
„ofensywy ideologicznej”. Stefan Cieœla przypomina, ¿e
(poza tym) „by³ uosobieniem
rozs¹dku i umiaru. Pamiêtam
wiele dyskusji, w których polemiœci niemal skakali sobie do
oczu i wtedy Waldek tubalnym g³osem, jakimœ jêdrnym,
pieprznym s³owem czy dowcipem roz³adowywa³ napiêcie,
przywraca³
spokój
i
rozs¹dek”.
Te
mediacyjno-tonuj¹ce
spory umiejêtnoœci W. Kuæki
potwierdza tak¿e Kazimierz
Nowik, prezes Gorzowskiego
Towarzystwa Fotograficznego
z lat 1969-71, który „na bazie”
innych doœwiadczeñ z innej
struktury organizacyjnej pisze
o Waldku niemal to samo, co
St. Cieœla. Oto jego opinie
(„Ziemia Gorzowska”, luty
1975 r.): Jego (tzn. Kuæki d.m.) „sposób bycia, traktowanie wszystkiego pó³ ¿artem,
pó³ serio mia³o wp³yw na
ukszta³towanie specyficznego
klimatu wewn¹trz Towarzystwa. On w³aœnie swoim
uszczypliwo - ¿artobliwym
sposobem bycia roz³adowywa³ sytuacje konfliktowe, mobilizowa³ i pobudza³ do
dzia³ania opiesza³ych”. Znamienna w tym dwug³osie
zgodnoœæ nie mo¿e byæ
dzie³em przypadku.
Wracaj¹c do sprawy obecnoœæ Waldemara w Stilonie,
to zakoñczy³a siê ona formalnie w lipcu 1977 r., gdy nasz
bohater ju¿ jako znany fotoreporter i artysta-fotografik
otrzyma³ propozycjê przejœcia
do „Gazety Lubuskiej”. W piœmie do dyrekcji zak³adu
ówczesny redaktor naczelny
„GL”
Zbigniew
Olas,
powo³uj¹c siê na wspó³pracê
z jego gazet¹ od 1962 r., poprosi³ o przeniesienie Waldemara, motywuj¹c ten wniosek
tak oto: „W. Kuæko... jest pilnie
potrzebny do zapewnienia odpowiedniej obs³ugi fotoreporterskiej obszaru województwa
gorzowskiego”. Postulat Z.

Olasa rozpatrzono w Stilonie
pozytywnie, w zwi¹zku z
czym dyrektor Stanis³aw Berkowski wyrazi³ zgodê na proponowane przeniesienie.

Fotoreporter i artysta fotografik

Naturalnie by³o i oczywiste,
¿e zarobkowe w istocie i stosunkowo ma³o „ambitne” zadania obs³ugi fotograficznej
Stilonu (nawet ³¹cznie z gazet¹ zak³adow¹) nie spe³nia³y
ambicji Waldemara i nie wyczerpywa³y jego mo¿liwoœci
intelektualnych oraz czynnej,
dynamicznej natury. Dlatego
ju¿ na prze³omie lat 50. i 60.
szuka on mo¿liwoœci szerszego wypowiedzenia, zdobycia
uznania i akceptacji w œrodowisku. Jedn¹ z nich staj¹ siê
pocztówki - widokówki z Gorzowa, które publikuje i rozpowszechnia w swoim kolporta¿u przedsiêbiorstwo RSW
„Ksi¹¿ka - Prasa - Ruch” i to
by³o pierwsze (bodaj w 1961
r.) wyjœcie przysz³ego artysty
poza zak³adowe „op³otki”. Dla
tych samych przyczyn Waldemar uczestniczy w niemal we
wszystkich inicjatywach prasowo-wydawniczych, które rodzi³y siê w Gorzowie w czasach, gdy miasto nie mia³o
¿adnego innego w³asnego
pisma, poza „dostêpem” (na
jednej przedostatniej kolumnie) do „Gazety Zielonogórskiej” - no i wspomnian¹ gazet¹ zak³adow¹ Stilonu (…).
W latach 1971-79 Kuæko
wspó³redaguje z zapa³em i inwencj¹ „Ziemiê Gorzowsk¹” w
jej wersji „magazynowej” z
tward¹ ok³adk¹. Wychodzi³a
ona w latach 1971-78 formalnie jako jednodniówka, choæ
w czêstotliwoœci zbli¿onej do
kwartalnika, a w latach 19781979 ju¿ jako „regularny” miesiêcznik. Pierwsz¹ wersjê finansuj¹ w³adze miejskie, druga przechodzi pod kuratelê
RSW Prasa. Wykonuje te¿ w
latach 70. zdjêcia do modnych wówczas (choæ i dzisiaj
tak¿e) monografii zak³adowych, które propagowa³y, „ludzi i osi¹gniêcia” (jak to wówczas formu³owano) okreœlonych fabryk czy instytucji. W
ten sposób powsta³y m.in.
opracowania dotycz¹ce Gorzowskiej
Przemys³ówki
(GPBP - na 10-lecie)
zak³adów ZREMB czy Stolarki
Budowlanej, a tak¿e w „Gorzowskiej Panoramie 35-lecia”. I choæ mia³y one wszelkie cechy prac zarobkowych,
to jednak pozwoli³y doskonaliæ
warsztat, dawa³y znajomoœæ
nowych œrodowisk, rozszerza³y wiedzê o nich.
Ta rosn¹ca (poprzez gazety)
i dziêki wystawom indywidualnym popularnoœæ Kuæki przynios³a mu swoisty awans w
postaci przyjêcia do Zwi¹zku
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trafił rozładowywać każde napięcie

Fot. Waldemar Kuæko

Polskich Artystów-Fotografików, co formalizowa³o niejako
jego status artysty. Przynale¿noœæ do tej doœæ ekskluzywnej organizacji profesjonalnej by³a nobilitacj¹. Tak to
odebrano w œrodowisku, a w
opracowaniach i wspomnieniach (Kazimierz Nowik, Józef
Czerniewicz, Danuta Piekarska, Bogdan J. Kunicki) podkreœla siê, ¿e by³a to pierwsza
„nominacja” do zwi¹zku na
Ziemi Lubuskiej (formalna data przyjêcia: 10 grudnia 1972
r.). Otwar³a ona Kuæce drogê
do publikacji w pismach o
szerszym ogólnokrajowym
zasiêgu, a zdjêcia Waldemara
zaczê³y ukazywaæ siê w
„Sztandarze M³odych”, „Radarze”, bran¿owej „Fotografice”
oraz w pismach fotograficznych CSRS i NRD. Wiele z
tych zdjêæ przesz³o do historii.
Czêsto reprodukowano np.
w prasie regionalnej (i nie tylko) s³ynne zdjêcie z kozami
pas¹cymi siê przed budynkiem ówczesnej MRN (dziœ
Urz¹d Miasta) w czasach (pocz¹tek lat 60.), gdy po przeciwnej stronie ulicy Sikorskiego nie by³o jeszcze zwartej
zabudowy, lecz tylko pusty
trawiasty skwerek. Albo ow¹
parê wieœniaków pêdz¹cych
krowê obok dostojnego budynku - przybytku Melpomeny
przy ul. Teatralnej. Takie fotki
przynosi³y Waldkowi popularnoœæ i uznanie czytelników
gazet wszystkich mieszkañców miasta.
Na artystyczny dorobek W.
Kuæki oceniony sumarycznie
sk³ada siê 10 du¿ych wystaw
indywidualnych
maj¹cych
charakter tematyczny (np.
Przechadzki po mieœcie w
1975 r.) lub przegl¹dowa retrospekcyjna, tj. ca³ej twórczoœci. Ostatni¹ z nich zorganizowali przyjaciele ju¿ poœmiertnie, jesieni¹ 1984 r., w trzeci¹
rocznicê zgonu Waldemara
(w BWA przy ul. Pomorskiej) i
by³ to przegl¹d najlepszych
prac (i cech) ca³ej jego twórczoœci. Stanowi³a przy tym
poœmiertne uznanie dla dorobku Mistrza i Kronikarza
miasta, o czym bêdzie dalej
mowa. Podobnie jak ustanowienie w 1984 r. przez wojewodê gorzowskiego specjalnej nagrody, która corocznie
przyznawana jest w trakcie
trwania ogólnopolskich Konfrontacji Fotograficznych. Nagroda nosi imiê Waldemara
Kuæki, jest przyznawana za
ca³okszta³t twórczoœci i otrzyma³o j¹ dotychczas 11 znanych fotografików nie tylko z
Gorzowa, ale tak¿e z Poznania, Gliwic i Zielonej Góry.
Kuæko prezentowa³ swoje
prace w wielu miastach Polski
i Europy nie tylko na wystawach indywidualnych, lecz i
zbiorowych, z innymi uczest-

Jan Korcz, malujący nad Wartą, był także wdzięcznym tematem jego zdjęć

nikami. Ogl¹dali je bywalcy
sal ekspozycyjnych w Gorzowie, Zielonej Górze i w Poznaniu, a tak¿e w Berlinie, Cottbus, Eberswalde, Frankfurcie, Lipsku, Brukseli i
Bukareszcie. Otrzymywa³ nagrody na wystawach GTF,
z³oty medal na Foto-Ekspo w
Poznaniu, Cottbus, Budapeszcie, nagrodê za fotografiê
sportow¹ w Katowicach. By³
wyró¿niony dyplomem Federacji Amatorskich Stowarzyszeñ Fotograficznych w Polsce, a w drugiej po³owie lat
70. zosta³ kierownikiem gorzowskiej Delegatury ZPAF.
(…)
Na przypomnienie zas³uguje
te¿ przygoda wydawnicza Kuæki z 1982 r., a wiêc ju¿ poœmiertna, choæ materia³ do
publikacji powsta³ jeszcze za
¿ycia autora. Oto ziomkostwo
Landsberg w niemieckim mieœcie Herford wysz³o na pocz¹tku lat 80. z inicjatyw¹
publikacji
upamiêtniaj¹cej
dawne niemieckie dzieje Landsbergu i dzisiejszego ju¿ Gorzowa, których cezur¹ by³ rok
1945: nastêpstwa przegranej
wojny i deportacji Niemców z
naszego miasta nad Wart¹.
G³ównymi inicjatorami ksi¹¿ki
byli dwaj wybitni landsberczycy sprzed wojny, liderzy ziomkostwa Hans Beske i Ernst
Handke, którym uda³o siê pomys³ doprowadziæ do skutku.
W ten sposób powsta³a i zosta³a wydana w RFN ksi¹¿ka
„Wege zueinander”, BerlinBonn 1982, która prawie nie
by³a znana w Polsce (kilka egzemplarzy w Gorzowie), ale
zosta³a rozprzedana w Niemczech zach. Na kilkuset
stronach piêknego wydawnictwa mamy tam - w barwnych fotografiach - pokazany

dawny (Landsberg przed
1945 r.) i obecny (Gorzów dzisiejszy) kszta³t naszego miasta. Czêœæ historyczn¹ zestawiono z prac dawnych fotografików
niemieckich,
wspó³czesn¹ w ca³oœci wykona³ W. Kuæko (wstêp i opracowanie naukowe „strony” polskiej sporz¹dzi³ prof. Bogdan
Kunicki, a uzupe³ni³y grafiki
Andrzeja Gordona). Jednak¿e
praca ta, któr¹ dziœ ocenilibyœmy jako krok na drodze do
pojednania polsko-niemieckiego, zosta³a wówczas oceniona Ÿle, a nawet wrogo nie
tylko wœród tzw. czynników
politycznych, ale tak¿e przez
niektórych przedstawicieli œrodowiska kulturalnego. Ludzie,
których nauczono, ¿e ziomkostwa s¹ wy³¹cznie „narzêdziem imperializmu i rewizjonizmu niemieckiego”, a patent na „dobrych” Niemców
maj¹ tylko obywatele NRD przyjêli ksi¹¿kê z dezaprobat¹, a jeden z jej autorów
musia³ siê t³umaczyæ przed
komisj¹ kontroli partyjnej.
Dziœ mo¿e to zdumiewaæ, ale
wówczas taki by³ „stan œwiadomoœci”. Tak wiêc Kuæko
„przeciera³ drogi” nawet i na
tym trudnym wówczas kierunku.(…)

Społecznik i „dziejopis”

Mówi¹c o pracy spo³ecznej
naszego bohatera, mamy na
myœli nieskompromitowany
zupe³nie wzór „dzia³acza”,
który nie wykona³ w³asnej pracy (bo by³ z niej urlopowany,
choæ dostawa³ pensjê), ale
przemawia³, otwiera³, zamyka³
etc... S³owem, wyrabia³ tzw.
dupogodziny na sesjach, plenach i egzekutywach. Takim
dzia³aczem Kuæko nie by³ i
nigdy nie chcia³ byæ. Zasiada-

nie, przewodniczenie, otwieranie, dziêkowanie za „ofiarny
trud” - wspomina prezes GTF
z lat 1973-83 Józef Czerniewicz - wyg³aszanie uroczystych zagajeñ - uwa¿a³ Waldek za zbyteczn¹ stratê czasu. Dlatego nie pozwala³ siê
wybieraæ. Tylko raz, w latach
1967-73 zdo³aliœmy go namówiæ do pe³nienia funkcji wiceprezesa Towarzystwa, ale i to
z wielkim trudem. Poza tym
mówi³, ¿e „ch³opaki, mogê pomóc, ale dajcie spokój z tym...
(tu pada³o s³owo jêdrne i zrozumia³e, charakteryzuj¹ce jego stosunek do „prezesowania”).
Hieronim Œwierczyñski, architekt z zawodu, lecz artysta
„z duszy”, przyjaciel fotografików i pionier „sponsoryzmu”
(by³a nagroda jego imienia w
GTF op³acana w³asnym sumptem fundatora) przypomina
jeszcze inny fakt. „Ja - mówi nazywa³em Waldka „Dziêcio³em”. Wziê³o siê to st¹d,
¿e Kuæko lubi³ od czasu do
czasu wymownie postukiwaæ
w szkie³ko zegarka. W ten
sposób demonstrowa³ swoje
zniecierpliwienie i irytacjê
wówczas, gdy dyskusja - na
uroczystym oczywiœcie - zebraniu lub posiedzeniu wkracza³a w fazê nieuchronnego
glêdzenia i rozdzielania w³osa
na czworo. Na przyk³ad czy
stela¿e do przytwierdzania
zdjêæ maj¹ byæ bardziej poziome, czy pionowe. W ten sposób Waldek ujawnia³ niechêæ
tê do opowiadania ambajów”.
Oczywiœcie, ³atwo siê domyœliæ, ¿e g³ównym „obszarem”
aktywnoœci spo³ecznej W. Kuæki by³a praca w Gorzowskim
Towarzystwie Fotograficznym,
a wiêc w zespole ludzkim, z
którym dzieli³ zainteresowania
ogólniejsze (idee, koncepcje
sztuki) jak i profesjonalnowarsztatowe. I choæ nie miejsce tu na prezentacjê GTF, to
warto przypomnieæ, ¿e powsta³o
w
1955
roku
(za³o¿yciel i pierwszy prezes
Zbigniew £¹cki), nale¿y do
najstarszych stowarzyszeñ tej
„bran¿y” w Polsce, grupuje
amatorów i zawodowców. A
tak¿e z godn¹ podziwu - i
trwaj¹c¹
do
dziœ
wytrwa³oœci¹
organizuje
(zwykle w koñcu stycznia lub
w lutym) doroczne wystawy,
wiele ekspozycji indywidualnych. A tak¿e nawi¹zuje kontakty miêdzynarodowe i robi
wiele innych po¿ytecznych
rzeczy - i to spo³ecznym wysi³kiem.
Kuæko „udziela³ siê” w Towarzystwie z w³aœciwym sobie
realizmem i dystansem do oficjalnoœci (poza wspomnianym
epizodem funkcyjnym). Za to
przejmowa³ siê treœci¹ pracy i
jej realnymi rezultatami,
uczestnicz¹c kilkakrotnie w ju-

ry dorocznych konkursów.
Lecz czyni³ to niechêtnie, nie
chc¹c byæ pos¹dzonym o
stronniczoœæ (np. o faworyzowanie gorzowian). Przyk³ada³
siê do konkretnej pracy i dziêki niemu dawny klub przy ul.
Chrobrego (dziœ Ma³a Galeria
BWA) jest sta³ym miejscem
spotkañ i wystaw - zw³aszcza
kameralnych - cz³onków GTF.
By³ jednym z inicjatorów i organizatorów
Gorzowskich
Konfrontacji Fotograficznych,
które od 1969 r. powstawa³y
siê z wolna najpowa¿niejsz¹
ogólnokrajow¹ imprez¹ ruchu
fotograficznego. Po³¹czone z
sympozjami i licznymi wystawami - tak¿e z udzia³em twórców z innych krajów - dawa³y
mo¿liwoœæ spotkañ, stwarza³y
inspiracje do nowych poszukiwañ myœlowych i warsztatowych.
Po
gierkowskim
czêœciowym „otwarciu siê”
Polski na kontakty zewnêtrzne
Kuæko organizowa³ wspó³pracê
z fotografikami w NRD (w ramach „Kulturbundu”), Czechos³owacji, na Wêgrzech i na
Litwie.(…). A poza tym wspiera³ starania swoich mniej znanych wtedy wspó³pracowników
W³adys³awy Nowogórskiej i Jerzego Szalbierza w staraniach
o status cz³onków ZPAF (który
ostatecznie uzyskali oboje w
koñcu lat 70.).
Jednoczeœnie nie tylko w
GTF ujawni³ Kuæko sw¹ „prospo³ecznoœæ”. Uczestniczy³ w
pracach Gorzowskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego (dziœ nie istnieje) i GTK, którego by³ jednym z 36 cz³onków
za³o¿ycieli. Uczestniczy³ tak¿e
w dyskusjach s³awnego „Stolika nr 1” w KMPiK, „grupy nieformalnej lecz silnie zintegrowanej”, która wówczas wywiera³a niema³y wp³yw na bieg
spraw spo³eczno-kulturalnych
w Gorzowie. S³owem, by³
dzia³aczem wszechstronnym,
o rozleg³ych zainteresowaniach, niema³ej sile perswazji i
skutecznoœci.
(…) Wszyscy mówi¹ o jego
„kronikarskim” trudzie, jakby
chodzi³o - z zachowaniem
proporcji - o jakiegoœ Galla,
tyle ¿e nie Anonima. Bo istotnie:
Waldemar
na
dziesi¹tkach kilometrów (gdyby je dodaæ) fotograficznych
klisz i fotogramów utrwali³ niemal ka¿dy etap i ka¿d¹ fazê
¿ycia tego miasta. Rejestrowa³ mijaj¹c¹ rzeczywistoœæ,
burzenie starych domów i stawanie siê nowych. Kiedy jeszcze przed kilku laty istnia³a
niewielka sta³a ekspozycja jego prac w Centrum Promocji
Stilonu, ludzie przychodzili
nieraz j¹ obejrzeæ. Usi³owali
rozpoznaæ stare mury, zabytkowe budynki - i coraz trudniej mogli je identyfikowaæ.
Bo te¿ i zmiany nastêpowa³y
szybko. Czasem nawet zbyt

