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Się odbyły, tyle można o nich powie-
dzieć. Było uroczyste uderzenie w Dzwon
Pokoju na placu Grunwaldzkim, była także
uroczysta sesja rady miasta, ale to
wszystko działo się jakby mimochodem i
obok mieszkańców Gorzowa. Jedyne co
w pamięci pozostaje po tych urodzinach,
to Krystyna Prońko – Honorowa Obywatel-
ka Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, którą
uhonorować też jakoś inaczej, bardziej
publicznie i na oczach ludzi wypadało.

Było, jak było, ale fety nie było. Jak na
urodzinach przyszywanej cioci, gdzie były
życzenia i kwiaty, ale tortu i kawy już nie
podali. A wszystko dlatego, że święto
miasta, czyli dni Gorzowa zorganizowano
w czerwcu, przed urodzinami, bo tak ko-
muś pasowało. I w dniu urodzin było
może uroczyście, ale święta żadnego nie
było. 

Wielka szkoda, że tak się stało. W
każdym razie ja tej nowej świeckiej tradycji
nie kupuję. Nie przekonuje mnie bowiem
argument, że w lipcu nie ma dla kogo or-
ganizować wielkiego świętowania, bo wie-
lu starych i młodych gorzowian wyjeżdża
na wakacje. Większość jednak zostaje, a
dla dobrej zabawy warto nawet zmienić
wakacyjne plany. Tylko muszą być ku te-
mu wystarczające powody.

JAN DELIJEWSKI

Uroczyście i honorowo 
z okazji urodzin miasta
Na Placu Grunwaldzkim, a później w sali  Urzędu Miasta odbyły się obchody 762 rocznicy powstania Gorzowa.
Więcej na s. 2

Tortu i kawy 
już nie podali
Za nami kolejne urodziny
miasta. 
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2 lipca na Placu Grun-
waldzkim w samo
po³udnie pojawi³o siê kil-
kadziesi¹t osób, w tym
przedstawiciele w³adz
miasta, przedszkolaki i
niewielka grupa mieszka-
ñców. Po krótkich prze-
mówieniach wszyscy od-
œpiewali ,,sto lat’’, potem
zaœ zabrzmia³ Dzwon Po-
koju. 

Po spotkaniu na Placu
Grunwaldzkim odby³a siê
uroczysta sesja rady
miasta, w trakcie której
przewodnicz¹cy rady
miasta Jan Kaczanowski
razem z prezydentem
miasta Jackiem Wójcic-
kim uhonorowali  Kry-
stynê Proñko tytu³em
,,Honorowej Obywatelki
Miasta Gorzowa’’. To nie
wszystko, poniewa¿
czworo pracowników ma-
g ist ra tu ot rzyma³o me-
dale od prezydenta RP
za d ³ugoletn i¹  s ³u¿bê.
Odznaczenie nadawane
jest  za wzorowe,
wyj¹tkowo sumienne wy-
konywanie obowi¹zków
wynika j¹cych z  pracy
zawodowej  w s ³u¿bie
kraju. Zaszczyt ten spot-
ka³ Jolantê Andrysiak-
Walas,  Wies³awê Gra-
lak, Beatê Jackowiak i
Jerzego Oleksiewicza.
W imieniu prezydenta RP
odznaczenia wrêczy³ wo-
jewoda lubuski
W³adys³aw Dajczak.

Ponadto 20 innych osób
otrzyma³o Honorow¹ Od-
znakê Miasta Gorzowa za
szczególny wk³ad w roz-
wój miasta. Byli to: Jad-
wiga Kos, Bo¿ena
Per³owska, Micha³
Anio³, Izabela Serpina,
Jerzy Kilczewski, Mar-
cin Wardach, Anita
£ukowiak, Zdzis³aw
Czyrka, Pawe³ Olczy-
kowski, Liwiusz Sie-
radzki, Jolanta Kur-
czewska, Irena Leiblich,
Dorota Ruszlewicz, Da-
nuta Œmiesz, El¿bieta
Kuhnert, Renata Zwie-
ruho, Zofia Kimon, Bo-
gus³aw Kimon, Bogdan
Zalewski. Na liœcie uho-
norowanych znalaz³a siê
tak¿e nie¿yj¹ca ju¿ Iza-
bela Szafrañska. Jej me-
dal odebra³ syn Pawe³.

R.B.

ww  1.08.
1977 r. - do Gorzowa przyłączo-
no wsie Chróścik, Karnin,
Małyszyn, Zieleniec oraz część
sołectw Baczyna, Chwalęcice,
Kłodawa, Santocko, Wawrów i
Wieprzyce; powierzchnia miasta
wzrosła z 54 do 78 km kw.
1886 r. ur. Włodzimierz Korsak,
pisarz, podróżnik i  przyrodnik,
przez blisko 25 lat związany z
Gorzowem, zm. w  Krakowie w
1973 r.
ww  2.08.
2007 r. - po 59 latach zakończyło
działalność kino „Słońce”.
ww  3.08.
1997 r. - stadion żużlowy przy
ul. Śląskiej otrzymał imię Ed-
warda Jancarza.
ww  4.08.
1987 r. zm. Edward Borowski
(48 l.), elektryk z EC w Gorzo-
wie, w 1980 r. członek MKS, od
1981 r. - przewodniczący Za-
rządu Regionu Gorzowskiego
NSZZ „Solidarność”, następnie
w strukturach podziemnych.
2011 r. zm. Marek Pudełko (66
l.), aktor, nestor gorzowskiej
sceny; w Gorzowie z krótkimi
przerwami od 1976 r. 
ww  7.08.
1927 r.  ur. Stefan Kwaśny, le-
gendarny toromistrz Stali, wie-
lokrotnie honorowany tytułem
najlepszego toromistrza w kraju,
zm. w 1990 r.
2013 r. - w Gorzowie zniesiono
zakaz deptania po trawnikach i
skwerach.
ww  9.08.
1984 r.  - podczas towarzyskiego
meczu z Włochami w Gorzowie,
który reprezentacja Polski wy-
grała 81:27, Edward Jancarza
doznał groźnej kontuzji, która
przyspieszyła koniec jego karie-
ry na torze.
ww  10.08.
1947 r. - na bieżni lekkoatle-
tycznej stadionu przy ul. Myśli-
borskiej zorganizowano pierw-
szy Złoty Puchar Ziemi Lubu-
skiej na żużlu; wygrali
leszczynianie, najlepszy z go-
rzowian, Antoni Kapusta, zajął
III miejsce. 
2000 r. - oddano do użytku Ron-
do Santockie. 
ww  11.08.
1999 r. zm. Edmund Zborowski
(88 l.), blacharz, pionier go-
rzowskiego tenisa,  który w 1949
przeprowadził odbudowę i reno-
wację kortów tenisowych w Par-
ku Słowiańskim.
ww  12.08.
1921 r. ur. Sylwester Koralew-
ski, fotograf, pionier Gorzowa,
założyciel firmy „Foto-Koralew-
ski”, zm. w 1989
ww  13.08.
1971 r. - do pierwszego
wieżowca przy placu Staromiej-
skim wprowadzili się pierwsi lo-
katorzy.
2000 r. - bp Adam Dyczkowski
konsekrował kościół pw. św.
Maksymiliana Kolbe w Gorzo-
wie, budowany w latach 1986-
1994.
2011 r. - otwarto wschodnią
część zmodernizowanego bulwa-
ru nad Wartą.
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Uroczyście i honorowo 
z okazji urodzin miasta
Na Placu Grunwaldzkim, a póŸniej w sali  Urzêdu Miasta odby³y siê obchody 762 rocznicy powstania Gorzowa. 

Na uroczystej sesji rady miasta Krystynę Prońko otrzymała tytuł ,,Honorowej Obywatelki Miasta Gorzowa’’
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Wyróżnionych i uhonorowanych  na urodzinowej sesji było całkiem sporo…
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Po krótkich przemówieniach wszyscy odśpiewali ,,sto lat’’, a potem zaś zabrzmiał Dzwon Pokoju
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2008 r. zm. Róża Aleksandro-
wicz (75 l.), kupiec, b. radna
WRN i RM, b. przewodnicząca
gminy muzułmańskiej w Gorzo-
wie.
ww  15.08.
1945 r. - kardynał August Hlond,
prymas Polski, powołał admini-
strację kościelną na Ziemiach
Odzyskanych; utworzona została
Administracja Apostolska Lu-
buska, Kamieńska i Prałatury
Pilskiej z siedzibą w Gorzowie;
Gorzów został przekazany proto-
kolarnie przez  sowieckie władze
wojskowe administracji pol-
skiej.
1952 - rozpoczęto budowę linii
tramwajowej od ul. Warszaw-
skiej przez Podmiejską i Po-
morską do bramy GZWS przy ul.
Walczaka.
1972 r. - Wytwórnia Elementów
Prefabrykowanych w Gorzowie
rozpoczęła produkcję płyt syste-
mu WUFT; z płyt tych zbudowano
m. in. Osiedle Staszica. 
ww  16.08
1950 r. zm. Władysław Andryka
(22 l.), chorąży AK, przywódca
organizacji „Młode Pokolenie
Walczy”; zginął podczas próby
aresztowania przez funkcjona-
riusza UB w kinie „Capitol”.  
ww  17.08.
1908 r. ur. wg wersji autobio-
graficznej - Papusza, czyli Bro-
nisława Wajs, pierwsza cygań-
ska poetka pisząca w języku
romskim, przez blisko 30 lat
związana z Gorzowem, zm. w
1987 r. w Inowrocławiu.
ww  18.08.
1926 r. ur. Bolesław Stocki,
nauczyciel, kombatant AK, twór-
ca gorzowskiego kajakarstwa,
budowniczy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportów Wodnych, zm.
w 1999 r.
ww  19.08.
1998 r. - podczas spotkania par-
lamentarzystów i wojewodów z
Gorzowa i Zielonej Góry, w
obecności biskupa A. Dyczkow-
skiego, w Gorzowie podpisano
wspólną deklarację, w której
opowiedziano się za równomier-
nym rozłożeniem kompetencji i
odpowiedzialności pomiędzy
obydwa miasta-stolice nowego
regionu
ww  20.08.
1937 r. ur. Edmund Migoś,
żużlowiec, zawodnik Stali Go-
rzów, trzykrotny medalista MŚ,
mistrz Polski z 1970 r., zm. w
2006 r.
1946 r. ur. Edward Jancarz,
żużlowiec, zawodnik Stali Go-
rzów i Wimbledon, 12-krotny
medalista MŚ, 11-krotny uczest-
nik IMŚ, dwukrotny mistrz Polski
(1975 i 1983),  trzykrotny zdo-
bywca „Złotego Kasku”, zm. w
wyniku zabójstwa  w 1992 r.
ww  21.08.
1998 r. - w odremontowanym
pałacyku przy ul. Kazimierza
Wielkiego odbyły się pierwsze
śluby. 
ww  22.08.
1997 r.  - dokonano napadu na
oddział banku GBS  przy ul.
Małorolnych; łupem bandytów
padło 100 tys. zł. 
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Ale kiedy zapytać, kim owi
bracia są, nikt, albo prawie
nikt nie wie, co to są za pat-
roni.

Trudno ustalić w źródłach,
kiedy nazwa Braci Paździor-
ków pojawiła się na mapie
miasta, a dokładniej jego
części – Karnina. Ulica spryt-
nie schowana wśród innych
tej podmiejskiej w charakte-
rze dzielnicy niczym szcze-
gólnym się nie wyróżnia po-
za właśnie ową nazwą.

Jacyś działacze albo nie
wiadomo kto

Także sami mieszkańcy nie
bardzo się orientują, kim byli
owi Bracia Paździorek, któ-
rzy zostali patronem zabudo-
wanej pojedynczymi poses-
jami ulicy. – Coś mi się po
głowie kołacze, że to byli jacy
działacze, ale tak naprawdę
to nie wiem – odpowiadają
spotkani tam mieszkańcy. 

Ale co się dziwić, także his-
torycy nie bardzo wiedzą,
kim byli patroni o dźwięcz-
nym nazwisku. – Widać kimś
zasłużonym – mówi jeden ze
znawców przedmiotu, ale
prosi, żeby nie ujawniać na-
zwiska. 

Jednak nikomu z pytanych
bracia Paździorkowie jakoś
nie kojarzą się z Gorzowem.

Spod znaku Rodła

Okazuje się jednak, że owi
bracia Paździorkowie to wy-
bitnie zasłużone postaci w bi-
twie o polskość i Polskę w ….
Pszczewie. 

Obaj, młodszy Ignacy (ur.
28.05.1878 w Pszczewie,
zmarł tamże 505.1940), jak i
starszy, bardziej znany Feliks

(ur. 1874 r. w Pszczewie, zm.
1955 w Pszczewie), to wybit-
ni działacze spod znaku
Rodła czyli Związku Polaków
w Niemczech. 

Byli synami szewca z
Pszczewa, Stanisława i
Moniki z domu Gładysz,
gospodyni domowej. Obaj
ukończyli szkołę podsta-
wową w Pszczewie i obaj
uczyli się zawodu szewca
od ojca. Więcej wiadomo
na temat starszego z braci,
Feliksa. Po zdaniu egzami-
nów został mistrzem szew-
skim i otworzył własny
warsztat – dziś Muzeum
Dom Szewca w Pszcze-
wie. 

Od 1901 należał do Towa-
rzystwa Robotników Polskich
w Pszczewie, gdzie pełnił na-
wet funkcję skarbnika. 

W latach 20. XX wieku obaj
bracia zasiadali w Radzie
Banku Ludowego w Pszcze-
wie, zresztą starszy Feliks
pełnił różne funkcje, aż do lik-
widacji banku w kwietni 1940
roku przez władze nazistow-
skie. 

Aktywni w powstaniu, ale
i nie tylko

Obaj bracia działali na
rzecz polskości nie tylko
słowem. Kiedy wybuchło po-
wstanie wielkopolski obaj ak-
tywnie agitowali na rzecz
niepodległej Polski. To mię-
dzy innymi Ignacy Paździo-
rek nakłonił polskich komisa-
rzy Mieczysława Andrzejew-
skiego i hr. Macieja
Mielżyńskiego do obrony in-
teresów polskiej ludności
Pszczewa. A jego brat Feliks
w sierpniu 1919 roku wraz z
Ludwik Wittchenem oraz Ka-
zimierzem Kowalskim
przedłożył przybyłej do
Pszczewa delegacji Między-
narodowej Komisji Granicz-
nej memoriał i protest prze-
ciwko pozostawieniu
Pszczewa w granicach Nie-
miec. Starania te nie przy-
niosły skutku.

Twórcy koła spod znaku
Rodła

Od 1923 roku Feliks Paź-
dziorek aktywnie działał w

pszczewskim kole Związku
Polaków w Niemczech, które-
go był współzałożycielem. Od
1923 roku Feliks Paździorek
brał aktywny udział w działal-
ności pszczewskiego koła
Związku Polaków w Nie-
mczech, którego był
współzałożycielem. Na krótko
przed II wojną został prezesem
koła (po Albinie Pujanku) i pełnił
tę funkcję do jej wybuchu.

Opiekował się pszczewskim
Towarzystwem Młodzieży Pol-
skiej, w którym działała także
jego córka. Bracia Paździor-
kowie działali na rzecz pol-
skiego czytelnictwa sprowa-
dzając książki i czasopisma z
Poznania. Feliks był mężem
zaufania Polskiej Partii Ludo-
wej i współpracował z ks. dr
Bolesławem Domańskim. Za-
siadł też w radzie miejskiej.

Feliks Paździorek zasłynął
walką o szkołę polską w
Pszczewie. Do jej powstania
nie dopuściły jednak władze
niemieckie. Szczególnie ostro
agitował przeciwko polskiej
szkole niemiecki nauczyciel w
Szarczu.

Wojnę przeżył tylko jeden brat

Po wybuchu II wojny świato-
wej władze niemieckie skonfi-
skowały majątek Paździorka –
Dom Szewca i zamknęły jego
warsztat, jego samego wy-
syłając na półroczne przymu-
sowe roboty. Jego brata, Igna-
cego hitlerowcy wysłali do obo-
zu koncentracyjnego w
Oranienburgu. Feliks z powo-
du choroby nerek uniknął obo-
zu i powrócił do Pszczewa,
gdzie spędził resztę wojny. W
styczniu 1945 roku został mia-
nowany przez nowe władze
burmistrzem Pszczewa. Zmarł
24 marca 1955 roku w Pszcze-
wie, gdzie został pochowany.

Wojny nie przeżył Ignacy. Za
zbieranie wśród ludności pod-
pisów o przyłączenie Pszcze-
wa do Polski, został w dniu 3
września 1939 roku areszto-
wany przez Hitlerów i osadzo-
ny w Oranienburgu-Sachsen-
hausen. W stanie kompletne-
go wyczerpania fizycznego i
psychicznego 24 lutego 1940
roku wrócił do Pszczewa i mi-
mo najczulszej opieki ze stro-
ny rodziny nie powrócił do
zdrowia. Umarł 5 maja 1940 r.

Żywa pamięć o obu braciach
jest w Pszczewie. W Muzeum
Dom Szewca można zoba-
czyć pamiątki po obu
działaczach, ale i po innych,
którzy walczyli o polskość. 

Gorzowianom jednak trudno
jest pojąć, jakie drogi sprowa-
dziły obu braci do miasta i
sprawiły, że stali się patronami
jednej z ulic. 

ROCH
Korzystałam między innymi

ze stron internetowych
Pszczewa

Braci Paździorków z Pszczewa
ulica w Gorzowie
Kiedy pytać gorzowian o dziwne nazwy ulic, można zawsze liczyć, że wymienią Braci Paździorków. 

r Czy wiesz, ¿e w Gorzowie w latach
1943-1945 jeŸdzi³y trolejbusy?

r Czy wiesz, ¿e gorzowska estakada
kolejowa jest najd³u¿szym zabytkiem
techniki w Polsce i liczy 2116 metrów
d³ugoœci?

r Czy wiesz, ¿e do 1 czerwca 1950
roku Gorzów wchodzi³ w sk³ad
województwa poznañskiego?

r Czy wiesz, ¿e w paŸdzierniku
1958 roku w „GZWS”
wyprodukowano pierwsze partie
taœmy magnetofonowej? Kaseta
bardzo szybko sta³a siê
popularna, a od 1959 roku
Gorzów za jej spraw¹ sta³ siê
prawdziw¹ mekk¹ fanów muzyki.
Przyje¿d¿ali z ca³ej Polski i ca³e
dnie stali w kolejce do firmowego

sklepu, aby kupiæ upragnion¹
taœmê magnetofonow¹.

r Czy wiesz, ¿e w latach 60. i na
pocz¹tku lat 70. w Parku Wiosny
Ludów funkcjonowa³ zwierzyniec?
Co chwilê uzupe³niany by³ o nowe
zwierzêta. Niestety pierwszej nocy
uciek³ z niego paw, dobrze przyjê³y
siê z kolei lama, para kóz
kameruñskich i œwinki
wietnamskie.

r Czy wiesz, ¿e w Gorzowie
produkowano najwiêcej musztardy?
W latach 60. i 70. co czwarta
musztarda w Polsce pochodzi³a z
Gorzowa.

r Czy wiesz, ¿e w Sarañsku, 315
tys. mieœcie w Rosji, jest ulica
Gorzowska?

r Czy wiesz, ¿e Lodo³amacz
KUNA w 1981 roku poszed³ na
dno, zatapiaj¹c siê w basenie
stoczniowym, gdzie le¿a³ niemal
20 lat, a w 2000 roku ponownie
zosta³ wydobyty i przeszed³
gruntown¹ renowacjê dziêki
staraniom Stowarzyszenia
Wodniaków Gorzowskich
„KUNA”?

r Czy wiesz, ¿e Gorzów mia³
swojego dzwonnika? Ostatni mieszka³
w wie¿y katedralnej do 1910 r.
Nazywa³ siê Albert Hachmeister. 

r Czy wiesz, ¿e w czerwcu 1958
roku w Gorzowie przy ul. Chrobrego
otwarto pierwszy sklep
samoobs³ugowy? By³ to trzeci taki
sklep w województwie - po ¯aganiu i
Zielonej Górze.

r Czy wiesz, ¿e w Gorzowie w maju
1959 roku zarejestrowanych by³o 8932
radioodbiorników domowych i 5
telewizorów, w tym trzy w
mieszkaniach prywatnych. W
paŸdzierniku by³o ju¿ 10 telewizorów,
9309 radioodbiorników i 1364 g³oœniki
radiowêz³a. Mo¿na by³o odbieraæ
jedynie program telewizji berliñskiej.

r Czy wiesz, ¿e w Gorzowie w 1959
roku zarejestrowane by³y  224
osobowe samochody prywatne i 1803
motocykle. 

r Czy wiesz, ¿e w sierpniu 1959
roku w mieœcie by³o 1746 abonentów
telefonicznych, w tym 40% odbiorców
prywatnych, co prawie w ca³oœci
wyczerpywa³o mo¿liwoœci centrali
zdolnej do obs³ugiwania 1800
numerów. Jednoczeœnie w mieœcie

funkcjonowa³o 5 rozmównic
publicznych, dwie z nich otworzono
latem (przy placu Grunwaldzkim i ul.
Œwierczewskiego)?

r Czy wiesz, ¿e 1 stycznia 1946 r. w
Gorzowie mieszka³y 19 tys. 693 osoby,
a stutysiêczna obywatelka urodzi³a siê
dopiero w kwietniu  1979 roku? 

r Czy wiesz, ¿e w 1987 roku
gorzowianie znaleŸli siê w Ksiêdze
Rekordów Guinnessa? 362 studentów
Akademii Wychowania Fizycznego
zmieœci³o siê w jednym tramwaju, co
by³o dotychczas najwiêkszym tego
typu wyczynem na œwiecie. Aby próba
zosta³a zaliczona, podstawiony przez
MZK wagonik przejecha³ kilkadziesi¹t
metrów od Domu Towarowego
„Kokos” do przystanku pod katedr¹.
Wydzia³u Promocji i Informacji UM

CCzzyy  wwiieesszz,,  żżee  GGoorrzzóóww  mmaa  jjuużż  sswwoojjee  llaattaa??  
22  lliippccaa  mmiinnęęłłaa  776622  rroocczznniiccaa  ppoowwssttaanniiaa  GGoorrzzoowwaa..    

W Muzeum Dom Szewca w Pszczewie można zobaczyć
pamiątki po braciach Paździorkach. 
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Feliks Paździorek był wybit-
nym działaczem spod znaku
Rodła, czyli Związku
Polaków w Niemczech. 
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ww  23.08.

1960 r.  - oddano do użytku
nową szkołę na Wieprzycach,
dziś SP nr 12 przy ul. Dobrej.
r24.08.
1994 r. -  Henryk  Maciej  Woź-
niak  został  prezydentem  Go-
rzowa;  swą funkcję pełnił do
15.06.1998 r.
ww  25.08.
1989 r. - ks. Witold Andrzejew-
ski został proboszczem parafii
NP NMP przy ul. Mieszka I, ks.
Eugeniusz Drzewiecki - parafii
MB Różańcowej na Siedlicach; a
ks. Władysław Pawlik -nowej
parafii Pierwszych Polskich Mę-
czenników na Górczynie.
2010 r. - mecenas Stanisław
Żytkowski został honorowym
obywatelem Gorzowa.
1915 r. ur. Otton Warda, ślu-
sarz, pionier miasta i ZM „Go-
rzów”,  działacz PPS, b. prezes
Stali (1951), zm. w 1987 r.
ww  26.08.
1989 r.  - rozpoczął się I Między-
narodowy Przegląd Cygańskich
Zespołów Pieśni i Tańca, obec-
nie „Romane Dyvesa”.
ww  27.08.
2001 r. - Gorzów jako pierwsze
miasto w kraju rozpoczął akcję
znakowania psów przy pomocy
identyfikatorów mikroprocesoro-
wych, wszczepianych pod skórę
ww  28.08.
1913 r. ur. Witold Karpyza, pio-
nier Gorzowa, nestor gorzow-
skich nauczycieli i instruktorów
harcerskich, podróżnik, rysow-
nik, gawędziarz i pamiętnikarz,
zm. w 2009 r.
ww  30.08.
1959 r. - odbyły się pierwsze
Mistrzostwa Gorzowa na żużlu;
imprezę wygrał przebywający na
urlopie wojskowym Bronisław
Rogal z Legii, który jeżdżąc na
Rotrax JAP-ie był klasą dla sa-
mego siebie i zdobył komplet
punktów, drugie miejsce zajął
Tadeusz Stercel, trzeci był Jerzy
Flizikowski, na dalszych miejs-
cach uplasowali się kolejno:
Mieczysław Cichocki, Edmund
Migoś, Edward Pilarczyk, Jerzy
Padewski, Zdzisław Boniecki,
Jan Stanisławski, Franciszek
Słobodzian, Wojciech Jurasz i
Bogdan Szafrański
ww  31.08.
1969 r.  - rozebrany został zabyt-
kowy Arsenał.
1982 r. - w rocznicę podpisania
porozumień gdańskich w śród-
mieściu Gorzowa doszło do sta-
rć zwolenników „Solidarności”
z milicją; oddziały ZOMO zaata-
kowały tłum, które zgromadził
się przy katedrze; po spacyfiko-
waniu Starego Rynku walki
przeniosły się na inne ulice
miasta, na ul. Chrobrego i
sąsiednich zbudowano kilka ba-
rykad.
2002 r. - otwarte zostały ulice
Piłsudskiego i Górczyńska,
wzbogacone o drugie jezdnie,
dwa ronda i dwa przejścia pod-
ziemne
1930 r. ur. Edmund Wadzyński,
pionier gorzowskiego hokeja,
budowniczy „Lostostilu”, zm. w
2013 r. n

KALENDARIUM
Sierpień 2019

- Czym dla pani jest tytu³ Honoro-
wej Obywatelki Miasta Gorzowa?