szybko. I nieraz bez sensu.
Szkoda, ¿e dzisiaj zlikwidowano tê ciekaw¹ i pouczaj¹c¹
wystawkê.
Co najmniej dwa pokolenia
gorzowian pamiêta charakterystyczn¹ sylwetkê Waldemara: z pêkat¹ torb¹ reportersk¹
u boku, aparatem fotograficznym na szyi, z grubymi okularami na nosie - gdy wêdrowa³
po mieœcie w poszukiwaniu
tematów. W poszukiwaniu
uroku i wdziêku zaklêtego w
murach i „¿ywego” ¿ycia, które rejestrowa³ na gor¹co - w
jego stawaniu siê, trwaniu i
przemijaniu. I co charakterystyczne, zawsze znajdowa³
owe tematy - nowe œwie¿e,
niepowtarzalne. Jak owe kozy
przed magistratem i krowê
przed teatrem. Dlatego zapewnie a¿ trzy du¿e w³asne
wystawy poœwiêci³ temu miastu, swojej drugiej „doros³ej” ojczyŸnie. Mia³y one znamienne
tytu³y: „Opowiadania o mieœcie”, „Gorzowskie impresje”.
I dlatego tak¿e by³ osobowoœci¹ tak silnie zwi¹zan¹ z
wizj¹ „starego” Gorzowa z lat
60. Tak samo, jak jego przyjaciel Jan Korcz, maluj¹cy nad
Wart¹, którego nb. Waldek
uwieczni³
nie
tylko
w
dziesi¹tkach wersji zdjêæ, ale
tak¿e na ok³adce przewodnika
krajoznawczo-turystycznego
po Gorzowie, wydanego w
1966 roku.
Ostatni¹ wystawê prac Waldemara zorganizowali przyjaciele - i to ju¿ poœmiertnie w
1984 roku. W katalogu do niej
Bogdan J. Kunicki napisa³
s³owa godne zacytowania, bo
stanowi¹ce - w moim odczuciu - istotê sztuki i swoistej
„odkrywczoœci”, która cechowa³a Kuækê jako doprawdy
oryginalnego artystê. Oto one:
„Waldemar Kuæko istnieje przede wszystkim jako kronikarz naszego miasta. I taka czêœciowo
usprawiedliwiona, ale nazbyt
uproszczona opinia trwale zagnieŸdzi³a siê w micie artysty. Bo
Gorzów... fascynowa³ Waldka. Z
tego miasta - wcale zreszt¹ nieurodnego, ale raczej pospolitego
- wydobyæ potrafi³ tyle osobliwej
poezji, ile mo¿e wydobyæ artysta
wra¿liwy, pe³en sentymentu do
skrawka ojczyzny, którego
dzieje wspó³tworzy”. Bo nie
spostrzegamy zwykle „utajonego uroku, jaki nas otacza,... nie
rozpoznajemy miejsc uchwyconych kamer¹...” i „trudno
nam uwierzyæ, ¿e to w³aœnie
w Gorzowie mo¿na znaleŸæ
ów
porywaj¹cy
pejza¿,
kunsztowny detal architektoniczny,
romantyczn¹
uliczkê”. Dlatego „Waldek odkrywa nowe oblicze miasta
nadaj¹c mu niepowtarzalne
wartoœci i interpretacje odmienne od tych, do których
przywykliœmy” (…).
MIECZYS³AW MISZKIN
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Na co dzień był po prostu
Waldkiem
Waldemar Kuæko ma swoj¹ ulicê na Górczynie, ma te¿ tablicê na placu przy katedrze, nazywanym Alej¹ Gwiazd.
By³ pierwszym powojennym kronikarzem miasta, do
którego przyjecha³ w 1945
roku. Tu przypominany publikacjê Krystyny Kamiñskiej z
„Ziemi Gorzowskiej” 1984 roku.

Księga zamkniętego czasu

Fot. Waldemar Kuæko

Mijaliœmy siê na przejœciu
dla pieszych ko³o katedry.
Powiedzia³:
- Zanios³em zdjêcia do redakcji.
Choæ by³ to ch³odny, listopadowy dzieñ kurtkê mia³ jak
zwykle rozpiêt¹. Przewieszony na szyi aparat fotograficzny buja³ siê w rytm jego kroków. Dotkn¹³ rêk¹ piersi i dorzuci³:
- Pompa mi nawala.
- Trzymaj siê - krzyknê³am
w biegu.
Dwa dni potem nie ¿y³.
Zmar³ na zawa³ serca.
Przesz³o dwa lata po œmierci WALDKA KUÆKI spotkaliœmy siê, by jeszcze raz przywo³aæ jego niezwyk³¹ osobowoœæ
i
twórczoœæ
artystyczn¹.
Grono
najbli¿szych przyjació³ :
W³adys³awa Nowogórska artysta fotografik, Józef
Czerniejewicz - d³ugoletni
prezes Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Mieczys³aw Rzeszewski - artysta plastyk, Janusz S³owik
- kierownik Wydzia³u Kultury
UM i Jerzy Szalbierz - artysta fotografik.

Z parasolką na przyjaciela

- Znaliœmy siê jeszcze z lat
szkolnych
mówi
W³adys³awa Nowogórska d³ugie lata razem pracowaliœmy. Traktowa³am go jak
cz³onka rodziny. Czasami
nakrzycza³, nadenerwowa³
siê, ale za chwile ³agodnia³.
By³ impulsywny, nawet despotyczny. Rozumia³am go
tak, jak siê rozumie brata.
- By³ to wspania³y cz³owiek
- dodaje Janusz S³owik - który umia³ tworzyæ klimat
sprzyjaj¹cy rozwojowi kulturalnemu miasta. A na co
dzieñ by³ po prostu Waldkiem. Do niego nikt nie powiedzia³by : „Panie Waldemarze” ! Do niego mówi³o siê
: „panie Waldku” lub jeszcze
czêœciej po prostu „Waldek”.
- Od 1957 r. spotyka³em siê
z nim niemal codziennie wspomina Mieczys³aw Rzeszewski. - Wiedzia³em, ¿e
jest jednym z moich najlepszych przyjació³, a jednoczeœnie zdarzy³o siê, ¿e chcia³
mnie pobiæ parasolk¹. By³o

W. Kućko odkrywał, ale i utrwalał różne oblicze naszego miasta. Tu słynne kozy pasące się pod gorzowskim magistratem

to w Lipsku, gdzie przygotowywa³em wystawê prezentuj¹c¹ dorobek kulturalny
województwa. Mia³ pretensje, ¿e wyeksponowa³em
malarstwo kosztem fotografii. Jak widaæ, nawet
dos³ownie.
By³ barwn¹, niezwykle ciekawa indywidualnoœci¹. Jeœli
coœ uzna³ za wa¿ne, to anga¿owa³ siê bez reszty. Tu
tkwi Ÿród³o jego autorytatywnej i konfliktowej postawy.
- Pozna³em Waldka - dodaje Jerzy Szalbierz - w 1973 r.
przy okazji wystawy. Pierwsza rozmowa by³a ostra.
Pok³óciliœmy siê o ocenê
prezentowanych fotografii.
Ale potem wywi¹za³a siê
miedzy nami g³êboka przyjaŸñ. Spotykaliœmy siê codziennie rano w MPiK-u,
czêsto tak¿e po po³udniu.
Choæ obaj zajmowaliœmy siê
fotografika, o sztuce fotografii rozmawialiœmy bardzo
rzadko, prawie nigdy.

Futryny wylatywały

W krêgu najbli¿szych przyjació³ znajdowa³ siê równie¿
Józef Czerniejewicz. Przez
wiele
lat
obaj
œciœle
wspó³pracowali ze sob¹ ramach Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
- Kiedy przyjecha³em do
Gorzowa w 1957r. i pozna³em Waldka, on by³ zatrudniony w Stilonie i póŸniej

wspó³pracowa³ jako fotoreporter z zak³adowa gazet¹
„Stilon Gorzowski”. Traktowa³ to pismo jak swoje dziecko.
Pamiêtam,
¿e
pieczo³owicie zbiera³ wszystkie numery, oprawia³ roczniki. Zawsze bardzo czu³ siê
zwi¹zany z t¹ gazet¹, nawet
wówczas, gdy przesta³ pracowaæ Stilonie i przeniós³ siê
do „Gazety Lubuskiej”.
- Wszystkie publikacje
zdjêæ -uzupe³nia W³adys³awa
Nowogórska - traktowa³ bardzo powa¿nie, niezale¿nie
od tego czy by³ to album, czy
gazeta zak³adowa. W Stilonie naszym zadaniem by³o
dokumentowanie
¿ycia
zak³adu. Waldek zrobi³ setki
zdjêæ Stilonu.
- Nigdy nie pozwala³ - dorzuca Mieczys³aw Rzeszewski ingerowaæ w tematy
zdjêæ, kadrowaæ, przycinaæ.
O ka¿de zdjêcie opublikowane niezgodnie z jego wol¹
robi³ kosmiczne awantury.
- Czasami tak siê k³óci³ z
Zysnarskim - wspomina Jerzy Szalbierz - ¿e futryny z
drzwi wylatywa³y. Czu³ siê
odpowiedzialny za zdjêcia w
gazecie i te odpowiedzialnoœæ traktowa³ bardzo serio.
By³ wymagaj¹cy w stosunku
do innych, ale przede
wszystkim w stosunku do
siebie.
I jeszcze dorzuca bardzo
wa¿ne s³owa:

- Waldek nigdy nie czu³ siê
fotoreporterem. Pracowa³ w
zak³adach, w gazecie, bo
trzeba gdzieœ pracowaæ,
¿eby ¿yæ. Waldek by³ dokumentalist¹. Przede wszystkim dokumentalista miasta
Gorzowa. Najbli¿sze mu by³o
refleksyjne obserwowanie
rzeczywistoœci. Na setkach
zdjêæ notowa³ przekszta³canie siê urbanistycznej przestrzeni miasta. Ci¹gle dokumentowa³ znikaj¹ce ulice,
domy, zak¹tki. Swoje miejsce w historii miasta maja zestawy np. „Jak zginê³a ulica
Braniborska”, „Co siê wydarzy³o w samo po³udnie”.
- Waldek metodycznie i
konsekwentnie opracowywa³
jeden temat - uzupe³nia
W³adys³awa Nowogórska. Wybra³ sobie na przyk³ad
ulicê Nadbrze¿n¹. Fotografowa³ dom po domu, detal po
detalu, przez ca³e lata. Dopiero tak zebrany materia³
obrabia³ artystycznie i kompletowa³ zestawy.
- Jego fotografie - zauwa¿a
Jerzy Szalbierz - nabieraj¹
wartoœci z up³ywaj¹cym czasem. Staja siê przy tym nie tylko dokumentem, ale dzie³em
sztuki. Zdobywaj¹ inny wymiar.

Gościł po szlachecku

Józef Czerniejewicz wprowadza nowy temat. Spokojnym, cichym g³osem opowiada:

- Do Gorzowskiego Towarzystwa
Fotograficznego
wst¹pi³ w 1957 r. i wkrótce
mnie wci¹gn¹³. Towarzystwo
jeszcze wówczas niewiele
znaczy³o, nie by³o znane w
kraju. Pamiêtam nasze codzienne spotkania w „Letniej” z Mietkiem Rzeszewskim, Micha³em Pukliczem,
Zdzis³awem
Morawskim.
Waldek narzuca³ wieczny temat rozmów: co to jest fotografia, jak siê ma do innych
dziedzin sztuki, jak zrobiæ
dobre zdjêcie. Waldek zawodowo zajmowa³ siê fotografowaniem, ale dopiero uczy³
siê fotografii jako sztuki, poszukiwa³ form artystycznego
wyrazu. St¹d bra³y siê te
dyskusje.
Z jego inicjatywy, nawet
wbrew stanowisku wielu
cz³onków ³¹cznie z ówczesnym prezesem, zrodzi³y siê
„Konfrontacje Fotograficzne”
jako impreza dla amatorów.
Chodzi³o o porównanie dorobku towarzystw fotograficznych . Najpierw zrobiliœmy plener dla zaproszonych goœci z oœciennych
województw, a wykonane
prace prezentowane by³y na
wystawie. By³ to w 1969 r. Tê
wystawê uznaje siê za
pierwsze „Konfrontacje” (…)
- Doroczne wystawy cz³onków GTF, „Konfrontacje”, a
póŸniej wystawy cz³onków
ZPAF - dodaje Janusz

S³owik stawa³y siê wydarzeniami w ¿yciu kulturalnym
miasta, skupia³y amatorów
obserwatorów. Waldek uczyni³ z fotografii sztukê
wiod¹c¹ wœród innych sztuk
w Gorzowie
- „Konfrontacje - kontynuuje Józef Czerniejewicz - to
by³o jego dzie³o. Waldek
Za³atwia³ sprawy organizacyjne z Wydzia³em Kultury,
Stilonem , w³adzami politycznymi. Dba³, ¿eby wszystko
by³o zapiête na ostatni guzik,
¿eby nie by³o niespodzianek.
Mia³ awersjê do papierków.
To ju¿ by³a moja dziedzina.
Ale jego troska o ka¿dy element, jego czuwanie, a przy
tym
przebojowoœæ,
to
wszystko sprawia³o, ¿e impreza wychodzi³a. W trakcie
„Konfrontacji”
by³ dusza
spotkañ towarzyskich. On
stwarza³ klimat, on przyjmowa³ goœci. Wszyscy wybitni
artyœci - fotograficy przyje¿d¿ali jak gdyby dla niego i
dlatego, ze on ich zaprosi³.
By³ dusza tych „Konfrontacji”. By³ cz³owiekiem - instytucj¹.
Jerzy Szalbierz wchodzi w
s³owa :
- Jego brak jako dzia³acza i
animatora imprezy odczuliœmy bardzo, gdy w ubieg³ym
roku organizowaliœmy „Konfrontacje”. Dopiero zobaczyliœmy , ile jest z pozoru drobnych spraw, które tylko Waldek umia³ i móg³ za³atwiæ
niejako naturalnie, bez nadawania swoim dzia³aniom
rozg³osu. Œmieræ Waldka odbi³a siê na klimacie „Konfrontacji”.
- Waldek spe³nia³ - dodaje
Mieczys³aw Rzeszewski niezwykle wa¿n¹ rolê - tworzy³ klimat. St¹d odczuwa siê
ogromn¹ pustkê po cz³owieku, bo niezwykle trudno
obarczaæ kogoœ t¹ sam¹
funkcj¹. Drugiego Waldka po
prostu stworzyæ nie mo¿na.
Ró¿ni ludzie tu przyje¿d¿ali mniejsi, wiêksi, powa¿ni i
niepowa¿ni. Waldek swoj¹
osob¹ zmusza³ ich do niezwykle g³êbokiego traktowania podejmowanych problemów i wszystkiego co tu siê
dzieje. Umia³ godziæ indywidualnoœci, umia³ z ka¿dym
rozmawiaæ. Mia³ taka staroszlachecka umiejêtnoœæ
bratania siê ze wszystkimi,
bratania ludzi wzajemnie ze
sob¹. Niemal zmusza³ ich do
wzajemnej ¿yczliwoœci. (…).
KRYSTYNA KAMIÑSKA,
TYGODNIK „ZIEMIA GORZOWSKA”,
1984 R.
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Decyzje podejmuje się
w określonym miejscu i czasie
Rozmowa z dr Ew¹ Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta
wzglêdu na poznanie dawnych walorów naszego grodu. Myœlê, ¿e m³odzie¿ powinna obejrzeæ te zdjêcia,
¿eby zobaczyæ, jak kiedyœ
by³o trudno zrobiæ profesjonaln¹ fotografiê. Nie wystarczy³ tylko dobry aparat. Trzeba by³o wiedzieæ, jak zrobiæ
dane ujêcie, uchwyciæ optymalny moment naciœniêcia
migawki. Potem jeszcze trzeba by³o wywo³aæ film i zrobiæ
odbitki. To te¿ wymaga³o
du¿ej wiedzy i doœwiadczenia. Dzisiaj wystarczy wyj¹æ
telefon i codziennie mo¿na
zrobiæ po kilkanaœcie zdjêæ.
Pytanie,
czy
dobrych?
Uwa¿am, ¿e fotografie Waldemara Kuæki mog¹ inspirowaæ i zachêcaæ do nauki. Bo
jak siê patrzy na te zdjêcia,
to chwilami ma siê wra¿enie,
¿e jest siê w œrodku akcji,
któr¹ on wybra³.
- A teraz o czymœ innym.
Pani dyrektor, Muzeum dosta³o ca³kiem pokaŸny zastrzyk na remont M³ynarzówki w Bogdañcu. Ile?
- Dostaliœmy 6,7 mln z³.
- Jakim cudem uda³o siê
dostaæ te pieni¹dze?
- To nie cud. Muzeum któryœ raz z kolei sk³ada³o wniosek o dofinansowanie i tym
razem uda³o siê w koñcu pozyskaæ pieni¹dze. Dok³adnie
jest to 5,7 mln z³ z Regionalnego Programu Operacyjnego, a jeden milion gwarancji
na wk³ad w³asny z bud¿etu
województwa lubuskiego. I
to jest ca³a kwota, któr¹
przeznaczymy na kompleksowy remont zagrody
m³yñskiej. Nie obywa siê bez
problemów. Jesteœmy ofiarami rynku us³ug budowlanych,
poniewa¿ w pierwszym przetargu nie uda³o nam siê
wy³oniæ wykonawcy. A to ze
wzglêdu na wy¿sze ceny.
Og³osiliœmy drugi przetarg,
zobaczymy, co wyjdzie.
- Co chcecie zrobiæ w
M³ynarzówce?
- Wszystko. To ma byæ generalny, kompleksowy remont g³ównego budynku
m³yna oraz przyleg³ych budynków
gospodarczych.
Oprócz robót budowlanych
od piwnic po dach to jeszcze
chcemy odtworzyæ ko³o
m³yñskie. Tak naprawdê jest
to ratowanie zabytku. Proszê
pamiêtaæ, ¿e od 2007 roku
jest tam taki powa¿ny stan
zagra¿aj¹cy ¿yciu, i dlatego
tylko czêœæ jest udostêpniona do zwiedzania.
- Wobec tego co pani powie gorzowskim przedszkolakom, które tam hurtem je¿d¿¹, ¿eby mas³o

Fot. Archiwum

- Zainteresowanie promocj¹ albumu ,,Waldemara Kuæki spacer po Gorzowie’’ by³o ogromne. Spodziewa³a siê pani, ¿e
zabraknie ksi¹¿ek dla
wszystkich chêtnych?
- By³am przygotowana, podobnie jak ca³a za³oga naszego muzeum, ¿e odwiedzi
nas sporo gorzowian, ale ¿e
a¿ tak du¿o, to nie. Spotkanie autorskie pokaza³o, ¿e
nasi mieszkañcy interesuj¹
siê przesz³oœci¹ i dla nich
by³a to sentymentalna podró¿ po dawnym Gorzowie.
Dla mojego pokolenia z kolei
takie publikacje stanowi¹
wartoœæ poznawcz¹. Osobiœcie nie pamiêtam Gorzowa
z czasów zaprezentowanych
na zdjêciach Waldemara Kuæki. Z wielkim zainteresowaniem przegl¹dam jednak te
fotografie, tym bardziej ¿e
Gorzów nie jest moim rodzinnym miastem. I zanim
jeszcze rozdaliœmy ostatnie
egzemplarze ju¿ pomyœla³am
sobie, co teraz powinniœmy
zrobiæ? Z jednej strony warto
postaraæ siê o dodatkowe
pieni¹dze na dodruk kolejnych kilkuset egzemplarzy, z
drugiej ju¿ nale¿y pomyœleæ
o drugiej czêœci, bo tych
zdjêæ jest bardzo du¿o. Podobnie myœli autor publikacji
Lech Dominik. Do tego s¹
potrzebne œrodki finansowe,
o które zawsze jest najtrudniej. Mam nadziejê, ¿e w ramach Nadwarciañskiego Towarzystwa Upowszechniania
Dziedzictwa Kulturowego
uda siê potrzebne pieni¹dze
pozyskaæ.
- Co by³o najtrudniejsze
w przygotowaniu publikacji?
- Najpierw skanowanie negatywów, poniewa¿ jest to
¿mudna praca, a potem wybór zdjêæ. By³a to zespo³owa
praca. Mamy zeskanowanych 15 tysiêcy negatywów
prezentuj¹cych fotografie
Waldemara Kuæki. Na razie
wykorzystaliœmy zaledwie
340. Zosta³y one pogrupowane tematycznie w szeœciu
rozdzia³ach. Jeszcze inn¹
trudnoœæ stanowi³o rozpoznanie niektórych miejsc. Poprosiliœmy o pomoc znanego
gorzowskiego rysownika Romana Piciñskiego, który zna
chyba ka¿dy wa¿niejszy detal w mieœcie.
- Jak zachêci³aby pani
gorzowsk¹ m³odzie¿, ¿eby
te¿ siêgnê³a po ten album,
jeœli tylko bêdzie taka
mo¿liwoœæ?
- Jestem przekonana, ¿e
warto to uczyniæ. Nie tylko ze

E. Pawlak: Na pewno do tamtych decyzji, które wówczas
były podejmowane, ja byłam przekonana

ubijaæ oraz chleb na liœciu
kapusty piec?
- Przede wszystkim poproszê ich o cierpliwoœæ na
ten czas, kiedy bêdziemy remontowaæ
m³yn.
Szczêœciem, teraz jest sezon
zimowy, wiêc przedszkolaki
nie przyje¿d¿aj¹. Jednak gdy
nadejdzie sezon - zrobi siê
ciep³o, to niestety bêdziemy
musieli
siê
t³umaczyæ
wszystkim placówkom edukacyjnym, które przyje¿d¿a³y
do nas po to, aby zwiedziæ
skansen oraz skorzystaæ z
warsztatów pieczenia chleba. Bêdziemy prosiæ w³aœnie
o cierpliwoœæ. Bo za dwa lata
zaprosimy ich, mo¿e ju¿ jako
uczniów szkó³, do zupe³nie
zmienionego m³yna. Co
wiêcej, bêdzie mo¿na realizowaæ zadania edukacyjne
wewn¹trz, bo projekt przewiduje wygospodarowanie tam
miejsca na salê edukacyjn¹.
- Na czym polega fenomen tego miejsca? Na jego po³o¿eniu? Architekturze? Przyrodzie? Gorzowianie uwielbiaj¹ tam
jeŸdziæ.
- To jest z³o¿onoœæ kilku
czynników. Po pierwsze
M³yn
ma
wyj¹tkowe
po³o¿enie geograficzne oraz
walory przyrodnicze, bo
po³o¿ony jest bezpoœrednio
przy Obszarze Chronionym
Natura 2000 na terenie parku kulturowego. Dodatkowo
jest po³o¿ony w Dolinie
Trzech M³ynów, nad piêkn¹
rzeczk¹ Bogdank¹, z wielk¹
iloœci¹ bobrów. Drugim atutem jest historia tego miejsca. Przecie¿ ten m³yn ma
oko³o 200 lat. Tam naprawdê
mieszka³ m³ynarz, który naprawdê mieli³ m¹kê, tu têtni³o
¿ycie. A po trzecie to jest zabytek, dziedzictwo, o które
musimy dbaæ. To wszystko
sprawia, ¿e czujemy siê w
tym miejscu jak w domu,
przed laty. Zapominamy o

ca³ym wirtualnym œwiecie. O
tych szybkich technologiach,
nowoczesnoœci.
- A ja mia³am nadziejê, ¿e
doda pani jeszcze ducha,
który ponoæ tam mieszka i
jeszcze potrafi straszyæ.
- (œmiech) A tego jeszcze
nie wiem. Inna sprawa, ¿e
tam jest wyj¹tkowy duch goœcinnoœci. Tam jest duch i
zapach pieczonego chleba.
Skoro pani mówi, ¿e tam jest
duch strasz¹cy, to go poszukamy.
- A teraz trochê zmienimy
temat. Jest pani pó³tora roku dyrektorem Muzeum.
Jednak wczeœniej by³a pani dyrektorem miejskiej
kultury, wydzia³u kultury
dok³adnie. Jak pani teraz
patrzy na gorzowsk¹ kulturê?
- Staram siê wspó³pracowaæ ze wszystkimi i na
ka¿dym
polu.
I
taka
wspó³praca jest. Nie tylko
pomiêdzy instytucjami, które
podlegaj¹ pod Urz¹d Marsza³kowski. Na pewno z wydzia³u kultury, którym zarz¹dza³am,
wynios³am
ogromne doœwiadczenie.
Nadzoruj¹c instytucje kultury
z tego formalnego punktu widzenia, pozna³am ca³¹ kuchniê ich dzia³ania. Jeœli chodzi
o gorzowsk¹ kulturê, to
myœlê, ¿e ona siê wcale tak
Ÿle nie ma.
- Gdyby przysz³o pani podejmowaæ dziœ decyzje, jakie pani wówczas podjê³a,
zw³aszcza o likwidacji
ró¿nych placówek kultury
w mieœcie, uczyni³aby pani
tak samo?
- Decyzje podejmuje siê w
okreœlonym miejscu i okreœlonym czasie pod wp³ywem
czynników, które wówczas
wystêpuj¹. Na pewno do
tamtych decyzji, które wówczas by³y podejmowane, ja
by³am przekonana. I myœlê,
¿e teraz, po latach, po

ró¿nych rozmowach z ludŸmi
wychodzi to, ¿e niektórzy po
latach dopiero zrozumieli,
dlaczego tak to musia³o wygl¹daæ. Natomiast dziœ trudno siê odnosiæ do tego, co
wydarzy³o siê piêæ lat temu.
Przecie¿ to, co siê dzia³o w
Klubie Nauczyciela czy Domu Kultury Ma³yszyn, nie
umar³o. To ca³y czas siê
dzieje.
- Ale umar³ Lamus.
- Proszê pamiêtaæ, ¿e Lamus wcale nie by³ zlikwidowany, Lamus zosta³ wcielony
do innej placówki. I to taki
paradoks mo¿e, bo to, co robili nauczyciele w Klubie
Nauczyciela, robi¹ z takim
samym skutkiem w Klubie
Jedynka. Podobnie jest z
dzia³aniami, jakie by³y w
Grodzkim Domu Kultury one przesz³y do Miejskiego
Centrum Kultury. Tak wiêc
¿ycie tych polikwidowanych
instytucji jednak jest prowadzone. A Lamus - osoba,
która by³a dyrektorem, pracuje dalej w Miejskim Oœrodku Sztuki. Ale trudno mi siê
do tego odnieœæ, bo potem
ju¿ tego wszystkiego nie œledzi³am. No i nie chcia³abym
siê wypowiadaæ na ten temat
obecnie.
- Pani dyrektor, znów siê
rozgrzewa, jeœli chodzi o
gorzowsk¹ kulturê. Powsta³y bowiem plany przenosin ró¿nych instytucji,
ale i szkó³ w inne miejsca.
Myœli pani, ¿e to mog¹ byæ
sensowne dzia³ania? Mam
na myœli przenosiny M³odzie¿owego Domu Kultury
do odzie¿ówki na Œl¹sk¹.
- Jestem zwolenniczk¹ takiej tezy, ¿e jeœli cokolwiek
zmieniaæ, to nie dla samej
zmiany, tylko po to, aby ta
zmiana przynios³a jak¹œ korzyœæ. Jak¹kolwiek. Nie
znam dok³adnie planów
miasta, jeœli chodzi o przenosiny, jeœli przenieœæ, to w lepsze warunki, albo po to, aby
skuteczniej dzia³aæ. Takie
powinno byæ za³o¿enie
ka¿dej zmiany, i takie te¿
by³y tamtych zmian, które ja
nadzorowa³am. Nie zawsze
to siê w praktyce w 100 procent udaje, czêsto siê pope³nia b³êdy. Przecie¿ nie
pope³nia b³êdów ten, kto nic
nie robi. Nie wszystko jesteœmy w stanie przewidzieæ.
Na pewno M³odzie¿owy
Dom Kultury, kiedy jak pracowa³am w Urzêdzie Miasta,
ju¿ wówczas nie mia³ najlepszej bazy. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e to placówka edukacyjna i podlega pod wydzia³
edukacji. Ja tam bywa³am

przy ró¿nych okazjach. Budynek dodatkowo dzielony
jest ze Szko³¹ Muzyczn¹ I
stopnia. Zas³uguj¹ ci ludzie
na lepsze warunki.
- Zatem czas wróciæ do
muzeum. Placówka zaistnia³a w œwiadomoœci ludzi.
Czy¿by dlatego, ¿e otworzyliœcie siê w soboty?
- Myœlê, ¿e nie tylko. My
zaczêliœmy bardzo intensywnie informowaæ, co siê u nas
dzieje. My przecie¿ nie robimy tego dla siebie, tylko dla
ludzi w³aœnie. I jeœli nie powiemy o tym g³oœno przez
media spo³ecznoœciowe czy
tradycyjne lub nasz¹ stronê
internetow¹, to ludzie siê
zwyczajnie o tym nie dowiedz¹. A musz¹ siê dowiedzieæ po to, ¿eby tutaj
przyjœæ. Podam przyk³ad.
Sama liczba polubieni na Facebooku. Pó³tora roku temu
mieliœmy oko³o 700 polubieñ
naszego profilu. A w tej chwili jest ju¿ ponad 1500, czyli
podwoi³a siê liczba. Chcemy
bowiem docieraæ do jak najwiêkszej liczby mieszkañców.
- Pocz¹tek 2019 roku, a
ju¿ mamy coœ na kszta³t
bomby, któr¹ raczej trudno
bêdzie przebiæ. Mam tu na
myœli album z fotografiami
Waldemara Kucki i t³umy
na promocji. Planujecie
podobne bomby w tym roku?
- Trochê tak. 30 stycznia
mamy Dzieñ Pamiêci i Pojednania. Nasza ukochana
Carla Mueller, która by³a nie
tylko prawnuczk¹ Gustawa
Schroedera, ale wielkim mecenasem naszego muzeum,
przekaza³a do naszych zbiorów na chwilê przed œmierci¹
rok temu swój niezwyk³y
zbiór porcelany francuskiej.
To prawdziwy wyj¹tek. To
jest coœ, czego w muzeum
nie mieliœmy nigdy. I w³aœnie
w Dzieñ Pamiêci i Pojednania otworzyliœmy wystawê tej
porcelany. Myœlê, ¿e to mo¿e
byæ sta³a wystawa. Jest ona
na I piêtrze, w jednym z takich pomieszczeñ, w których
Carla mieszka³a jako dziecko, gdzie rodzina mieszka³a,
bo pokoje na parterze mia³y
charakter oficjalnych, reprezentacyjnych pomieszczeñ.
Potem te¿ szykujemy coœ
niezwyk³ego, czyli specjaln¹
wystawê poœwiêcon¹ krêgowi Arsena³.
- Czyli bêdzie siê dzia³o.
- Oj tak.
- Bardzo dziêkujemy za
rozmowê.
RENATA OCHWAT,
ROBERT BOROWY
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Są to najczęściej osoby zagubione
w życiu
Z Mart¹ Kowalsk¹, kierownikiem Lubuskiego Oœrodka Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej, rozmawia Robert Borowy
ich uczestników. To s¹ towary, jak ka¿de inne, a nawet
trochê lepsze, bo nios¹ w sobie wa¿n¹ misjê spo³eczn¹.
Konsumenci szukaj¹ zreszt¹
takich wyrobów i poprzez targi chcemy maksymalnie skróciæ dostêp do ich zakupu.
- Jak te imprezy s¹ odbierane przez konsumentów?
- Zawsze spotykamy siê z
pozytywn¹ ocen¹. Pamiêtajmy, ¿e ka¿dorazowo staramy
siê organizowaæ targi wespó³
z innymi du¿ymi wydarzeniami w danym regionie. Czêsto
s¹ to dni danego miasta. Takim przyk³adem jest nie tylko
Gorzów,
ale
równie¿
Ko¿uchów. Wiadomo, ¿e wtedy mo¿emy liczyæ na du¿¹
frekwencjê, ale inaczej te¿ do
tego podchodz¹ ludzie, którzy chêtniej przy takich okazjach kupuj¹, a potem zachêcaj¹ znajomych do tego
samego.
- W ramach stale rozbudowywanej sieci partnerów, z którymi wspó³pracujcie, w minionym roku
doszli gorzowscy seniorzy.
Razem z nimi zorganizowaliœcie Gorzowskie Prezentacje Seniorów. To by³a jednorazowa akcja, czy dopiero
wspólnie
siê
rozkrêcacie?
- Jest to wspó³praca, która
nawi¹za³a siê naprawdê
hucznie i jesteœmy w sta³ym
kontakcie z organizacjami seniorskimi. Jak tylko pojawia
siê jakaœ potrzeba wsparcia,
choæby w postaci skorzystania z sali, pomocy administracyjnej przy zawi¹zaniu organizacji jesteœmy do us³ug. Nic
nie stoi na przeszkodzie,
¿ebyœmy jeszcze razem przygotowali ró¿ne fajne wydarzenia.
- Z jakimi innymi grupami
spo³ecznymi rozwijacie podobn¹ wspó³pracê?
- Przede wszystkim z gorzowskimi œrodowiskami stale
zwi¹zanymi z us³ugami
spo³ecznymi. Chodzi g³ównie
o wolontariuszy, zajmuj¹cymi
siê opiek¹ nad osobami niesamodzielnymi. W tym zakresie wspó³pracujemy z Gorzowskim Stowarzyszeniem
Wsparcia Opiekunów i Osób
z Chorob¹ Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi, którego
prezesem jest Barbara Steblin-Kamiñska. Rozwiniêt¹
wspó³pracê
mamy
ze
Zwi¹zkiem Organizacji Pomocowych czy z kostrzyñsk¹
fundacj¹ Pomocna D³oñ, która prowadzi Dom Dziennego
Pobytu. Mocno rozwijamy
wspó³pracê w sektorze us³ug
spo³ecznych, bo one s¹ po
prostu
nam
potrzebne.