- Du¿ym wsparciem w ka¿dym wy-
miarze. Mogê nawet powiedzieæ, ¿e
na nowo dosta³am ,,kopa energetycz-
nego’’. Obywatelk¹ Gorzowa oczywi-
œcie czujê siê ca³y czas. Tutaj siê uro-
dzi³am i spêdzi³am najpiêkniejsze lata
dzieciñstwa oraz m³odzieñcze. Tutaj
chodzi³am do szko³y, tu zda³am ma-
turê. Pomimo, ¿e wyjecha³am do
Warszawy pó³ wieku temu, to moje
zwi¹zki z Gorzowem nie zamar³y na-
wet na chwilê. Tu mam ca³y czas ro-
dzinê, tu s¹ pochowani moi rodzice, a
tak¿e st¹d mam niektórych wspó³pra-
cowników muzycznych. A Gorzów, ja-
ko miasto, te¿ o mnie zawsze pami-
êta. Czêsto jestem zapraszana na
koncerty, spotkania.  Przy okazji przy-
pomnê, ¿e ju¿ jestem honorow¹ oby-
watelk¹ Cisnej. Po 25 latach œpiewa-
nia piosenki ,,Deszcz w Cisnej’’ w³ad-

ze gminy na pocz¹tku wieku przy-
zna³y mi ten zaszczytny tytu³. A
ówczesna pani wójt El¿bieta £ukaci-
jewska, dzisiaj jest w Parlamencie
Europejskim. 

- Wychowywa³a siê pani w Gorzo-
wie przy ul. Matejki. Jakie inne
miejsca zwi¹zane z naszym regio-
nem pozosta³y najbardziej w pani
pamiêci?

- Przede wszystkim zawsze by³am
zakocha³a w tutejszej przyrodzie, bo
jest ona naprawdê piêkna. A ostatnio,
na co zwróci³am uwagê, jest na-
prawdê coraz lepiej zadbana i te
choæby nasze parki staj¹ siê tak¹
oaz¹ wypoczynku. Zwróci³am rów-
nie¿ uwagê na to, ¿e wiele drzew,
które zapamiêta³am z dawnych lat
s¹ dzisiaj… wy¿sze. Zawsze uwiel-
biam jeŸdziæ te¿ nad okoliczne je-
ziora, choæby do Lubniewic czy Nie-
rzymia. Tereny te dawniej wygl¹da³y
nieco inaczej ni¿ dzisiaj, ale dla
mnie to nigdy nie mia³o i nie ma
znaczenia. Dla mnie ta przyroda
stanowi najwiêkszy skarb Ziemi Go-
rzowskiej.

- A w samym mieœcie, do których
miejsc powraca pani najczêœciej?

- Zawsze mi³o wspominam kawiar-
niê Letni¹, choæ najbardziej pamiêci¹
wracam do miejsc zwi¹zanych z zain-
teresowaniami muzycznymi, jak cho-
æby Dom Chemika czy Jazz Club pod
Filarami. Pamiêtam, choæ mo¿e nieco
ju¿ s³abiej Dom Kolejarza. Bardzo
dobrze za to pamiêtam aulê obecne-
go ZWKF, bo wi¹¿e siê ona z pew-
nym humorystycznym zdarzeniem. W
auli tej odbywa³y siê ró¿ne zabawy.
Kiedyœ, by³o to ju¿ po maturze, odby-
wa³a siê tam jedna z zabaw i wziê³am
siê nad odwagê, podesz³am do
ch³opaków graj¹cych na instrumen-
tach z propozycj¹, ¿e zaœpiewam
jedn¹ z piosenek. Poda³am im nawet
tytu³, oni siê zgodzili. Wziê³am mikro-
fon i w u³amku sekundy zapomnia³am
ca³y tekst. Pamiêta³am tylko melodiê.  

RB

Przyroda stanowi największy skarb tej ziemi
Trzy pytania do Krystyny Proñko, piosenkarki i pedagoga 

Fo
t. 

R.
 B

or
ow

y

- Tego lata doskwieraj¹ nam
upa³y, ale i  zdarzaj¹ siê dni z
temperatur¹ nie zachêcaj¹c¹ do
wyjazdu na pla¿ê. Dla was taka
zmienna pogoda jest dobra?

- Pamiêtam lata, w których domi-
nowa³y opady deszczu i wtedy mie-
liœmy oblê¿enie S³owianki, ponie-
wa¿ ludzie nie jeŸdzili nad jeziora.
Ostatnie lata raczej s¹ s³oneczne,
a przy takiej pogodzie, nie ukry-
wam, mieszkañcy naszego regionu
w sporej czêœci wybieraj¹ otwarte
akweny. Jest to zrozumia³e. Inaczej
to wygl¹da przy bardzo wysokich
temperaturach, jakie mieliœmy ju¿
w tym sezonie w Gorzowie. Wyjaz-
dy nad jeziora nie s¹ wtedy atrak-
cyjne, gdy¿ ka¿dy w takich warun-
kach szuka przede wszystkim
och³ody. Woda j¹ daje, ale le¿enie
na pla¿y przy blisko 40 stopniach
nie jest przyjemne. I w takich
dniach mamy du¿o goœci na
S³owiance. Mówi¹c wprost, z pun-
ktu widzenia handlowego najmniej
korzystn¹ dla nas temperatur¹ jest
ta w granicach od 25 do 30 kilku
stopni.

- W te upa³y na S³owiance jest
komfort w postaci przyjemnego,
ch³odniejszego powietrza?

- Ostatnio zakoñczyliœmy powa¿n¹
inwestycjê czyli wymianê ca³ego
uk³adu wentylacji, które jednak czer-
pie powietrze z zewn¹trz. Kiedy na
dworze mamy bardzo wysok¹ tempe-
raturê, trudno jest nam wtedy utrzy-
maæ okreœlone parametry w œrodku
budynku. Zdarza³o siê ju¿, ¿e na ba-

senie temperatura waha³a siê w gra-
nicach 30 stopni, a wp³yw na to mia³y
dodatkowo elementy budowlane, jak
choæby osmo³owany dach, który moc-
no siê nagrzewa. Wa¿ne jest to, ¿e
¿yjemy w regionie licznych jezior, rzek
i innych akwenów oraz mamy do dys-
pozycji nasz aquapark. Znam miasta,
w których nie ma p³ywalni a do naj-
bli¿szego jeziora ludzie musz¹ do-
je¿d¿aæ po kilkadziesi¹t kilometrów.
Dlatego cieszmy siê z tego, co mamy.
- Na ile program powszechnej
nauki p³ywania pozytywnie wp³ywa
na bezpieczeñstwo m³odych go-
rzowian w trakcie letnich zabaw
nad wod¹?

- Wszelkie z³e statystyki s¹ po stro-
nie stra¿y po¿arnej i policji, ale jestem
przekonana, ¿e absolwenci naszego
programu w ka¿dych warunkach s¹
bezpieczni. Pamiêtajmy, ¿e nauka
p³ywania to nie tylko same kszta³cenie
zachowañ siê w wodzie, ale i nauka
postêpowania w miejscach, gdzie znaj-
duj¹ siê akweny. Wypadki najczêœciej
zdarzaj¹ siê w sytuacjach niedbalstwa.
Czyli wchodzenia do wody w miejs-
cach zakazanych, pod wp³ywem alko-

holu czy skakania z wysokoœci w
miejscach niesprawdzonych. My uczy-
my dzieci, ¿e mog¹ p³ywaæ tylko tam,
gdzie s¹ stworzone ku temu warunku,
pod opiek¹ rodziców i tam, gdzie s¹ ra-
townicy a woda sprawdzona. Ponadto
p³ywanie to tak¿e najlepsze lekarstwo
dla dzieci z wadami postawy czy
oty³ych. Przypomnê, ¿e u nas ten pro-
gram rodzi³ siê w bólach, gdy¿ ¿eby go
realizowaæ musia³y byæ spe³nione trzy
czynniki. Pierwszy dotyczy³ bazy. Kie-
dyœ w Gorzowie mieliœmy basen przy
ul. Energetyków oraz £aŸniê Miejsk¹.
To pozwoli³o nam na rozpoczêcie reali-
zacji programu. Druga sprawa to in-
struktorzy. Dziêki sekcji p³ywania oraz
uczelni zawsze mieliœmy spor¹ grupê
dobrych trenerów. I trzeci czynnik de-
cyduj¹cy o powodzeniu, to chêci ze
strony w³adz miasta. Mieliœmy to
szczêœcie, ¿e w³adze Gorzowa zain-
westowa³y w naukê p³ywania i dzisiaj
to procentuje. Myœlê, ¿e nie ma w Go-
rzowie osoby, która dzisiaj zaprotesto-
wa³aby przeciwko ³o¿eniu na ten cel
wspólnych œrodków. Bo to s¹ bardzo
dobrze inwestowane pieni¹dze.

RB

To są bardzo dobrze zainwestowane pieniędze
Trzy pytania do Joanny Kasprzak-Perki, prezes Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego S³owianka

- Wakacje w pe³ni, a w ksi¹¿nicy
przerwy nie widaæ. Bibliotekarze
nie chodz¹ na urlopy?

- Chodz¹, chodz¹, jak najbardziej.
Ale nie znaczy to, ¿e biblioteka idzie
na wakacje. U nas wakacji zwyczajnie
nie ma. Owszem, skracamy godziny
pracy, nie pracujemy w soboty przez
lipiec i sierpieñ, ale przerwy jako takiej
nie ma. W filiach prowadzimy akcjê
Lato dla naszych najm³odszych czy-
telników. Ca³y czas odbywaj¹ siê ja-
kieœ ciekawe zajêcia. Poza tym, rzecz
ciekawa, bywa, ¿e w filiach w³aœnie la-
tem przybywa nam czytelników. To
jest tak, jakby gorzowianie chcieli siê
zaopatrzyæ w ciekawe ksi¹¿ki na lato.

- Skoro przy ksi¹¿kach jesteœmy,
to o co najchêtniej pytaj¹ czytelni-
cy?  

- Od pocz¹tku i zawsze o nowoœci
czytelnicze. To jest sta³y punkt nie tyl-
ko filii, ale i czytelni g³ównej. No i my
staramy siê maksymalnie te nowoœci
zdobyæ, pozyskiwaæ w ró¿ny sposób.
Nie jest to ³atwe, ale staramy siê, aby
nowych ksi¹¿ek nam nie brakowa³o.
Tylko przez nowoœci bowiem mo¿emy
pozyskiwaæ nowych czytelników.
Choæ staramy siê tak¿e propagowaæ
czytelnictwo i w inny sposób.
- No w³aœnie, w ubieg³ym roku
by³a akcja czytania. W tym roku te¿
planujecie?  

- Oczywiœcie. Akcja “Czytamy wam.
Piknik” odbêdzie siê w sierpniu. Zapra-
szamy wszystkich chêtnych w pi¹tkowe
popo³udnia. Uwa¿am, ¿e w³aœnie g³oœne
czytanie ciekawych dzie³ literackich jest
znakomitym sposobem promocji czytel-
nictwa miêdzy innymi wœród doros³ych.
Poza tym praktyka pokazuje, ¿e gorzo-
wianie bardzo chêtnie latem uczestnicz¹
w wydarzeniach kulturalnych, które s¹
dostêpne bezp³atnie. I tak ma Teatr
Osterwy swoj¹ Scenê Letni¹, ma Filhar-
monia Pikniki Chopinowskie, my mamy
akcjê Czytamy wam. I w³aœciwie mogê
powiedzieæ, ¿e na pewno bêdzie to sta³y
punkt programu ksi¹¿nicy Herberta.

RENATA OCHWAT

W bibliotece wakacji nie ma
Trzy pytania do S³awomira Szenwalda, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie
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- Zak³ad Karny znajduje
siê w Gorzowie czy Waw-
rowie?

- W Gorzowie przy ul. Pod-
miejskiej 17. Wielu mieszka-
ñców potocznie mówi, ¿e w
Wawrowie, ale jest to b³êdna
lokalizacja. Przy okazji wyja-
œniê, ¿e w Gorzowie mamy
oddzia³ otwarty i pó³otwarty
dla doros³ych, jak i m³odocia-
nych z l¿ejszymi wyrokami,
którzy pierwszy raz zostali
skazani. W sumie na 460
miejsc. Mamy te¿ areszt
œledczy na 150 miejsc. Po-
siadamy ponadto oddzia³ ze-
wnêtrzny w S³oñsku na 340
miejsc i tam równie¿ mamy
grupê otwart¹ oraz
pó³otwart¹ dla recydywistów.
- Ilu osadzonych przeby-
wa teraz w jednostce?

- Niespe³na 800. Musieli-
œmy zamkn¹æ czêœæ od-
dzia³u w S³oñsku, który jest
przygotowywany do remon-
tu. Z tego powodu oko³o stu
osadzonych zosta³o przewie-
zionych do innych zak³adów.
- Czyli mo¿na mówiæ o
komplecie?

- Praktycznie tak. Obecnie
mamy oko³o 20 wolnych
miejsc.
- Jak d³ugo pracuje pan w
s³u¿bie wiêziennej?

- Ponad 20 lat. S³u¿bê za-
cz¹³em jako wychowawca w
gorzowskim Zak³adzie Kar-
nym w 1998 roku, ale trwa³o
to krótko, gdy¿ szybko zos-
ta³em kadrowcem. W 2016
roku przez rok pe³ni³em
s³u¿bê w Okrêgowym In-
spektoracie S³u¿by Wiêzien-
nej w Szczecinie, zaœ w la-
tach 2017-18 by³em dyrekto-
rem aresztu œledczego w
Miêdzyrzeczu.
- I powróci³ pan do Go-
rzowa, gdzie od stycznia
przej¹³ obowi¹zki dyrekto-
ra Zak³adu Karnego. Czuje
pan na sobie du¿¹ odpo-
wiedzialnoœæ?

- Jest to jednostka wiêksza ni¿
w Miêdzyrzecu, to i stoj¹ przede
mn¹ wiêksze wyzwania. Muszê
wzi¹æ teraz odpowiedzialnoœæ
nie tylko za wszystkich funkcjo-
nariuszy, pracowników cywil-
nych, ale i bardzo du¿¹ grupê
osadzonych.
- Co jest najwa¿niejsze w
pracy dyrektora Zak³adu
Karnego?

- Zapewnienie bezpiecze-
ñstwa na terenie jednostki,
jak i w obszarze ewentual-
nych oddaleñ. To jest priory-
tet, natomiast na drugim
miejsce znajduje siê resocja-
lizacja.

- Niektórzy dyrektorzy ZK
mówi¹ o sobie, ¿e s¹ me-
nagerami, bo nie wystar-
czy tutaj dzia³aæ tylko jak
przedstawiciel s³u¿by
mundurowej. Zgodzi siê
pan z tym stwierdzeniem?

- Jak wspomnia³em, nasza
jednostka ma prawie 950
miejsc dla osadzonych, do
tego dochodzi 216 funkcjo-
nariuszy i 15 pracowników
cywilnych. To nie jest ma³y
zak³ad, a poza tym s¹ u nas
prowadzone inwestycje i tym
równie¿ musi zajmowaæ siê
dyrektor. W ubieg³ym roku w
Gorzowie wyremontowana
za pó³ miliona z³otych zos-
ta³a wartownia. Nie by³o
mnie jeszcze wtedy, ale w
tym czasie w Miêdzyrzecu
prowadzi³em remont pawilo-
nu mieszkalnego za ponad
dwa miliony z³otych.
Wszêdzie w kraju jest wy-
mieniany tabor samochodo-
wy, a nawet broñ na nowsz¹.
W tym i przysz³ym roku pla-
nujemy termomodernizacjê
oddzia³u w S³oñsku, remont
toalet, ³aŸni i wydamy na ten
cel oko³o miliona z³otych. To
pokazuje, ¿e pracy jest du¿o
i na pewno trzeba umieæ ni¹
równie¿ zarz¹dzaæ.
- Praca w wiêzieniu to
przywilej czy obowi¹zek?

- Praca to jest dla skazane-
go obowi¹zek wynikaj¹cy z
kodeksu karnego wykonaw-
czego. O ile oczywiœcie osa-
dzony siê do tego kwalifikuje.
Przypomnê, ¿e od trzech lat
realizujemy wprowadzony
przez wiceministra sprawied-
liwoœci Patryka Jakiego pro-
gram „Praca dla wiêŸniów”.
Spotykam siê czasami z kry-

tycznymi opiniami
dotycz¹cymi programu, ale
nie mogê z tym siê zgodziæ.
Nie jest prawd¹, ¿e wiêŸnio-
wie zabieraj¹ miejsca pracy
ludziom bêd¹cym na wolno-
œci. Na rynku pracy w tej
chwili liczy siê ka¿da para
r¹k i nie jesteœmy ¿adn¹ kon-
kurencj¹ a raczej instytucj¹,
która wspomaga rynek pra-
cy. Jestem te¿ zwolennikiem
zatrudniania wiêŸniów, ni¿
œci¹gania w to miejsce pra-
cowników zagranicznych. Ci
ostatni przyjad¹ i wyjad¹, a
wiêŸniowie w którymœ mo-
mencie wróc¹ do spo³ecze-
ñstwa i chodzi o to, ¿eby ten
powrót nie wi¹za³ siê z pro-
blemami adaptacyjnymi.
-  ¯eby móc pracowaæ
ktoœ musi chcieæ zatrud-
niæ. WiêŸniowie s¹ chêtnie
przyjmowani do pracy? 

- Mamy ponad 30 kontra-
hentów, którzy zatrudniaj¹
odp³atnie naszych osadzo-
nych. W sumie jest to ponad
140 osób i s¹ to wiêŸniowie,
którzy chodz¹ do pracy bez
konwojentów. S¹ równie¿ ta-
cy, którzy pracuj¹ nieodp³atnie
na zewn¹trz. Ich mamy 30.
Jest te¿ du¿a grupa
pracuj¹cych odp³atnie i nie-
odp³atnie na terenie naszego
zak³adu. Je¿eli zsumujemy
wszystkich pracuj¹cych
bêdzie ich wiêcej ni¿ po³owa
osadzonych. Pozostali naj-
czêœciej nie maj¹ zgody lekar-
skiej na pracê, albo nie kwalifi-
kuj¹ siê do pracy na zewn¹trz
ze wzglêdu na charakter po-
pe³nionych przestêpstw.
- Jakie trzeba spe³niæ wa-
runki, ¿eby pracowaæ poza
murami wiêzienia?

- To s¹ decyzje indywidual-
ne, podejmowane wspólnie
przez wychowawców, kierow-
nika dzia³u penitencjarnego i
dyrektora, czyli przeze mnie.
Powiem tylko tyle, ¿e nigdy
nie podejmiemy takiej decyzji
wobec kogoœ, kto swoim
postêpowaniem stwarza ry-
zyko ucieczki lub pope³nienia
nowego przestêpstwa. 
- Za jakie stawki pracuj¹
wiêŸniowie i ile ostatecz-
nie pieniêdzy trafia na ich
konta?

- Osadzony zatrudniony
przez zak³ad zewnêtrzny mu-
si podpisaæ umowê o pracê
na przynajmniej minimaln¹
stawkê, czyli obecnie jest to
prawie 2250 z³otych brutto.
Nie ca³a ta kwota trafia jednak
do wiêŸnia, poniewa¿ p³aca ta
podlega obowi¹zkowym po-
tr¹ceniom. Na ró¿ne cele, w
tym fundusz aktywizacji za-
wodowej. Z tych œrodków jako
Zak³ad Karny inwestujemy w
kolejne miejsca pracy oraz w
rozwój zawodowy skazanych.
W tej chwili czekamy na
zgodê na budowê hali pro-
dukcyjnej w S³oñsku, co po-
zwoli³oby na stworzenie na-
wet 50-60 nowych miejsc pra-
cy. Je¿eli osadzony nie ma
¿adnych egzekucji, to na rêkê
dostaje oko³o 700 z³otych.
- Czyli wiêzieñ nie pracu-
je na swoje utrzymanie w
zak³adzie karnym?

- Utrzymaæ siê nie utrzyma,
bo koszty s¹ wy¿sze, ale
dok³ada siê poprzez wspom-
niane potr¹cenia oraz - jak
ka¿dy z nas - p³aci podatki.
- Po wyjœciu na wolnoœæ
osadzeni maj¹ szansê na
szybkie znalezienie pracy?

- Tak, ci dobrze przygoto-
wani bez problemów. Zda-
rzaj¹ siê nawet sytuacje, ¿e
firmy zg³aszaj¹ siê do nas po
okreœlonych skazanych, bo
ich znaj¹ z wczeœniejszej
pracy. 
- Jakie zajêcia i kursy
przygotowuj¹ce osadzo-
nych do programu ,,Praca
dla wiêŸniów’’ s¹ prowa-
dzone w Zak³adzie Kar-
nym? 

- Zajêcia edukacyjne odby-
waj¹ siê bez wzglêdu na rea-
lizacjê wspomnianego pro-
gramu i jest ich naprawdê
bardzo du¿o. W tej chwili
prowadzimy szkolenia w ra-
mach programu „Podniesie-
nie kwalifikacji zawodowych
wiêŸniów w celu ich powrotu
na rynek pracy po zakoñcze-
niu odbywania kary pozba-
wienia wolnoœci POWER”. W
2018 roku zrealizowaliœmy
a¿ 13 kursów, w tym roku je
dalej kontynuujemy. Zakres
jest szeroki. S¹ to kursy
przygotowuj¹ce do takich za-
wodów jak pomocnik kucha-
rza, monter sieci elektrycz-
no-energetycznej do 1 kW,
monter stolarki okienno-
drzwiowych, konserwator te-
renów zielonych, technolog
robót wykoñczeniowych,
konserwator powierzchni
p³askich, malarz-szpachlarz.
Du¿o tego jest i dobrze, po-
niewa¿ staramy siê daæ osa-
dzonym nowe kwalifikacje,
¿eby po wyjœciu na wolnoœæ
mogli od razu podj¹æ pracê.
Mamy równie¿ w naszym
okrêgu szczeciñskim liceum
ogólnokszta³c¹ce dla tych,
którzy odsiaduj¹ wyroki
d³u¿sze ni¿ trzy lata i chcieli-
by wykorzystaæ ten czas na
podniesienie swojego stop-
nia edukacji. 
- WiêŸniowie s¹ przygoto-
wani, ¿eby pomagaæ
spo³eczeñstwu w sytua-
cjach kryzysowych?

- Tak, choæ w ostatnich la-
tach takich powa¿niejszych
zdarzeñ nie mieliœmy. Mó-
wi¹c o sytuacjach kryzyso-
wych mamy na myœli nad-
mierne opady œniegu czy po-
wodzie. Kilka lat temu by³y
spore stany zagro¿eñ i wte-
dy osadzeni ze S³oñska
uczestniczyli w umacnianiu
wa³ów na Warcie. Ka¿dora-
zowo jesieni¹ odbywaj¹ siê
spotkania w wojewódzkim i
miejskim wydziale kryzyso-
wym i tam s¹ ustalane
wszelkie szczegó³y udziela-
nia pomocy. Od razu dodam,
¿e jest to praca nieodp³atna.

- W przypadku prac nie-
odp³atnych mówimy o
obowi¹zkowej pracy czy
odbywa siê to na zasadzie
dobrowolnoœci?

- Dobrowolnoœci, ale nie
spotka³em siê, ¿eby ktoœ od-
mówi³. 
- Dawniej mogliœmy ob-
serwowaæ wiêŸniów pra-
cuj¹cych równie¿ na rzecz
utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku  w mieœcie. Czy ta
wspó³praca jest utrzymy-
wana?

- Tak. Dobrym przyk³adem
jest to, ¿e od pocz¹tku kwiet-
nia wziêliœmy na swoje barki
uporz¹dkowanie Cmentarza
Œwiêtokrzyskiego przy ul.
Warszawskiej. Czynimy to
we wspó³pracy z parafi¹ i pa-
nem Tadeuszem Horba-
czem. Mam nadziejê, ¿e do
koñca maja wysprz¹tamy
wszystko, a jesieni¹ ponow-
nie tam zajrzymy, ¿eby przed
1 listopada by³o ³adnie. To
nie wszystko, bo nasi osa-
dzeni uczestnicz¹ w pracach
porz¹dkowych w parkach i w
innych miejscach zielonych.
- Od dawna s³yszymy
s³owo „resocjalizacja’’ od-
mieniane przez wszystkie
przypadki, ale nie wszyscy
znaj¹ praktyczne jego za-
stosowanie. Na czym pole-
ga resocjalizacja w wa-
szym wykonaniu?

- W bardzo potocznym zna-
czeniu mo¿na powiedzieæ,
¿e jest to ,,naprawienie’’
cz³owieka, ¿eby móg³ nor-
malnie powróciæ do
spo³eczeñstwa po okresie
izolacji. Najlepiej to osi¹gn¹æ
przez pracê i naukê, ale nie
tylko. Wa¿ne s¹ tutaj te¿ zaj-
êcia kulturalno-oœwiatowe,
sportowe a dla ludzi z pro-
blemami alkoholowo-narko-
tycznymi terapeutyczne.
- Jakie mo¿liwoœci
spêdzania wolnego czasu
maj¹ wiêŸniowie, bo na ten
temat kr¹¿¹ legendy?

- U nas spore. Posiadamy
boiska sportowe, gdzie
mo¿na graæ w pi³kê, siat-
kówkê, koszykówkê. Mamy
œwietlicê i tam króluje tenis
sto³owy. Jest biblioteka, tele-
wizja. Niektórzy maj¹ prawo
do przepustek i wtedy mog¹
wychodziæ na zajêcia organi-
zowane poza zak³adem kar-
nym. Nie mo¿emy ca³kowicie
izolowaæ ich od spo³ecze-
ñstwa, bo potem bêd¹ mieli
k³opot z ponown¹ aklimaty-
zacj¹. (…).

Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl 

Więźniowie chodzą też do pracy
bez konwojentów
Z pp³k. Arkadiuszem Tomczakiem, dyrektorem Zak³adu Karnego w Gorzowie, rozmawia Robert Borowy

Ppłk A. Tomczak: Mamy ponad 30 kontrahentów, którzy zatrudniają odpłatnie naszych 
osadzonych
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych 
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ 
zaleg³ych nale¿noœci. 
Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/ 
tel. (095) 73-87-125 
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl

Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129, 
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139, 
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm1/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A 
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151, 
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm2/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

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

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180, 
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm4/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,   
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

Solidarnie zamalowali ob-
raŸliwe napisy na œcianach
bloku przy ul. S³onecznej. 

- Mamy nadziejê, ¿e to coœ
zmieni - deklarowali.