Fot. Robert Borowy

- Czym w³aœciwie zajmuje
siê
Lubuski
Oœrodek
Wsparcia
Ekonomii
Spo³ecznej?
- Jak sama nazwa mówi,
g³ównie wspieraniem ekonomii spo³ecznej, czyli organizacji pozarz¹dowych, stowarzyszeñ, fundacji, spó³dzielni
socjalnych, spó³ek non-profit,
a tak¿e tworzeniem miejsc
pracy dla osób wykluczonych
spo³ecznie.
- To jaki by³ 2018 rok w
dzia³alnoœci Oœrodka, w
tym realizacja pierwszej
edycji projektu LOWES,
która przesz³a ju¿ do historii?
- Projekt zakoñczyliœmy w
sierpniu i mogê tutaj z satysfakcj¹ podkreœliæ, ¿e zrealizowaliœmy wszystkie zawarte w
planie wskaŸniki. Najwa¿niejszym celem by³o utworzenie
w sumie 182 miejsc pracy.
Pod naszym kierunkiem powsta³o 35 przedsiêbiorstw
spo³ecznych, organizacji pozarz¹dowych, fundacji, stowarzyszeñ i spó³dzielni socjalnych. Kolejne cztery podmioty ju¿ istniej¹ce otrzyma³y
od nas wsparcie. W minionym roku zorganizowaliœmy
siedem targów ekonomii
spo³ecznej, a w przeci¹gu
dwóch lat by³o ich czternaœcie, a tak¿e dwie, dwudniowe imprezy regionalne. Do
tego nale¿y zaliczyæ szkolenia, spotkania sieciuj¹ce oraz
bardzo du¿o akcji marketingowych promuj¹cych ekonomiê spo³eczn¹.
- Pozostañmy przy targach, bo tego rodzaju
dzia³ania by³y bardzo widoczne. Jaki jest ich
g³ówny cel?
- Targi by³y organizowane
przez nas, ale mocno nas
wspiera³y lokalne instytucje.
Celem takich imprez ka¿dorazowo jest promocja oferty
handlowej. Generalnie nie
by³oby sensu tworzyæ przedsiêbiorstw spo³ecznych, jeœli
za tym nie mog³aby iœæ szeroka prezentacja. Targi s¹
dobrym tak¿e miejscem do
sprzeda¿y us³ug i produktów.
Dzia³amy na terenie siedmiu
powiatów, dlatego staraliœmy
siê zorganizowaæ przynajmniej jedn¹ imprezê na terenie danego powiatu. Chcieliœmy tym samym pomóc nie
tylko utworzonym przez nas
podmiotom, ale równie¿ ju¿
dzia³aj¹cym. Choæby warsztatom terapii zajêciowej, œrodowiskowym domom samopomocy. To te¿ s¹ podmioty
ekonomii spo³ecznej, dla których dodatkow¹ form¹ utrzymania s¹ ró¿nego rodzaju
produkty wytworzone przez

M. Kowalska: Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy razem
przygotowali fajne wydarzenia

Spo³eczeñstwo nam siê starzeje i wzmacnianie wszelkich organizacji w tym obszarze powinno dla wszystkich
byæ kluczowe.
- W jakich kierunkach
konkretnie idzie ta pomoc?
- W ró¿nych. Organizacje
korzystaj¹ z naszych zasobów lokalowych, dziêki czemu mog¹ prowadziæ sta³e
dy¿ury konsultacyjne dla
osób chorych i rodzin takich
osób. Prowadz¹ szkolenia,
spotkania ze specjalistami, w
tym z lekarzami i prawnikami.
Ostatnio trafi³a do nas nieformalna grupa zajmuj¹ca siê filozofi¹ minimalizmu. I organizuj¹ u nas spotkania dla osób
zainteresowanych nurtem minimalizmu. W swojej odmianie nurt ten g³osi, i¿ powinno
siê posiadaæ tylko najbardziej
potrzebne do ¿ycia rzeczy
oraz stawiaæ w pierwszej kolejnoœci na jakoœæ ¿ycia.
Spotkania s¹ otwarte dla
wszystkich chêtnych i gromadz¹ sporo ludzi, a my cieszymy siê, ¿e mo¿emy
wspieraæ ciekawe inicjatywy
o charakterze prospo³ecznym.
- Czy wokó³ nas jest du¿o
osób
wykluczonych
spo³ecznie lub na tyle zagro¿onych ubóstwem, ¿e
bez pomocy takich organizacji jak LOWES nie bêd¹ w
stanie sobie poradziæ?
- Trudno jest rozmawiaæ o
bezrobociu w Gorzowie, gdy¿
praktycznie ka¿dy, kto poszukuje pracy jest w stanie j¹
znaleŸæ. Je¿eli jednak rozmawiamy o obszarze wykluczenia spo³ecznego, to poruszamy szerszy temat ni¿ samo
bezrobocie. Takim zjawiskom
towarzyszyæ musi coœ jeszcze. Oczywiœcie jest pytanie,
co? Dotychczasowe stereotypy dotycz¹ce osób wykluczonych wskazywa³y g³ównie na
choroby alkoholowe lub inne
uzale¿nienia.
Dzisiaj
spogl¹damy nieco inaczej na
takich ludzi. S¹ to najczêœciej
osoby zagubione w ¿yciu,
przechodz¹ce stany depre-

syjne lub inne podobne choroby. I samo pójœcie do pracy
niewiele im da. Tacy ludzie
nie s¹ w stanie w niej siê
utrzymaæ bez profesjonalnej
pomocy. Czêsto s¹ to ludzie
m³odzi i nie jest ich wcale
ma³o.
- W ramach nowego projektu s¹ przygotowywane
kolejne nabory do grup inicjatywnych. Jak wygl¹da to
zainteresowanie?
- Mamy 25 grup, z których
powstan¹ podmioty ekonomii
spo³ecznej. Ka¿dy bêdzie liczy³ 5-6 miejsc pracy, czyli
daje nam to 130-140 etatów.
Jeszcze nie rozpoczêliœmy
konkursów na dotacje, ale ju¿
mamy wiêcej chêtnych ni¿
jest miejsc.
- Czy wspó³praca przedsiêbiorstw ekonomii spo³ecznej z jednostkami samorz¹dowymi uk³ada siê
w³aœciwie?
- Tak. I to zarówno w Gorzowie, jak i w wielu powiatach.
Jesteœmy z tego naprawdê
zadowoleni. Wielkim wsparciem dla nas jest choæby Wydzia³ Obs³ugi Inwestora i Biznesu UM w Gorzowie, który
zaprasza nas na ró¿ne wydarzenia, w tym œniadania biznesowe i pomaga nawi¹zywaæ wspó³pracê z firmami.
Obecnie prowadzimy badania, na ile samorz¹dy w ramach procedur zamówieñ
publicznych zlecaj¹ realizacjê
zadañ podmiotom ekonomii
spo³ecznej. Z otrzymywanych
stale informacji wynika, ¿e ta
wspó³praca rozwija siê coraz
lepiej. Samorz¹dy coraz
chêtniej kupuj¹ us³ugi w naszych przedsiêbiorstwach.
Fajnie, ¿e w specyfikacjach
zaczynaj¹ stosowaæ klauzule
spo³eczne, daj¹c tym samym
szanse podmiotom ekonomii
spo³ecznej.
- W Oœrodku prowadzone
s¹ ponadto szkolenia i
warsztaty. Na ile ciesz¹ siê
one popularnoœci¹ i czy
bêd¹ kontynuowane?
- W 2018 roku wielkim hitem okaza³y siê szkolenia do-

tycz¹ce przepisów o ochronie
danych osobowych RODO.
Naszym zadaniem jest organizowanie szkoleñ, bêd¹cych
odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie organizacji. Dlatego w
najbli¿szym czasie zorganizujemy seriê spotkañ sieciuj¹cych, które bêd¹ mia³y
na celu stworzenie partnerstw spo³eczno-gospodarczych. Chodzi o nawi¹zywanie wspó³pracy pomiêdzy naszymi podmiotami ekonomii
spo³ecznej a przedsiêbiorstwami rynkowymi. Nie chcemy budowaæ partnerstwa jedynie na papierze. D¹¿ymy
do wypracowania wspó³pracy
korzystnej dla wszystkich
stron. Myœlimy szczególnie o
ma³ych
firmach,
które
mog³yby mieæ za swoich podwykonawców czy us³ugodawców nasze jednostki gospodarcze.
- Jakie konkretne korzyœci
mo¿e mieæ przedsiêbiorstwo ze wspó³pracy z podmiotem ekonomii spo³ecznej?
- Jest ich kilka. Niemal
wszyscy przedsiêbiorcy borykaj¹ siê dzisiaj z brakiem pracowników. Podmioty ekonomii spo³ecznej maj¹ swoich
pracowników, którzy podejmuj¹ siê ró¿nych prac. Od
tych najprostszych, takich jak
sprz¹tanie i do tego s¹ relatywnie tañsi na rynku, gdy¿
maj¹ ni¿sze koszty prowadzenia dzia³alnoœci. Do tego
maj¹ profesjonalny nadzór.
- Porozmawiajmy chwilê o
drugim projekcie LOWES,
którego inauguracja mia³a
miejsce
jeszcze
w
ubieg³ym roku, ale tak naprawdê dopiero siê rozkrêca. Czym ta edycja
bêdzie ró¿ni³a siê od pierwszej?
- Powinno byæ nam o tyle
³atwiej, ¿e mamy na realizacje drugiego projektu wiêcej
czasu, bo a¿ 40 miesiêcy z
koñcowym terminem na grudzieñ 2021 rok. W przypadku
pierwszej edycji by³y to 23
miesi¹ce faktycznej dzia³alnoœci. Cieszymy siê z tego,
poniewa¿ maj¹c obecnie ten
sam cel do osi¹gniêcia, czyli
utworzenie oko³o 180 nowych
miejsc, mamy zarazem
wiêcej czasu na pracê z grupami inicjatywnymi. To jest
wa¿ne, poniewa¿ chodzi o
jak najlepsze przygotowanie
pracowników do radzenia sobie na rynku twardego biznesu. Co do innych aspektów
projektu w³aœciwie wszystko
pozostanie bez zmian.
- Zapewne teraz bêdzie
trudniej zaistnieæ na rynku
nowym podmiotom?

- W pierwszej chwili te¿ mieliœmy takie myœli, bo skoro ju¿
tyle pojawi³o siê u nas firm, to
dla ka¿dej kolejnej tego
miejsca jest mniej. Jednak,
kiedy przeanalizujemy dotychczasow¹ nasz¹ pracê widaæ, ¿e chêtnych do podejmowania wspó³pracy z utworzonymi przedsiêbiorstwami
wcale nie brakuje. Myœlê, ¿e
rynek w tym obszarze wci¹¿
nie zosta³ nasycony, a poza
tym powinno zacz¹æ procentowaæ doœwiadczenie, którego nabyliœmy w ostatnim
dwóch latach. Podobnie wygl¹da z chêtnymi do uczestnictwa w projekcie, o czym
ju¿ zreszt¹ wspomnia³am
wy¿ej.
- Co pani¹ najbardziej zaskoczy³o podczas realizowania pierwszego projektu?
- Chyba to, ¿e ludzie do nas
lgn¹. By³am przekonana, ¿e
bêdziemy mieli du¿e problemy z realizacj¹ wskaŸników,
szybko okaza³o siê, ¿e to
¿aden problem. I zamiast myœleæ, czy zdo³amy zachêciæ
tyle a tyle ludzi do wspó³pracy szybko skupiliœmy siê na
pracy z konkretnymi ludŸmi z
grupy spo³ecznie wykluczonych. To by³o i jest tak naprawdê dalej najwa¿niejsze.
W naszej pracy liczy siê
g³ównie pomoc innym. W tej
chwili przyk³adowo mocno
¿a³ujemy, ¿e mamy mocno
ograniczone mo¿liwoœci pomagania mniejszoœciom narodowym, które trafiaj¹ do
nas po pomoc. G³ównie dotyczy to ukraiñskiej mniejszoœci. Pomagamy jej na tyle,
na ile mo¿emy i to równie¿
daje nam sporo satysfakcji.
Czynimy to tak¿e z tego
wzglêdu, ¿e wokó³ nas znajduj¹ siê ludzie, którzy chc¹
dzia³aæ i czyni¹ to najczêœciej
spo³ecznie.
- I na koniec, czy bêdziecie kontynuowaæ wizyty
studyjne?
- Tak, poniewa¿ to siê
sprawdza. Jeszcze nie podjêliœmy ostatecznej decyzji, w
jakim kierunku siê wybierzemy, ale najchêtniej byœmy pojechali na kilkudniowy wyjazd
do województwa ma³opolskiego, maj¹cego piêkne tradycje w obszarze dzia³ania
przedsiêbiorczoœci spo³ecznej. By³aby to bardzo dobra
okazja do zapoznania siê z
dobrymi praktykami przedsiêbiorczoœci spo³ecznej. W zesz³ym roku kilka razy byliœmy
na jednodniowych wyjazdach
w województwie wielkopolskim
i mocno wzbogaciliœmy nasz¹
wiedzê w tym obszarze.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Przejazd tramwajem będzie
dłuższy niż przed remontem
Z Grzegorzem Musia³owiczem, spo³ecznikiem i by³ym radnym, rozmawia Renata Ochwat

r e k l a m a

to, co siê dzieje, chyba nie
tylko ja mam coraz wiêcej
obaw. Równie¿ pisz¹ do
mnie w tej sprawie zatroskani
mieszkañcy. Pamiêtam w
po³owie minionej kadencji
bardzo czêste spotkania zespo³u transportowego, w którym samorzutnie uczestniczy³em. Potem te spotkania
praktycznie przesta³y siê odbywaæ i zapanowa³ na d³ugi
czas marazm. Dziœ obserwujê to z nieco innej pozycji,
ale wci¹¿ spotykam siê z
mieszkañcami i podzielam
ich troskê.
- Czego panu tak naprawdê jest najbardziej
¿al? Czego pan nie zd¹¿y³
zrobiæ?
- Przede wszystkim nie
uda³o siê utworzyæ oœrodka
dla osób uzale¿nionych od
dopalaczy. Mogliœmy naœladowaæ w tym inne miasta,
ale nie zd¹¿y³em nawet w tej
sprawie z³o¿yæ interpelacji.
Zaniedbaliœmy te¿ kwestie
czystoœci powietrza, mimo ¿e
inne miasta podesz³y do tych
zagro¿eñ znacznie bardziej
odpowiedzialnie. Smog skraca nam ¿ycie, zwiêksza
liczbê chorób uk³adu oddechowego, a my to nadal lekcewa¿ymy. Poza tym nie
uda³o mi siê przeforsowaæ
kilku zmian w planie transportowym, co moim zdaniem
ograniczy rozwój komunikacji
w mieœcie. Chodzi o kwestie
umiejscowienia przystanków
dla wygody pasa¿erów, a
szczególnie tego, ¿e wpuœciliœmy siê w pojedyncze torowiska. To spowoduje, i¿ czas
przejazdu tramwaju bêdzie
d³u¿szy ni¿ przed remontem.
Dla mnie najwiêkszym rozczarowaniem jest pojedynczy tor na Sikorskiego i Kostrzyñskiej oraz archaiczne mijanki w rejonie osiedla
S³onecznego. Uwa¿am to za
totalny niewypa³. Takich dziwacznych rozwi¹zañ nie stosuje dziœ ju¿ ¿adne polskie
miasto. Moim zdaniem tramwaje z takimi ograniczeniami
nie bêd¹ ju¿ tak punktualne
jak przed przebudow¹. Przy
tym uk³adzie jest to niemo¿liwe.

Fot. Archiwum

- Przesta³ pan byæ radnym. Jak teraz wygl¹da pana dzieñ?
- Mam znacznie wiêcej wolnego czasu. Staram siê go
przeznaczyæ przede wszystkim dla siebie, dla rodziny,
dla znajomych. Przyznajê,
niestety, ¿e niektórych przez
te cztery lata kadencji zwyczajnie zaniedba³em. I bardzo mi z tego powodu przykro.
- A nie by³o panu ¿al, ¿e
mimo i¿ zosta³ pan najpopularniejszym samorz¹dowcem roku, to jednak nie
uda³o siê wejœæ na kolejn¹
kadencjê do rady miasta?
- Mo¿e po prostu mieszkañcy potrzebowali trochê
œwie¿ej krwi. Ale te¿ ka¿dy,
kto kandyduje, musi siê liczyæ z tym, ¿e mo¿e ponieœæ
pora¿kê. Na pewno spodziewa³em siê lepszego wyniku.
Na moim przyk³adzie widaæ,
¿e mieszkañcy chyba nie do
koñca wiedz¹, na czym polega funkcja radnego. Radny to
nie jest ktoœ, kogo wybiera
siê do urzêdu, kto w tym
urzêdzie siedzi za biurkiem.
Jest to osoba dzia³aj¹ca
wœród mieszkañców i w ich
imieniu. Reprezentuje ich wobec urzêdu i prezydenta, i
dziêki tej pozycji mo¿e wiele
spraw rozwi¹zaæ. I to nawet
w sytuacji, kiedy jest radnym
z opozycji. Ja myœlê, ¿e oko³o
po³owy, jeœli nie wiêcej, spraw
mieszkañców uda³o mi siê
pomóc rozwi¹zaæ. Zarówno
spraw zg³aszanych przez
nich, jak i tych podejmowanych z w³asnej inicjatywy.
- Przygl¹da siê pan temu,
co siê dzieje w mieœcie?
- Oczywiœcie, aczkolwiek z
racji tego, ¿e nie jestem radnym, nie mam ju¿ dostêpu do
wielu informacji, tak ¿e o wielu rzeczach dowiadujê siê albo znacznie póŸniej, albo
wcale.
- A co pana interesuje
najbardziej?
- Kwestie dotycz¹ce planu
transportowego. Widzê bowiem du¿o optymizmu w
urzêdzie, ¿e wszystko nam
siê uda, ¿e za kilka miesiêcy
rusz¹ tramwaje. Patrz¹c na

G. Musiałowicz: Była koncepcja, aby Gorzów pozbawić transportu szynowego

- To jak ocenia pan budowê kolejnego deptaka,
tym razem w ulicy Sikorskiego?
- My jako klub radnych nie
byliœmy przeciw wy³¹czaniu z
ruchu ko³owego pewnych
ulic, bo jest to przysz³oœæ dla
miasta - jeœli ma siê ono rozwijaæ, jeœli ma byæ przyjazne
dla mieszkañców. Jednak
kontrowersyjna decyzja prezydenta to by³o takie chirurgiczne ciêcie, bez ¿adnych
konsultacji spo³ecznych, bez
próby zbadania, jak to
wp³ynie na p³ynnoœæ ruchu.
Nie by³o testowego zamkniêcia tego fragmentu ulicy
choæby na kilka tygodni, ¿eby
zobaczyæ, jak ten ruch
bêdzie wygl¹da³. A kiedy ju¿
pad³a kwestia, ¿e robimy deptak, to pojawi³y siê pomys³y,
¿e mo¿e wpuœcimy tam autobusy MZK. A potem, ¿e w razie potrzeby przywrócimy
ruch drogowy. Brakuje konsekwencji. Albo robimy deptak, albo go nie robimy. Deptak tam bêdzie. Jak on
wp³ynie na miasto? Ja mam
nadziejê, ¿e pozytywnie. Natomiast, aby zachêciæ mieszkañców do korzystania z

transportu publicznego, nie
nale¿y zaczynaæ od deptaków, lecz od dobrej komunikacji miejskiej, przyjaznej
mieszkañcom. Tymczasem
my od kilkunastu lat ograniczamy jej znaczenie poprzez
zmniejszanie liczby kursów
czy likwidacjê niektórych linii.
Przypomnê, ¿e by³a te¿ koncepcja, aby Gorzów zupe³nie
pozbawiæ transportu szynowego i wszystkie linie tramwajowe zast¹piæ autobusami.
Moim zdaniem by³o to krótkowzroczne myœlenie, bo
skoro bêdziemy mieæ dwa
deptaki, to jedynie mo¿liwoœæ
dojazdu tramwajem spowoduje, i¿ te miejsca o¿yj¹.
Gdybyœmy z tramwajów zrezygnowali, to deptaki kompletnie by³yby pozbawione
mo¿liwoœci dojazdu.
- A co siê panu uda³o
podczas kadencji radnego?
- Na pewno uda³o mi siê
pomóc mieszkañcom w wielu
indywidualnych sprawach, z
jakimi siê do mnie zwracali.
Uda³o mi siê np. doprowadziæ do obni¿enia o po³owê
czynszu za mieszkania komunalne, samodzielnie re-

montowane przez nowych
najemców. Wa¿ne by³o te¿
zamontowanie siedmiu nowoczesnych sensorów smogowych. To jest jednak akurat dzia³anie, które tak naprawdê powinien podj¹æ
urz¹d, tak jak w Rybniku czy
Tomaszowie Mazowieckim.
Moim zdaniem rol¹ urzêdu
nie jest chwalenie siê, co nowego siê uda³o, ale sta³e
dbanie o miasto i mieszkañców. Tymczasem u nas,
je¿eli zrobi siê nawet coœ nowego, jest ha³as i chwalenie
siê, a po jakimœ czasie
wszyscy o tym zapominaj¹. I
jeœli coœ siê zniszczy, to rzadko kto kwapi siê do naprawy.
Jedynym miejscem, takim
oczkiem w g³owie, o które siê
dba, jest bulwar nadwarciañski. Reszta nam powoli
niszczeje. I temu siê sprzeciwia³em.
- A jakiœ przyk³ad na te zaniedbania, zapominanie?
- Proszê bardzo. Zniszczone znaki drogowe w mieœcie.
Przecie¿ nikt ich nie odtwarza. Proszê spojrzeæ na Rondo œw. Jerzego. Tam by³ drogowskaz z kierunkami jazdy,
trzy inne znaki, a dziœ nie ma
¿adnego. Zdewastowane,
pobazgrane przejœcia podziemne na Pi³sudskiego,
Górczyñskiej czy Jagie³³y.
Nikt siê tym w mieœcie nie
przejmuje, nikt o to nie dba,
bo po co.
- Zawalczy pan o mandant
radnego
w
przysz³oœci?
- Za wczeœnie, ¿eby o tym
mówiæ. Niczego nie wykluczam, bo w ¿yciu spotykaj¹
nas ró¿ne propozycje, czasami doœæ niespodziewane.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e za piêæ
lat, kiedy bêd¹ nastêpne wybory, mnie w Gorzowie mo¿e
ju¿ nie byæ. Nie ukrywam, ¿e
z dwóch ró¿nych miast w
Polsce dosta³em ciekawe
propozycje pracy dla ich
urzêdów i by³o to jeszcze
pod koniec trwaj¹cej kadencji.
Przyznam, ¿e siê doœæ powa¿nie zastanawia³em, bo to
by³y propozycje konkretnej
pracy. Nie chcê mówiæ o
szczegó³ach, ale raz jeszcze

podkreœlê - ró¿ne rzeczy mog¹
siê w ¿yciu jeszcze wydarzyæ.
- Ale pan nie by³ tylko radnym, przecie¿ ca³y czas
dzia³a pañskie stowarzyszenie na rzecz Zawarcia.
- Kiedy zosta³em radnym, to
stowarzyszenie chyba na
tym nieco straci³o, gdy¿
mia³em mniej czasu na
dzia³anie w nim. Obecnie
udzielam siê mocno w Komitecie Rewitalizacji Zawarcia,
które obejmuje dwie strefy
rewitalizacji, czyli fragmenty
Zakanala i Zamoœcia. I moim
zdaniem z wszystkich trzech
komitetów nasz dzia³a najprê¿niej, choæ to w Œródmieœciu planowana jest wiêkszoœæ nak³adów finansowych. Tymczasem tak¿e
osiedle S³oneczne potrzebuje zdecydowanych dzia³añ.
Centrum jakoœ sobie daje
radê, ale to osiedle, jako
najstarsze w mieœcie peerelowskie blokowisko, ma
najwiêcej
problemów
spo³ecznych. Z ró¿nych
powodów i z centrum, i z
tego osiedla wyprowadzali
siê od lat mieszkañcy bardziej zamo¿ni, lepiej przystosowani, którzy szukali
lepszych warunków do
¿ycia. St¹d nast¹pi³o skumulowanie siê w tych strefach osób starszych czy
ubo¿szych, mniej przystosowanych i narastanie tam
problemów spo³ecznych.
Rewitalizacja ma temu
przeciwdzia³aæ, wyprowadziæ takie miejsca z kryzysu. I po to mia³y byæ te komitety, aby problemom siê
przygl¹daæ i pomagaæ je rozwi¹zywaæ.
- Jednym s³owem, pasji
spo³ecznikowskiej nie da
siê od³o¿yæ na pó³kê, nawet jak siê przestaje byæ
radnym?
- Oczywiœcie, ¿e nie. Jedno
z drugim mo¿e byæ powi¹zane, ale wcale nie musi.
Dzia³am, bo lubiê, bo mam to
we krwi, bo tego potrzebujê. I
widzê w naszym mieœcie
wci¹¿ wiele nierozwi¹zanych
problemów, z którymi musimy
siê jak najszybciej uporaæ.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Neon „Stilonu” trafił do Warszawy

Fot. Aleksander Grabowski

Fot. Aleksander Grabowski

By³ symbolem nie tylko Stilonu, ale tak¿e w czêœci symbolem Gorzowa.

Nad portiernią przy wejściu do ZWCh „Stilon” przy ulicy Pomorskiej przez prawie 40 lat stał
wielki neon z nazwą firmy

Nad budynkami portierni
przy wejœciu do Zak³adów
W³ókien Chemicznych „Stilon” przy ulicy Pomorskiej
przez prawie 40 lat sta³ wielki
neon z nazw¹ firmy. Teraz
znajduje siê w Muzeum Neonów w Warszawie. Pojechaliœmy go obejrzeæ.

Neony na świecie i w
Polsce

Fot. Aleksander Grabowski

Neon to nazwa gazu szlachetnego wykorzystywanego
w tzw. lampach wy³adowczych, które tak¿e popularnie
nazywa siê po prostu neonami.
W 1910 roku Francuz Georges Claude stworzy³ pierwszy neon. Wykorzysta³ tzw.
rurkê Geisslera do stworzenia
reklamy zewnêtrznej. Rurka
Geisslera to szklana rurka z
zatopionymi wewn¹trz elektrodami. Nale¿y j¹ wype³niæ
gazem szlachetnym, a nastêpnie elektrody pod³¹czyæ
do pr¹du elektrycznego. Zaœwieci. Kolor zale¿y od
wpuszczonego gazu szlachetnego. Gaz neon daje kolor pomarañczowo-czerwony,
argon - fioletowy, hel bia³oró¿owawy, ksenon niebieskofioletowy a krypton bia³y. Trzy
ostatnie gazy s¹ drogie i wymagaj¹ wysokiego napiêcia,
wiêc w Polsce w zasadzie z
nich nie korzystano. Mo¿na
tak¿e stosowaæ azot, który
œwieci ma ¿ó³to-ró¿owo lub
dwutlenek wêgla, który daje
kolor b³êkitno-bia³y. Rozmaite
kolory mo¿na uzyskiwaæ
tak¿e przez zrobienie rurek z

barwionego szk³a lub pokrycie ich wnêtrza luminoforem,
czyli proszkiem z mieszanki
neonu, argonu i rtêci. Bardzo
wa¿nym elementem neonu
jest kszta³t nadany rurkom,
które uk³adaj¹ siê w rysunek
lub napis, a ten mo¿e mieæ
ró¿ne kszta³ty czcionek.
Mo¿liwoœæ tworzenia œwietlnych kompozycji - wprost nieograniczona.
Neony bardzo szybko rozpowszechni³y siê w Ameryce i
Europie. Wykorzystywano je
przede wszystkim do reklamy
miejsc atrakcyjnej rozrywki,
kabaretów, cyrków, rewii itp.
W okresie miêdzywojennym
w Warszawie by³o ok. 80 reklam neonowych. Podczas
wojny zniszczono wszystkie.
PóŸniej neony nie pasowa³y
do wypalonej Warszawy, a
tak¿e do socjalistycznej ideologii, by³y wszak symbolem
rozbuchanego kapitalizmu.
Dopiero na pocz¹tku lat 60.
w³adze partyjne pozwalaj¹ na
urozmaicenie szaroœci polskich ulic przez kolorowe plakaty oraz rozœwietlenie miast
przez neony. Dobry czas dla
plastyków zaowocowa³ dorobkiem pokazywanym na ca³ym
œwiecie, a kierunek otrzyma³
nazwê polskiej szko³y plakatu.
W tym czasie rodzi³y siê
tak¿e ciekawe neony, tyle ¿e
one zawsze zwi¹zane s¹ z
konkretnym miejscem, nie da
siê z nich zrobiæ objazdowej
wystawy. Warszawê rozœwietla³o ok. dwa tysi¹ce neonów.
Choæ wiele wysz³o spod r¹k

Teraz neon „Stilonu” znajduje się w warszawskim muzeum,
gdzie jest jednym z wielu

plastyków, ich nazwiska s¹
raczej nieznane. Co ciekawe,
na polskich ulicach neony
mia³y charakter przede
wszystkim informacyjny o
sklepach, ksiêgarniach, restauracjach, ale ich funkcja
reklamowa by³a znikoma.
Dziêki plakatom w dzieñ, a
neonom w nocy najpierw
Warszawa, a potem inne polskie miasta sta³y siê bardziej
kolorowe.
W latach 90. neony zaczê³y
traciæ popularnoœæ na rzecz
wielkoformatowych reklam,
teraz stosuje siê inne rodzaje
œwiate³.

Od zachwytu do Muzeum
Neonów

David Hill, Anglik, w 2012
roku tak wspomina³ wczeœniejsze lata:
- Kiedy pozna³em Ilonê Karwiñsk¹, teraz moj¹ ¿onê, zaprosi³a mnie do Warszawy.
Jad¹c kiedyœ wieczorem
przez miasto zwróci³em
uwagê na przepiêkne napisy.
Jestem grafikiem i typografem, wiêc urzek³y mnie kroje
czcionek, kszta³t tych znaków.
Zapyta³em Ilonê wtedy, czy
ktoœ to kiedyœ udokumentowa³? Okaza³o siê, ¿e byliœmy
pierwszymi, którzy chcieli to
zrobiæ. Wiêc zaczêliœmy je fotografowaæ i opisywaæ. W
trakcie studiów uczy³em siê o
polskich artystach grafikach,
twórcach plakatów, reklam.
Wtedy artyœci kszta³ceni w
Krakowie czy Warszawie byli
na najlepszym œwiatowym
poziomie. I to w³aœnie oni
stworzyli wiêkszoœæ neonów.
Powiedzia³em wtedy Ilonie,
¿e moim marzeniem by³oby
posiadanie kolekcji neonów.
Wierzê, ¿e jest to bardzo istotny aspekt historii sztuki w Polsce, o którym trzeba mówiæ.
Na pocz¹tku by³ wiêc zachwyt. Pani Ilona Karwiñska
rozpoczê³a fotografowanie
neonów, teraz ma bogat¹ kolekcjê ich zdjêæ.
Pewnego razu pañstwo Ilona i David pojechali zrobiæ

Wizyta w muzeum neonów przywołała wspomnienia wśród uczestników wycieczki

zdjêcia neonowi „Berlin”, który wisia³ na ulicy Marsza³kowskiej. Okaza³o siê, ¿e ju¿ go
nie ma, ¿e zdemontowany
czeka na utylizacjê. Gdy siê
nim zainteresowali, zaoferowano im, by sobie go zabrali.
- Postanowiliœmy wtedy z
Ilon¹ ocaliæ tyle neonów, ile
nam siê uda - wspomina³ David Hill.
Teraz „Berlin” wisi w godnym miejscu w muzeum i na
jego przyk³adzie sympatyczna przewodniczka t³umaczy
zasadê dzia³ania neonów.
Muzeum Neonów znajduje
siê na warszawskiej Pradze w
kompleksie Soho Faktory
przy ul. Miñskiej 45. Zajmuje
du¿y, ale praktycznie ju¿ wype³niony po brzegi dawny magazyn. Na wszystkich œcianach, a tak¿e na œcianach
dzia³owych
umieszczono
oko³o sto neonów. Kilka wisi
na zewn¹trz, a kilka - tak¿e
pozostaj¹cych pod nadzorem
muzeum - na ulicach Warszawy.
Gromadzeniem i konserwowaniem neonów pañstwo Ilona Karwiñska i David Hill zajmuj¹ siê od 2005 roku. Muzeum w tym miejscu otwarto w
maju 2012 roku podczas Nocy Muzeów, jako ¿e neony
najpiêkniej wygl¹daj¹ w nocy.
Oprócz ekspozycji prowadzi
siê tu rozliczne formy edukacyjne, wydaje albumy na temat neonów, sprzedaje
gad¿ety zwi¹zane z neonami.
Najwa¿niejsze jednak, ¿e
w³aœciciele tego muzeum
podnieœli neony do rangi sztuki, ¿e uwra¿liwili na ich piêkno
nie tylko mieszkañców Warszawy, ¿e inicjuj¹ powroty
najbardziej znanych warszawskich neonów na ich
dawne miejsca.
Choæ zlokalizowane jest w
pewnej odleg³oœci od centrum
stolicy, w niedzielê 3 lutego
wype³nione by³o zwiedzaj¹cymi. Du¿o m³odych osób, wielu
mówi po angielsku. Podziwiamy, ¿e mimo kiepskiej pogody
ludziom chce siê tutaj do-

trzeæ. Ale gdy wychodz¹, po
minach widaæ, ¿e s¹ zadowoleni.
Stilon pod œcian¹
Neon Stilonu sk³ada siê z
dwóch czêœci. Nad budynkiem po lewej stronie drogi
wjazdowej by³ skrót: „ZWCh”,
a po prawej nazwa „Stilon”.
Dwie czêœci na specjalnych
stela¿ach i z ozdobami z obu
stron. Kto go zaprojektowa³?
Nie wiadomo.
Prawdopodobnie umieszczony zosta³ w 1963 roku, gdy
przebudowywano wjazd na
teren zak³adu. By³ symbolem
nie tylko Stilonu, ale tak¿e w
czêœci symbolem Gorzowa,
gdy¿ Stilon i Gorzów to d³ugo
by³a jednoœæ. Pracownicy
wchodzili pod neonowym napisem „Stilon” przez drzwi na
portierniê, gdzie musieli odbiæ
swoj¹ kartê dokumentuj¹c¹
wejœcie. Roman Buszkiewicz
obliczy³, ¿e pod tym neonem
przeszed³ co najmniej 20 tysiêcy razy. Pewnej pani strasznie œwieci³ za oknem, ale gdy
go zabrak³o, ciemnoœæ okaza³a siê jeszcze bardziej dolegliwa.
Zdemontowano go jesieni¹
2012 roku, gdy rozbierano
budynek bramny. Dariusz Rymar, dyrektor archiwum, ubolewa³ na ³amach pisma „66400”, ¿e nie zachowano tej
historycznej bramy, ale budynek nie by³ wpisany do rejestru zabytków, a nowym
w³aœcicielom zale¿a³o na
sprzeda¿y pustego terenu.
Pracownikom Stilonu kraja³o
siê serce, gdy patrzyli na
ruinê zamiast bramy dla nich
tak wa¿nej, jak dla stoczniowców brama w Gdañsku.
Gdy ju¿ zapad³a decyzja o
rozbiórce budynku, ówczesna
plastyk miejski - Iga Januszewska zaproponowa³a, aby
napis przenieœæ do niedawno
otwartego Muzeum Neonów.
Zapewnia³a, ¿e sama bardzo
lubi neony i chcia³a choæ w
ten sposób zachowaæ ten
neon. Prezes Jakub Matyjaszczyk zgodzi³ siê, a nawet

zapewni³ przewóz neonu do
Warszawy.
21 wrzeœnia 2012 roku
przyj¹³ go pracownik muzeum
neonów - Witold Urbanowicz.
Przyzna³ on, ¿e choæ ten
neon sk³ada siê wy³¹cznie z
liter, to ich nietypowy krój decyduje o oryginalnoœci eksponatu. Wiêkszoœæ neonów
zgromadzonych w muzeum
dotyczy restauracji, sklepów,
kin, a nie ma takich, które
wi¹za³yby siê z zak³adami
przemys³owymi. Stilon jest
wiêc unikatem. W zbiorach
muzealnych wyró¿nia siê równie¿ tym, ¿e pochodzi z miasta odleg³ego od stolicy, podczas gdy 80% eksponatów
kiedyœ dzia³a³o w Warszawie.
Sk³adaj¹cy siê z dwóch
czêœci stilonowski neon
d³u¿szy czas sta³ na zewn¹trz
budynku oparty o ceglan¹
œcianê, by³ widoczny z daleka i
stanowi³ reklamê ca³ego muzeum. Ale tam bardziej niszcza³. Teraz stoi wewn¹trz, jednak nie na g³ównej ekspozycji,
a obok wieszaków na p³aszcze. O œcianê oparte s¹ ponad
metrowe litery z nazw¹ firmy.
Skrót „ZWCh” gdzieœ schowano. Nie œwieci, nie zosta³
pod³¹czony do pr¹du, bo wymaga konserwacji. „Renowacja neonów jest kosztowana,
ale tak, jak wszystkie reklamy
w muzeum, staramy siê je odnawiaæ w miarê mo¿liwoœci” zapewnia pani Ilona Karwiñska - w³aœcicielka muzeum.

Stilon ciągle żywy

Wycieczkê do warszawskiego Muzeum Stilonu zorganizowa³a Maria Karbowska, a
udzia³ wziêli cz³onkowie
Zak³adowego Oddzia³u PTTK
„Stilon”. U wielu uczestników
neon wywo³a³ wspomnienia i
prawdziwe wzruszenia. Choæ
materialnych pami¹tek z dawnego Stilonu pozosta³o niewiele, lecz ci¹gle ¿yje on we
wspomnieniach jako miejsce
pracy z lat m³odoœci. Dobre
miejsce pracy.