Bezprecedensowa akcja
mia³a miejsce w ponie-
dzia³ek15 lipca. Do wziêcia
wa³ków w rêkê i aktywn¹
walkê z chuliganeri¹ obu na-
mówi³ Damian Madaliñski,
kierownik Administracji Do-
mów Mieszkalnych nr 5 z ul.
GwiaŸdzistej. - Mia³em zwy-
czajnie doœæ, kiedy popat-
rzy³em na nowe elewacje
zniszczone przez chuliga-
nów - mówi. 

Może nasz przykład coś
da

Kapitanowie: Stali - Bar-
tosz Zmarzlik i Stilonu -
£ukasz Maliszewski do wiel-
kiego malowania stanêli o
13.00. Uzbrojeni w walki i
bia³¹ farbê pracowicie zama-
lowywali paskudne, wulgar-
ne, nawo³uj¹ce do nienawi-
œci napisy, które na œwie¿o
odnowionych fasadach poja-
wi³y siê w kwietniu. - Nie
wiem, na ile mój przyk³ad
mo¿e coœ zmieniæ, ale pró-
bowaæ warto. Ja nigdy spre-
jami siê nie pos³ugiwa³em,
bo zawsze mia³am motocyk-
le w rêkach. Takie obrazki na
naszych ³adnych blokach nie
s¹ nikomu potrzebne - mówi³
Bartosz Zmarzlik, jeden z
najlepszych polskich ¿u¿low-
ców, œwie¿o upieczony indy-
widualny mistrz Polski, nie-
kwestionowana gwiazda, je-
œli chodzi o sport w mieœcie. 

- Lepiej przyjœæ na stadion,
ni¿ mazaæ po murach.
Znacznie lepiej siê gra, kiedy
stadion jest pe³en kibiców.
Po co malowaæ po murach -
mówi³ z kolei kapitan Stilonu

£ukasz Maliszewski, tak¿e
postaæ rozpoznawalna
wœród kibiców.

I choæ malowanie im na po-
cz¹tku sz³o doœæ ma³o sk³ad-
nie, to jednak szybko

osi¹gnêli wprawê i mocno
gorsz¹ce napisy szybko zni-
ka³y z murów.

Bardzo dobra akcja i
potrzebna

Akcji zamalowywania napi-
sów przygl¹da³a siê spora
grupka gorzowian, w tym
tak¿e nastolatki. Wszyscy
gratulowali pomys³u takiej
akcji. - Pytanie tylko, czy ten
przekaz dotrze do tych, co
powinien. Ale trzeba ch³opa-
kom gratulowaæ, ¿e stanêli
razem - mówili mieszkañcy
osiedla S³onecznego.

- Mam nadziejê, ¿e akcja
pokaza³a tym, co to wypisuj¹
te g³upoty, ¿e tak nie wolno.
Sport musi jednoczyæ i jed-
noczy - komentowa³ jeden z
mieszkañców, który sam sie-
bie okreœla³ jako zabity kibic
¿u¿la.

Tak¿e sam inicjator oraz
g³ówny organizator akcji, Da-
mian Madaliñski ma na-
dziejê, ¿e zamalowanie napi-
sów przez kapitanów dwóch
wiod¹cych w mieœcie dru¿yn
da do myœlenia chuliganom.
- Mam nadziejê, ¿e ta akcja
jednak przyniesie pozytywne
skutki. Muszê tak myœleæ, bo
inaczej ca³a akcja nie
mia³aby sensu.

Zamalowywanie œcian
przez sportowców odbi³o siê
tak¿e szerokim echem w me-
diach spo³ecznoœciowych.
Pomys³ i wykonanie chwalili
ludzie zwi¹zani w pewien
sposób ze sportem. - Bardzo
dobrze, ¿e Administracji Do-
mów Mieszkalnych i ZGM w
generalnoœci siê chcia³o na-
mawiaæ sportowców do akcji.
Ich przyk³ad mo¿e tylko po-
zytywnie zadzia³aæ - komen-
towali internauci. 

ROCH

Znani sportowcy dali przykład
swoim kibicom
Bartosz Zmarzlik i £ukasz Maliszewski wziêli udzia³ w niezwyk³ym dzia³aniu.

Takich porz¹dków oczekuj¹
tak¿e  inni mieszkañcy.

- Mamy sygna³y od osób,
które p³ac¹ regularnie
czynsz, ¿e powinniœmy zde-
cydowanie walczyæ z tymi,
którzy czynszów nie p³ac¹ -
mówi Pawe³ Nowacki, dyrek-
tor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. 

Obecnie d³ug najemców
wobec ZGM wynosi ponad
62 mln z³. - Wynika on z wie-
lu czynników. Jest czêœæ
osób, które nie p³ac¹ czyn-
szu, bo nie p³ac¹. Nie p³acili
ich rodzice, wiêc oni
uwa¿aj¹, ¿e te¿ tak mog¹.
Inna grupa, która nie p³aci, to
ci, którzy nie maj¹ ¿adnych
dochodów lub maja je ukry-
te. No i pozostaje jeszcze ta
czêœæ, która wpada w chwi-

lowe problemy ¿yciowe - mó-
wi dyrektor ZGM.

Najtrudniej jest administra-
cji mieszkalnej walczyæ z ty-
mi, którzy nie p³ac¹, bo siê
przyzwyczaili do tego.
£atwiej natomiast odzyskuje
siê d³ugi od tych, którzy maj¹
chwilowe k³opoty. - Tacy
przychodz¹ do nas, mówi¹ o
swojej trudnej sytuacji i ra-
zem szukamy rozwi¹zañ -
wyjaœnia Pawe³ Nowacki.

Ale twardo mówi, ¿e koniec
pob³a¿ania dla notorycznych
d³u¿ników. - Jak ju¿ zazna-
czy³em, inni lokatorzy tego
oczekuj¹ i wrêcz nas pytaj¹,
co zrobimy. Rozumiemy ich,
przecie¿ te pieni¹dze, które
lokatorzy s¹ nam winni,
by³yby przeznaczone na re-
mont naszej substancji, tym

samym poprawi³yby siê wa-
runki mieszkaniowe - mówi
Pawe³ Nowacki.

Dodaje, ¿e zaleg³oœci w
czynszu to nie jest tylko
op³ata za zajmowane miesz-
kanie, ale te¿ op³aty za cen-
tralne ogrzewanie, wodê czy
wywóz œmieci. I w³aœnie mi-
êdzy innymi te op³aty powo-
duj¹, ¿e na niep³ac¹cych
burz¹ siê s¹siedzi.

Eksmitowaæ z zajmowane-
go lokalu mo¿na tylko osobê
z wyrokiem eksmisyjnym.
Bardzo czêsto s¹d,
orzekaj¹c eksmisjê, przyzna-
je danemu lokatorowi prawo
do lokalu socjalnego. Mo¿e
te¿ orzec wyrok bez prawa
do takiego lokalu, wówczas
przys³uguje pomieszczenie
tymczasowe. W stosunku do

orzeczonych wyroków takich
lokali jest nadal zbyt ma³o i
to jest problem, który utrud-
nia dzia³anie ZGM. - W la-
tach 2017-2018 w ramach
dofinansowania z Banku
Gospodarstwa Krajowego i
wsparciu Miasta uda³o nam
siê wyremontowaæ 113 lokali
- mówi Pawe³ Nowacki i do-
daje, ¿e ZGM bêdzie siê sta-
ra³ zabezpieczyæ œrodki na
remonty lokali, bo najwy¿sza
pora skoñczyæ z tolerowa-
niem d³u¿ników.

Dyrektor ZGM dodaje, ¿e
sprawa z eksmisjami jest o
tyle te¿ trudna, bo Gmina
musi zapewniæ lokale socjal-
ne tak¿e dla eksmitowanych
ze spó³dzielni mieszkanio-
wych czy budynków innych
w³aœcicieli. - No i musimy w

pierwszej kolejnoœci w³aœnie
takim ludziom te lokale za-
pewniæ, w przeciwnym razie
gmina ponosi ogromne
koszty zwi¹zane z wnosze-
niem odszkodowania -
t³umaczy.

Mimo szczup³ej bazy lokali
socjalnych, ZGM stara siê
eksmisje przeprowadzaæ na
bie¿¹co. - To jednak s¹
ogromne koszty. Bo trzeba
przygotowaæ ów lokal socjal-
ny, potem wyremontowaæ
zwolnione przez wyeksmito-
wanych mieszkanie. Razem
w oba lokale trzeba zainwes-
towaæ oko³o 100 tys. z³. Ale
nawet mimo tych kosztów
bêdziemy walczyæ z tymi, co
nie p³ac¹ - mówi Pawe³ No-
wacki.

ROCH

B. Zmarzlik i Ł. Maliszewski razem zamalowali obraźliwe napisy
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Będą eksmisje za niepłacenie czynszu
Zaczyna siê zdecydowana walka z lokatorami, którzy nie p³ac¹ czynszu za zajmowane mieszkania.
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- ¯yje pan remontami w
mieœcie?

- Jak ka¿dy zapewne
mieszkaniec, który interesuje
siê wszystkim co jest wa¿ne
w danej chwili i dotyczy jego
miasta. 
- Jakie wnioski wyci¹ga
pan z obserwacji g³ównych
remontów, czyli ulic Sikor-
skiego, Kostrzyñskiej oraz
Kazimierza Wielkiego?

- Pamiêtam, ¿e za po-
przedniej kadencji w³adz sa-
morz¹dowych najwiêkszym
problemem by³y opóŸnienia.
Mamy now¹ kadencjê, a
opóŸnienia pozosta³y. Nie-
stety, ale przyczyny tego s¹
ró¿ne, dlatego jako radni
czêsto apelujemy do
urzêdników, ¿eby przygl¹dali
siê tym k³opotom i starali siê
znajdowaæ optymalne spo-
soby na ich minimalizowa-
nie. Mo¿e nale¿y lepiej kon-
struowaæ umowy, mo¿e cza-
sami, w uzasadnionych
przypadkach, trzeba bardziej
stanowczo siêgaæ po roz-
wi¹zania prawne. Z drugiej
strony, jak spojrzymy poza
nasze gorzowskie okienko,
okazuje siê, ¿e w wiêkszoœci
miast problemy s¹ podobne,
choæ s¹ równie¿ takie, gdzie
w³adze lokalne zdecydowa-
nie lepiej sobie radz¹. 
- Czyli opóŸnienia pana
martwi¹?

- Jako mieszkaniec nie
mam na to wp³ywu i mo¿e
dlatego staram siê pocie-
szaæ, ¿e te remonty nieba-
wem siê skoñcz¹. Nale¿y te¿
rozumieæ, ¿e to miasto jest
zak³adnikiem rynku wyko-
nawcy, dlatego zachêca³bym
jednak do wiêkszej cierpliwo-
œci. Pilnujmy tych prac, mo-
tywujmy budowlañców do
szybkiej ich realizacji, ale nie
stresujmy siê nadmiernie. 
- Czy Gorzów ma pro-
blem ze swoj¹ filharmo-
ni¹?

- Je¿eli pos³uchamy
ró¿nych opinii, przyjrzymy
siê temu wszystkiemu co
siê dzieje, to mo¿na u¿yæ
takiego stwierdzenia. Z jed-
nej strony rozmawiamy o
potrzebie utrzymania przez
filharmoniê pe³nej autono-
mii, z drugiej miasto nie jest
w stanie zorganizowaæ we
wspó³pracy z t¹ instytucj¹
¿adnej powa¿nej uroczysto-
œci. Przyk³adem niech bêd¹
urodziny miasta 2 lipca. Za-
miast piêknego wydarzenia
w filharmonii spotkaliœmy

siê w skromnej sali sesyj-
nej. 
- O nieporozumieniach
mówiliœmy ju¿ przed kilko-
ma laty, czego efektem
by³o odejœcie najpierw dy-
rektor Ma³gorzata Pery,
potem dyrygent Moniki
Woliñskiej. Dzisiaj jakby
historia siê powtarza³a,
choæ nikt jeszcze nie wy-
sy³a na trawkê dyrektora
Mariusza Wróbla. Co na-
le¿y zrobiæ, ¿eby
wspó³praca siê rozwija³a a
nie stawa³a siê zarzewiem
nowych konfliktów?

- Nale¿y znaleŸæ z³oty œro-
dek. W mojej ocenie filhar-
monia musi byæ otwarta dla
miejskich potrzeb. Nie
wierzê, ¿e nie da siê pogo-
dziæ prób muzyków z organi-
zacj¹ jakiegoœ miejskiego
wydarzenia, bo przecie¿
wszystkie uzgodnienia s¹
prowadzone z
wystarczaj¹cym wyprzedze-
niem czasu. Pamiêtajmy
równie¿, ¿e filharmonia jest
instytucj¹ miejsk¹ i na-
prawdê bez sensu jest sta-
wanie okoniem w sytuacji,
kiedy na jej utrzymanie z
bud¿etu miasta s¹ wydawa-
ne miliony z³otych. S¹ to pie-
ni¹dze mieszkañców i dla
mieszkañców filharmonia
powinna byæ dostêpna.
- Czy zmiany w statucie
tej instytucji nie ogranicz¹
jej autonomii?

- Powiedzia³bym inaczej, ¿e
jest to pomarañczowe œwia-
te³ko zapalone dla dyrekcji,
¿e powinna jednak coœ w
swoim postêpowanie zmie-
niæ, aczkolwiek nigdy nie ma

sytuacji zero-jedynkowej.
Mam nadziejê, ¿e niebawem
w ciszy gabinetu zostanie
wypracowany odpowiedni
model, na bazie którego ta
wspó³praca poprawi siê z ko-
rzyœci¹ dla wszystkich stron.
- Akademia im. Jakuba z
Parady¿a w Gorzowie chce
otworzyæ kierunek pielêg-
niarski. Jest to dobry po-
mys³? 

- Tak, to jest dobre myœle-
nie. Pamiêtam, ¿e ju¿ taki
pomys³ by³ w odniesieniu do
naszej filii poznañskiego
AWF-u, ale nie zosta³ do dzi-
siaj zrealizowany. O tym, ¿e
brakuje nam na rynku
pielêgniarek, wszyscy do-
skonale wiemy. Szczególnie
w Gorzowie, gdzie trzeba lik-
widowaæ ³ó¿ka w szpitalu ze
wzglêdu na niedobór bia³ego
personelu. Oczywiœcie na-
le¿y liczyæ siê z tym, ¿e
czêœæ nowo wykszta³conych
pielêgniarek skorzysta z lep-
szych warunków choæby w
Niemczech czy Anglii i tam
mo¿e wyjechaæ, ale nie
mo¿emy na to patrzeæ, bo
nie wszyscy wyjad¹. 
- Skoro wspomnieliœmy o
naszych uczelniach, czy
pana zdaniem jest jeszcze
nadzieja na ich po³¹czenie
w sytuacji, kiedy istnieje
taka mo¿liwoœæ praktycz-
nie tylko do koñca wrze-
œnia?

- Rozmowy, negocjacje,
mediacje trwaj¹ - jak pami-
êtam - od wielu lat. Nic z te-
go na razie nie wysz³o.
- Wczeœniej jednak nie
by³o korzystnych ku temu
warunków. Dopiero obec-

na ustawa ministra Gowi-
na daje tak¹ szansê.

- Zgoda, ale mamy w usta-
wie zapisan¹ równie¿ auto-
nomiê uczelni i to jest po-
jêcie najwa¿niejsze w tym
wszystkim. Mo¿emy apelo-
waæ, zachêcaæ, mobilizowaæ,
ale skoro nie ma odpowied-
niej woli ze strony w³adz
uczelni, to nic nie zdzia³amy.
Mówi¹c o rozwoju miasta
musimy myœleæ o rozwoju
akademickoœci. Zawodowo
pracujê nie tylko w Gorzo-
wie, ale i w Zielonej Górze.
Tam d³ugo dojrzewano do
po³¹czenia uczelni i wreszcie
to zrobiono z korzyœci¹ dla
miasta i tamtejszego œrodo-
wiska naukowego. My wi-
docznie jeszcze do tego nie
dojrzeliœmy, a szkoda. Ma³e
uczelnie maj¹ mniej do za-
oferowania, co w perspekty-
wie walki o pozyskiwanie no-
wych studentów w czasach
ni¿u demograficznego jest
bardzo istotne. W takich wa-
runkach tylko silne placówki
bêd¹ w stanie przyci¹gn¹æ
m³odego cz³owieka do sie-
bie. Obawiam siê, ¿e za kilka
lat dotrze to do w³adz na-
szych uczelni, ale wtedy
bêdzie ju¿ za póŸno.
- Czy powinniœmy po-
nownie otworzyæ w Gorzo-
wie izbê wytrzeŸwieñ?

- Mówimy o ambulatorium
kontrolowanego trzeŸwienia,
bo tak swego czasu nazy-
wa³y siê te izby. Nie jestem
przekonany do tej propozycji.
Powinniœmy bardziej przeka-
zywaæ tego rodzaju zadania
organizacjom pozarz¹do-
wym. W Gorzowie tak¹ rolê

pe³ni stowarzyszenie Augu-
styna Wiernickiego, w któ-
rym to leczonych jest oko³o
150 osób. Warunkiem jest
zgoda zainteresowanego.
Wiêkszoœæ siê nie wyra¿a
jednak takiej zgody, dlatego
ludzi nadu¿ywaj¹cych alko-
holu w Gorzowie jest sporo.
Myœlê, ¿e izba wytrzeŸwieñ
nie wp³ynê³aby na zmniej-
szenie tej iloœci, bo problemy
tkwi¹ w czym innym.

- Sporo osób po spo¿yciu
alkoholu trafia jednak na
Szpitalny Oddzia³ Ratun-
kowy, a tak mog³oby tra-
fiaæ do izby?

- Policja zapewne czêsto
spotyka siê z sytuacjami, ¿e
osoba pod wp³ywem alkoho-
lu ma te¿ problemy zdrowot-
ne, dlatego odwozi je do
szpitala. Myœlê, ¿e w tym
przypadku potrzebne jest, o
ile istnieje taka mo¿liwoœæ,
zrobienie odrêbnej dla tych
pacjentów œcie¿ki, ¿eby nie
blokowali miejsca osobom z
innymi problemami zdrowot-
nymi, wymagaj¹cymi szyb-
kiej pomocy.
- Dlaczego przy rekordo-
wym bud¿ecie miasto nie
jest sk³onne wysup³aæ
wiêcej pieniêdzy na wspo-
mo¿enie wspólnot w reno-
wacji najbardziej kosztow-
nych kamienic?

- Pracuj¹c przy ulicy £okiet-
ka czêsto mam okazje prze-
chadzaæ siê star¹ czêœci¹
miasta i naprawdê ¿al mi siê
robi, kiedy patrzê na niewy-
remontowane kamienice,
które w zdecydowanej wiêk-
szoœci s¹ naprawdê piêkne.
Wœród nich mo¿na znaleŸæ
wyj¹tkowe pere³ki. Ta sub-
stancja stanowi o to¿samoœci
i wizerunku miasta. Dlatego
wszyscy powinniœmy umieæ o
to zadbaæ. Z wykszta³cenia
jestem historykiem, mam
kontakt z historykami z ca³ej
Polski i wielu z nich, jak by³o
w Gorzowie, zosta³o bardzo
pozytywnie zaskoczonych ja-
koœci¹ wielu kamieni. Jedno-
czeœnie byli zdziwieni, ¿e
przez lata niewiele zrobiliœmy,
¿eby przywróciæ blask tej za-
budowie. Mam nadziejê, ¿e
od przysz³ego roku bud¿et
miasta na ten cel bêdzie suk-
cesywnie zwiêkszany.
- Jak ocenia pan aktyw-
noœæ gorzowian w trakcie
spotkañ dyskusyjnych
przy wyborach zadañ do
realizacji w ramach
bud¿etu obywatelskiego?

- By³em na kilku spotka-
niach, w tym w swoim
okrêgu na Zakanalu, a tak¿e
na Zamoœciu. Na tym pierw-
szym by³o ponad 130 osób,
na drugim kilkadziesi¹t, co
pokazuje, ¿e ludzie bardzo
interesuj¹ siê t¹ tematyk¹.
Nie zawsze potrafi¹ znaleŸæ
wspólny jêzyk, czêsto wy-
miana zdañ jest ostra, ale
osobiœcie cieszê siê, ¿e
bud¿et obywatelski poruszy³
ludzi i zachêci³ ich do du¿ej
aktywnoœci. Tak buduje siê
spo³ecznoœæ obywatelsk¹.
Je¿eli jestem czymœ rozcza-
rowany, to jedynie spotka-
niem, gdzie omawiano inwe-
stycje ogólnomiejskie. Przy-
sz³a na nie garstka ludzi,
nawet nie wszyscy wniosko-
dawcy siê pojawili. 
- Podoba siê panu, ¿e w
ramach tego bud¿etu s¹
realizowane takie zadania
jak remonty ulic, chodni-
ków, budowa oœwietlenia?

- To jest zasadnicza kwes-
tia, na temat której dyskusja
trwa od pewnego czasu.
Racjê maj¹ ci, którzy mówi¹,
¿e s¹ to zadania w³asne
miasta. Z drugiej strony
miasto mówi, ¿e nie wszyst-
ko jest w stanie zrobiæ i po-
przez bud¿et obywatelski
chce daæ szansê mieszka-
ñcom, ¿eby mogli naprawiæ
kawa³ek chodnika, jezdni czy
postawiæ oœwietlenie. Dys-
kusji wymaga te¿ sprawa
miêkkich projektów, ponie-
wa¿ s³yszê coraz czêœciej,
¿e skoro potrzeb jest bardzo
du¿o, to wspólne grillowanie
mo¿na od³o¿yæ na lepsze
czasy.
- Niebawem w Gorzowie
pojawi¹ siê kolejne nowe
tramwaje. Pojawi³a siê pro-
pozycja, ¿eby nadaæ im
imiona znanych gorzow-
skich kobiet. Poprze pan tê
propozycje?

- Nie do koñca ten pomys³
do mnie trafia. Szczególnie,
¿e trzeba by³oby dobraæ od-
powiednie kryteria wybo-
rów, a to ju¿ mog³oby wzbu-
dziæ bardzo szerokie dys-
kusje. Tramwaje czy
autobusy s¹ narzêdziem do
poruszania siê i traktujmy je
w ca³ej okaza³oœci jako œro-
dek transportu. Znane s¹
zaœ inne mo¿liwoœci uhono-
rowania zas³u¿onych dla
Gorzowa osób i idŸmy ju¿
wczeœniej wypracowanymi
œcie¿kami.
- Dziêkujê za rozmowê.

Wspólne grillowanie można
odłożyć na lepsze czasy
Z Rados³awem Wróblewskim, radnym z klubu Platformy Obywatelskiej, rozmawia Robert Borowy

R. Wróblewski: Dyskusji wymaga też sprawa miękkich projektów
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To panie pracuj¹ce w
szpitalach w Sankt Pe-
tersburgu, Wo³gogradzie,
Czelabiñsku, Moskwie,
Samarze, Ni¿nym Nowo-
grodzie i Jekaterynburgu.
Pielêgniarki z Rosji przy-
gl¹da³y siê naszym roz-
wi¹zaniom zwi¹zanym z
przygotowywaniem leków
cytostatycznych i cytoto-
ksycznych wykorzystywa-
nych w leczeniu chorób
onkologicznych. Pielêg-
niarki by³y zainteresowane
technik¹ przygotowywania
samych leków i œrodkom
bezpieczeñstwa stosowa-
nym w  Pracowni Leku Cy-
tostatycznego. 

- W Rosji przygotowaniem
leków cytostatycznych i cyto-
toksycznych zajmuj¹ siê nie
tak jak w Polsce farmaceuci,
ale specjalnie przeszkolone
pielêgniarki. Dla naszych
placówek medycznych to za-
mierzch³a przesz³oœæ, w
Rosji - ci¹gle standard. Chc¹
to zmieniæ, ale najpierw
sprawdzaj¹ jak to wygl¹da
we wzorcowych placówkach,
takich jak ta w Gorzowie  -
mówi Dariusz £ukaszyñski -
przedstawiciel firmy
BBRAUN, na zaproszenie
której pielêgniarki przyje-
cha³y do Gorzowa.

Goœcie byli pod ogromnym
wra¿eniem wyposa¿enia i

warunków w jakich pracuj¹
farmaceuci w gorzowskim
szpitalu. 

- Ubrania przypominaj¹ce
skafander kosmiczny i nasze
lo¿e laminarne mog¹ dzia³aæ

na wyobraŸniê. Tu chodzi o
zachowanie bezpieczeñstwa
zarówno dla pacjentów, jak i
osób przygotowuj¹cych leki
dla pacjentów leczonych
chemioterapeutykami. Na-
sza pracownia zosta³a wypo-
sa¿ona w najwy¿szej klasy
nowoczesne urz¹dzenia, a
proces przygotowania leków
zosta³ zaprojektowany zgod-
nie z zasadami GMP (czyli
Praktyki Dobrego Wytwarza-
nia) tak, aby zachowaæ od-
powiednie, aseptyczne wa-
runki pracy z tego typu leka-
mi. Posiada te¿ nowoczesne
stanowiska do przygotowy-
wania leków cytostatycznych
z systemem filtracyjnym wy-

posa¿one w systemy kompu-
terowe, które pozwalaj¹ na
precyzyjne dawkowanie le-
ków stosowanych w chemio-
terapii onkologicznej - wyja-
œnia³a goœciom Jadwiga
Ho³owacz - kierownik szpital-
nej apteki. 

Pielêgniarki onkologiczne z
Rosji zobaczy³y nie tylko po-
mieszczenia Apteki i Pra-
cowni Leku Cytostatycznego
ale te¿ Oddzia³ Onkologii z
Pododdzia³em Radioterapii
Onkologicznej oraz  tê czêœæ
oddzia³u, w której pacjentom
podawana jest chemia tera-
peutyczna w trybie dzien-
nym. 

A.W.
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W Oœrodku Radioterapii
Wie lospec ja l is t ycznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie  12 lipca 2019 r.
rozpoczêto napromienianie
pacjentów, u których zasto-
sowano technikê napromie-
niania HyperArc. To unikalna
metoda leczenia nowotwo-
rów dedykowana radioterapii
polegaj¹ca na podaniu du¿ej
dawki promieniowania nie-
mal bezpoœrednio w obszar
guza, która ze wzglêdu na
swój wyj¹tkowy charakter
mo¿e byæ stosowana do na-
promieniania jednoczeœnie
wielu zmian w znacznie krót-
szym czasie. 