KRYSTYNA KAMIÑSKA
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Bez instrukcji, ale z całą rodziną
budował katedrę
Gdyby tak dobrze policzyæ, to nagle by siê okaza³o, ¿e Cezary Siwek jest rekordzist¹ œwiata.

Pocz¹tek lat 80. minionego
wieku to w Polsce dziwny
czas. Trochê si¹ poluŸnia³
gorset systemu, dlatego te¿
ró¿nymi drogami zaczê³y trafiaæ do kraju dobra znane za
zachodni¹ granic¹. Tak te¿
zaczê³y siê pojawiaæ i klocki
LEGO. Sk¹d kuzyn Cezarego Siwka mia³ swój zestaw,
nie jest istotne. Wa¿ne by³o
to, ¿e zaprosi³ go do zabawy,
która szybko przerodzi³a siê
w powa¿ne zadanie. Bo
przecie¿ ten samochód wybudowaæ trzeba by³o, jak w
instrukcji sta³o. - Budowaliœmy jakiœ czas. I wówczas
zda³em sobie sprawê, ¿e ja
chcê zbudowaæ kolejny model, chcê wiêcej tych klocków
- opowiada Cezary Siwek.
No i siê zaczê³o dopraszanie mamy, ¿eby kupi³a mu te
klocki. One owszem, w
sprzeda¿y w sklepach PEWEX, czyli w specjalnej sieci
sklepów, w których mo¿na
by³o kupowaæ za zachodnia
walutê, bony Baltonowskie
lub bony PKO, takie udawane dolary. No i po d³ugim
czasie namawiania, w koñcu
siê uda³o. Czarek dosta³ wymarzony zestaw LEGO i ju¿
móg³ sam osobiœcie w swoim
w³asnym domu zacz¹æ budowaæ. Za pierwszym zestawem przysz³y kolejne. - Powiem prawdê, w szkole podstawowej nauczy³em siê tyle,
ile trzeba by³o, bo resztê czasu zajmowa³y mi klocki i budowa ró¿nych modeli. To
by³o znacznie bardziej zajmuj¹ce - mówi. I od razu
t³umaczy, ¿e od pocz¹tku ma
zasadê - raz wybudowany
model zostaje na zawsze.
Nie modyfikuje go, nie zmienia. On po prostu pozostaje
w kolekcji.
Choæ, jak dodaje, jak by³
ma³y, to ze swoimi modelami
jeŸdzi³ po domu, coœ przebu-

Z klocków Lego można zbudować właściwie wszystko…

dowywa³ i model wraca³ do
stanu klocków. Z biegiem
czasu, jak ju¿ zosta³ powa¿nym kolekcjonerem ,
ka¿dy model stawa³ siê
trwa³¹ cz¹stk¹ zbioru. - Ale
za to moje dzieci skutecznie
kopiuj¹ moje zachowanie
sprzed lat - mówi.

Od hobby do biznesu

Podejœcie do klocków zmieni³o siê z lekka u Cezarego
Siwka z chwil¹ pójœcia do
szko³y œredniej. - Co prawda,
pozna³em kolejnych kolegów,
którzy te¿ budowali, ale na
chwilkê inne sprawy sta³y siê
wa¿niejsze - wspomina. Jednak gdy na œwiat przysz³o jego
pierwsze dziecko, klocki LEGO
wróci³y na dywan w pokoju.
Przez te lat zmieni³a siê tez
sytuacja. W Polsce zmieni³
siê system polityczno-gospodarczy, wiele rzeczy, w tym
klocki LEGO, sta³o siê bardziej dostêpnych. - W 1999
roku zaczê³a siê pojawiaæ seria „Gwiezdne Wojny”. Te¿
zacz¹³em kupowaæ i budowaæ - mówi Cezary Siwek.
I kiedy tak budowa³ ró¿ne
modele, w pewnym momencie pomyœla³, a dlaczego by
nie zaj¹æ siê sprzeda¿¹ tych
klocków? Od myœli do
dzia³ania by³a krótka droga i
w 2007 roku w Gorzowie
otworzy³ swój sklep, a rok póŸniej zaprosi³ na pierwsz¹
wystawê modeli z LEGO. Przysz³o mnóstwo osób, bo
to by³a nowoœæ - wspomina. I
dodaje, ¿e to by³ jeszcze
czas, kiedy budowa³ modele
zgodnie z do³¹czonymi doñ
instrukcjami. Takie odwzorowywanie ju¿ wymyœlonego i
zaprojektowanego przez kogoœ wzoru.

Fot. Archiwum C. Siwka

Pierwszy model, modele
na zawsze

Fot. Archiwum C. Siwka

Oczywiœcie, jeœli chodzi o
liczbê obiektów wybudowanych z klocków LEGO. A jak
do tego do³o¿yæ makietê gorzowskiej katedry, to na pewno jedynym takim wœród innych rekordzistów. A zobaczyæ j¹ mo¿na na wystawie w
Galerii Manhattan.
- Wszystko zaczê³o siê
gdzieœ na prze³omie lat
1980-81. Mój kuzyn mia³ zestaw klocków LEGO. To by³
model samochodu do zbudowania - zaczyna opowieœæ
Cezary Siwek, który ze s³ynnymi duñskimi klockami
zwi¹zany jest od bardzo wielu lat. I to tak, ¿e swoja pasj¹
zarazi³ ca³¹ rodzinê.

C. Siwek wraz z rodziną podczas budowy makiety gorzowskiej katedry

Czas na własną klockową
architekturę

Ale kiedy tak budowa³
ró¿ne modele, uzna³, ¿e pora
najwy¿sza na klockow¹ twórczoœæ w³asn¹. Oznacza to,
¿e budowniczy musi mieæ
ró¿ne pojedyncze klocki, które s¹ zwyczajnie drogie. - Ale
ile przyjemnoœci by³o w ich
kupowaniu, a potem budowaniu z nich w³asnych konstrukcji - mówi. To by³ te¿ ten
czas, kiedy zacz¹³ docieraæ
do modeli kolekcjonerskich,
które trafia³y na rynek w bardzo ograniczonych seriach
lub te¿ zupe³nie nie by³y
przeznaczone do sprzeda¿y.
Podobnie by³o z ca³¹ seri¹
klocków - poci¹gów, które
tak¿e do najtañszych nie nale¿a³y. No i dziœ gorzowski
kolekcjoner ma je wszystkie

wybudowane i pieczo³owicie
przechowywane w specjalnych pud³ach. Zreszt¹ jak i
inne modele.
Takimi rarytasami, które te¿
ma w swojej pokaŸnej kolekcji s¹ zestawy, które by³y prezentami dla pracowników firmy LEGO, ale te¿ kolekcjonerskie zestawy zwi¹zane z
„Gwiezdnymi wojnami”. - To
jednak doœæ drogie zestawy,
dlatego trzeba szukaæ okazji,
bo i takie siê trafiaj¹ - zdradza jeden z sekretów zdobywania rarytasów kolekcjonerskich.

ma ponad 1 tys. obiektów.
Ma³o istotne, malutkich, czy
du¿ych, liczy siê sztuka. Ja
myœlê, a w³aœciwie pewien
jestem, ¿e mam wiêcej - mówi. Ale na pytanie, ile? - odpowiedzieæ nie potrafi. - Nie
wiem, naprawdê. Bêdê widzia³, jak moja ¿ona skoñczy
katalogowaæ instrukcje, a
tych mamy 4 metry bie¿¹ce mówi. I dodaje, ¿e ¿ona
podesz³a do pracy bardzo
merytorycznie, po bibliotekarsku, wiêc trochê jeszcze
potrwa odkrycie prawdy, ile
tych klocków jest.

Ponad tysiąc to mam na
pewno

No i czas na katedrę
przyszedł

Kolekcjonowanie modeli z
klocków LEGO jest dziedzin¹
notowan¹ przez Ksiêgê Rekordów Guinnessa. - Rekordzist¹ jest kolekcjoner, który

Z pomys³em na budowê katedry z klocków wcale nie
by³o prosto. - Jakoœ tak w
2011 roku wzi¹³em moj¹
mamê, ¿onê, córeczkê i syna

i poszliœmy na lody na Stary
Rynek. Wzi¹³em ze sob¹
aparat i dok³adnie obfotografowa³em wówczas katedrê.
Zrobi³em ponad 200 zdjêæ.
To wówczas przemknê³o mi
przez g³owê, ¿e mo¿e kiedyœ
wybudujê model. Dlatego te¿
zacz¹³em zbieraæ br¹zowe
klocki. No bo jak gotycka katedra, to przecie¿ z br¹zowych klocków musi byæ opowiada.
Pierwszym, który us³ysza³ o
ambitnym planie budowy najwa¿niejszej
gorzowskiej
œwi¹tyni z najs³ynniejszych
klocków œwiata, by³ poprzedni proboszcz katedry, ksi¹dz
Zbigniew Samociak. - Od
niego dosta³em plan z przekrojem katedry i tak¹ ma³¹
makietê. Jednak tak naprawdê decyzja zapad³a w
ubieg³ym roku. A do roboty
zabra³em siê podczas ferii w
górach z rodzin¹ - mówi Cezary Siwek.
Zabranie siê do roboty
oznacza³o wymyœlenie koncepcji pracy, przeliczenie
makiety, prze³o¿enie jej na
klocki. - I wszystko to w
g³owie sobie musia³em
u³o¿yæ. Nie mia³em jakiegoœ
konspektu opracowanego
przez in¿yniera architekta,
sam to zrobi³em. I nie brakuje
ani jednego okienka, ani jednej blendy… Co prawda trudnoœci¹ by³a budowa he³mu
wie¿y, ale da³em radê - mówi
Cezary Siwek, który katedrê
budowa³ z ca³¹ rodzin¹,
zreszt¹ jak i wiêkszoœæ innych modeli. Jedynym odstêpstwem od pierwowzoru
jest to, ¿e w klockach nie
uda³o siê pokazaæ naturalnych krzywizn, jakie wystêpuj¹ w przyziemiu katedry, które powsta³y naturalnie
przez wieki, a których zwyczajnie siê nie da wybudowaæ z klocków, bo LEGO takich klocków nie przewidzia³o.

Będzie ozdobą wystawy

Katedra, jej model z klocków LEGO, jedyny na œwiecie, bo Cezary Siwek nie zna
nikogo, kto przed nim zrobi³by
coœ takiego, jest ozdob¹ wystawy, któr¹ mo¿na obejrzeæ
w Galerii Manhattan. - Uda³o
siê nam dojœæ do porozumienia. Jest wystawa, s¹ warsztaty budowy modeli z klocków. Oczywiœcie tak¿e jest
sklepik, bo wiemy, ¿e jak
dzieci przychodz¹ na takie
wystawy, to trudno im siê wychodzi z pustymi rêkami. No i
mam nadziejê, ¿e siê bêdzie
gorzowianom podoba³o - mówi kolekcjoner.

RENATA OCHWAT

20

PROSTO z miaSTa

Marzec 2019 r.

Przez całe swe życie skautem był
Druh Witold Karpyza by³ cz³owiekiem wielu zalet i niezwyk³ych pasji.

Pochodził z Kresów

Witold Karpyza urodzi³ siê
28 sierpnia 1913 roku we
wsi Zienowce, niedaleko
Ciereszek, Krasnego Grodu,
Werejek. To dzisiejsze Kresy Wschodnie, Ziemia
Wo³kowyska, ziemie utracone po II wojnie œwiatowej,
kolebka i macierz druha Witka, jak przez lata Go nazywali. Skoñczy³ najpierw
szko³ê powszechn¹, potem
trafi³ w 1930 roku do Seminarium Nauczycielskiego w
Œwis³oczy, a po jego likwidacji tej szko³y koñczy³ edukacjê w seminarium w Grodnie. Skoñczy³ je w 1936 roku i otrzyma³ dyplom
nauczyciela szko³y powszechnej. Zaraz po seminarium zacz¹³ pracê w szkole im. Józefa Pi³sudskiego w
Rosi.
Od samego pocz¹tku kultywowa³ swoj¹ wielk¹ pasjê,
jakim by³ rysunek i malarstwo. Utrwala³ g³ównie kresowe krajobrazy. Sztuki tej
uczy³ siê na trwaj¹cej trzy
lata letniej szkole malarstwa, która dzia³a³a w s³ynnym Liceum Krzemienieckim na Ukrainie (tam gdzie
urodzi³ siê Juliusz S³owacki i
po dziœ jest jego muzeum).
Po wybuchu II wojny œwiatowej i zajêciu Rosi przez So-

r e k l a m a

wietów Witold Karpyza nadal pracowa³, ale ju¿ w
bia³oruskiej szkole w Rosi, a
po okupacji miasteczka w
1941 roku przez Niemców
pracowa³ jako ksiêgowy w
miejscowej mleczarni.

Żołnierz i harcerz

Od pocz¹tku wojny dzia³a³
w podziemnych strukturach
wojskowych, w szeregach
Armii Krajowej. By³ komendantem Rosi. Skoñczy³ nawet Szko³ê Podchor¹¿ych.
Ludzie, którzy go pamiêtali
z tamtych czasów, podkreœlali,
¿e
by³
bardzo
odwa¿nym ¿o³nierzem i
œwietnym organizatorem.
Pod koniec wojny, decyzj¹
kierownictwa Polskich Si³
Zbrojnych w Londynie, zosta³ odznaczony Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami i otrzyma³ wojskowy stopieñ podporucznika. Równoczeœnie te¿ dzia³a³ jako
harcerz. Przeszed³ wszystkie szczeble harcerskiej
drabiny - od zwyk³ego skauta, a¿ do instruktorskich insygniów.
Po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej jak wielu Polaków
z Kresów musia³ opuœciæ
kraj rodzinny. Losy przywiod³y go do Gorzowa Wielkopolskiego. I tu od pierwszych chwil wzi¹³ siê energicznie do pracy - w³¹czy³
siê w ruch tworz¹cy polsk¹
szko³ê a tak¿e harcerstwo.
Najpierw uczy³ plastyki, a
po ukoñczeniu matematyki
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Gdañsku uczy³
w³aœnie tego przedmiotu. I
jak pamiêtaj¹ go uczniowie by³ znakomitym wyk³adowc¹
tego trudnego przedmiotu.
Poza prac¹ zawodow¹ zajmowa³ siê aktywnie dzia³alnoœci¹ harcersk¹, by³ komendantem gorzowskiego
Hufca ZHP w latach 19481949. Poza tym za³o¿y³
m.in. Oddzia³ Polskiego To-

fot. Kazimierz Ligocki WiMBP

Harcerz, pisarz, kronikarz
Ziemi Wo³kowyskiej, gawêdziarz, nauczyciel, wychowawca. Tak o nim mówi¹ ci,
co go pamiêtaj¹ i wspominaj¹. Gorzowscy harcerze,
nauczyciele i wychowankowie.
- By³ wspania³ym cz³owiekiem. Osob¹ o wielu pasjach,
oddanym
swoim
idea³om - mówi¹ gorzowscy
instruktorzy Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, jego wychowankowie i kontynuatorzy jego stylu ¿ycia i pracy.
3 marca mija 10 rocznica jego œmierci.

W. Karpyza był człowiekiem
wielu zalet i niezwykłych
pasji

warzystwa Turystycznego,
by³ jego pierwszym prezesem, a tak¿e jednym z
za³o¿ycieli Gorzowskiego
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego. Po
zmianach w 1956 r. zosta³
ponownie wybrany na funkcjê komendanta hufca, ale
odmówi³ przyjêcia poczwórnego
komendanckiego
srebrnego sznura. Jednak
przez lata bardzo aktywnie
wspomaga³ œrodowisko harcerskie, wspiera³ te¿ harcerstwo na Kresach.
W roku 1973 po 37 latach
pracy pedagogicznej uda³
siê na emeryturê i przez
d³ugi okres czasu pracowa³
w bibliotece pedagogicznej
w Gorzowie. W ci¹gu ca³ego
¿ycia Witold Karpyza ani na
chwilê nie zapomnia³ o
swych stronach ojczystych,
o kraju Wo³kowyskim.

Pisał całe życie

Jego wielk¹ pasj¹, jedn¹ z
wielu, by³a historia Ziemi
Wo³kowyskiej. Bada³ dzieje,
opiera³ siê w wielu ró¿nych
Ÿród³ach rozsianych w licznych archiwach Polski,
Bia³orusi, Litwy, a tak¿e w
pracach naukowych i kronikarskiej literaturze.
Zostawi³ po sobie 27 tomów rêkopisów, które zawieraj¹ historiê Wo³kowyska

i powiatu wo³kowyskiego
oraz oko³o 300 grafik i
akwarel, na których s¹
przedstawione zabytki architektoniczne i historyczne
Ziemi Wo³kowyskiej i okolic.
Oprócz wymienionych tomów monografii Witold Karpyza zostawi³ cztery tomy
wspomnieñ, które przekaza³
bibliotece Ossolineum we
Wroc³awiu. Witold Karpyza
jest równie¿ autorem licznych prac historycznych, dotycz¹cych Ziemi Gorzowskiej.
Witold
Karpyza
by³
cz³owiekiem bardzo zdyscyplinowanym,
który
z
ogromn¹ odpowiedzialnoœci¹ podchodzi³ do ka¿dego
zadania, którego siê podejmowa³. Niesamowicie pracowity, niestrudzony publicysta i naukowiec codziennie siada³ do biurka, by
zapisaæ chocia¿by jedn¹ linijkê
kroniki
rodzimej
Wo³kowyszczyzny. ¯eby byæ
bardziej wydajnym, w wieku
92 lat opanowa³ obs³ugê
komputera! Bo trzeba pamiêtaæ, ¿e jego przes³aniem
by³o has³o - dzieñ bez zapisania choæby jednej linijki,
dniem straconym.
Jego „Materia³y do dziejów
szkolnictwa i oœwiaty w
pó³nocno-zachodniej czêœci
powiatu wo³kowyskiego” wysz³y w tomie naukowym
„Studia Wratislaviensis” wydanym przez Uniwersytet
Wroc³awski. Poszczególne
wspomnienia z dzieciñstwa
ukaza³y siê w latach 70-80.
XX wieku w wileñskiej polskiej gazecie „Czerwony
Sztandar”. Tak¿e drukiem
ukaza³y siê równie¿ jego artyku³y o Rosi, Wo³pie, Izabelinie i ich pomnikach historycznych w kwartalniku
Bia³ostockiego Towarzystwa
Naukowego „Bia³ostocczyzna” oraz w miesiêczniku
„Goniec Kresowy”, drukowanym organie Towarzystwa

Przyjació³ Grodna i Wilna.
Warto tu dodaæ, ¿e wiele z
tych miejsc, jak katolickie
koœcio³y,
cerkwie
prawos³awne, dworki szlacheckie czy inne wa¿ne zabytki, ju¿ nie istniej¹ i zachowa³y siê tylko dziêki pasji druha Witolda. Jego teksty
drukowa³y równie¿ „G³os
znad Niemna” oraz „Magazyn Polski”.
Witold Karpyza by³ te¿
dobrym duchem organizacji
spo³ecznej Stowarzyszenie
Rodzin Ziemi Wo³kowyskiej
z centrum w Gdañsku, która
w 1995 r. wyda³a album jego
rysunków z krótkimi i niezwykle rzetelnymi notkami
historycznymi pt. „Z teki rysunkowej Witolda Karpyzy Zabytki Ziemi Wo³kowyskiej”. Staraniem Przemys³awa Mikusiñskiego z
Lêborka zosta³y wydane tomy artyku³ów Witolda Karpyzy pt. „Ziemia Wo³kowyska”.
Pisa³ tak¿e fantastyczne
gawêdy - opowiadania, jakich nie mo¿e zabrakn¹æ na
¿adnej porz¹dnej harcerskiej zbiórce czy te¿ obrzêdowym ognisku. Te miniaturki harcerskiego stylu
¿ycia, choæ trochê straci³y
na aktualnoœci, jeœli chodzi
o realia ¿ycia, nadal s¹ szalenie aktualne, jeœli chodzi o
wymowê wychowawcz¹ i
ideow¹.

Raz skautem, całe życie
skautem

To skautowskie zawo³anie
druh Witold realizowa³ przez
ca³e ¿ycie. Wierny idea³om
lorda Roberta Baden-Powella uczy³ ich swoich nastêpców i wychowanków.
Nigdy nie za³o¿y³ w³asnej
rodziny. Pytany o przyczyny,
nie zdradza³ Ÿród³a swego
wyboru. By³ aktywny prawie
do koñca. Przez wiele lat
mieszka³ przy ul. Sikorskiego, w 1992 r. prze¿y³ wypa-

dek
samochodowy
potr¹ci³o go auto i od tej pory by³ unieruchomiony. Do
koñca ¿ycia mieszka³ w Domu Pomocy Spo³ecznej.
Opiekowali siê nim miêdzy
innym harcmistrz Bogdan
Zalewski i harcmistrz Sylwester Kuczyñski.
Za swoj¹ bardzo bogat¹
dzia³alnoœæ zarówno niepodleg³oœciow¹, jak i harcersk¹ oraz wychowawcz¹ i
wydawnicz¹ odznaczony by³
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
z Mieczami, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Medalem Komisji
Edukacji
Narodowej,
Krzy¿em Armii Krajowej,
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi dla
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
Odszed³
na
Wieczn¹
Wartê 3 marca 2009 roku i
pochowany jest w Kwaterze
Zas³u¿onych na cmentarzu
komunalnym w Gorzowie.
Pamiêtam druha Witka, albo Wicia, bo tak by³ przez
nas nazywany, jak przychodzi³ do hufca, a potem do
siedziby Gorzowskiej Komendy Chor¹gwi ZHP przy
ul. niegdyœ genera³a Karola
Œwierczewskiego, dziœ kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Wysoki, mimo wieku
charyzmatyczny, wyprostowany, wpada³ na chwilkê po
jakieœ materia³y, które dla
niego przysz³y. Ma³omówny
wobec tych, których nie
zna³, ale zawsze uprzedzaj¹co grzeczny, mi³y i zainteresowany wobec tych,
których zna³. W³aœciwie nic
nie by³o dla niego problemem, otwarty na œwiat i otaczaj¹cych go ludzi. Wielki
cz³owiek, wielkiego formatu,
kompletnie nieskupiony na
sobie, nakierowany na drugiego cz³owieka. Takim pamiêtaj¹ go ci, którzy poznali
trochê bli¿ej.
RENATA OCHWAT
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A Letnia cały czas gra
i przyciąga stałych bywalców
Jedni wpadaj¹ tu na piwo, inni na obiad. Ktoœ zamówi kawê sypan¹ na turecki sposób, ktoœ inny woli herbatê.
Na ranne ptaszki czekaj¹
gazety. Letnia - jedyna taka
restauracja w mieœcie trwa i
ma siê dobrze, choæ inne lokale padaj¹.
Nieco cieplejsze popo³udnie
ni¿ przed kilku dniami, co
znaczy, ¿e jest lekko na plusie. Przed Letni¹, na rogu
Chrobrego i Jagie³³y stoi kilka
stolików, przy których siedz¹
bywalcy. Ktoœ s¹czy piwo,
ktoœ pije gor¹c¹ herbatê. Z
g³oœnika idzie sobie muzyczka.
Znacznie
bardziej
t³ocznie jest w w¹skim
wnêtrzu. Jednych œci¹ga domowe jedzenie, innych przyzwyczajenie. Domowa kuchnia, niewygórowane ceny i
nadzieja na spotkanie znajomych - to magnesy.
Jeœli cofn¹æ siê w czasie,
ale w doœæ odleg³e czasy, to
w Gorzowie knajp i knajpek
by³o znacznie wiêcej. Mniej
eleganckie, bardziej eleganckie, ale by³y. Potem przyszed³ przewrót demokratyczny 1989 roku, zaczê³a siê
zmieniaæ struktura zatrudnienia, wielkie zak³ady zaczê³y padaæ, zmienia³ siê styl
¿ycia. Jeden po drugiej pada³y te¿ i gorzowskie lokale.
Ale jeden nie pad³, co wiêcej,
prawie nie zmieni³ siê jego
charakter. Latem - wiadomo,
stoliki na dworze, tañce pod
chmurk¹, spotkania przy piwie. Zim¹, trochê podobnie,
ale ju¿ bez tych tañców pod
chmurk¹, bo jednak ch³odno,
ale kiedy jest na tyle ciep³o,
¿e mo¿na, to czemu nie, i tañce siê zdarzaj¹. To jedyny
taki lokal w centrum miasta,
który zachowa³ proletariacki
charakter knajpek, jakie
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Trudno sobie wyobrazić,
że mogłoby Letniej nie być

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Jedyny taki lokal w
mieście

m³odzi s³uchaj¹. To s¹ inne
pokolenia i inne gusty. Nie
da siê pogodziæ gustów jednych i drugich.

Do Letniej niegdyś przychodziła cała gorzowska bohema

dzia³a³y w Gorzowie w czasach wielkich zak³adów, a
dziœ s¹ pieczo³owicie i z trudem odtwarzane w wielkich
aglomeracjach miejskich. Trudno siê dziwiæ, ¿e przychodz¹ tu tacy a nie inni
klienci. Przecie¿ to jest jedyne miejsce, do którego mog¹
przyjœæ. To jest ich miejsce mówi w³aœcicielka Aniela Widera, zwana przez bywalców
pani¹ Ani¹. I od razu dodaje,
¿e nie bardzo ma ochotê na
rozmowê o Letniej, bo ona
jest i tak d³ugo bêdzie, dopóki jej si³y wystarczy.
Tak¿e
sami
bywalcy
t³umacz¹, ¿e gdzie maj¹
pójœæ posiedzieæ. - No chyba
nie do tej budy z bu³kami mówi starszy pan, który w
Letniej bywa od 30 lat. I jak

siê okazuje, ma na myœli
le¿¹cy po s¹siedzku McDonald’s.

Kiedyś bywali artyści

Do Letniej niegdyœ przychodzi³a ca³a gorzowska bohema. Bywali aktorzy Jerzy
Paukszta, Marek Pude³ko,
Alik Maciejewski, Kuba Zaklukiewicz. Bywa³ poeta Kazik Furman, Mieczys³aw
Rzeszewski, pisarz Witold
NiedŸwiecki, naczelnik wydzia³u kultury Janusz S³owik,
Mieczys³aw Wachnowski. Architekt Hieronim Œwierczyñski, który zreszt¹ ¿artowa³,
¿e na cmentarzu Aleja
Zas³u¿onych to aleja wiadomej firmy i on po œmierci siê
tam nie da pochowaæ. Na
¿ywo na skrzypcach gra³

Lech Serpina, wówczas dyrektor Szko³y Muzycznej I
stopnia, co zreszt¹ budzi³o
niejakie kontrowersje. Sam
muzyk te czasy wspomina
bardzo dobrze i dodaje, ¿e
zagl¹da do dziœ do Letniej,
choæ z ró¿nych przyczyn rzadziej. Na go³¹bki zachodzi³
Wojciech Deneka, znakomity
polski aktor, ju¿ zreszt¹
nie¿yj¹cy, który po przeprowadzce do Poznania têskni³
tylko do nich.
Zagl¹dali znakomici malarze, jak choæby Andrzej Gordon czy Boles³aw Kowalski,
który w ostatnich latach ¿ycia
przychodzi³ tu ze swoim
olbrzymimi psem Maksem.
No i Maks albo le¿a³ obok
Bola albo siedzia³ pod stolikiem. Zagl¹dali tak¿e inni.

Oswajanie się trochę nie
powiodło

Kilka lat temu m³odzi artyœci, dziœ pokolenie 30-latków,
usi³owa³o przyci¹gn¹æ trochê
inn¹ klientelê. W czasie Reggae nad Wart¹ m³odzi zrobili
koncert przed otwarciem festiwalu. Zadbali o nag³oœnienie, powiesili plakaty. Bywalcom akurat ta impreza siê
podoba³a. Podobnie jak
Bombay Party i kilka innych
akcji artystycznych robionych gównie przez Marcina
Ciê¿kiego i ludzi z nim zaprzyjaŸnionych. Ale nie
prze³o¿y³o siê to na wymieszanie klientów. M³odzi raczej tu nie przyjd¹. Bo tu nie
ma g³oœnej muzyki, zreszt¹
ona jest inna, ani¿eli teraz

Aniela Widera przyznaje,
¿e najlepsze czasy Letnia
ma ju¿ za sob¹. Jednak kiedy siê siedzi w Letniej przez
chwilkê, to jednak jakoœ to
wra¿enie siê nie potwierdza.
W lokalu ci¹gle ktoœ jest, jest
ruch. Nawet w ch³odne zimowe dni. I kiedy przy³o¿yæ ten
obrazek do innych gorzowskich lokali, to raczej
wra¿enie ¿ycia i dzia³ania
wypada na plus w³aœnie dla
Letniej. A ¿e przychodzi tu
taka a nie inna klientela, która wpada na piêædziesi¹tkê,
piwo, schabowego czy œledzia, to ju¿ taka uroda tego
miejsca. - Ja teraz mieszkam
za granic¹. Ale przez lata tu
przychodzi³em i wracam do
Gorzowa, to te¿ tu idê.
Ka¿dy ma swoje miejsca.
Jednym odpowiada klimat
bardzo eleganckich lokali,
których w Gorzowie zreszt¹
nie ma prawie wcale. Inni id¹
do budy z bu³kami z pieczarkami, a jeszcze inni do kebabu. My ze znajomymi przychodzimy tu - mówi pan Boguœ, który zreszt¹ przychodzi
do Letniej jak swego czasu
malarz Boles³aw Kowalski, z
kolejnymi psami.
I choæ nikt tego jakoœ
g³oœno nie mówi, faktem
jest, ¿e nie ma tu burd. Wydawa³oby siê, ¿e tacy klienci
to mieszanka wybuchowa,
ale wystarczy, ¿e w³aœcicielka wyjdzie, popatrzy a ferwor bitewno-awanturniczy
mija jak rêk¹ odj¹³.
ROCH
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Był czas, że hala przy
Czereśniowej pękała
w szwach

D. Szałas i M. Konefał
najlepsi w lubuskim futbolu
Dzia³acze Lubuskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
wybrali najlepszego pi³karza i trenera w
województwie 2018 roku.

Rozmowa z £ukaszem Durbaj³o, siatkarzem Uczniowskiego Klubu Siatkarskiego Set Gorzów

Fot. Przemys³a Dygas

- W tym sezonie UKS Set
przyst¹pi³ do rozgrywek
lubuskiej trzeciej ligi. Jaki
cel sobie stawiacie w tych
rozgrywkach?
- Nie mamy jakiegoœ konkretnego celu, jeœli chodzi o
miejsce w tabeli. Mamy siê
przede wszystkim ogrywaæ,
graj¹ tu bardzo m³odzi
ch³opcy, którzy jeszcze ucz¹
siê w liceum. Gra ma nam
sprawiaæ przyjemnoœæ, wyniki na tym etapie nie s¹ najwa¿niejsze.
- W stawce trzecioligowych dru¿yn wystêpuje
równie¿ KS Atak Gorzów.
W niedawnym derbowym
spotkaniu po raz kolejny ta
dru¿yna pokona³a was 3:0.
- Dru¿yna Ataku Gorzów
by³a wyraŸnie lepsza, jest liderem ligi i ma wielu zawodników, którzy wystêpowali
wiele lat na parkietach drugiej ligi. Widaæ ró¿nice w
umiejêtnoœciach i doœwiadczeniu, a my ca³y czas musimy siê uczyæ i przed nami
mnóstwo ciê¿kich treningów,
aby osi¹gn¹æ taki poziom
jak koledzy z Ataku.
- Twoim zdaniem dwa
kluby siatkarskie w Gorzowie to dobry pomys³?
- Moim zdaniem im wiêcej,
tym lepiej. Dziêki temu bardzo du¿o m³odzie¿y trenuje
w tych klubach. W jednym i
drugim s¹ bardzo dobrzy trenerzy, wiêc m³odzi siatkarze
maj¹ siê, od kogo uczyæ. Jeœli kluby bêd¹ siê dobrze
rozwija³y i wspó³pracowa³y z
miastem to, mam nadziejê,

Łukasz Durbajło jest siatkarzem Uczniowskiego Klubu Siatkarskiego Set Gorzów

¿e do Gorzowa powróci w
niedalekiej przysz³oœci mocna ligowa siatkówka, tak jak
by³o za czasów Stilonu. Ja
jestem wprawdzie zbyt
m³ody, aby pamiêtaæ te czasy, ale z opowiadañ rodziców
czy trenera Kocika wiem, ¿e
Gorzów by³ znacz¹cym
oœrodkiem siatkarskim w Polsce, a hala przy Czereœniowej pêka³a w szwach.
- Wspomnia³eœ o trenerze
Krzysztofie Kociku, który z
siatkarskim Stilonem zdobywa³ medale Dru¿ynowych Mistrzostw Polski.
Czego przede wszystkim
mo¿na siê od trenera nauczyæ?

- Trener by³ super przyjmuj¹cym, wiêc ch³opcy na
przyjêciu mog¹ siê ca³y czas
uczyæ. Trener zreszt¹ tyle lat
spêdzi³ na graniu na wysokim poziomie, ¿e mo¿e nam
na ka¿dej pozycji podpowiedzieæ, doradziæ czy zmieniæ.
Wa¿ne jest to, ¿e trener Kocik ca³y czas ratuje siatkówkê w Gorzowie, chce nawi¹zaæ do dawnych tradycji i
praktycznie pracuje od podstaw z m³odzie¿¹.
- Ile razy trenujecie w tygodniu?
- Spotykamy siê na czterech treningach w tygodniu i
do tego dochodz¹ mecze ligowe.

- Jako 22-latek jesteœ najstarszym
zawodnikiem
dru¿yny trenera Kocika i
wystêpowa³eœ przez jakiœ
czas na poziomie drugiej
ligi. Widzisz wœród tych
licealistów zawodników,
którzy mog¹ przebiæ siê
wkrótce do wy¿szej ligi?
- Ka¿dy ma szansê, ale
trzeba mocno pracowaæ,
to jest podstawa. Mamy
bardzo dobrego trenera i
jak ch³opcy bêd¹ s³uchaæ
jego rad i poœwiêc¹ siê
maksymalnie siatkówce, to
z pewnoœci¹ ktoœ mo¿e
zostaæ zauwa¿ony i graæ
wy¿ej.

Najlepszym zawodnikiem
uznano kapitana Warty Gorzów Damiana Sza³asa, a za
nim uplasowali siê £ukasz
Maliszewski ze Stilonu oraz
Dominik Siwiñski z Warty.
Sza³as
poprowadzi³
w
ubieg³ym roku granatowo-bordowych do trzeciej ligi, a w
rozgrywkach trzecioligowych
nadal by³ liderem zespo³u i
utrzymywa³ wysok¹ dyspozycjê, któr¹ doceniali równie¿
trenerzy rywali.
- Damian jest profesorem w
tej lidze i mi³o patrzy siê na jego grê - powiedzia³ w rozmowie z naszym portalem trener
Œlêzy Wroc³aw Grzegorz Kowalski.
Podsumowuj¹c rundê jesienn¹ w wykonaniu warciarzy wspominaliœmy, ¿e Sza³as
posiada wysokie umiejêtnoœci
techniczne, potrafi siê zastawiæ, min¹æ rywala zwodem,
zagraæ prostopad³¹ pi³kê do
napastnika lub skrzyd³owego
oraz celnie doœrodkowaæ. Do
tego umie odnaleŸæ siê w polu karnym i zdobyæ bramkê
strza³em g³ow¹ po rzucie
ro¿nym. Od jego dyspozycji w
du¿ej mierze bêdzie zale¿a³a
postawa beniaminka w rundzie wiosennej.
Natomiast najlepszym trenerem w naszym województwie wybrano szkoleniowca
Warty, Mateusza Konefa³a.
Wprowadzi³ on w minionym
roku najstarszy gorzowski
klub z czwartej, gdzie Warta
by³a beniaminkiem, do trzeciej ligi. Jego pi³karze zdecy-

dowanie zdystansowali rywali
i na kilka kolejek przed koñcem zapewnili sobie awans
klasê wy¿ej. W wy¿szej klasie
rozgrywkowej warciarze, chocia¿ znajduj¹ siê w dolnej
czêœci tabeli po rundzie jesiennej, to nadal maj¹ spor¹
szansê na uratowanie siê
przed spadkiem. Koñcówka
rundy jesiennej potwierdzi³a,
¿e zespó³ trenera Konefa³a
mo¿e wygrywaæ nawet z
czo³ówk¹ tabeli. Warto przy
tym zwróciæ uwagê na dobrze
przygotowane przez trenera
sta³e fragmenty gry, które
przynios³y wiele bramek zarówno w rozgrywkach czwartej, ale tak¿e i trzeciej ligi.
Obserwatorzy klubów z
wy¿szych lig dostrzegli tak¿e
dobr¹ postawê podopiecznych
M. Konefa³a na trzecioligowych
boiskach, o czym œwiadczy
transfer Mateusza Duchowskiego do Ruchu Chorzów
czy testy w Górniku Zabrze
Dominika Zakrzewskiego.
Przed trenerem Konefa³em
najwa¿niejsze jednak zadanie
w jego krótkiej karierze trenerskiej, czyli utrzymanie Warty w
gronie trzecioligowców.
W kategorii najlepszy trener
m³odzie¿y wygra³ Krzysztof
Kaczmarczyk, który obowi¹zki trenerskie z m³odzie¿¹
³¹czy nadal z regularn¹ gr¹ w
Stilonie Gorzów.
Nagrodê specjaln¹ LZPN
otrzyma³ tak¿e Liwiusz Sieradzki, za wk³ad w rozwój lubuskiego pi³karstwa.