HyperArc jest leczeniem
technik¹ dynamiczn¹
³ukow¹ (VMAT) w po³¹cze-
niu z wykorzystaniem mo¿li-
woœci automatycznych ru-
chów sto³u i g³owicy aparatu
terapeutycznego. Napro-
mienianie pacjenta w
ró¿nych po³o¿eniach sto³u

nie wymaga od personelu
wchodzenia do bunkra,
gdzie znajduje siê akcelera-
tor, a to znacz¹co wp³ywa
na krótszy czas podawania
leczniczej dawki promieni.
Doœæ powiedzieæ, ¿e lecze-
nie trwa nie - jak przy in-
nych technikach - kilkana-
œcie czy kilkadziesi¹t minut,
ale 3-4 minuty. Aby napro-
mienianie uczyniæ jak naj-
bardziej efektywnym i za-
pewniæ nieruchom¹ pozycjê
pacjenta w trakcie leczenia,
pacjent jest unieruchomiony
w specjalnie zaprojektowa-
nym unieruchomieniu En-
compass(Qfix), po³¹czonym
z mask¹ stereotaktyczn¹,
które jest dedykowane do
techniki napromieniania Hy-
perArc.

Pierwsz¹ pacjentk¹ pod-
dan¹ tej metodzie leczenia
by³a chora na nowotwór
mieszkanka Gorzowa  ze
zmianami przerzutowymi do

oœrodkowego uk³adu nerwo-
wego. 

- HyperArc pozwala na
napromienianie w jednym
czasie wielu zmian w

oœrodkowym uk³adzie ner-
wowym. To dla nas wa¿na
chwila, bo jesteœmy drugim
oœrodkiem w Polsce, który
stosujê tê terapiê. Pierw-

szym jest Centrum Onkolo-
gii - Instytut im. Marii
Sk³odowskiej - Curie w
Warszawie - mówi dr n.
med. Edyta Wolny - Rokic-
ka, kierownik Oœrodka Ra-
dioterapii Wielospecjalis-
tycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie .
Zastosowanie HyperArc
niesie wiele korzyœci dla
pacjenta. Krótszy czas
przebywania w bunkrze i
napromieniania powoduje,
¿e pacjent jest mniej
zmêczony, ma wiêksze
szanse na zachowanie nie-
ruchomej pozycji, a samo
podanie dawki promienio-
wania jest bardziej precy-
zyjnie - dodaje dr Wolny -
Rokicka

W zale¿noœci od objêtoœci
obszaru leczonego, chory
mo¿e byæ leczony jedn¹ lub
wieloma dawkami napromie-
niania. Dziêki technologii Hy-
perArc mo¿e byæ napromie-

nianych jednoczeœnie kilka
obszarów w obrêbie mózgu.
Co wa¿ne dla pacjenta ta
forma leczenia pozwala na
maksymaln¹ ochronê zdro-
wych narz¹dów pacjenta.

- Precyzyjne naœwietlanie
wysok¹ dawk¹ na œciœle
okreœlony obszar jest po-
równywalne do leczenia
operacyjnego. Dla wielu pa-
cjentów, u których guz jest
zlokalizowany w miejscu
niedostêpnym dla chirurga
lub którzy s¹ zbyt s³abi na
klasyczny zabieg operacyj-
ny to jedyna mo¿liwa forma
leczenia - wyjaœnia dr Edy-
ta wolny-Rokicka. 

HyperArc to wci¹¿ nowa,
a nawet nowatorska meto-
da leczenia nowotworów
nie tylko w Polsce, ale i na
œwiece. W tej chwili techni-
ka HyperArc jest stosowana
tylko dla pacjentów z z no-
wotworami g³owy. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Super łuk precyzyjnie trafia do celu
HyperArc to wci¹¿ nowa, a nawet nowatorska metoda leczenia nowotworów.

Napromienianie pacjenta nie wymaga od personelu wcho-
dzenia do bunkra
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Goście byli pod ogromnym wrażeniem wyposażenia i warun-
ków w jakich pracują farmaceuci w gorzowskim szpitalu

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 W
Sz

W

r  e  k  l  a  m  a

Szpitalna apteka wzorem dla innych 
W Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim goœci³a grupa pielêgniarek z oœrodków onkologicznych w Rosji. 
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- W ramach dorocznej
konferencji dla inwesto-
rów i samorz¹dów strefo-
wych w Dobiegniewie roz-
mawiano o nowych zasa-
dach inwestowania w
obszarze Polskiej Strefy
Inwestycji. Co najbardziej
interesowa³o potencjal-
nych inwestorów?

- Obowi¹zuj¹ca ustawa
wraz z rozporz¹dzeniem
daj¹ nowe mo¿liwoœci
wspierania procesu inwe-
stycyjnego, szczególnie dla
ma³ych i œrednich przedsi-
êbiorstw oraz inicjatyw do-
tycz¹cych sektora badaw-
czego i us³ugowego. Inwes-
torzy i samorz¹dowcy s¹
zainteresowani jak najlep-
szymi warunkami do rozwo-
ju gospodarczego, wiêc
przedstawione zagadnienia
dotycz¹ce wsparcia proce-
su inwestycyjnego cieszy³y
siê du¿ym zainteresowa-
niem. Podobnie, jak mo¿li-
woœci dalszego inwestowa-
nia w zak³adach, które ju¿
funkcjonuj¹ w Strefach i
maj¹ prorozwojowe plany
na przysz³oœæ.
- Ka¿da nowoœæ niesie
ze sob¹ pewne ryzyko.
Czy przedsiêbiorcy roz-
wa¿aj¹cy inwestycjê w ra-
mach nowych uregulo-
wañ prawnych zwracaj¹
szczególn¹ uwagê na ja-
kieœ elementy, które
mog¹ stanowiæ dla nich
barierê przy realizacji in-
westycji?

- Przedsiêbiorcy chc¹
mieæ pe³n¹ wiedzê na te-
mat pomocy publicznej i
bardzo czêsto pytaj¹ o
techniczne i prawne aspek-
ty sk³adania aplikacji i rozli-
czania pomocy publicznej.
Zawsze otrzymuj¹ od nas
fachow¹ pomoc w tym za-

kresie. Wszystkie w¹tpliwo-
œci s¹ wyjaœniane i ca³y
proces ubiegania siê o de-
cyzje o wsparciu jest o wie-
le ³atwiejszy i dostêpny,
szczególnie dla mikro i
ma³ych podmiotów gospo-
darczych. Kolejna wa¿na
sprawa, z ich punktu widze-
nia, to potencja³ pracowni-
czy. Preferowane s¹ obsza-
ry maj¹ce na swoim terenie
znacz¹c¹ si³ê robocz¹.
Chodzi g³ównie o wy-
kszta³con¹, a wiêc dobrze
zawodowo przygotowan¹
kadrê. 
- Niedawno odby³ siê
przetarg na sprzeda¿ nie-
wielkich dzia³ek inwesty-

cyjnych w Gorzowie przy
ul. Dobrej. Niestety, ku
zaskoczeniu nawet ma-
gistratu nie by³o
chêtnych. Jest to powód
do zmartwienia, czy po
prostu trzeba cierpliwie
promowaæ ten obszar do
inwestowania?

- Miasto Gorzów przygoto-
wa³o naprawdê atrakcyjne
tereny inwestycyjne dla
ma³ych i œrednich przedsi-
êbiorstw, których mo¿li-
woœæ nabycia by³a przed-
stawiana na targach czy w
prasie. Podobno, takie
przynajmniej informacje do-
ciera³y z magistratu, zainte-
resowanie ofert¹ by³o du¿e,

st¹d brak sprzeda¿y jest
bardzo zaskakuj¹cy.
Zw³aszcza, ¿e jesteœmy w
okresie dobrej koniunktury.
Ca³a ta sytuacja pokazuje
jednak, i¿ nie jest ³atwo
przyci¹gn¹æ nowych inwes-
torów, a budowa oferty in-
westycyjnej jest wyma-
gaj¹cym zadaniem. Wi-
docznie wa¿na jest w tym
przypadku cierpliwoœæ i dal-
sze rozmowy z potencjalny-
mi inwestorami. Dlatego nie
zniechêca³bym siê, ale da-
lej promowa³bym najwiêk-
sze atuty zainwestowania w
tym akurat miejscu. Miejsce
jest szczególne, choæby ze
wzglêdu na infrastrukturê

drogow¹. W pobli¿u jest
droga S3, a za pó³tora roku
bêdziemy mieli dwupasmow¹
ulicê Szczeciñsk¹. Wa¿ne jest
ustalenie przyczyn, dla których
obecni inwestorzy, pomimo
z³o¿onych wstêpnie deklaracji,
nie zdecydowali siê na kupno
oferowanych dzia³ek. Jestem
przekonany, ¿e to tylko kwes-
tia czasu, kiedy ci nabywcy
siê ostatecznie pojawi¹. 
- Kostrzyñsko-S³ubicka
Specjalna Strefa Ekono-
miczna pozostanie z go-
rzowsk¹ koszykówk¹ na
kolejny rok?

- Chcemy kontynuowaæ tê
wspó³pracê, ale o szcze-
gó³ach bêdê móg³ powie-

dzieæ za kilka tygodni.
Obecnie jesteœmy na etapie
prowadzenia rozmów i jak
wszystko zostanie ustalo-
ne, jestem przekonany, opi-
nia publiczna dowie siê o
szczegó³ach naszej umowy.
- A mo¿na ju¿ powie-
dzieæ, ¿e nasze koszykarki,
wicemistrzynie Polski za-
graj¹ w europejskich pu-
charach i w jakim osta-
tecznie sk³adzie przyst¹pi¹
do nowego sezonu?

- Tak, zespó³ zosta³
zg³oszony do rozgrywek
pucharowych. Co do budo-
wy sk³adu, jak wiemy, od
nowego sezonu uleg³y
zmianie przepisy dotycz¹ce
liczby graj¹cych Polek w
meczach ligowych. Dotych-
czas na parkiecie musia³a
przebywaæ przynajmniej
jedna, w tej chwili ten limit
zosta³ zniesiony, ale nasze
rodzime zawodniczki w
sk³adzie jednak bêd¹ mu-
sia³y byæ. Zakontraktowali-
œmy w tej sytuacji szeœæ
zagranicznych koszykarek,
bo taki w praktyce jest li-
mit. Nie oznacza to, ¿e pra-
ce nad budow¹ dru¿yny za-
koñczyliœmy. Ca³y czas ob-
serwujemy rynek,
poniewa¿ jeszcze przed
rozpoczêciem rozgrywek,
jak ju¿ w czasie ich trwa-
nia, mo¿na przecie¿ doko-
naæ korekt. Oczywiœcie
wszystko w granicach
mo¿liwoœci finansowych.
Mogê jednak zapewniæ, ¿e
uczynimy wszystko, ¿eby
poziom prezentowany przez
zespó³ w nadchodz¹cych
rozgrywkach ligowych i pu-
charowych by³ zbli¿ony do
tego, jaki mieliœmy w minio-
nym sezonie.

- Dziêkujê za rozmowê.
RB

Potrzebna jest w tym przypadku
cierpliwość i spokój
Rozmowa z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz klubu AZS AJP Gorzów

Krzysztof Kielec, prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz klubu AZS AJP Gorzów
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Rozwój technologii, który
obserwujemy na przestrzeni
ostatnich lat, spowodowa³ ko-
niecznoœæ zmian w sposo-
bach kszta³cenia przysz³ych
in¿ynierów. Kluczowa sta³a
siê w tym zakresie wspó³pra-
ca uczelni z szeroko pojêt¹
gospodark¹. Kierunki studiów
in¿ynierskich prowadzone na
Wydziale Technicznym Aka-
demii im. Jakuba z Parady¿a
w Gorzowie Wielkopolskim, tj.
automatyka i robotyka, infor-
matyka, mechanika i budowa
maszyn, energetyka oraz
in¿ynieria bezpieczeñstwa,
jak i mechanika i budowa ma-
szyn na poziomie magister-
skim, realizuj¹ profil praktycz-
ny, co zwi¹zane jest z obec-
noœci¹ w procesie kszta³cenia
firm otoczenia spo³eczno-gos-
podarczego. Na Wydziale
Technicznym zajêcia prowa-
dzone s¹ przez nauczycieli
posiadaj¹cych doœwiadczenie
zawodowe zdobyte poza
uczelni¹, dziêki czemu Wy-
dzia³ Techniczny dynamicznie
rozwija wspó³pracê z firmami i
instytucjami, ukierunkowany-
mi na nowoczesne technolo-
gie i ci¹g³y rozwój we

wspó³pracy z nauk¹. Dotych-
czasowa wspó³praca to m. in.
udzia³ przedstawicieli firm w
Konwencie Wydzia³u, wizyty
studyjne i zajêcia warsztato-
we studentów w zak³adach
pracy. Udzia³ firm w budowie
procesu kszta³cenia zapew-
nia jego dostosowanie do po-

trzeb rynku pracy, a potrzebê
takiej wspó³pracy i jej wysok¹
ocenê potwierdzaj¹ raporty
zespo³ów wizytuj¹cych kie-
runki prowadzone w Wydziale
przez Polsk¹ Komisjê Akredy-
tacyjn¹. 

Codzienna obecnoœæ firm w
¿yciu Wydzia³u Technicznego

przyczyni³a siê równie¿ do po-
jawienia siê w ubieg³ym roku
akademickim koncepcji stu-
diów dualnych. Dziêki zaan-
ga¿owaniu siê w przedsiêwzi-
êcie Kostrzyñsko-S³ubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej oraz Lubuskiego Klastra
Metalowego firmy z naszego

regionu wyrazi³y chêæ
wspó³pracy w zakresie pro-
wadzenia studiów dualnych i
zatrudniania przysz³ych ab-
solwentów. Dla obecnych i
przysz³ych studentów ozna-
cza to mo¿liwoœæ uczestnict-
wa w studiach, prowadzonych
w bardzo œcis³ej wspó³pracy z
przedsiêbiorstwami, których
podstawow¹ cech¹ jest
po³¹czenie studiowania z
prac¹ zawodow¹ studenta -
sta¿em, w zak³adzie pracy.
Dotychczas absolwent Wy-
dzia³u Technicznego zdoby-
wa³ doœwiadczenie podczas
trzymiesiêcznych praktyk za-
wodowych oraz wspomnia-
nych wizyt studyjnych i zajêæ
warsztatowych u pracodaw-
ców. Zgodnie z za³o¿eniami
studiów dualnych w czasie
3,5 roku studiów od 6 a¿ do
20 miesiêcy bêdzie zdobywa³
doœwiadczenie w konkretnym
zak³adzie pracy. Takie roz-
wi¹zanie gwarantuje gruntow-
ne kszta³cenie praktyczne, co
umo¿liwia podjêcie zatrudnie-
nia na takich stanowiskach
jak programista, administrator
systemów komputerowych,
projektant sieci komputero-

wych, mened¿er produktu,
specjalista ds. przygotowania
produkcji, specjalista ds. za-
rz¹dzania produkcj¹, techno-
log, konstruktor, specjalista
ds. jakoœci, elektroenergetyk,
specjalista ds. odnawialnych
Ÿróde³ energii, automatyk, ro-
botyk i wiele innych w zakre-
sie szeroko pojêtych nowych
technologii.

Obecnie trwa nabór na
wszystkie oferowane przez
Wydzia³ Techniczny Akade-
mii im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielopolskim,
gdzie oprócz udzia³u w trady-
cyjnych wyk³adach, laborato-
riach, projektach i æwicze-
niach, studenci bêd¹ podej-
mowaæ pracê w ponad 40
du¿ych, ma³ych i œrednich fir-
mach naszego regionu. Po-
zwoli to studentom nie tylko
na zdobycie kluczowych kwa-
lifikacji i kompetencji, ale
tak¿e na zdobycie doœwiad-
czenia i pracy ju¿ na etapie
studiów. 

dr in¿. ALEKSANDRA 
RADOMSKA-ZALAS

Prodziekan ds. organizacji i rozwoju
Wydzia³ Techniczny Akademii im.

Jakuba z Parady¿a

Nauka i praca już na etapie studiów
Na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Parady¿a kszta³ci siê kluczowe dla gospodarki kadry. 

Proces kształcenia dostosowany jest do potrzeb rynku pracy
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St¹d w tym miesi¹cu budzi
siê w nas zatroskanych o losy
polskiego spo³eczeñstwa,
szczególna wra¿liwoœæ na
problemy zwi¹zane z alkoho-
lizmem. Wiele naszych ro-
dzin, a mo¿e i wszystkie,
maj¹ w swych domach
przyk³ady tragedii zwi¹zanych
z uzale¿nieniem od alkoholu.
Ja, z racji mojej dzia³alnoœci
spo³ecznej mam widok tych
problemów niemal codziennie
i boli mnie to, ¿e osób pija-
nych W Gorzowie przybywa,
widzimy ich na ulicach i przy
sklepach, w parkach i na bul-
warze. Na jednej tylko ulicy
S³onecznej sklepów z alkoho-
lem jest kilkanaœcie - wiêcej
ni¿ w 500 tysiêcznym Göte-
borgu. W budynku po zlikwi-
dowanej filii PKO BP, przy ul
S³onecznej powsta³ sklep
spo¿ywczy, w odleg³oœci
mo¿e 20 metrów od budynku
Centrum Charytatywnym im.
Jana Paw³a II. Pomyœla³em,
¿e to dobrze, przychodz¹cy
do Centrum Charytatywnego
i mieszkañcy z  pobliskich
bloków bêd¹ mieli blisko i wy-
godny dobry sklep i na pewno
bez alkoholu. Wa¿ne, pomy-
œla³em, ¿e nie „knajpa” lub ja-
kiœ „szemrany„ klub m³od-
zie¿owo-towarzyski. Tym no-
wym sklepem mo¿e bym siê
dalej nie zainteresowa³ gdyby
nie taki oto przypadek dziew-
czynki, mo¿e dziesiêciolet-
niej, która ze zgorszeniem do
mnie krzyczy: „Proszê Pana,
proszê Pana, niech Pan zo-
baczy co ten pijany tam przy
tym nowym sklepie robi, pra-
wie go³y i siê publicznie za³at-
wia”. Na mój stanowczy g³os
zareagowa³ ten pijak i co trze-
ba schowa³ z publicznego wi-
doku. Przynajmniej na parê
godzin plac przed tym skle-
pem z pijaków opustosza³.
Pozosta³y po nich puszki po
piwie, butelki po wódce i wiele
buteleczek po ma³ych
„ma³pkach” kupowanych naj-
czêœciej na rannego kaca i
wieczorem na szybk¹ „setê”.
Te „ma³pki” to szatañski wy-
nalazek zwiêkszaj¹cy
spo¿ycie alkoholu, bo ma³e i
tanie, skrojone sprytnie na
m³odzie¿ow¹ kieszeñ. 

W Gorzowie takich sklepów
jest ok. 250, a tych z winem i
piwem niewiele mniej. Wiêcej
ni¿ sklepów z chlebem. W
Szwecji, Norwegii czy w USA
by³oby ich z wódk¹ w takiej

miejscowoœci, jak Gorzów nie
wiêcej jak cztery, piêæ.  W ok.
300 tysiêcznym Malmö jest
ich szeœæ. Polska alkoholem
p³ynie! Statystyki mówi¹, ¿e
na g³owê Polaka przypada
rocznie ponad 11 litrów czys-
tego alkoholu, a upijaj¹ siê ju¿
nawet trzynastoletnie dzieci.
Dostêpnoœæ sklepów z alko-
holem w Polsce jest bardzo
wysoka. W 2014 roku
wa¿nych by³o 328 519 zezwo-
leñ na sprzeda¿ alkoholu, na
jeden punkt sprzeda¿y alko-
holu przypada 273 osoby. Na-
wet liberalna UE zaleca jeden
sklep z wódk¹ na 1000
mieszkañców. Wed³ug PAR-
PA czas antenowy reklam pi-
wa w 2014 roku wyniós³
90630 minut w telewizjach ko-
mercyjnych oraz 25589 minut
w telewizji publicznej. Piwo
te¿ uzale¿nia. 38% mê¿czyzn
i 10 % kobiet siêga co naj-
mniej raz w tygodniu po alko-
hol. W œwiatowym rankingu
jesteœmy w niechlubnej
czo³ówce, trochê wyprzedza
nas Bia³oruœ. Panie w pija-
ñstwie dorównuj¹, w wielu
œrodowiskach, panom. Wino
podawane jest paniom o
³agodnym smaku i elegan-
ckich, kolorowych butelkach,
dlatego ³atwo po nie siêgaj¹ i
³atwo wpadaj¹ w ten sposób
w pu³apkê uzale¿nienia.  Al-
kohol jest w Polsce relatywnie
tani. Za przeciêtn¹ pensjê
mo¿na go kupiæ w iloœci 175
butelek 0,5 l wódki, a jeszcze
kilka lat temu znacznie mniej.
Dyrektor PARPA wystosowa³
list do prezydentów i burmist-
rzów miast w Polsce z ape-
lem o bardziej rozs¹dn¹ poli-
tykê wobec alkoholu. W
œwietle obecnego prawa do-
stêp do alkoholu mog¹ ogra-
niczaæ tylko samorz¹dy. Od
tego czasu - jak mówi dyrek-
tor- jakby na z³oœæ, liczba
punktów sprzeda¿y alkoholu
znacznie wzros³a wraz ze
spo¿yciem.  

Na sesji 5 wrzeœnia 2018 ro-
ku (http:/naszemiasto.pl/
{http://gorzowwielkopolski.na-
szemiasto.pl/}) radni Gorzowa
zgodzili siê na utrzymanie do-
tychczasowego limitu skle-
pów z alkoholem i nie zmniej-
szyli ich iloœci. W Polsce  po-
nad 40 samorz¹dów
ustanowi³o miejsca wolne od
zakazu picia alkoholu, m.in.
Warszawa, która zezwoli³a na
picie nad Wis³¹. W³adze Go-

rzowa te¿ skorzysta³y z mo¿li-
woœci „odst¹pienia od zaka-
zu” i atrakcyjny bulwar prze-
kaza³y pij¹cym napoje alko-
holowe, by mo¿na tam by³o
piæ  piwo i wino do 8% od
1900 do 400. Przeciw zezwo-
leniu na picie alkoholu na bul-
warze nadwarciañskim by³o
tylko 5 radnych (PiS i niezrze-
szony Robert Ja³owy). I w taki
sposób na przy warciañski
bulwar wieczorem wkroczyli
legalnie pijacy, a wœród nich
„spokojnie” pij¹ca m³odzie¿,
¿e strach tam iœæ. 
W tym sierpniowym mie-
si¹cu „symbolicznej trze-
Ÿwoœci” warto chwilê za-
trzymaæ siê nad skutkami
pijañstwa. Na podstawie
opublikowanych badañ (Roi-
zen)  stwierdzono, ¿e w mo-
mencie pope³nienia prze-
stêpstwa pod wp³ywem alko-
holu by³o  powy¿ej 86%
zabójców, 37% sprawców na-
padów, 60% osób dopusz-
czaj¹cych siê przestêpstw na
tle seksualnym, powy¿ej 57%
mê¿czyzn i 27% kobiet zaan-
ga¿owanych w przemoc do-
mow¹. Przypadki nadu¿yæ
seksualnych wobec dzieci
lub ich zaniedbywania s¹

czêstsze wœród kobiet z pro-
blemami alkoholowymi ni¿
wœród kobiet bez tego typu
problemów. Picie alkoholu w
wieku nastoletnim wp³ywa na
zaburzenie rozwoju mózgu.
M³ody cz³owiek by podj¹æ bar-
dziej ryzykowne kroki potrze-
buje impulsu, a alkohol odsu-
wa strach przed pope³nieniem
przestêpstwa. Dla nastolat-
ków alkohol jest jednym z naj-
bardziej dostêpnych œrodków
psychoaktywnych - jest nar-
kotykiem. Statystyki wyka-
zuj¹, i¿ w wieku 12-18 lat ok.
90% m³odzie¿y mia³o kontakt
z alkoholem. Warto zapoznaæ
siê z badaniami w tym zakre-
sie w Gorzowie - s¹ za-
trwa¿aj¹ce.  Podatnoœæ m³od-
zie¿y na uzale¿nienie jest
znacznie wy¿sza ni¿ u osób
doros³ych. Wp³yw alkoholu na
dzia³ania przestêpcze jest
ogromny. U 25% nieletnich
sprawców zabójstw, 10%
sprawców gwa³tów i 5%
sprawców kradzie¿y i rozbo-
jów stwierdzono nietrze-
Ÿwoœæ. Alkohol wy³¹cza em-
patiê, t³umi lêk przed kar¹ i
zahamowania, pobudza agre-
sywnoœæ, prowadzi do wzros-
tu przestêpstw drogowych,

gdy¿ prowokuje do brawury.
Stê¿enie we krwi ok. 1 promi-
la wprowadza osobê w fazê
dysforyczn¹, co oznacza po-
prawê nastroju, zwiêkszenie
pewnoœci siebie, zaburzenie
psychomotoryczne i w spo-
strzeganiu. W tej fazie upoje-
nia alkoholowego pope³niane
s¹ najczêœciej czyny chuliga-
ñskie i kradzie¿e. Stê¿enie od
1 do 2 promili prowadzi do fa-
zy euforycznej - obni¿enia
zdolnoœæ rozumienia uczuæ,
pragnieñ i relacji innych osób
oraz nawi¹zywania kontaktów
z ludŸmi, zaburzeñ krytycyz-
mu, zwiêkszenia popêdów. W
tej fazie czêsto dochodzi do
zabójstw, gwa³tów, molesto-
wañ i przemocy seksualnych,
pobiæ, a tak¿e samobójstw.
Stê¿enie alkoholu we krwi si-
êgaj¹ce od 2 do 3 promili
oznacza fazê ekscytacyjn¹,
charakteryzuj¹c¹ siê zaha-
mowaniem uczuciowoœci
wy¿szej i procesów myœlo-
wych oraz krytycyzmu, zabu-
rzeniami mowy i równowagi,
wymiotami. W takim stanie
osoby bêd¹ce pod wp³ywem
alkoholu pope³niaj¹ czyny
szczególnie agresywne. 
Picie napojów alkoholo-
wych w okresie dojrzewa-
nia spowolnia rozwój móz-
gu. Badania ESPAD w 2005
roku pokaza³y, ¿e ponad 20%
siedemnastolatków bra³o
udzia³ w bójce w zwi¹zku z al-
koholem.  Dane zebrane
przez Alcohol Action Ireland
wskazuj¹, ¿e 64% nastolat-
ków w przedziale wieku od 13
do 17 roku ¿ycia próbowa³a, a
prawie po³owa z nich
spo¿ywa alkohol ka¿dego
miesi¹ca. Potwierdzaj¹ to te¿
badania wœród m³odzie¿y go-
rzowskiej. W 2011 roku zano-
towano wzrost udzia³u  nie-
trzeŸwych wœród osób po-
pe³niaj¹cych przestêpstwa w
ka¿dej z wybranych kategorii
- alarmuje PARPA. W 2011
roku w Polsce pod wp³ywem
alkoholu by³o 71% podejrza-
nych o pope³nienie gwa³tu i a¿
81% - morderstwa. Podobnie
jest z molestowaniem se-
ksualnym. Alkohol dzia³a mo-
tywuj¹co i odhamowuje po-
pêdy - t³umaczy terapeutka dr
Ewa Woydy³³o-Osiatyñska.
Wskutek spo¿ycia alkoholu
ginie w Polsce 10 tysiêcy
osób rocznie.  Wyniki badañ
pokazuj¹, ¿e picie alkoholu w
ci¹¿y mo¿e mieæ wp³yw na

zdrowie kilku pokoleñ (rów-
nie¿ wnuków). Picie alkoholu
przed zajœciem w ci¹¿ê, rów-
nie¿ wp³ywa na zdrowie
dziecka (the Binghamton Uni-
versity in New York). Stwier-
dzono, ¿e spo¿ywanie nawet
niewielkich iloœci alkoholu w
ci¹¿y mo¿e zwiêkszaæ ryzyko
predyspozycji do uzale¿nienia
od alkoholu bezpoœrednio
dziecka ciê¿arnej kobiety, jak
równie¿ wnuków i prawnuków.
Kobiety lekcewa¿¹ rakotwór-
cze dzia³anie alkoholu.  P³odo-
wy Zespó³ Alkoholowy (FAS)
jest u nas nierozumiany i zbyt
rzadko diagnozowany. W Pol-
sce 30% kobiet bêd¹c w ci¹¿y
pije alkohol. Jak twierdz¹ eks-
perci w Polsce ¿yj¹ miliony
osób z FAS. Choroba ta po-
wstaje u dziecka w ¿yciu
p³odowym, kiedy jego mama
bêd¹c w ci¹¿y spo¿ywa napo-
je alkoholowe. Osoby z FAS
czêsto rodz¹ siê z mniejsza
wag¹ urodzeniow¹, wadami
serca i mózgu, trudnoœciami
w nauce, deficytami intelek-
tualnymi i wychowawczymi. 

Nadu¿ywanie alkoholu
s³usznie uwa¿ane jest za
Ÿród³o z³a, nieszczêœæ, pro-
blemów spo³ecznych i tragedii
rodzinnych. G³ównym wino-
wajc¹ tego „Eldorado” dla
przemys³u alkoholowego jest
Ustawa o wychowaniu w trze-
Ÿwoœci i przeciwdzia³aniu al-
koholizmowi, która po przez
kilkadziesi¹t jej zmian w ko-
ñcu zosta³a „ulepszona” jakby
pod dyktando lobby alkoholo-
wego. Ekonomista prof. Wi-
told Modzelewski opisa³ me-
chanizm tworzenia w Polsce
prawa, które s³u¿y interesom
okreœlonej grupie, a nie
ogó³owi spo³eczeñstwa. Na-
zwa³ to biznesem legislacyj-
nym (w: Repolonizacja Polski,
Wyd. Bia³y Kruk). Rzeczywi-
œcie, ¿eby do bud¿etu
wp³ynê³o kilkanaœcie miliar-
dów z³otych z przemys³u alko-
holowego to spo³eczeñstwo
musi wypiæ napojów alkoholo-
wych na kwotê ponad 50 mld.
z³., a przy tym szkód spo³ecz-
nych jest ponad drugie tyle.
Prof. Modzelewski ma racjê.
Tylko dlaczego o tym nie
wiedz¹ politycy, radni i  w³ad-
ze miasta?  O tym szcze-
gó³owo napiszê we wrzeœniu,
przed Kongresem TrzeŸwoœci
Ziem Zachodnich, który od-
bêdzie siê w Parady¿u br.

AUGUSTYN WIERNICKI

Pod wpływem alkoholu
złe rzeczy się dzieją
Miesi¹c sierpieñ od wielu lat jest tradycyjnie miesi¹cem refleksji nad polsk¹ trzeŸwoœci¹.  

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes  Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.
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- Barek, prowadzisz klub
Magnetofon, który nie
wszystkim jest jednak zna-
ny. Co to jest za miejsce?

- Magnetofon to jest miejs-
ce, w którym swój program
realizuje Fundacja Magneto-
fon, czyli ja  kilka innych
osób z gorzowskiego œrodo-
wiska, niedawno zwanego
jeszcze m³odym (œmiech),
ale to ju¿ nie jest prawda, bo
wszyscy ju¿ mamy powy¿ej
30 lat. To takie miejsce, które
próbuje, doœæ podobnie jak
Centrala, jak Sejf, przemyciæ
do miasta ró¿ne muzyczne
zjawiska, które w innych
miejscach w ogóle by nie za-
istnia³y. Gramy tak¿e mu-
zykê elektroniczn¹. W zasa-
dzie jeœli chodzi o gatunki
muzyczne, to jesteœmy bar-
dzo otwarci, bo gramy od
jazzu po ciê¿k¹ muzykê me-
talow¹, a nawet techno.
Wszystko siê tu wydarza. No
i nazywa siê ci¹gle nas
scen¹ alternatywn¹, ekspe-
rymentaln¹. Ca³y czas mówi
siê o nas - awangardowi mu-
zycy, którzy ci¹gle czegoœ
poszukuj¹. 
- Mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e jest to scena off, na któ-
rej spotykaj¹ siê ci, co siê
nie mieszcz¹ w g³ównym
nurcie muzycznym?

- Myœlê, ¿e w tych trzech
klubach ³¹cznie w³aœnie tak
siê dzieje. Ale przychodz¹ tu
do nas ró¿ni ludzie. Jeste-
œmy bardzo otwarci, nie jes-
teœmy hermetyczni. To
wszystko, co tu siê wydarza,
dzieje siê miêdzy kultur¹ a
rozrywk¹. 
- Jak siê udaje w mieœcie
takim jak Gorzów prowa-
dziæ w³aœnie taki klub?

- Strasznie ciê¿ko, ale we-
so³o. 
- Co znaczy - strasznie
ciê¿ko?

- Jak wszystkie takie miejs-
ca borykamy siê co miesi¹c
z op³atami. Warto te¿ dodaæ,
¿e w Magnetofonie jest poza
nasz¹ fundacj¹ kilka innych
organizacji. Ma tu swój k¹cik
Fundacja Kota Dziwaka.
Dzia³a Spó³dzielnia Pracy
Woreczek, która prowadzi
nasz bar. Mamy te¿ salê
prób, w której spotykaj¹ siê
ró¿ni muzycy, ¿eby sobie
pograæ. Od jakiegoœ czasu
jest te¿ grupa m³odych DJ-
ów i producentów muzycz-
nych. Jednym s³owem jest tu
du¿o ludzi, którzy chc¹ coœ
robiæ. 
- A co jeszcze jest trud-
ne?

- Trudne jest te¿ pogodze-
nie siê z tym, ¿e Gorzów jest
miastem takim, jakim jest,

czyli miastem, które ma swo-
je sezony. 
- Co rozumiesz pod tym
okreœleniem?

- Znaczy to tyle, ¿e miêdzy
wiosn¹ a jesieni¹ s¹ takie
dni, kiedy nic kompletnie siê
nie dzieje. I mimo ¿e
wszêdzie wszyscy coœ robi¹,
to nic nie ma. I choæ s¹ ja-
kieœ wydarzenia zapowie-
dziane, ktoœ przy tym praco-
wa³, posz³y og³oszenia o wy-
darzeniu, a jak przychodzi co
do czego, to nie zjawia siê
nikt. Wchodzi siê do jednego
klubu, a tam mo¿e z piêæ
osób, wchodzi siê do drugie-
go klubu, a tam s¹ mo¿e trzy
osoby. Sprowadza siê na-
prawdê jak¹œ ciekaw¹
postaæ, któr¹, wydawa³oby
siê, wszyscy chc¹ zobaczyæ,
a tu przychodzi raptem dzie-
siêæ osób na koncert. I to siê
wydarza notorycznie, co ja-
kiœ czas. Ca³y czas jest hu-
œtawka pomiêdzy dniami,
kiedy potrafi przyjœæ na-
prawdê du¿a grupa ludzi,
czasami nawet bardzo du¿a,
¿e trzeba ograniczaæ wstêp
do klubu, a na co drug¹ im-
prezê przychodzi garstka. I
to mimo naprawdê du¿ego
nak³adu pracy w³o¿onego w
organizacjê. I to jest specyfi-
ka Gorzowa. 
- A w takim razie na czym
polega owa weso³oœæ w
prowadzeniu klubu?

- Weso³e jest to, ¿e robiê
to, co lubiê. I ludzie, którzy tu
s¹, te¿ robi¹ to, co lubi¹. 
- Lubisz siê borykaæ z
op³atami, organizacj¹ kon-
certów?

- Lubiê organizowaæ kon-
certy. Lubiê organizowaæ wy-
darzenia. Lubiê patrzeæ, jak
ludzie siê spotykaj¹ i dobrze
siê bawi¹. Nawet jeœli jest
ma³o ludzi na koncercie, to

muzycy s¹ z regu³y zawsze
bardzo zadowoleni. Wiesz,
podobnie jest we wszystkich
miastach œrednich i ma³ych,
nie tylko w Gorzowie. A w
du¿ych miastach te¿ jest
trudna sytuacja, poniewa¿
jest odwrotnie. Tam jest
klêska urodzaju. Dla
przyk³adu w Warszawie
mo¿e byæ jednego dnia ze
200 dobrych imprez, a w tym
cztery czy piêæ, na których
wszyscy chc¹ byæ. A reszta
ma publicznoœæ tak¹, jak w
Gorzowie, czyli piêæ osób.
Tak w³aœnie jest, w du¿ych
miastach klêska urodzaju, w
ma³ych pla¿a. Ludzie wol¹
pojechaæ nad jezioro. Albo
pada deszcz i siê nie wycho-
dzi z domu, bo nie. No i tak
to jest. Ale jak muzycy przy-
je¿d¿aj¹, i tak siê ciesz¹. Bo
mog¹ zagraæ. Zwróæ uwagê,
¿e kapele generalnie koncer-
tuj¹ w tych samych miastach
i klubach. Od Gdañska przez
Warszawê do Krakowa, Poz-
nania, Wroc³awia i czasem w
Szczecinie. Jak popatrzysz
na afisze, to w kó³ko poja-
wiaj¹ siê te same miasta i
miejsca. A jak siê muzycy
mog¹ wyrwaæ poza ten kr¹g,
to dla nich jest rewelacja.
Tym bardziej, ¿e Gorzów w
muzycznym œrodowisku bu-
dzi zainteresowanie.
- Naprawdê? A to z jakiej
przyczyny?

- Przecie¿ stad jest B³a¿ej
Król, ¯ó³te Kalendarze, st¹d
by³ Kawa³ek Kulki, st¹d jest
Adam Ba³dych. Tu jest parê
projektów muzycznych, które
je¿d¿¹ po Polsce. Jest kilka
intryguj¹cych nazwisk, no i
muzycy z innych miast chc¹
zobaczyæ, o co to z tym Go-
rzowem chodzi. Chc¹ zoba-
czyæ œrodowisko, otrzeæ siê
o nie. 

- I nawet jak widz¹ piêæ
osób na widowni, to te¿ siê
ciesz¹?

- No tak. Bo ciesz¹ siê z
samej obecnoœci w Gorzo-
wie. Zreszt¹ muzycy
wiedz¹, jak jest. No i mówi
siê trudno, tym razem by³o
piêæ osób, innym bêdzie
wiêcej. 
- Rozmawiamy o miejscu,
które od pewnego czasu
jest znakiem. Jest rozpo-
znawalne. Jest znakomicie
usytuowane, bo w £aŸni, w
centrum miasta. Czy wy
macie jakiekolwiek wspar-
cie od miasta?

- Mam wsparcie z Miejskie-
go Centrum Kultury. 
- To wiadomo, bo Kiero,
czyli Rafa³ Steæków tam
pracuje, a on od zawsze
siê alternatyw¹, czyli wami
zajmowa³. 

- Prawda, Kiero doskonale
nas zna. Roztacza ca³y czas
parasol ochronny. Od chyba
ju¿ 20 lat doskonale zdaje
sobie sprawê z tego, ¿e jest
tu kilka pere³, które warto
dbaæ. 
- Ma ch³op do was œwiête
nerwy. To fakt.

- No fakt. Ma œwiête nerwy,
ale te¿ zna i umie oceniæ po-
tencja³, jaki tu jest. Przecie¿
kilka ciekawych osobowoœci
tu uros³o. 
- Na czym polega to
wsparcie Miejskiego Cen-
trum Kultury?

- Pomagaj¹, kiedy coœ or-
ganizujemy. Potrafi¹
po¿yczyæ ró¿ne rzeczy. Od
czasu do czasu znajduj¹
œrodki na jakieœ imprezy dla
nas. Wspieraj¹ dobrym
s³owem i rad¹. Czasami na-
wet obecnoœci¹, co jest
wa¿ne. 
- A inne wsparcie. By³o
zainteresowanie z Urzêdu

Miasta, ¿e fajny klub nam
powsta³?

- Na Nocnym Szlaku Kultu-
ralnym wydzia³ kultury tu by³
i dobrze siê bawili.
Zauwa¿yli, ¿e tu jest fajnie.
Co zreszt¹ by³o sympatycz-
ne. Tak¿e Bogus³aw Dzieka-
ñski doskonale zdaje sobie
sprawê z tego, co robimy i
te¿ jest dla nas pomocny.
Nawet w ramach wspó³pracy
miêdzy klubami jesieni¹
chcemy zrobiæ takie wyda-
rzenie - trzy koncerty - w
Magnetofonie, Sejfie i Jazz
Clubie z jednym biletem na
wszystkie trzy. Mo¿e to bêd¹
dwa dni, zobaczymy. Jesz-
cze dyskutujemy nad
kszta³tem. 
- Mieliœmy trochê pona-
rzekaæ, ale jakoœ nam to
narzekanie nie wychodzi.

- Ja siê nie koncentrujê na
narzekaniu, na trudnych rze-
czach. Po prostu je omijam.
Wiesz, jeœli chodzi o narze-
kanie, to mo¿e warto powie-
dzieæ, ¿e Gorzów tak do ko-
ñca nie zdaje sobie sprawy z
potencja³u akurat tego œro-
dowiska. Tak siê sk³ada, ¿e
to œrodowisko jest bardziej
znane poza Gorzowem, ni¿
w mieœcie, w którym jest. Nie
chcê siê w³¹czaæ w chór
g³osów, który dowodzi, ¿e
Gorzów jest z³ym miastem.
Moim zdaniem jest tu taka
sytuacja, która dotyka œred-
niej wielkoœci miasta. Z tych
miast ludzie wyje¿d¿aj¹ do
wiêkszych. Zupe³nie niedaw-
no gra³em koncert w Pozna-
niu. Zastanawia³em siê, kto
przyjdzie i czy ktoœ. A by³o
naprawdê bardzo du¿o ludzi.
I byli to wszyscy klienci Mag-
netofonu, którzy pojechali na
studia do Poznania, a do do-
mu wracaj¹ na weekendy. Ci
ludzie, mimo ¿e jad¹ na stu-
dia, to maj¹ w sercu Gorzów,
bo miêdzy Central¹, Magne-
tofonem i Sejfem fajnie im
siê dorasta³o. Ale wybieraj¹
wiêksze miasto, bo tak jest
pragmatycznie. Chc¹ rozwi-
jaæ skrzyd³a, robiæ kariery, a
w Gorzowie nie ma takich
mo¿liwoœci. Mam wra¿enie,
¿e jakieœ 15 czy 20 lat temu
Gorzów oferowa³ jakieœ
mo¿liwoœci. Teraz tego nie
ma zupe³nie. Wówczas
miasto mia³o aspiracje wiel-
komiejskie, a teraz nie ma
ich wcale. Do Gorzowa
nap³ywaj¹ ludzie z mniej-
szych miasteczek czy wsi,
których dopiero dzieci bêd¹
siê interesowaæ kultur¹ i
czuæ, ¿e s¹ z miasta. Bo tym
nowym mieszkañcom wy-
starczy wychodzenie przed
blok i bliska Biedronka. 

- Thomas, czyli Tomasz
Malewicz prowadz¹cy Cen-
tralê zaryzykowa³ kiedyœ
takie stwierdzenie, ¿e tak
naprawdê o Gorzowie
wiedz¹ gdzieœ tam w Euro-
pie, natomiast niekoniecz-
nie wiedz¹ o nim sami
mieszkañcy. Zgadzasz siê
z tak¹ tez¹?

- Dok³adnie tak jest. Te¿
mam takie odczucia. Zreszt¹
z Thomasem spotykam siê
bardzo czêsto. Czasami ma-
my obaj fajne koncerty, wiêc
siê dopasowujemy godzina-
mi. Wtedy piszemy do siebie
- ile u ciebie? Piêciu. A u cie-
bie? Te¿ piêciu. No to fajnie.
Kto pierwszy skoñczy, ten
idzie do drugiego (œmiech).
Nie narzekam, bo zdajê so-
bie sprawê w tego, ¿e cudów
w takim mieœcie, jak Gorzów,
zwyczajnie siê nie da
osi¹gn¹æ. Ale wa¿ne jest to,
¿e mo¿na siê realizowaæ. I
mo¿e to paradoks, ale plu-
sem jest te¿ i to, ¿e tak ma³o
siê dzieje, wiêc jest du¿o
przestrzeni, aby coœ robiæ.
Mo¿na sobie znaleŸæ jak¹œ
pó³kê i dzia³aæ.
- No wasza pó³ka to jed-
nak trudna pó³ka. Wasza
muzyka…

- Jest taka, któr¹ lubimy
graæ i któr¹ ¿yjemy.
- Ale to jest taka muzyka,
która wymaga trochê
wiêcej, ani¿eli Zenek Mar-
tyniuk i jego „Oczy zielo-
ne”.

- Zapewniamy rozrywkê in-
nemu odbiorcy, o innych
gustach. Mo¿e odbiorcy
bardziej œwiadomemu mu-
zycznie. Ludzie, którzy
przychodz¹ tu na koncerty,
wiedz¹, na co przychodz¹. I
nie oczekuj¹ „Oczu zielo-
nych”. Wiesz, mo¿e ci, co
przez pomy³kê tu
zagl¹daj¹, choæ jest ich
ma³o, mo¿e chcieliby to
us³yszeæ. Ale to siê nie da,
wiêc wychodz¹. 
- Bywa tak, ¿e ktoœ trafia
po raz pierwszy, a potem
wraca?

- Bywa. Notoryczne jest, ¿e
ludzie nie zdaj¹ sobie spra-
wy z tego, jak potê¿n¹
energi¹ jest sam koncert,
samo spotkanie z muzyka-
mi. Obcowanie z muzyka-
mi, od których stoi siê
mo¿e ze dwa metry, bywa
czymœ trudnym do zapom-
nienia. Czêsto s³yszê, ¿e
ktoœ coœ s³ucha³ w Interne-
cie, ale na koncercie to zu-
pe³nie co innego. I ludzie
dziêkuj¹ za koncert. To jest
fajne. Dla takich ludzi warto
to robiæ.
- Dziêki za rozmowê.

Gorzów jest miastem, które ma
swoje sezony
Z Bartoszem Matuszewskim „NiedŸwiedziem”, gorzowskim muzykiem i animatorem kultury, rozmawia Renata Ochwat

B. Matuszewski: Ja się nie koncentruję na narzekaniu, na trudnych rzeczach
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- Mówi¹ ludzie, ¿e 30 lat
na scenie ju¿ jesteœ. To
prawda?

- Obliczy³em, ¿e to tak wy-
chodzi (œmiech). Sam sobie
to powiedzia³em, bo jak za-
cz¹³em myœleæ, to siê oka-
za³o, ¿e w³aœnie mija 30 lat
od chwili, kiedy jestem na
scenie. Matematyka nie
k³amie. 
- Ile z tego w Gorzowie?
- Dwadzieœcia kilka, dok³ad-

nie nie liczy³em, ale dobrze
ponad 20. Zreszt¹ ja takich
rzeczy dok³adnie nie liczê. 
- Jak to siê sta³o, ¿e osta-
tecznie zakotwiczy³eœ w
Gorzowie?

- ¯ycie po prostu. Kiedyœ
zmienia³o siê teatry. Aktorzy
czêœciej podró¿owali od teat-
ru do teatru. Szuka³o siê no-
wych miejsc, nowych wy-
zwañ. Ale potem nast¹pi³ taki
dziwny czas, kiedy zmiana
teatru by³a bez sensu, bo za-
czê³o brakowaæ pracy dla ak-
torów. To ten moment, kiedy
stworzy³o siê znacznie wiêcej
szkó³ teatralnych, takich
dziwnych. Zaczêto wówczas
produkowaæ aktorów., takich
m³odych ludzi, którzy po
dwóch latach stawali siê
w³aœnie aktorami. To wtedy
m³odym ludziom opowiada-
no, ¿e mog¹ graæ w teatrach,
w filmach, a potem okazy-
wa³o siê, ¿e jednak nie
mog¹. Wtedy zacz¹³ siê
zawê¿aæ rynek pracy. No i
niecelowym stawa³o siê
zmienianie teatrów. I wów-
czas zosta³em w Gorzowie.
- ¯a³owa³eœ kiedyœ tej de-
cyzji?

- Nie, przecie¿ tu fajne rze-
czy nast¹pi³y. Pewnie gdy-
bym nie by³ w Gorzowie, to
bym siê nigdy nie zaj¹³
re¿yseri¹. To tu by³ taki mo-
ment, kiedy nie¿yj¹cy ju¿ Ry-
szard Major pozwoli³ mi coœ
zrobiæ w naszym teatrze dla
dzieciaków. Potem ten sam
Ryszard Major przyniós³ mi
jakieœ takie pisemko i powie-
dzia³, ¿e jest egzamin ekster-
nistyczny re¿yserski, wiêc to
zrobi³em. Tutaj te¿ fajnych lu-
dzi pozna³em. 
- Zagra³eœ w Teatrze
Osterwy bardzo wiele
ró¿nych ról, bo i w spekta-
klach dla dzieci, dla do-
ros³ych, no ró¿ne. Myœlisz,
¿e to by³oby mo¿liwe w ja-
kimœ wiêkszym mieœcie?
Mam na myœli granie,
re¿yseriê i zabawê w
Gwiezdne Wojny?

- Myœlê, ¿e nie mia³bym
czasu na takie ró¿ne

dzia³ania. Chocia¿ w Gwiez-
dne Wojny na pewno bym siê
bawi³. Co do innych rzeczy,
to zwyczajnie nie wiem.
Mo¿e bym re¿yserowa³, ale
na pewno mniej. Ale z drugiej
strony, nie wiadomo. Bo na
rzeczywistoœæ cz³owiek nie
ma za bardzo wp³ywu. 
- Jak oceniasz gorzowsk¹
publicznoœæ? Lubi¹ ludzie
chodziæ do teatru w Gorzo-
wie?

- Wa¿ne jest to, ¿e publicz-
noœæ siê zmienia. Wydaje
mnie siê, ¿e by³ taki czas, ¿e
ludzi mniej chodzi³o, potem
znów wiêcej, potem znów
mniej. To dynamiczny proces.
Teraz znów przychodz¹ inni
ludzie. Oczywiœcie wszystko
zale¿y od repertuaru. 
- W twojej ocenie co go-
rzowianie lubi¹ ogl¹daæ?

- Wbrew pozorom dobry
teatr. 
- Co rozumiesz pod tym
pojêciem?

- Dobrze zagrany, z emo-
cjami. I nie jest istotne, czy to
komedia, czy dramat. Prze-
kona³em siê, ¿e rzeczy szyb-
kie, ³atwe i przyjemne - bo ta-
kie te¿ mo¿na robiæ - to siê
te¿ podoba, ale szybo siê ta-
ki spektakl koñczy. Ludzie
czekaj¹ na du¿e wydarzenia,
na spektakle, które s¹
dobrze zagrane, mówi¹ o
czymœ wa¿nym, o których siê
myœli i dyskutuje. Gorzowska
publicznoœæ potrafi doceniæ
takie rzeczy, takie spektakle. 

- Czy¿by nam siê Gorzów
teatralnie edukowa³?

- Myœlê, ¿e ju¿ mo¿na tak
powiedzieæ. Choæ, jak pod-
kreœlam, zmieni³a siê publicz-
noœæ. Mo¿e i dobrze, ¿e tak
siê dzieje. 
- Masz czas, ¿eby bawiæ
siê w Gwiezdne Wojny? Bo
ca³e ¿ycie te Gwiezdne
ogl¹dasz. Ma³o tego, dowo-
dzi³eœ Legionem 501…

- Fakt jeszcze dwa lata te-
mu dowodzi³em. S¹ wybory i
dowódc¹ zosta³ ktoœ inny.
- Objaœnij proszê, co to
jest ten Legion 501, bo
zak³adam, ¿e niekoniecznie
jest to wiedza powszechna.

- Legion 501 to organizacja
miêdzynarodowa zrze-
szaj¹ca fanów Gwiezdnych
Wojen, którzy maj¹ kostiumy
tej Ciemnej Strony Mocy.
Kostiumy takie, jak w filmach
Gwiezdnej Sagi, dodam.
Trzeba mieæ skoñczone 18
lat i replikê kostiumu, bardzo
dok³adn¹. 
- Czyli Rebelia, taki Han
Solo czy Ksiê¿niczka Lea
nie mo¿e byæ w Legionie
501?