PRZEMYS³AW DYGAS

PRZEMYS³AW DYGAS

Fot. Archiwum
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Fot. Archiwum

Najlepszym piłkarzem 2018 r. uznano kapitana Warty
Gorzów Damiana Szałasa

Najlepszym zaś trenerem w naszym województwie wybrano
szkoleniowca Warty Mateusza Konefała.

●

Więcej sportu każdego dnia na stronach www.echogorzowa.pl ●
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Ligowi faworyci, outsiderzy
oraz Stal Gorzów
¯u¿lowcy powoli szykuj¹ siê do wiosennego wyjazdu na tor.

Kandydaci na mistrzów

Memoria³ bêdzie œwietnym
wstêpem do rywalizacji ligowej. A kto przed rozpoczêciem rywalizacji o miano
najlepszej dru¿yny w kraju
ma najwy¿sze notowania?
Najwiêcej g³osów w przedsezonowych spekulacjach zbieraj¹ obroñcy mistrzowskiego
tytu³u z ostatnich dwóch lat Fogo Unia Leszno. Mimo ¿e
w okresie transferowym nie
pozyskali oni ¿adnego zawodnika. Uznali, ¿e ich si³¹
bêdzie zachowanie kadrowego status quo, co jest zapewne odwa¿n¹, ale i chyba
s³uszn¹ decyzj¹.
Leszczynianie dysponuj¹
kompletnym zespo³em, w
którym jest miejsce dla silnych liderów - Sajfutdinow,
Piotr Pawlicki, Jaros³aw
Hampel; zawodników drugiej
linii - Janusz Ko³odziej i
Brady Kurtz oraz dwóch
znakomitych m³odzie¿owców
- Bartosz Smekta³a i Dominik Kubera. Bia³o-niebiescy
dysponuj¹ wiêc grup¹ bardzo
ambitnych ¿u¿lowców, z których ka¿dy ci¹gle ma coœ do
udowodnienia.
Kto mo¿e zdetronizowaæ
popularne ,,Byki’’? Najczêœciej wzrok jest zawieszony na zielonogórskim Falubazie, który jeszcze kilka
miesiêcy temu dr¿a³ o miejsce w najwy¿szej klasie rozgrywek, a dzisiaj myœli o powrocie na szczyt PGE Ekstraligi. Falubaz postawi³
wszystko na jedn¹ kartê i pozyska³ dwie ¿u¿lowe armaty:
Pedersena z Tarnowa oraz
Martina Vaculika z Gorzowa. Do³¹cz¹ oni do Dudka,
Michael Jepsena Jensena
oraz Piotra Protasiewicza.

Œci¹gniêto tak¿e z Gniezna
m³odzie¿owca
Norberta
Krakowiaka. Drugim m³odzie¿owcem
w
sk³adzie
bêdzie zapewne Damian
Pawliczak lub Mateusz Tonder. Czy ta dru¿yna jest w
stanie siêgn¹æ po mistrzostwo Polski? Jest na pewno
na tyle silna, ¿eby walczyæ o
medal, ale o tym, jakiego on
bêdzie koloru, w du¿ej mierze bêdzie zale¿a³o od
postawy… trenera Adama
Skórnickiego w parkingu.
Je¿eli zdo³a on ujarzmiæ
szczególnie Pedersena, ale i
Protasiewicza czy Jensena,
je¿eli zdo³a z tym zawodników stworzyæ œwietnie rozumiej¹c¹ siê maszynê pracuj¹ca bez zgrzytów, zielonogórzanie mog¹ pokonaæ
nawet Fogo Uniê Leszno i
stan¹æ na najwy¿szym stopniu podium. Je¿eli natomiast
ka¿dy zacznie ci¹gn¹æ w
swoj¹ stronê, to awans do
play off stanie siê wszystkim,
co mo¿e osi¹gn¹æ ten zespó³.

Fot. Dawid Lis

Tegoroczne rozgrywki w
PGE Ekstralidze rozpoczn¹
siê 5 kwietnia, ale ju¿ 31
marca w Gorzowie bêdziemy
mieli dobre œciganie przy
okazji rozgrywanego XVI
Memoria³u Edwarda Jancarza. Lista startowa memoria³u jest bardzo ciekawa,
gdy¿ obok zawodników Stali
ujrzymy wielu znakomitych
¿u¿lowców z kilku krajów.
Bêd¹ Rosjanie - bracia Grigorij i Artiom £agutowie
oraz Emil Sajfutdinow. Zobaczymy by³ych mistrzów
œwiata Jasona Doyle’a i
Nicki Pedersena, wieloletniego ¿u¿lowca Stali Nielsa
Kristiana Iversena, dwukrotnego triumfatora memoria³u Patryka Dudka, Szweda Antonio Lindbaecka czy
choæby gwiazdê rybnickiego
ROW-u Kacpra Worynê.

Będą deptać faworytom po
piętach

Betard Sparta Wroc³aw od
13 lat marzy o powrocie na
¿u¿lowy szczyt. Po wywalczeniu srebra w 2017 roku i
br¹zu przed rokiem teraz
licz¹ na z³oto. Pierwsz¹
zmianê w tej dru¿ynie by³a
zmiana trenera. Rafa³a Dobruckiego zast¹pi³ dotychczasowy opiekun lubelskiego
Motoru Dariusz ŒledŸ. Z
Wroc³awia odszed³ poza tym
Damian Dro¿d¿, którego zast¹pi przyby³y z Tarnowa Jakub Jamróg i ju¿ wszyscy w
œrodowisku zastanawiaj¹ siê,
czy wzmocni on wroc³awski
zespó³ czy bêdzie pierwszy
do ,,odstrza³u’’, a jego miejsce zajmowaæ bêdzie rezerwowy Gleb Czugunow,
Si³¹ napêdow¹ Betard Sparty nadal bêd¹ Tai Woffinden
i Maciej Janowski. Poza wymienionymi w sk³adzie bêd¹
te¿ Max Fricke i Vaclav Milik. Do tego dru¿yna posiada
bardzo dobre zestawienie
m³odzie¿owe. I nie chodzi tylko o Maksyma Drabika, ale i
Przemys³awa Liszkê oraz
Patryka
Wojdy³ê.
Wroc³awianie przyst¹pi¹ wiêc
do kolejnego sezonu wzmocnieni, ale w obliczu wzmocnieñ innych zespo³ów ich
szanse na wywalczenie wymarzonego tytu³u mistrza
Polski chyba nie s¹ na tyle
du¿e, ¿eby stawiaæ ich w gronie najpowa¿niejszych kandydatów, choæ to jest przecie¿ sport.

Stal Gorzów 2019 roku stanowi wielką niewiadomą…

Kolejn¹ dru¿yn¹, która
mo¿e deptaæ faworytom po
piêtach to forBetW³ókniarz
Czêstochowa. Zespó³ prowadzony przez trenera Marka
Cieœlaka nadal bêdzie oparty na trójce liderów - Leon
Madsen, Fredrik Lindgren
oraz Matej Žagar. Pod
Jasn¹ Gór¹ wszyscy byli zadowoleni z postawy Adriana
Miedziñskiego i on równie¿
pozosta³. Rozczarowa³ za to
Tobiasz Musielak i jego
miejsce zaj¹³ inny wychowanek toruñskiej szko³y ¿u¿la
Pawe³ Przedpe³ski.
Druga, bardzo ciekawa rotacja nast¹pi³a wœród juniorów. Liderem formacji m³odzie¿owej w ostatnim roku by³
Micha³ Gruchalski, ale nie
mia³ on nale¿ytego wsparcia.
Teraz powinien mieæ, bo z
£odzi do Czêstochowy przeprowadzi³ siê jeden z najbardziej utalentowanych polskich juniorów Jakub Miœkowiak. Sumuj¹c, W³ókniarz
dysponuje lepszym kadrowo
zespo³em ni¿ w minionym
sezonie, ale paradoksalnie
mo¿e mieæ tym razem wiêksze problemy z awansem do
czwórki najlepszych. Bardzo
du¿o bêdzie zale¿a³o od stabilnoœci jazdy zw³aszcza Žagara oraz polskich zawodników stanowi¹cych drug¹ liniê.
Nadal niespe³niona jest ekipa Get Well Toruñ. Dru¿yna
prowadzona przez Jacka
Fr¹tczaka rozczarowa³a kibiców w poprzednim roku, poniewa¿ po spektakularnych
transferach mia³a walczyæ o
mistrzostwo Polski, a nie
zdo³a³a nawet awansowaæ do
play off. W okresie transferowym z dru¿yn¹ po¿egna³ siê
ostatni toruñski wychowanek
startuj¹cy na pozycji seniora
i jednoczeœnie kapitan Pawe³
Przedpe³ski. Jego miejsce
zaj¹³ przyby³y z £odzi, wychowanek Unii Leszno Norbert Koœciuch. Czy jest to
zmiana we w³aœciwym kierunku? Torunianie d³ugo pra-

cowali ponadto nad wzmocnieniem
formacji
m³odzie¿owej, gdy¿ po wejœciu w wiek seniora Daniela
Kaczmarka pozosta³a sporej
wielkoœci dziura. Ostatecznie
podstawowy sk³ad torunian
bêdzie prezentowa³ siê nastêpuj¹co: Doyle, Iversen,
Koœciuch oraz Chris Holder,
Rune Holta, Igor KopeæSobczyñski, Maksymilian
Bogdanowicz
i
Jack
Holder. Ten zestaw ¿u¿lowców nadal dysponuje du¿¹
si³¹. Jest to wulkan, który z
ka¿dej chwili mo¿e wybuchn¹æ. Je¿eli uczyni to na
pocz¹tku sezonu, wtedy staæ
bêdzie torunian na walkê o
najwy¿sze cele. Je¿eli znowu
zaœpi w pierwszej fazie rozgrywek ligowych, trudno
bêdzie spe³niæ oczekiwania
wymagaj¹cych kibiców zasiadaj¹cych na Motoarenie.

Marzyciel i beniaminek

¯u¿lowcy MrGarden GKM
Grudzi¹dz od kilku lat powoli
buduj¹ dru¿ynê, która ma
daæ kibicom coœ wiêcej ni¿
tylko utrzymanie siê w PGE
Ekstralidze. Tym razem dokonali oni kilku transferów,
ale tak naprawdê najwa¿niejszy dotyczy podpisania
umowy
z
Kennethem
Bjerre. Oznacza to, ¿e podstawowa pi¹tk¹ seniorów
bêdzie prezentowa³a siê nastêpuj¹co: Bjerre, A. Lindbaeck, A. £aguta, Przemys³aw
Pawlicki, Antonio i Krzysztof Buczkowski. Pozostaje
kwestia juniorów, z którymi w
ostatnich latach zespó³ z
miasta s³ynnego biegacza
Bronis³awa Malinowskiego
mia³ sta³e k³opoty. W tym roku mo¿e siê to skoñczyæ,
gdy¿ siêgniêto po Patryka
Rolnickiego, a ¿e Kamil
Wieczorek nabra³ ju¿ odpowiedniego doœwiadczenia,
grudzi¹dzanie mog¹ mieæ
naprawdê fajn¹ i skuteczn¹
parê juniorów. Do tego w rezerwie jest przyby³y z Gdañska Marcin Turowski.

Dru¿yna prezentuje siê solidnie, ale musi poprawiæ
jazdê w spotkaniach wyjazdowych. Po powrocie do
PGE Ekstraligi w 2015 roku
podopieczni trenera Roberta
Kempiñskiego nie wygrali
¿adnego meczu wyjazdowego, a jedyne punkty zdobyli
w Czêstochowie, gdzie w sezonach 2017 i 2018 zdo³ali
zremisowaæ 45:45. S³abo
idzie im te¿ zdobywanie
punktów bonusowych. Na
przestrzeni czterech sezonów zdo³ali wywalczyæ tylko
piêæ takich dodatkowych
punktów.
Speed Car Motor Lublin
jeszcze w 2016 roku startowa³ w rozgrywkach drugiej ligi, ale dokona³ niesamowitego wyczynu, awansuj¹c najpierw do pierwszej ligi, a w
zesz³ym roku do PGE Ekstraligi. Po tym sukcesie nad
Bystrzyc¹ zapanowa³o wielkie
œwiêto, lecz szybko pojawi³y
siê równie¿ schody. Kiedy
przysz³o do kontraktowania
zawodników okaza³o siê, ¿e
nie by³o zbyt wielu chêtnych
do opuszczenia dotychczasowych oœrodków i przeniesienia siê do beniaminka.
Lublinianom ostatecznie
uda³o siê sprowadziæ z Zielonej Góry Grzegorza Zengotê, z Gdañska Mikkela
Michelsena oraz juniora z
Leszna, startuj¹cego w tym
sezonie w drugoligowym Kolejarzu Rawicz Wiktora Trofimowa (drugim juniorem
jest Wiktor Lampart). Najwa¿niejsze dla Motoru by³o
jednak przekonanie do pozostania w zespole Andreasa
Jonssona i Roberta Lamberta, bo gdyby któryœ z tych
zawodników chcia³ pozostaæ
w pierwszej lidze by³by to dla
lublinian mocny cios, po którym naprawdê trudno by³oby
znaleŸæ dobre rozwi¹zanie.
A i tak sk³ad ,,Kozio³ków’’ nie
powala i zrozumia³e jest, ¿e
wiêkszoœæ
obserwatorów
oraz kibiców czarnego sportu
jest zdania, ¿e to w³aœnie ta
dru¿yna jest g³ównym kandydatem do spadku. Pamiêtajmy jednak, ¿e w trakcie rozgrywek do dru¿yny ma
do³¹czyæ Grigorij £aguta i
bêdzie to spore wzmocnienie
na drug¹ fazê sezonu.

A co pokaże tym razem
Stal Gorzów?

Nasz¹ ocenê zaczêliœmy
od mistrzów Polski, zespo³u
Fogo Unii Leszno, a koñczymy na wicemistrzach Polski.
Z wielu powodów nie chcemy
na razie umiejscawiaæ podopiecznych trenera Sta-

nis³awa Chomskiego w jakiekolwiek grupie. Czy to w
tej walcz¹cej o mistrzostwo
kraju, czy jedynie o utrzymanie siê w PGE Ekstralidze. O
naszej dru¿ynie podczas listopadowego okienka transferowego
by³o
chyba
najg³oœniej w kontekœcie…
najs³abszych transferów. Czy
rzeczywiœcie gorzowianie
przegrali ten okres i czy s¹
powa¿nymi kandydatami do
spadku lub bara¿y?
Przed dwoma laty, kiedy ze
Stal¹ po¿egnali siê Iversen
(przeniós³ siê do Torunia) i
starszy z braci Pawlickich
(Grudzi¹dz) nie brakowa³o
opinii, ¿e ówczeœni br¹zowi
medaliœci powalcz¹ co najwy¿ej o pozostanie w PGE
Ekstralidze. Nawet pozyskanie z Wroc³awia Szymona
WoŸniaka nie przekona³o
wielu kibiców, choæ tor zweryfikowa³ negatywne opinie.
¯ó³to-niebiescy siêgnêli po
srebrny medal, choæ przez
wiêksz¹ czêœæ sezonu jeŸdzili w niepe³nym sk³adzie ze
wzglêdu na liczne kontuzje.
Podobn¹ historiê prze¿ywamy obecnie. Ze Stal¹ po¿egna³ siê Vaculik, odeszli tak¿e
Linus Sundstroem oraz
Grzegorz Walasek. Za dwoma ostatnimi nikt oczywiœcie
ani w klubie, ani tym bardziej
z grona kibiców nie zap³acze,
poniewa¿ by³a to obustronna
decyzja. Strata S³owaka jest
ju¿ jednak powa¿na. I to trzeba sobie otwarcie przyznaæ,
ale to ju¿ historia. Co do potencja³u sportowego przyby³ych w jego miejsce Duñczyków - Petera Kildemanda oraz Andersa Thomsena
- mo¿na stwierdziæ, ¿e jest
on spory. W po³¹czeniu ze
skuteczniejsz¹ jazd¹ WoŸniaka w roli prowadz¹cego
parê, ale tak¿e jeszcze lepszej dyspozycji naszych
m³odzie¿owców, co jest bardzo realne, wspólnie mo¿e
daæ to naprawdê ciekawy zespó³. Stal jest w stanie prezentowaæ wiêksz¹ si³ê ognia
ni¿ w minionym sezonie, aczkolwiek pojawia siê inne pytanie. Czy w obliczu tegorocznych wzmocnieñ wielu
dru¿yn w PGE Ekstralidze da
to wicemistrzowi Polski
upragniony awans do playoff? Wszystko tradycyjnie
zweryfikuje tor.
Podstawowy sk³ad Stali
tworzyæ bêd¹: WoŸniak, Kildemand, Thomsen oraz Bartosz Zmarzlik, Krzysztof
Kasprzak, Rafa³ Karczmarz,
Mateusz Bartkowiak i Alan
Szczotka.
ROBERT BOROWY
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