- Nie, oni maj¹ swoj¹ orga-
nizacjê. My siê z Rebeli¹ nie
zadajemy (œmiech). 
- To dlatego, na znak
przywi¹zania do Legionu
na swoim jubileuszowym
monodramie, jaki grasz w
teatrze, na scenê wcho-
dzisz z mask¹ Lorda Wade-
ra? 

- No oczywiœcie. I to jest
w³aœnie bardzo wierna repli-
ka Lorda Wadera z „Impe-
rium kontratakuje”. 
- Swego czasu masê ludzi
w Gorzowie zainfekowa³eœ
w³aœnie „Gwiezdnymi Woj-
nami”. Ogl¹daliœcie razem
kolejne filmy, robiliœcie cie-
kawe spotkania. Jak to te-
raz jest? S¹ podobni fani?

- Tamta m³odzie¿ siê rozje-
cha³a po Polsce i nie tylko.
Oczywiœcie oni ca³y czas
siedz¹ w tych klimatach. Mi-
êdzy innymi mój syn Micha³
te¿ bra³ w tym udzia³, a dziœ
pracuje w du¿ej firmie kom-
puterowej w Gdañsku, ale kli-
mat nadal czuje. Naturalnie
jest garstka fanów w Gorzo-
wie, którzy maj¹ kostiumy, z
którymi gdzieœ tam siê spoty-
kamy na ró¿nych konwen-
tach, ale rzeczywiœcie nie ro-
bimy tego w Gorzowie. Ale
powiem, ¿e chêtnie bym tu
coœ jeszcze zrobi³. Ale nie
ukrywam, ¿e musia³bym
mieæ du¿¹ pomoc w organi-
zacji tego, bo to jednak du¿e
przedsiêwziêcie jest. Wów-
czas byli ludzie i dlatego
uda³o siê zrobiæ dwa du¿e
konwenty. Przypomnê, ¿e na
Dagobah 2007, czyli na nasz
tu w Gorzowie konwent po
raz pierwszy do Polski przy-
jechali aktorzy z Gwiezdnej
Sagi. Jakby siê znów znalaz³
taki potencja³, tacy ludzie, to
czemu nie? Przecie¿ Gwiez-
dne Wojny to znakomita mar-

ka. I jest do przejêcia znów.
Inna rzecz, ¿e w Gorzowie s¹
ludzie, którzy twierdz¹, i¿
Gwiezdne Wojny nie maj¹
nic wspólnego z kultur¹. I po-
tem, po tych s³owach kon-
wenty przenios³y siê do Toru-
nia i Bydgoszczy. 
- To mo¿e teraz o twoich
innych wcieleniach, bo z
równ¹ luboœci¹ wciela³eœ
siê w Jacka Sparrowa z „Pi-
ratów z Karaibów” czy w In-
dianê Jonesa z „Poszuki-
waczy zaginionej arki”. 

- Ja zwyczajnie lubiê takie
filmy. Uwielbiam je po pro-
stu. I dlatego z du¿¹ przy-
jemnoœci¹ wcielam siê w te
postaci. To jest niez³a zaba-
wa. Wiesz, Jack Sparrow to
jest taka trochê przeze mnie
podrabiana postaæ, nato-
miast w przypadku Indiany
Jonesa to te¿ ju¿ jest replika
kostiumu - ³¹cznie z koszul¹,
z t¹ jego torebk¹, która oka-
zuje siê byæ torb¹ na maskê
przeciwgazow¹ z czasów II
wojny œwiatowej, do tego od-
powiednie buty, no i obo-
wi¹zkowo kapelusz fedora.
To jest wszystko do zebra-
nia, a ile daje radoœci
(œmiech).
- Jak twoja ¿ona znosi te
ci¹g³e wcielana siê w ró¿ne
postaci?

- Ma kostium Scouta z „Po-
wrotu Jedi” i kostium Tusken-
ki. Jakoœ daje radê (œmiech).
- Nie doœæ, ¿e robisz spo-
ro w samym mieœcie, to

jeszcze te¿ dzia³asz doo-
ko³a. Jak ty znajdujesz na
to czas?

- Mo¿e mam go za du¿o?
Nie, to ¿art. Zwyczajnie lubiê
ró¿ne wyzwania. Jeœli jest ja-
kaœ okazja zrobienia czegoœ
nowego, fajnego, to ja j¹ po-
dejmujê. Mnie to sprawia
przyjemnoœæ. 
- Jak ci siê mieszka w Go-
rzowie?

- Dobrze mi siê tu mieszka.
Wiesz, jest rzeka, mo¿na so-
bie posiedzieæ. Dopóki by³y
knajpki czynne na bulwarze,
to lubi³em sobie tam zajœæ,
zjeœæ œniadanie, wypiæ kawê,
przeczytaæ gazetê. Mam na-
dziejê, ¿e po remoncie znów
bêdzie taka mo¿liwoœæ.
Mieszkam w centrum, wiêc
mam wszêdzie blisko. Jak to
siê pospolicie mówi, z kapcia
wszêdzie dojdê. A jak tu w
koñcu siê te remonty
skoñcz¹, to ju¿ bêdzie super.
Co prawda ten planowany i
powstaj¹cy deptak budzi mo-
je ambiwalentne uczucia. To
mo¿e byæ fajna rzecz pod wa-
runkiem, ¿e powstanie cala
infrastruktura zwi¹zana z de-
ptakiem w³aœnie. I powiem, ¿e
czujê, i¿ to mo¿e byæ fajne.
Ale proszê, nie ka¿ mi t³uma-
czyæ, bo za bardzo nie
umiem. Po prostu wiem, ¿e
tak bêdzie. Tu mieszka sporo
starszych ludzi i dla nich to
bêdzie coœ niezwyk³ego. Ta-
kie miejsce, gdzie bêd¹ sobie
mogli przysi¹œæ na ³awce. In-
na rzecz, ¿e my ca³y czas za-
pominamy o tych ludziach.
Co prawda jest kwestia dojaz-
du, bo sam na razie nie bar-
dzo wiem, jak bêdê doje¿d¿a³
w okolice domu. Ale jak teraz
jest to tak rozkopane, to te¿
myœla³em, ¿e nie dam rady. A
jednak sta³o siê inaczej. Wy-
obraŸ sobie, ¿e mieszkañcy
centrum œwietnie sobie radz¹
z tymi rozkopami. Kto narze-
ka? Ano ci, co z rzadka
zje¿d¿aj¹ do centrum. 
- Jednym s³owem, da siê
tu ¿yæ?

- Oczywiœcie. Tylko brakuje
tu œwie¿ej krwi. A to jest
zwi¹zane niestety z uczelnia-
mi wy¿szymi. W takiej Zielo-
nej Górze maj¹ ten swój uni-
wersytet, tam ludzie jad¹ na
studia i ¿yj¹ ¿yciem miasta.
U nas niestety - mamy stu-
dentów tygodniowych, którzy
na weekendy zje¿d¿aj¹ do
domów i nie uczestnicz¹ w
¿adnym ¿yciu kulturalnym.
Jak to siê zmieni, to i miasto
na tym zyska.

- Dziêkujê bardzo.

Gorzów to fajne miejsce do życia,
bo ma rzekę
Z Cezarym ¯o³yñskim, aktorem Teatru im. J. Osterwy, rozmawia Renata Ochwat

C. Żołyński: Zwyczajnie lubię różne wyzwania
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A jak dodaæ do tego aktor-
stwo i kilka innych pasji to
oka¿e siê, ¿e jego doba po-
winna liczyæ 48 godzin.

- Aktorem zosta³em trochê
z przypadku - mówi Bartosz
Bandura, aktor Teatru Oster-
wy znany gorzowskim teatro-
fanom z tego, ¿e jak ju¿ siê
na scenie pojawia, to „krad-
nie” j¹ dla siebie. U Osterwy
gra i robi ruch sceniczny.
Zreszt¹ za opracowanie ru-
chu scenicznego do Szek-
spirowskiego „Hamleta” w
re¿yserii B³a¿eja Peszka
zosta³ w ubieg³ym roku wy-
ró¿niony w bardzo
presti¿owym Konkursie o
Z³otego Yoricka w Gdañsku.

Jest z Drezdenka, miasta
ksiêdza Jerzego Hajdugi, z
którym jest zreszt¹ zaprzyja-
Ÿniony i który mu dawa³ œlub
z ukochan¹ Paul¹. To w tym
mieœcie od lat festiwale mu-
zyki organowej urz¹dza
Wies³aw Pietruszak, który
œci¹ga tam najwiêksze s³awy
klasyki. To w tym mieœcie
mieszka³ ciekawy astronom
Karl Ludwig Hencke. Byæ
mo¿e taki, a nie inny klimat
sprawi³, ¿e Bartosz Bandura
ostatecznie zosta³ aktorem.

- Nie bardzo mia³em po-
mys³ na to, co robiæ po matu-
rze. By³em finalist¹ konkursu
recytatorskiego i trochê z na-
mowy mojej polonistki zde-
cydowa³em, ¿e dobra,  pójdê
do szko³y aktorskiej - opo-
wiada. Wybór zdawa³ siê
prosty, jak ju¿ do szko³y ak-
torskiej, to niech bêdzie kra-
kowska Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Teatralna. Bo miasto,
bo tradycje, bo bohema. 

No i w³aœnie na uczelni
spotka³ siê z rodzin¹ Pesz-
ków. - B³a¿ej Peszek by³ mo-
im profesorem. Na II roku ro-
biliœmy „Fedrê” Jeana Ra-
cine’a w jego re¿yserii. Ja
by³em asystentem. Tak siê ta
znajomoœæ zaczê³a - mówi.
Potem, na III roku spotka³
Jana Peszka, wielkiego pol-
skiego aktora. - Pozna³em
te¿ Marysiê Peszek, teraz
jestem zaprzyjaŸniony z ca³a
rodzin¹ - opowiada.

Owo zaprzyjaŸnienie pole-
ga³o te¿ i na tym, ¿e kilka lat
temu do Osterwy trafi³ B³a¿ej
Peszek jako re¿yser i trochê
to siê odby³o za spraw¹ Bart-
ka. A jak w zesz³ym roku w
Teatrze Polskim w Poznaniu
Jan Peszek zagra³ Fryderyka

II Wielkiego w „Wielkim Fry-
deryku” Adolfa Nowaczy-
ñskiego, to Bartek pojecha³
na jedno z premierowych
przedstawieñ. 

Na pytanie, jakie drogi za-
prowadzi³y go do Osterwy,
odpowiada, ¿e trochê za
spraw¹ Jana Peszka siê to
odby³o, bo go nieco zarekla-
mowa³. - Poza tym pami-
êta³em Osterwê z lat szkol-
nych. No i jeszcze rzecz nie-
bagatelna. Gorzów le¿y
blisko Berlina, a tam wiado-
mo, tygiel kultury. Mnóstwo

teatrów, scen, wiele siê dzie-
je - mówi. Istotne jest tak¿e i
to, ¿e wówczas w Berlinie
pracowa³a tak¿e ukochana
Bartka Paula. Chcia³ byæ bli-
sko niej. Po kilku latach Pau-
la wróci³a do Polski i wybra³a
Gorzów. 

Bartosz Bandura ma tak,
¿e jak wchodzi na scenê, to
skupia na sobie uwagê. Tak
by³o od pocz¹tku jego
zwi¹zków ze scen¹. Jednak
do najlepszych przyk³adów
mo¿liwoœci aktorskich na-
le¿y drugoplanowa rola
s³u¿¹cego w „Kolacji na
cztery rêce” Paula Barza w
re¿yserii Jana Tomaszewi-
cza. To opowieœæ o spotka-
niu wielkich muzyków Jana
Sebastiana Bacha i Georga
Friedricha Haendla, którego
nigdy de facto nie by³o. Na
scenie Micha³ Anio³ - Bach i
Krzysztof Tuchalski - Hae-
ndel. A wystarczy³o, ¿e poja-
wia³ siê Bartosz Bandura,
ca³a uwaga skupia³a siê na
nim. - Bywa to zabawne -
komentuje aktor. Podobnie
zreszt¹ jest i w innych sztu-
kach. 

- Czasami myœlê, ¿e pasja
podró¿owania jest chyba ge-

neralnie moj¹ najwa¿niejsz¹
w ¿yciu - mówi Bartek. Od
kilku lat ma zamontowan¹
aplikacjê zliczaj¹c¹ przelata-
ne kilometry i wysz³o mu
ostatnio, ¿e ponad cztero-
krotnie okr¹¿y³ Ziemiê po linii
równika. Ale jak siê przyjrzeæ
mapie jego podró¿y, to trud-
no siê dziwiæ. W swoich pod-
ró¿ach zawsze gdzieœ tam
pojawia siê tak¿e aktorstwo,
bo albo to s¹ wyjazdy studyj-
ne, albo poznawcze, nigdy
natomiast nie jest to le¿enie
na pla¿y.

- Dwa razy by³em w USA. I
to by³y wyjazdy dziêki Insty-
tutowi Muzyki i Tañca. Stu-
diowa³em na San Diego Sta-
te University, ale zobaczy³em
te¿ Los Angeles i by³em w
Nowym Jorku - opowiada. 

By³ tak¿e w Azji. - By³em
na Syberii i przygl¹da³em
siê szamanom. To dziêki
projektowi Filipa Fr¹tczaka,
który realizowa³ tam projekt
„Grotowski - od szamaniz-
mu do teatru”. To by³ egzo-
tyczny wyjazd. Pozna-
wa³em rzeczy dla mnie
kompletnie nieznane.
By³em w Sajanach. Nie
chcia³o mi siê stamt¹d wra-

caæ - opowiada. Ale to nie
by³ jedyny azjatycki wyjazd.
Tak¿e dziêki programom z
Instytutu Muzyki i Tañca by³
w Korei Po³udniowej i Japo-
nii. - Co prawda tam by³em
tylko piêæ dni, ale wra¿enie
czegoœ niezwyk³ego pozos-
ta³o mi do dziœ - mówi. Opo-
wiada, jak to w Kioto, du-
chowej stolicy Japonii, zde-
cydowa³ siê na wycieczkê z
przewodnikiem, bo inaczej
nic by nie zobaczy³. 

- Nie znaczy to, ¿e tylko
wybieram siê w egzotyczne
strony. Podró¿uje tak¿e po
Europie, i tu ju¿ sam. Zasa-
da jest prosta - lecê tam,
gdzie s¹ tanie loty z ba-
ga¿em podrêcznym - mówi. 

Wyj¹tkiem szczególnym w
Europie jest Portugalia, kraj
do którego Bartosz Bandu-
ra lata³, lata i wszystko
wskazuje, ¿e bêdzie lata³.
Tam bowiem studiowa³a dziœ
¿ona, wówczas dziewczyna
Paula. - Wiele razy tam
by³em, za ka¿dym razem ten
kraj mnie zachwyca³. Ma³o
tego, dzieñ zaczynam od pi-
cia portugalskiej kawy - mó-
wi Bartosz Bandura.

ROCH

r  e  k  l  a  m  a

Teatr to pasja, podróż jeszcze bardziej
Jakby zliczyæ wszystkie podró¿e Bartosza Bandury, to ju¿ tak ze cztery i pól raza Ziemiê dooko³a oblecia³. 

B. Bandura: Zasada jest
prosta - lecę tam, gdzie są
tanie loty z bagażem pod-
ręcznym
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Tak o nim mówi¹ ci, co go
pamiêtaj¹ i wspominaj¹. Go-
rzowscy harcerze, nauczy-
ciele i wychowankowie. 

- By³ wspania³ym cz³owie-
kiem. Osob¹ o wielu pas-
jach, oddanym swoim
idea³om - mówi¹ gorzowscy
instruktorzy Zwi¹zku Harcer-
stwa Polskiego, jego wycho-
wankowie i kontynuatorzy je-
go stylu ¿ycia i pracy. 

Pochodził z Kresów

Witold Karpyza urodzi³ siê
28 sierpnia 1913 roku we wsi
Zienowce, niedaleko Ciere-
szek, Krasnego Grodu, We-
rejek. To dzisiejsze Kresy
Wschodnie, Ziemia Wo³ko-
wyska, ziemie utracone po II
wojnie œwiatowej, kolebka i
macierz druha Witka, jak
przez lata Go nazywali. Sko-
ñczy³ najpierw szko³ê po-
wszechn¹, potem trafi³ w
1930 roku do Seminarium
Nauczycielskiego w
Œwis³oczy, a po jego likwida-
cji tej szko³y koñczy³ edu-
kacjê w seminarium w Grod-
nie. Skoñczy³ je w 1936 roku
i otrzyma³ dyplom nauczycie-
la szko³y powszechnej. Za-
raz po seminarium zacz¹³
pracê w szkole im. Józefa
Pi³sudskiego w Rosi.

Od samego pocz¹tku kulty-
wowa³ swoj¹ wielk¹ pasjê,
jakim by³ rysunek i malar-
stwo. Utrwala³ g³ównie kre-
sowe krajobrazy. Sztuki tej
uczy³ siê na trwaj¹cej trzy la-
ta letniej szkole malarstwa,
która dzia³a³a w s³ynnym Li-
ceum Krzemienieckim na
Ukrainie (tam gdzie urodzi³
siê Juliusz S³owacki i po dziœ
jest jego muzeum). Po wybu-
chu II wojny œwiatowej i zaj-
êciu Rosi przez Sowietów
Witold Karpyza nadal praco-
wa³, ale ju¿ w bia³oruskiej
szkole w Rosi, a po okupacji

miasteczka w 1941 roku
przez Niemców pracowa³ ja-
ko ksiêgowy w miejscowej
mleczarni.

Żołnierz i harcerz

Od pocz¹tku wojny dzia³a³
w podziemnych strukturach
wojskowych, w szeregach
Armii Krajowej. By³ komen-
dantem Rosi. Skoñczy³ na-
wet Szko³ê Podchor¹¿ych.
Ludzie, którzy go pamiêtali z
tamtych czasów, podkreœlali,
¿e by³ bardzo odwa¿nym
¿o³nierzem i œwietnym orga-
nizatorem. Pod koniec wojny,
decyzj¹ kierownictwa Pol-
skich Si³ Zbrojnych w Londy-
nie, zosta³ odznaczony
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi z
Mieczami i otrzyma³ wojsko-
wy stopieñ podporucznika.
Równoczeœnie te¿ dzia³a³ ja-
ko harcerz. Przeszed³
wszystkie szczeble harcer-
skiej 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 Wielkopolskie-
go. I tu od pierwszych chwil
wzi¹³ siê energicznie do pra-
cy - w³¹czy³ siê w ruch
tworz¹cy polsk¹ szko³ê a
tak¿e harcerstwo.

Najpierw uczy³ plastyki, a
po ukoñczeniu matematyki
na Uniwersytecie Pedago-
gicznym w Gdañsku uczy³
w³aœnie tego przedmiotu. I
jak pamiêtaj¹ go uczniowie -
by³ znakomitym wyk³adowc¹
tego trudnego przedmiotu.

Poza prac¹ zawodow¹ zaj-
mowa³ siê aktywnie dzia³al-
noœci¹ harcersk¹, by³ ko-
mendantem gorzowskiego
Hufca ZHP w latach 1948-
1949. Poza tym za³o¿y³ m.in.
Oddzia³ Polskiego Towarzy-

stwa Turystycznego, by³ jego
pierwszym prezesem, a
tak¿e jednym z za³o¿ycieli
Gorzowskiego Oddzia³u Pol-
skiego Towarzystwa Histo-
rycznego. Po zmianach w
1956 r. zosta³ ponownie wy-
brany na funkcjê komendan-
ta hufca, ale odmówi³ przyj-
êcia poczwórnego komen-
danckiego srebrnego sznura.
Jednak przez lata bardzo ak-
tywnie wspomaga³ œrodowi-
sko 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 licz-
nych archiwach Polski,
Bia³orusi, Litwy, a tak¿e w
pracach naukowych i kroni-
karskiej literaturze.

Zostawi³ po sobie 27 tomów
rêkopisów, które zawieraj¹
historiê Wo³kowyska i powia-
tu wo³kowyskiego oraz oko³o
300 grafik i akwarel, na któ-
rych s¹ przedstawione zabyt-
ki architektoniczne i histo-
ryczne 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, do-
tycz¹cych Ziemi Gorzow-
skiej.

Witold Karpyza by³ cz³owie-
kiem bardzo zdyscyplinowa-
nym, który z ogromn¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ podchodzi³ do
ka¿dego zadania, którego siê
podejmowa³. Niesamowicie
pracowity, niestrudzony pub-
licysta i naukowiec codzien-
nie siada³ do biurka, by zapi-
saæ chocia¿by jedn¹ linijkê
kroniki rodzimej Wo³kowysz-
czyzny. ¯eby byæ bardziej
wydajnym, w wieku 92 lat
opanowa³ obs³ugê kompute-
ra! Bo trzeba pamiêtaæ, ¿e je-
go przes³aniem by³o has³o -
dzieñ bez zapisania choæby
jednej linijki, dniem straco-
nym.

Jego „Materia³y do dziejów
szkolnictwa i oœwiaty w
pó³nocno-zachodniej czêœci
powiatu wo³kowyskiego” wy-
sz³y w tomie naukowym „Stu-
dia Wratislaviensis” wyda-
nym przez Uniwersytet
Wroc³awski. Poszczególne
wspomnienia z dzieciñstwa
ukaza³y siê w latach 70-80.
XX wieku w wileñskiej pol-
skiej gazecie „Czerwony
Sztandar”. Tak¿e drukiem
ukaza³y siê równie¿ jego ar-
tyku³y o Rosi, Wo³pie, Izabe-
linie i ich pomnikach histo-
rycznych w kwartalniku
Bia³ostockiego Towarzystwa
Naukowego „Bia³ostocczyz-
na” oraz w miesiêczniku „Go-
niec Kresowy”, drukowanym
organie Towarzystwa Przyja-
ció³ Grodna i Wilna. Warto tu
dodaæ, ¿e wiele z tych
miejsc, jak katolickie ko-
œcio³y, cerkwie prawos³awne,
dworki szlacheckie czy inne
wa¿ne zabytki, ju¿ nie ist-
niej¹ i zachowa³y siê tylko
dziêki pasji druha Witolda.
Jego teksty drukowa³y rów-
nie¿ „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 nie-
zwykle rzetelnymi notkami
historycznymi pt. „Z teki ry-
sunkowej Witolda Karpyzy -
Zabytki Ziemi Wo³kowyskiej”.
Staraniem Przemys³awa Mi-
kusiñskiego z Lêborka zos-
ta³y wydane tomy artyku³ów
Witolda Karpyzy pt. „Ziemia
Wo³kowyska”.

Pisa³ tak¿e fantastyczne
gawêdy - opowiadania, ja-
kich nie mo¿e zabrakn¹æ na
¿adnej porz¹dnej harcerskiej
zbiórce czy te¿ obrzêdowym
ognisku. Te miniaturki har-

cerskiego stylu ¿ycia, choæ
trochê straci³y na aktualno-
œci, jeœli chodzi o realia ¿ycia,
nadal s¹ szalenie aktualne,
jeœli chodzi o wymowê wy-
chowawcz¹ i ideow¹.

Raz skautem, całe życie
skautem

To skautowskie zawo³anie
druh Witold realizowa³ przez
ca³e ¿ycie. Wierny idea³om
lorda Roberta Baden-Powel-
la uczy³ ich swoich na-
stêpców i wychowanków.
Nigdy nie za³o¿y³ w³asnej ro-
dziny. Pytany o przyczyny,
nie zdradza³ Ÿród³a swego
wyboru. By³ aktywny prawie
do koñca. Przez wiele lat
mieszka³ przy ul. Sikorskie-
go, w 1992 r. prze¿y³ wypa-
dek samochodowy - potr¹ci³o
go auto i od tej pory by³ unie-
ruchomiony. 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 niepo-
dleg³oœciow¹, jak i harcersk¹
oraz wychowawcz¹ i wydaw-
nicz¹ odznaczony by³ Srebr-
nym Krzy¿em Zas³ugi z Mie-
czami, Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski,
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Me-
dalem Komisji Edukacji Naro-
dowej, Krzy¿em Armii Krajo-
wej, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
dla Zwi¹zku Harcerstwa Pol-
skiego.

Odszed³ na Wieczn¹ Wartê
3 marca 2009 roku i pocho-
wany jest w Kwaterze
Zas³u¿onych na cmentarzu
komunalnym w Gorzowie.

Pamiêtam druha Witka, al-
bo Wicia, bo tak by³ przez
nas nazywany, jak przycho-
dzi³ do hufca, a potem do
siedziby Gorzowskiej Ko-
mendy Chor¹gwi ZHP przy
ul. niegdyœ genera³a Karola
Œwierczewskiego, dziœ kar-
dyna³a Stefana Wyszyñskie-
go. Wysoki, mimo wieku
charyzmatyczny, wyprosto-
wany, wpada³ na chwilkê po
jakieœ materia³y, które dla
niego przysz³y. Ma³omówny
wobec tych, których nie
zna³, ale zawsze uprze-
dzaj¹co grzeczny, mi³y i za-
interesowany wobec tych,
których zna³. W³aœciwie nic
nie by³o dla niego proble-
mem, otwarty na œwiat i ota-
czaj¹cych go ludzi. Wielki
cz³owiek, wielkiego formatu,
kompletnie nieskupiony na
sobie, nakierowany na dru-
giego cz³owieka. Takim pa-
miêtaj¹ go ci, którzy poznali
trochê bli¿ej.

RENATA OCHWAT
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Witold Karpyza był człowiekiem wielu zalet i  niezwykłych pasji
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Człowiek wielu zalet i  niezwykłych pasji
Witold Karpyza - harcerz, pisarz, kronikarz Ziemi Wo³kowyskiej, gawêdziarz, nauczyciel, wychowawca. 
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To do jego ³ódki  latach 50.
i 60. w niedzielne, ¿u¿lowe
mecze ustawia³y siê kolejki
kibiców.

- To by³ taki mi³y pan, ¿ycz-
liwy i niek³opotliwy dla niko-
go - opowiada pani El¿bieta,
która jako dziecko mieszka³a
tu¿ obok znanego warcia-
ñskiego przewoŸnika przy ul.
GwiaŸdzistej. 

To były wyczekane
przeprawy

- Ca³y tydzieñ czeka³o siê
na tê wycieczkê. Bo ¿u¿el to
jedno, ale przeprawa przez
Wartê ³ódk¹ pana Zacharka,
to by³o coœ niezwyk³ego -
opowiada Jerzy Nowak, któ-
ry ca³e ¿ycie mieszka na pra-
wym brzegu Warty i na lewy,
na stadion przez kilka lat
przeprawia³ siê w³aœnie
³ódk¹ Paw³a Zacharka. - No i
to by³a dodatkowa nagroda
za dobre sprawowanie. Bo
jak by³o inaczej, to sz³o siê
pieszo przez g³ówny most -
wspomina. 

Gorzowianie, dziœ ju¿ ci
trochê starsi wspominaj¹, ¿e
kilka razy przewoŸnik to i
ludzkie ¿ycie uratowa³, bo
jak nie raz i nie dwa ktoœ do-
sta³ siê pod lód na zamarzni-
êtej rzece, to w³aœnie Pawe³
Zacharek by³ tym, który na
pomoc spieszy³. 

Przez Landsberg też
pływał

PrzewoŸnik urodzi³ siê 14
grudnia 1916 roku na rodzin-

ne barce w Bydgoszczy, po-
dobnie jak i jego brat Bruno.
Tyle, ¿e Bruno urodzi³ siê
równie¿ na barce, ale w Ber-
linie.

Naturaln¹ kolej¹ rzeczy
by³o, ¿e Pawe³ zostanie
wodniakiem. I przez II wojn¹
œwiatow¹ z polskiej Byd-
goszczy do Berlina p³ywa³
w³aœnie przez Landsberg
wo¿¹c zbo¿e lub inne towa-
ry. Taka komunikacja by³a
wówczas mo¿liwa dziêki
stworzeniu w drugiej
po³owie XVIII wieku drogi
wodnej ³¹cz¹cej przez sys-
tem kana³ów Berlin z Byd-
goszcz¹ i dalej z Gda-
ñskiem. 

Po wybuchu II wojny œwia-
towej przewoŸnik trafi³ do
niemieckiej niewoli. Ale po-
lega³a ona na tym, ¿e nadal
pracowa³ na barkach. 

Firma w Gorzowie

Do Gorzowa Pawe³ przyje-
cha³ w koñcówce 1944 roku.
Namówi³ go do tego brat
Bruno. Warunki do mieszka-
nia dla wodniaków by³y
dobre, bo Warta jeszcze
by³a dro¿nym kana³em ¿eg-
lugowym. Istnia³a wiêc du¿a
mo¿liwoœæ znalezienia pra-
cy.

Jednak los chcia³ inaczej.
PóŸnym wieczorem 30
stycznia 1945 roku wyco-
fuj¹cy siê z Landsbergu wy-
sadzili w powietrze most ko-
lejowy. By³o to bardzo do-
godne przejœcie na lewy

brzeg rzeki tak¿e i dla pie-
szych, bo znacznie skraca³o
drogê, zw³aszcza tym pra-
cuj¹cym w zak³adach tam
ulokowanych.

No i krótko po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych Pawe³
Zacharek uruchomi³ swoj¹
firmê przewozow¹. Mia³ na-
wet na tê okolicznoœæ
piecz¹tkê: „Przewóz £odzi¹,
Pawe³ Zacharek, Gorzów,
ul. Fabryczna”. 

No i tak p³ywa³ przez
Wartê, wo¿¹c gorzowian w
obie strony. Interes dzia³a³
do 1965 roku, kiedy z
pomp¹ otwarto nowy most
kolejowy z k³adk¹ dla pie-
szych, W tym momencie
dzia³alnoœæ firmy przewozo-
wej Paw³a Zacharka straci³a
bowiem racjê bytu.

Kapitan w żegludze
bydgoskiej

Choæ firmy ju¿ nie by³o,
to jednak doœwiadczenie
zawodowe wypracowane
przez lata przedwojenne i
ju¿ powojenne zaprocen-
towa³o. Pawe³ Zacharek
zacz¹³ pracowaæ w go-
rzowskim oddziale ¯eglugi
Bydgoskiej. To w³aœnie w
tej firmie, ju¿ jako kapitan
¿eglugi œródl¹dowej p³ywa³
du¿¹ bark¹ o wypornoœci
oko³o 430 ton. Wodne
szlaki wiod³y go na Za-
chód, do Niemiec, Holan-
dii, Belgii, Luksemburga.
Zacharek na zimê 1981-82
zosta³ na Zachodzie. Wte-

dy te¿ w Bydgoszczy ktoœ
w kadrach przyjrza³ siê
dok³adnie jego papierom i
stwierdzi³, ¿e przekroczy³
wiek emerytalny. A Pawe³
Zacharek zawsze mówi³,
¿e musi jeszcze p³ywaæ,
bo nie ma wypracowanych
lat pracy. Tej zimy jednak
w ¿egludze nikt nie chcia³
s³uchaæ wyjaœnieñ kapita-
na i tak  nieodwo³alnie
przeszed³ na emeryturê.
Do koñca ¿ycia, czyli do 6
marca 1991 r. mieszka³ w
Gorzowie i tu zmar³ poko-
nany przez ciê¿k¹ cho-
robê. Jest pochowany na

gorzowskim cmentarzu
przy ul. ¯wirowej.

Pomnik na żelaznym
szlaku

Kapitan Pawe³ Zacharek
by³ na tyle barwn¹ i nietu-
zinkow¹ postaci¹, ¿e znalaz³
siê w krêgu zainteresowania
mecenasa Jerzego Synow-
ca i Arkadiusza Grzechoci-
ñskiego, znanych gorzo-
wian, którzy upamiêtniaj¹
kolorowe gorzowskie osobo-
woœci, w³aœnie stawiaj¹c im
metalowe rzeŸby.

Postaæ Paw³a Zacharka,
siedz¹cego w ³ódce Ksenia

pojawi³a siê 16 lipca 2008
roku. Wówczas to odby³o siê
ods³oniêcie jego pomnika.
Postaæ wa¿y 130 kg, siedzi
ty³em do Warty na Bulwarze
Zachodnim, mniej wiêcej
tam, gdzie do 1965 roku ist-
nia³a przystañ przewoŸnika.
Autork¹ rzeŸby jest Zofia Bi-
liñska, znana gorzowska
rzeŸbiarka.

A postaæ jest kochana
przez gorzowskie dzieci,
które ci¹gn¹ rodziców na
spacer do pana w ³ódce, po-
dobnie jak do pana na mo-
torze czy do pana z lask¹. 

RENAT OCHWAT

Ludzi przez Wartę woził,
ale i życie ratował
Paw³a Zacharka znali wszyscy, którzy chcieli siê przeprawiæ na drugi brzeg Warty. 

P. Zacharek pływał przez Wartę, wożąc gorzowian w obie strony
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Do jego łódki  latach 50. i 60. w niedzielne, żużlowe mecze ustawiały się kolejki kibiców
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Rzeźba Pawła Zacharka, siedzącego w łódce Ksenia pojawiła się 16 lipca 2008 roku
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- Zacznijmy od br¹zowe-
go medalu mistrzostw Eu-
ropy wywalczonego przez
Kacpra Pioruna. Na ile jest
to wartoœciowy sukces w
szachach?

- Zacznê od… mistrzostw
œwiata. Pojedynek o ten tytu³
elektryzuje ca³y szachowy
œwiat. Obecnym mistrzem
jest Norweg Magnus Car-
lsen, który pierwszy tytu³
zdoby³ w wieku niespe³na 23
lat, a by³o to w 2013 roku.
Od tamtej pory trzykrotnie
ju¿ obroni³ ten laur. Dalej,
mamy turnieje Grand Prix
dla pretendentów do walki o
mistrzostwo œwiata oraz
olimpiady szachowe w for-
mule dru¿ynowej, w których
ostatnio zagra³o 186 repre-
zentacji. U kobiet zaœ 140.
Jak pamiêtamy, Polacy byli o
w³os od zdobycia z³otego
medalu, skoñczy³o siê na
czwartej pozycji. I to s¹ im-
prezy najwy¿szej rangi, za
nimi plasuj¹ siê mistrzostwa
Europy, w których w marco-
wej edycji nie wyst¹pi³o jedy-
nie kilku najlepszych sza-
chistów œwiata z europej-
skich krajów. Niemniej
zagra³a ca³a rzesza arcy-
mistrzów i poziom tych roz-
grywek by³ bardzo wysoki.
Kacper zosta³ rozstawiony z
37 numerem startowym, a
do koñca walczy³ o z³oty me-
dal. To trzecie miejsce, które
ostatecznie zaj¹³ to wielki
wyczyn i ogromny sukces
gorzowskich szachów.
- Kolejny sukces odnie-
siony w ostatnich tygo-
dniach, to mistrzostwo
Polski Kamila Draguna
oraz wicemistrzostwo Kac-
pra Pioruna. Czy kiedykol-
wiek mieliœmy taki podwój-
ny sukces?

- Nie przypominam sobie.
Ktoœ móg³ zwróciæ uwagê, ¿e
w tegorocznym finale za-
brak³o dwóch œwietnych pol-
skich szachistów -
Rados³awa Wojtaszka i Jana
Krzysztofa Dudy - ale w mo-
jej ocenie nie umniejsza to
sukcesu naszych zawodni-
ków. Historia jest histori¹ i na
zawsze zostanie zapisane,
¿e dwóch naszych graczy
zajê³o dwa pierwsze miejs-
ca. Szczególnie cieszy mnie
z³oto Kamila, bo to taki z krwi
i koœci nasz wychowanek.
Tak jak ¿u¿el ci¹gnie Bartek
Zmarzlik, tak Kamil jest
wa¿n¹ czêœci¹ naszej sekcji.
Do klubu trafi³ jako 6-latek, a
pierwszych ruchów na plan-
szy nauczy³ go jeszcze dzia-
dek. Podobnie jest z Kac-
prem, który pochodzi co
prawda z £owicza, ale z na-
mi jest zwi¹zany tak na-
prawdê od 11-12 roku ¿ycia,
a dzisiaj ma 28 lat. Podkre-
œlam to, bo wszêdzie, rów-
nie¿ w szachach s¹ zawod-

nicy, którzy graj¹ w klubach
za konkretne wynagrodze-
nie. Dla nich nie jest do ko-
ñca istotne dla jakich barw w
danym sezonie graj¹. W
¿u¿lu, skoro przywo³ujê tê
dyscyplinê, takim ostatnio
zawodnikiem sta³ siê chyba
Martin Vaculik. Gdzie mu
wiêcej zap³ac¹ tam idzie.
Rozumiem to, bo wykonuje
on swoj¹ pracê. To nic z³ego,
jest po prostu cz³owiekiem
do wynajêcia. Mnie jednak
zawsze najbardziej ciesz¹
sukcesy tych, co siê u nas
wychowali. 
- Ostatnie lata to nieprze-
rwane pasmo sukcesów
szachistów Stilonu. Trud-
no jest zliczyæ wszystkie
medale, ale chyba ju¿ tylko
starsi kibice pamiêtaj¹, ¿e
sport ten w Gorzowie ma
bardzo d³ugie tradycje.

- One siêgaj¹ lat sze-
œædziesi¹tych, a i zapewne
historycy odkryliby, ¿e w sza-
chy grano u nas zaraz po
wojnie. W latach siedem-
dziesi¹tych do Gorzowa
przyby³ olimpijczyk, mistrz
Polski Józef Gromek. By³
krótko, ale swoj¹ obecnoœci¹
da³ sygna³, ¿e warto zacz¹æ
u nas rozwijaæ królewsk¹
grê. Intensywny rozwój sek-
cji nast¹pi³ w latach osiem-
dziesi¹tych, g³ównie za
spraw¹ przyby³ego z Krako-
wa Kazimierza Steczkow-
skiego. Spod jego rêki za-
czêli wyp³ywaæ naprawdê
utalentowani gracze. To wte-
dy zaczêliœmy odnosiæ
pierwsze sukcesy w kraju. W
kategoriach juniorów poja-
wi³y siê pierwsze medale,
choæby Izabeli £aszewskiej
czy Beaty Ziêtek. Równie¿ ja
uczy³em siê tych lepszych
szachów od trenera Stecz-
kowskiego. Ponadto na miej-
scu mieliœmy naprawdê iko-
ny w postaci Tadeusza
£ubieñskiego czy Romana
Soko³owskiego. Bardzo

wa¿ne jednak by³o zbudowa-
nie fundamentów i to
nast¹pi³o w tym w³aœnie
okresie.
- Starsi kibice pamiêtaj¹
tak¿e, i¿ w krótkim czasie
Stilon siêgn¹³ po szeœæ ty-
tu³ów dru¿ynowego mist-
rza Polski. To by³o wtedy
bardzo du¿e wydarzenie,
choæ nie przez wszystkich
doceniane.

- Takie s¹ szachy. Nie za-
wsze gromadz¹ na trybu-
nach aktywnych kibiców.
Pierwszy tytu³ wywalczyli-
œmy w 1991 roku i to by³a
konsekwencja pracy
w³o¿onej tak¿e we wspom-
nianych latach osiemdzie-
si¹tych. Dodam, ¿e potem
przysz³y równie¿ du¿e suk-
cesy w juniorach, a ich bi-
lans to m.in. cztery dru¿yno-
we mistrzostwa Polski zdo-
byte ju¿ w XXI wieku.
Ostatnio zaœ mieliœmy srebr-
ny i br¹zowy medal w lidze
seniorów, co równie¿
uwa¿am za bardzo du¿e
osi¹gniêcie. Je¿eli podsu-
mujemy te nasze sukcesy, to
s¹ one odnoszone na prze-
strzeni lekko licz¹c - 40 lat.
To pokazuje, ¿e praca, jak¹
wk³adamy ma sens. A to
przecie¿ nie koniec. Ju¿ po-
woli myœlimy o sierpniowych
dru¿ynowych mistrzostwach
kraju w Katowicach, gdzie
bêdziemy chcieli podtrzymaæ
medalow¹ passê.
- Gdzie tkwi Ÿród³o tych
wszystkich sukcesów?

- W ludziach. Zawsze o
wszystkim decyduj¹ ludzie.
Najpierw byli ci, którzy te
szachy popularyzowali, po-
tem pojawi³ siê Konrad
To³kacz, który pomóg³
ca³emu œrodowisku wynieœæ
gorzowskie szachy na spor-
towe szczyty. Ca³y czas
zreszt¹ przygl¹da siê on na-
szym dzia³aniom, co prawda
ju¿ z nieco innej perspekty-
wy, ale zawsze jego rady s¹

dla nas wa¿ne. To on swego
czasu potrafi³ dobraæ odpo-
wiednie grono ludzi, z który-
mi zbudowa³ potêgê gorzow-
skich szachów. To za jego
namow¹ przyjecha³ do nas i
pozosta³ Jan PrzewoŸnik, to
on œci¹gn¹³ Micha³a Krasen-
kowa, by³ Aleksander Czer-
woñski, Jan Pisuliñski, poja-
wi³a siê Barbara Kaczorows-
ka i tak powoli rozpocz¹³
budowaæ œwietny zespó³, ale
przede wszystkim grupê ser-
decznych przyjació³, którzy
lubili ze sob¹ przebywaæ, nie
tylko przy planszach. Z cza-
sem zaczê³a nastêpowaæ ro-
tacja, co jest w sporcie natu-
ralne, ale klimat pozosta³. I
chyba wci¹¿ siê unosi z ko-
rzyœci¹ dla szachów w ogóle,
gdy¿ staramy siê podtrzymy-
waæ sztafetê pokoleñ.
- Na ile decyzja, ¿eby w
Szkole Podstawowej nr 13
wprowadziæ lekcjê sza-
chów spowodowa³a, ¿e
sport ten w Gorzowie stale
znajduje siê na wysokim
poziomie?

- Fundamentalna to by³a
decyzja, a œwiadczy o tym
fakt, ¿e od tamtej pory
minê³y 23 lata.  Przy czym ja
ju¿ wczeœniej prowadzi³em
zajêcia z najm³odszymi. Po-
cz¹tek mia³ miejsce pod ko-
niec lat osiemdziesi¹tych.
Nie by³em wybitnym zawod-
nikiem i kiedy skoñczy³em
wiek juniora, a bardzo
chcia³em pozostaæ przy tym
sporcie, musia³em znaleŸæ
inne dla siebie miejsce. Pew-
nego razu pojecha³em z tre-
nerem Lechem Jakubow-
skim i z nasz¹ juniorsk¹
dru¿yn¹ na mistrzostwa Pol-
ski. Po powrocie otrzyma³em
propozycjê pracy jako trener
i pierwsze zajêcia z m³od-
zie¿¹ prowadzi³em w M³od-
zie¿owym Domu Kultury
przy ul. Teatralnej. Potem
szkoli³em m³odych zawodni-
ków ze SP nr 13, ale to by³o

jeszcze przy sekcji szacho-
wej Stilonu. Dyrektorem by³
Tadeusz Wierzbicki, znany
trener i mi³oœnik koszykówki.
Klimat by³ wiêc bardzo
dobry, ale pierwszym, który
wprowadzi³ szachy do szko³y
by³ Ryszard Mi¹sko, nauczy-
ciel fizyki. Czyni³ to w ra-
mach zajêæ pozalekcyjnych.
Kiedy jednak zrezygnowa³,
zakie³kowa³a myœl, ¿ebym ja
to wszystko przej¹³ i tak ru-
szyliœmy z pomys³em jednej
lekcji w tygodniu dla
najm³odszych uczniów.  
- Co siê zmieni³o przez te
23 lata?

- Nie tak wiele. Nadal
wszystkie klasy pierwsze
maj¹ po jednej lekcji tygod-
niowo szachów, a potem w
klasach drugich i trzecich na
zajêcia chodz¹ najbardziej
predysponowani do tego
sportu uczniowie. Nie chce-
my bowiem zmuszaæ do gry
tych, którym szachy nie przy-
pad³y do gustu. Jednocze-
œnie zwiêkszamy natê¿enie
czasowe w klasach star-
szych. G³ówn¹ jednak¿e
zmian¹ jest fakt, ¿e zajêcia
szachowe prowadzê teraz w
wymiarze po³owy etatu.
Przez blisko 20 lat praco-
wa³em jednak w pe³nym wy-
miarze godzinowym.
- W 2012 roku europejski
parlament zaleci³ uchwa³¹
wprowadzenie szachów do
szkó³. Jak to wygl¹da w
przypadku gorzowskich
placówek?

- Zalecenie to nie
obowi¹zek, jak wiadomo. W
Polskim Zwi¹zku Szacho-
wym powsta³ program ,,Edu-
kacja przez szachy w szko-
le’’, na bazie której nale¿y
przeszkoliæ nauczycieli w 72-
godzinnych kursach. Oczywi-
œcie rzecz dotyczy bardzo
ma³ych dzieci, a wiêc nauczy-
cielom potrzebna jest podsta-
wowa wiedza, ¿eby mogli j¹
dalej przekazywaæ. W woje-
wództwie lubuskim t¹ tema-
tyk¹ mam akurat przyjem-
noœæ siê zajmowaæ i to czy-
niê. Na razie zdo³aliœmy
przeszkoliæ ponad 200 nau-
czycieli. Ka¿da szko³a mo¿e
wprowadziæ jedn¹ godzinê
lekcyjn¹, któr¹ mo¿e sfinan-
sowaæ z puli przeznaczonej
na lekcje wychowania fizycz-
nego lub z puli dyrektorskiej.
Obecnie takie zajêcia prowa-
dzi ponad 90 szkó³ w naszym
województwie. Niestety, ale w
Gorzowie nie wygl¹da to naj-
lepiej. Jest zaledwie kilka
szkó³, nad czym ubolewam.
- Czy dzieci lubi¹ szachy?
- Odpowiem przewrotnie.

Lubi¹, pomimo, ¿e s¹ dla
nich dobre. Jak wiemy, dzieci
na ogó³ nie lubiê wszystkiego
co jest dobre. Nie lubi¹ zdro-
wo jeœæ, ciep³o siê ubieraæ
zim¹ czy codziennie siê

dok³adnie myæ. Natomiast za-
wsze nale¿y pamiêtaæ, ¿e
szachy nie s¹ dyscyplin¹
sportu, któr¹ trenuje siê po to,
¿eby zostaæ mistrzem. Mist-
rzami zostan¹ nieliczni, a gra
w szachy daje korzyœæ
ka¿demu. Bez wzglêdu na
prezentowany poziom. Sza-
chy pozwalaj¹ zwiêkszyæ per-
cepcjê, logikê, postrzeganie.
- Co jest w szachach, na
poziomie podstawowym,
najbardziej ekscytuj¹cego
dla dzieci? 

- Ka¿de dziecko swoj¹ eks-
presjê mo¿e wyraziæ natych-
miast poprzez lepsze lub gor-
sze posuniêcia bierkami. Jest
to wa¿ne, bo dzieci nie lubi¹
czekaæ. Ich mecze s¹ szyb-
kie, nie poœwiêcaj¹ wiele cza-
su na analizê, bo na pozio-
mie podstawowym liczy siê
radoœæ z samej gry. Innym
plusem jest radoœæ z kreowa-
nia, tworzenia czegoœ nowe-
go. Nie zawsze te ruchy s¹
prawid³owe, ale to nie ma
wiêkszego znaczenia. I jesz-
cze jedna istotna rzecz. W
szachach nie ma barier. Tutaj
razem mog¹ graæ osoby
pe³nosprawne z niepe³nos-
prawnymi. Tu mo¿e graæ kil-
kulatek z osob¹ bêd¹c¹ ju¿
na emeryturze i ka¿dy ma
równe szanse. Nic nie stoi na
przeszkodzie, ¿eby kobiety
rywalizowa³y z mê¿czyznami.
Oczywiœcie na najwy¿szym
poziomie mamy ju¿ podzia³y
wiekowe czy ze wzglêdu na
p³eæ, ale tu mówimy ju¿ o im-
prezach mistrzowskich. Nie
przez przypadek mottem Mi-
êdzynarodowej Federacji
Szachowej jest powiedzenie
,,Gens una sumus”, czyli
,,Jesteœmy jedn¹ rodzin¹”. 
- Jak wiadomo, kompute-
ry przed laty odci¹gnê³y
m³odzie¿ od uprawiania
sportu w sensie fizycznym.
W przypadku szachów ma-
my do czynienia z inn¹
form¹ sportu i na ile w tym
przypadku œwiat kompute-
rów pomaga w rozwoju?

- Pomaga, to jest wielki
skarb. Mnóstwo rzeczy odby-
wa siê w sieci, ale najwiêksz¹
zdobycz¹ jest mo¿liwoœæ gra-
nia online z ludŸmi z ca³ego
œwiata. Ka¿dy z nas mo¿e
pograæ sobie za pomoc¹ sie-
ci z kimœ znajomym
bêd¹cym akurat na drugiej
pó³kuli. Druga korzyœæ to
mo¿liwoœæ ogl¹dania za po-
moc¹ relacji najwiêkszych
rozgrywek szachowych w
œwiecie. Nawet jak brakuje
przekazu wideo, to jest pro-
wadzona bie¿¹ca analiza
rozgrywanych partii wraz z
komentarzami specjalistów.
Swoj¹ drog¹, szachy powoli
przebijaj¹ siê te¿ do stacji te-
lewizyjnych, przyk³adowo
Eurosportu. 
- Dziêkujê za rozmowê.

Gra w szachy daje korzyść każdemu graczowi
Z Andrzejem Modzelanem, trenerem szachistów Stilonu Gorzów i nauczycielem w SP nr 13, rozmawia Robert Borowy

A. Modzelan: Szachy nie są dyscypliną sportu, którą trenuje się po to, żeby zostać mistrzem
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- Jakie wed³ug pana by³y
g³ówne przyczyny spadku
Stilonu do czwartej ligi?

- Jest to suma wielu czyn-
ników. Uwzglêdniaj¹c, w ja-
kim stanie rozk³adu pod
wzglêdem organizacyjnym
by³ klub, jak niskie by³o mo-
rale zawodników na starcie
rozgrywek, to cieszyliœmy siê
tym, ¿e w ogóle wystartowa-
liœmy do rozgrywek. Sk³ad
osobowy na starcie rozgry-
wek nie gwarantowa³ nam
równie¿ odpowiedniej jako-
œci.
- Przed³u¿enie kontraktu

z trenerem Michniewiczem
oznacza, ¿e jesteœcie jako
zarz¹d zadowoleni z jego
pracy?

- Przed³u¿yliœmy kontrakt z
trenerem, gdy¿ widzieliœmy,
jak¹ pracê wykona³ i jak sta-
rannie podchodzi³ do swoich
obowi¹zków oraz jak pracuj¹
zawodnicy. Niestety zabrak³o
w trakcie sezonu tej jakoœci i
determinacji i jesteœmy nie-
stety tu, gdzie jesteœmy. Ma-
my jednak zaufanie do trene-
ra i wierzymy, ¿e jest to
w³aœciwa osoba na stano-
wisku trenera pierwszego
zespo³u. Trener ca³y czas
podkreœla, ¿e ma w Stilonie
misjê do wykonania.
- Po pierwszej rundzie
Stilon mia³ zaledwie 11
punktów, a w drugiej run-
dzie zdoby³ ich tylko 3
wiêcej. Mimo tego, ¿e po
zakoñczeniu rundy jesien-
nej zarz¹d postara³ siê o
kilka wzmocnieñ, a trener
mia³ ca³y okres w przerwie
zimowej, aby przygotowaæ
zespó³ do rundy wiosen-
nej. Jak pan siê odniesie
do tego?

- Uwa¿amy, ¿e w rundzie
wiosennej zespó³ by³ moc-
niejszy i przeszed³ ca³y cykl
przygotowawczy. Po euforii
w trzech pierwszych kolej-
kach, potem zabrak³o energii
jak widaæ. Trzeba sobie
tak¿e powiedzieæ, ¿e w
czwartym meczu w Radzion-
kowie mieliœmy mnóstwo sy-
tuacji, a przeciwnik tylko
dwie i mecz zakoñczy³ siê
nasz¹ pora¿k¹. Zabrak³o
nam zwyczajnie tego pi³kar-
skiego szczêœcia. Podobnie
by³o w wa¿nym meczu w
Dzier¿oniowie, gdzie reali-
zuj¹c nakreœlon¹ przez tre-
nera taktykê, prowadziliœmy
po pierwszej po³owie, by
przegraæ ca³y mecz 1: 4, tam
zadzia³a³ efekt nowej miot³y,
gdy¿ Lechiê obj¹³ przed me-
czem z nami nowy trener i
rywal zagra³ na pewnej swo-
bodzie. My, jako zarz¹d
przez ca³y sezon nie dosta-

waliœmy ¿adnych sygna³ów,
¿e coœ z³ego siê dzieje od
trenera czy rady dru¿yny.
Wszyscy twierdzili, ¿e braku-
je nam po prostu szczêœcia.
- W ostatnich latach pre-
zesi w Stilonie zmieniali
siê bardzo czêsto, a w klu-
bie panowa³ ogromny
ba³agan organizacyjny.
Czy atmosfera wokó³ Stilo-
nu sta³a siê przejrzysta i
klub jest wiarygodny na
zewn¹trz?

- Bardzo trudno nam siê
rozmawia³o z niektórymi
sponsorami, którzy zostali,
delikatnie mówi¹c, wprowa-
dzeni w b³¹d, nie dotrzyma-
no wobec nich ustaleñ. Ma-
my jednak przyjació³ klubu,
którzy dali sobie czas na ob-
serwacjê tego, co siê dzieje i
miejmy nadziejê, ¿e zostan¹
dalej z nami. Z tego miejsca
dziêkujê wszystkim, po-
cz¹wszy od naszego spon-
sora tytularnego agencji Pro-
support, poprzez wszystkich
przyjació³, sponsorów i kibi-
ców, którzy byli z nami w
tych trudnych momentach.
Podziêkowania kierujemy
równie¿ do w³adz miasta.
Przed sezonem spotka³em
siê z panem prezydentem,
który by³ oburzony sytuacj¹
w klubie, a ju¿ zupe³nie nie-
potrzebne by³y ataki mojego
poprzednika na urz¹d mias-
ta. Wszêdzie zaczynaliœmy z
kredytem zaufania, wszêdzie
mówiono nam wtedy, ¿e na-
sze dzia³ania bêd¹ obserwo-
wane. Obecnie widzimy po
naszych umowach sponsor-
skich, ¿e portfolio tych na-
szych przyjació³ klubu jest
wiêksze ni¿ naszych po-
przedników i cieszymy siê z
tego. Za pomoc dziêkujê
tak¿e pani Marsza³ek El¿bie-

cie Polak i zarz¹dowi woje-
wództwa oraz radnym sejmi-
ku.
- Poczynania organizacyj-
ne zarz¹du uwarunkowane
by³y równie¿ sporymi
d³ugami odziedziczonymi
po poprzednikach. Jak w
tej chwili wygl¹da kondy-
cja finansowa klubu?

- Oczywiœcie mamy nadal
swoje zobowi¹zania i to wa-
runkuje nasz¹ pracê. Reali-
zujemy jednak sp³aty wszel-
kich zobowi¹zañ finanso-
wych, jesteœmy umówieni z
wierzycielami na sp³atê za-
leg³oœci w okreœlonym cza-
sie. Krok po kroku likwiduje-
my zad³u¿enie, które zastali-
œmy na pocz¹tku naszej
pracy. Sytuacja w klubie od
momentu, kiedy stoimy na
jego czele siê poprawi³a, pod
k¹tem wynagrodzeñ oraz
komfortu pracy, choæ przy-
znajê czasem jest trudno.
Nie chcê wystawiaæ sobie
cenzurek i o to nale¿a³oby
zapytaæ trenerów, urzêdni-
ków czy naszych przyjació³.
Wa¿ne, ¿e mimo spadku nie
opuszcza nas sponsor tytu-
larny. Musimy sobie tak¿e
powiedzieæ, ¿e wielu przyja-
ció³ klubu to s¹ przyjaciele
poszczególnych cz³onków
zarz¹du. Skoro nam poma-
gaj¹, to nam siê wydaje, ¿e
jesteœmy dla nich wiarygod-
ni. Podkreœlam s³owo przyja-
ciele klubu, gdy¿ na tym po-
ziomie trudno kogoœ nazwaæ
sponsorem. To s¹ mecenasi,
pasjonaci, którzy dobrze
¿ycz¹ klubowi i chc¹, aby
wreszcie ten klub i pi³ka
no¿na w Gorzowie stanê³a
na nogi stabilnie i mog³a siê
rozwijaæ. Przy okazji dzi-
êkujê równie¿ za pomoc w
tych dzia³aniach cz³onkom

zarz¹du - Mariuszowi S³omi-
ñskiemu oraz Przemys³awo-
wi Wenerskiemu, a tak¿e
cz³onkom komisji rewizyjnej
w osobach pana Cegielskie-
go, Synowca i Gorala, z któ-
rymi œwietnie siê pracuje.
Dziêkujê wszystkim i ka¿de-
mu z osobna. Szczególne
podziêkowania kierujê w
stronê naszej pani Alicji Sno-
wydy, za nieocenion¹ pomoc
w sprawach biurowych.

- Na zmianê polityki
miasta wobec klubów
pi³karskich w Gorzowie,
zw³aszcza po spadku, nie
ma, co raczej liczyæ. Rozu-
miem, ¿e plan zastêpczy
na dalsze funkcjonowanie
Stilonu to tworzenie wiêk-
szej grupy, jak pan to na-
zwa³, przyjació³ klubu?

- Cieszymy siê, ¿e mamy
du¿¹ stabilizacjê w postaci
sponsora tytularnego agencji
Prosupport oraz kilku po-
wa¿nych firm. Miejmy tak¿e
œwiadomoœæ, ¿e przyjaciel
czy sponsor nie postawi ta-
kich pieniêdzy jak na ¿u¿el,
gdy¿ choæby komfort ogl¹da-
nia spotkañ sportowych na
naszym stadionie, nie jest
taki jak na ulicy Œl¹skiej.
Szkoda, albowiem gdybyœmy
my mogli na takim obiekcie
rozgrywaæ swoje mecze, to
pewnie moglibyœmy równie¿
zape³niæ widowniê w
tysi¹cach i mieæ te¿ przyja-
ció³ oraz sponsorów, którzy
w komfortowych warunkach
obejrzeliby widowisko spor-
towe. 
- Czyli powraca odwiecz-
ny problem braku w Go-
rzowie odpowiedniej infra-
struktury sportowej dla
klubów pi³karskich?

- Jestem po rozmowie z pa-
nem prezydentem, z wielo-

ma radnymi z ró¿nych opcji
politycznych, których przeko-
nuje, ¿e nie ruszymy z miejs-
ca, jeœli nie pójdziemy cho-
æby drog¹ Frankfurtu nad
Odr¹, który posiadaj¹c bli-
Ÿniaczy stadion jak my w
Gorzowie, wybudowa³ jedno-
piêtrowy budynek, w którym
zmieszczono salê konferen-
cyjn¹, pomieszczenia dla
trenerów i fizjoterapeutów
oraz siedzibê klubu. Liczymy
na to, ¿e chocia¿ tego typu
budynkiem moglibyœmy ru-
szyæ do przodu. Bêdê nama-
wia³ pana prezydenta, aby
powstanie takiego budynku
zapisa³ w wieloletnim planie
inwestycyjnym czy wpisa³ do
projektu przysz³orocznego
bud¿etu. Cieszymy siê rów-
nie¿ z tego, i¿ miasto zgo-
dzi³o siê na nasz wniosek,
aby nasza akademia do go-
dziny 14.00 p³aci³a symbo-
liczn¹ z³otówkê za mo¿li-
woœæ treningów na obiektach
miejskich. To dla nas bardzo
wa¿ne, ¿e przynajmniej za
treningi dzieciaków klub nie
bêdzie musia³ p³aciæ i to ju¿
jest du¿o. Liczymy, ¿e mias-
to przeznaczy wiêcej pieni-
êdzy w³aœnie na szkolenie
m³odzie¿y, gdy¿ mamy w
mieœcie ponad 1000 tre-
nuj¹cych dzieci. 

- Od niemal roku jest pan
prezesem Stilonu. Z czego
pan raz inni cz³onkowie za-
rz¹du jesteœcie szczegól-
nie zadowoleni, a z czego
mniej?

-Nie uda³o siê utrzymaæ w
trzeciej lidze, ale z wielu na-
szych dzia³añ siê cieszymy.
Ca³y czas prostujemy, w
miarê naszych mo¿liwoœci,
sprawy finansowe. Nawi¹za-
liœmy wspó³pracê z Akade-
mi¹ Wychowania Fizycznego
w Gorzowie, z katedr¹ pana
Piotra ¯urka w zakresie mo-
nitoringu adeptów naszej
akademii, zespo³ów junior-
skich i pierwszej dru¿yny. To
jest wartoœæ dodana niema-
terialna. Powo³aliœmy Radê
Trenerów z wieloma by³ymi
wybitnymi zawodnikami Sti-
lonu, s¹ z nami po d³ugich
namowach. Do tego docho-
dzi rozwój naszej akademii i
wspó³praca ze szko³ami,
gdzie równie¿ wiele spraw
zosta³o ustabilizowanych.
Wspó³pracujemy z innymi
akademiami pi³karskimi w
mieœcie czy te¿ z klubami z
Rzepina oraz Frankfurtu nad
Odr¹. Nie zapominajmy rów-
nie¿ o zdobyciu Pucharu
Polski na szczeblu naszego
województwa, co daje nam
mo¿liwoœæ gry z zespo³em z
wy¿szej ligi. Za poœrednic-

twem w³asnych kontaktów
ju¿ dwukrotnie na przestrze-
ni 2 miesiêcy goœciliœmy
m³odzie¿ Dynama Miñsk z
Bia³orusi, w tym na pierw-
szym i mam nadziejê nie
ostatnim „Turnieju Barw”.
- Jaki cel przed zespo³em
stawia zarz¹d?

- Kibice w trzeciej lidze, gdy
ju¿ jasne by³o, ¿e siê nie
utrzymamy, mogli zobaczyæ
wielu m³odych zawodników,
którzy mieli zbieraæ doœwiad-
czenie i ogrywaæ siê pod
k¹tem gry w czwartej lidze.
Mamy kilku naprawdê
dobrych ch³opaków i Gorzów
jeszcze z nich bêdzie siê cie-
szy³. Zostaje natomiast z na-
mi Rafa³ Œwitaj, £ukasz Mali-
szewski, prawdopodobnie
Krzysztof Kaczmarczyk, zo-
stanie z nami tak¿e bram-
karz Gabriel £odej. Od-
chodz¹ natomiast Jarosz,
Przyby³a, Stañczyk, Bednar-
ski, Okuszko, Zakrzewski.
Nie zapowiadamy buñczucz-
nie, ¿e chcemy awansowaæ,
chcielibyœmy awansowaæ,
ale mamy w sobie pokorê i li-
czymy na efekty pracy trene-
ra Michniewicza, do którego
mam ca³kowite zaufanie.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e ka¿dy
w tej lidze bêdzie siê specjal-
nie mobilizowa³ na Stilon i
nie bêdzie nam z pewnoœci¹
³atwo.
- Na trzecioligowe mecze
przychodzi³o oko³o 200-
300 kibiców. Jak zachêciæ
fanów, ¿eby wybrali siê na
mecze czwartej ligi?

- Mamy swoich wiernych
kibiców, którzy bêd¹ nas
dopingowaæ, jak twierdz¹
nawet w ni¿szych ligach. Im
równie¿ dziêkujê za to, ¿e
jeŸdzili z nami po ca³ej Pol-
sce kibicowaæ Stilonowi. Do
tego przeprowadzili wiele
akcji wizerunkowych, jak
choæby udzia³ w akcji „Kre-
sowiacy”, gdzie zebrali kil-
ka tysiêcy, a zebrane dary
przekazano naszym roda-
kom. Przede wszystkim
chcemy zachêciæ kibiców
swoj¹ postaw¹ na boisku i
tym, ¿e bêdziemy graæ
g³ównie m³odzie¿¹ oraz za-
wodnikami z Gorzowa.
Miejmy nadziejê, ¿e wróci-
my silniejsi i stabilni finan-
sowo z wiêkszym
bud¿etem. Mam równie¿
nadziejê, ¿e w losowaniu
Pucharu Polski trafimy na
ciekawy zespó³ z Ekstrakla-
sy i bêdziemy mieli wów-
czas wysok¹ frekwencjê.
Wszystkich kibiców ser-
decznie zapraszam na na-
sze spotkania.
Rozmawia³: PRZEMYS³AW DYGAS

Wszyscy twierdzili, że brakuje
nam szczęścia
Rozmowa z Krzysztofem Olechnowiczem, prezesem klubu Stilon Prosupport

K. Olechnowicz: Mamy swoich wiernych kibiców, którzy będą nas dopingować
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- Co pan porabia po odej-
œciu ze stanowiska trenera
Warty?

- Poœwiêci³em siê tak bar-
dzo pracy w Warcie, ¿e za-
pomnia³em zadbaæ o siebie i
o rodzinê. Po odejœciu z klu-
bu nie mia³em ¿adnego za-
bezpieczenia, ¿adnych kon-
taktów, zaczê³o byæ niecieka-
wie i trzeba by³o przestaæ
bawiæ siê w trenera oraz wie-
rzyæ w jakieœ niestworzone
historie i ambicje. Nie by³o
równie¿ ¿adnych powa¿nych
propozycji trenerskich i dlate-
go musia³em podj¹æ inn¹
pracê i teraz jestem zwyk³ym
Kowalskim. Niech mi pan
uwierzy, ¿e w tej chwili jes-
tem bardziej sk³onny do wy-
pisania siê z pi³ki ni¿ powrotu
do niej. Nie interesuje mnie
skakanie od klubu do klubu i
dorabianie do kredytu, tylko
chcia³bym wejœæ w jakiœ po-
wa¿ny projekt, a takiego w
regionie nie ma. Wiem, jak ta
bran¿a funkcjonuje, jak nie
mo¿na wejœæ drzwiami, to
wchodzi siê oknami, trzeba
dzwoniæ i wysy³aæ CV do klu-
bów. Nie wygra³em kilku
spotkañ z Wart¹ wiosn¹, a w
klubie by³o ju¿ 20 CV trene-
rów, którzy chcieli przyjœæ tre-
nowaæ. Ja tak¹ osob¹ nie
jestem. Chcê mieæ natomiast
jakieœ wyzwania, ambicje, a
jeœli tego nie bêdzie, to ja w
takiej pi³ce nie chcê uczestni-
czyæ, wolê sobie w³¹czyæ Ca-
nal Plus czy poœwiêciæ czas
córce, a nie denerwowaæ sie-
bie i innych ludzi, ¿e nie na-
dajemy na tych samych fa-
lach.
- Pierwsze tygodnie bez
codziennych obowi¹zków
klubowych musia³y byæ dla
pana doœæ trudne. Jak pan
sobie z tym radzi³?

- Rozegra³em kilka meczów
w klasie okrêgowej w Skwie-
rzynie, gdzie zaproponowa³
mi to mój kolega i to by³a taka
moja terapia po tym, co siê
sta³o. Tu od razu chcia³bym
zdementowaæ plotki o powro-
cie do regularnego grania,
gdy¿ nic takiego nie bêdzie
mia³o miejsca. Odejœcie z
Warty by³o moim pierwszym
powa¿nym rozbratem z fut-
bolem. Ca³y dzieñ przecie¿
koncentrowa³em siê wcze-
œniej wokó³ pracy w Warcie.
Opracowywa³em treningi,
przychodzi³em wczeœniej na
obiekty klubowe, przekoma-
rza³em siê z gospodarzami,
aby trawê podlali i skosili. Te-
go wszystkiego póŸniej mi
brakowa³o i dosz³o do tego,
i¿ w pewnym momencie
przesta³em wychodziæ z po-
koju. Dlatego przyj¹³em pro-
pozycjê kolegi i st¹d te kilka
moich rozegranych spotkañ
w Skwierzynie w klasie
okrêgowej, co dobrze na
mnie wp³ynê³o.

- Ogl¹da³ pan mecze War-
ty po rezygnacji  pracy w
klubie?

- By³em na dwóch spotka-
niach, œledzi³em oczywiœcie
wyniki, mia³em kontakt ze
sztabem, który przecie¿ zos-
ta³, zawodnicy do mnie
dzwonili i pisali. Wiedzia³em
wiêc na bie¿¹co, co siê dzie-
je w klubie, trzyma³em kciuki,
aby wszystko siê uda³o. Na-
wet w Pucharze Polski, po
strzelonej przez Wartê bram-
ce, reagowa³em na trybu-
nach zbyt ¿ywio³owo i mu-
sia³em byæ uspokajany przez
innych trenerów, gdy¿ w tym
czasie odbywa³a siê Lubuska
Konferencja Trenerów.
- Dlaczego Warta nie da³a
rady utrzymaæ w trzeciej li-
dze?

- Przede wszystkim zbyt
ma³o punktów zdobyliœmy w
spotkaniach z do³em tabeli.
Multum punktów zosta³o od-
danych dla bezpoœrednich
przeciwników w walce o
utrzymanie i to w du¿ym
stopniu zawa¿y³o o spadku.
Mieliœmy jesieni¹ mocny œro-
dek pola, a odejœcie w prze-
rwie zimowej Duchowskiego
i kontuzja Wiœniewskiego
mia³y równie¿ wp³yw na na-
sze poczynania i brakowa³o
stabilizacji w linii pomocy. Do
tego niezbyt sprzyjaj¹ca sy-
tuacja w drugiej lidze utrud-
ni³a walkê. W najgorszym
scenariuszu nie spodzie-
wa³em siê, ¿e a¿ trzy dru¿yny
z Górnego Œl¹ska spadn¹ do
trzeciej ligi. Wydawa³o mi siê,
¿e s¹ to na tyle silne oœrodki
z wysokimi bud¿etami, ¿e
jednak zdo³aj¹ siê utrzymaæ.
Zaczynaliœmy rozgrywki to
s¹dziliœmy, ¿e ligê opuszcz¹
trzy, góra cztery zespo³y, ale
nie a¿ szeœæ. Mo¿na, wiêc to
rozpatrywaæ w kategorii
ma³ego pecha.
- Czy po odejœciu ze sta-
nowiska trenera Warty za-
uwa¿y³ pan jakieœ zmiany

w filozofii gry czy te¿ w
ustawieniu taktycznym ze-
spo³u?

-To by³a ca³y czas moja
dru¿yna i mój pomys³. Pod-
kreœla³am to, co ju¿ mówi³em
wczeœniej, ¿e moje odejœcie
mia³o wp³yn¹æ na ch³opaków,
to mia³ byæ wstrz¹s. Przy
okazji muszê siê odnieœæ do
s³ów, które do mnie dotar³y
od ludzi zwi¹zanych z lu-
busk¹ pi³k¹, ¿e Mateusz Ko-
nefa³ za bardzo chcia³, ¿e za
bardzo by³ nadmuchany ba-
lonik, ¿e by³o zbyt profesjo-
nalnie. Trzeba siê tu zastano-
wiæ czy tacy ludzie maj¹
racjê bytu w naszej lubuskiej
pi³ce, czy takie osoby, które
tak w³aœnie mówi¹, nie s¹
problemem w lubuskiej pi³ce.
Je¿eli my siê zastanawiamy,
dlaczego nie mamy zespo³u
na poziomie centralnym, no
to trzeba sobie zadaæ pytanie
czy ludzie zwi¹zani z lubusk¹
pi³k¹ za ma³o w³aœnie chc¹ i
wymagaj¹. Opowiadaj¹ po-
tem, ¿e Konefa³ wymaga³ za
du¿o czy za bardzo… Ja w
ogóle nie rozumiem jak
mo¿na nie chcieæ, aby by³o
lepiej, profesjonalniej. Tego
nie potrafiê zaakceptowaæ i w
takiej pi³ce nie chcia³bym
uczestniczyæ. Nie chcê funk-
cjonowaæ na takiej zasadzie,
jak tutaj wielu ludzi i jak to
jest modne w naszym woje-
wództwie, aby nie wyznaczyæ
sobie celu, nie stawiaæ sobie
wymagañ, tylko stale prakty-
kowaæ ten minimalizm. Za-
czynamy rozgrywki, a wiele
osób, maj¹c nawet mocne
kadry, obawia siê powie-
dzieæ, ¿e graj¹ o awans, o ja-
kiœ cel, bo zaraz im to bêdzie
wyci¹gniête. Zawsze s³yszê:
tylko nie za wszelk¹ cenê, a
stawianie celu to wed³ug wie-
lu nak³adanie presji, z czym
nie mogê siê zgodziæ. Ta
ma³a ambicja, ten minima-
lizm powoduje, ¿e my tak
w³aœnie pi³karsko, jako woje-

wództwo wygl¹damy. Ci
ch³opcy przez wiele lat nie
mieli tych celów, tych wy-
zwañ, grali o nic i nagle zde-
rzyli siê z czymœ takim, ¿e
Konefa³ zacz¹³ wymagaæ,
postawi³ cel, z którym mieli-
œmy siê zmierzyæ. Dla mnie
to by³o wyzwanie, by³o to dla
mnie wielkie doœwiadczenie,
choæ osobiœcie mi siê w trak-
cie rozgrywek nie uda³o zrea-
lizowaæ celu, jakim by³o
utrzymanie. Mój honor, moje
wychowanie z domu, mówi³o
mi, ¿e muszê wzi¹æ odpowie-
dzialnoœæ za to, co siê dzieje
z dru¿yn¹ i poda³em siê do
dymisji. Czêœæ ludzi pewnie
odebra³a to jako ucieczkê z
ton¹cego okrêtu, nic z tych
rzeczy, ja odpowiedzialnoœæ
za spadek biorê na siebie.
- Kiedy pan odszed³,
dru¿yna z nowym trenerem
Rados³awem Bubniakiem
zaczê³a wygrywaæ i liczy³a
siê w walce o utrzymanie
niemal do koñca sezonu.
Jak pan siê do tego usto-
sunkuje?

- Cieszy³em siê oczywiœcie
z tej metamorfozy i punktów
zespo³u oraz wiedzia³em, ¿e
dru¿yna musi wreszcie za-
cz¹æ wygrywaæ, gdy¿ w³o¿y³a
mnóstwo pracy wczeœniej.
Natomiast, gdy czyta³em w
prasie wypowiedzi Radka
Bubniaka, ¿e on coœ tam
zmieni³, to nie oszukujmy siê
i on za takie rzeczy nie powi-
nien siê obra¿aæ. Nie mo¿e
zmieniæ czegoœ w dru¿ynie
cz³owiek, który poprowadzi³
cztery rozruchy, bo akurat po
moim odejœciu Warta wesz³a
w taki cykl spotkañ sobota,
œroda, sobota, œroda i to by³y
same rozruchy. Tam trenin-
gowo nie da³o siê nic nowego
zrobiæ, Radek mia³ tam jakieœ
swoje zajêcia w szkole, czy z
Akademi¹ M³odych Or³ów,
œwieci³ licencj¹, ale rozruchy
prowadzi³ Tomek Jankowski
czy Pawe³ Wójcik. Dlatego

mówienie, ¿e on coœ zmieni³,
jest troszeczkê wed³ug mnie
nie fair. Nie mo¿emy mówiæ,
¿e wyjazd w dniu meczu i
spêdzenie 7 godzin przez za-
wodników w autobusie, to
by³o na korzyœæ pi³karzy, bo
oni akurat wtedy wygrali. 

Wrócê tutaj jeszcze do tego
zarzutu wobec mnie, ¿e za
bardzo wymaga³em profesjo-
nalizmu i dlatego nie by³o wy-
ników. To w drug¹ stronê
mogê odbiæ pi³eczkê w spra-
wie podejœcia do fina³u Pu-
charu Polski. Wiem jak War-
ta siê do tego fina³u przygoto-
wywa³a, dru¿yna nie
trenowa³a codziennie po za-
koñczonej lidze, a mo¿e trze-
ba by³o zrobiæ wtedy jakieœ
zgrupowanie, mo¿e trzeba
by³o w³aœnie podejœæ do tego
tematu bardziej profesjonal-
nie i mo¿e wtedy zwyciêstwo
w finale by³oby nasze. Po-
wtórzê, ¿e stawianie takiej te-
zy, ¿e za du¿o wymagam i
chcê, aby by³o bardziej pro-
fesjonalnie jest dla mnie nie-
zrozumia³e i ja tego nie przyj-
mujê do wiadomoœci.
Uwa¿am natomiast, ¿e to, co
siê sta³o w lidze po mojej re-
zygnacji to w 99% jest
zas³ug¹ zawodników, oni
wziêli to na siebie.
- Nie podejrzewa wiêc
pan zawodników, ¿e grali
przeciwko panu?

- Wrêcz przeciwnie oni grali
dla mnie. Kiedy z nimi rozma-
wia³em po moim odejœciu,
wymienialiœmy siê pogl¹da-
mi, to mówi³em im wprost, ¿e
to nie czas na solidaryzowa-
nie siê ze mn¹ i rozpaczanie.
Mówi³em wówczas: tylko wy
macie teraz udowodniæ, ¿e
moje decyzje personale by³y
s³uszne, wy macie mnie
obroniæ wynikami, mimo, ¿e
mnie ju¿ nie ma na pok³adzie.
To, jakie oni wyniki osi¹gnêli,
to muszê powiedzieæ jasno,
¿e zawodnicy mnie obronili.
Mówi³em im, ¿e je¿eli wy nie
zapunktujecie, to ta ca³a na-
sza praca, transfery Witta,
Królczyka, Bielawskiego, mo-
je wystawianie Paw³a Posmy-
ka w ataku, to wszystko
bêdzie traktowane, jako mój
b³¹d. Uwa¿am, ¿e ten zespó³
wzmocni³ siê zim¹ i zrobi³ ja-
koœciowy skok i tak to bym
rozpatrywa³. Na ch³odno jesz-
cze dodam, ¿e czêsto pi³ka
no¿na jest ma³o logiczna i
niewyt³umaczalna. I odniosê
to w³aœnie do tego, co siê
sta³o, ¿e ze mn¹, nie by³o
wiosn¹ wyników, a potem
one przysz³y. Nie chcê sobie
medialnie zapisywaæ zas³ug,
ale za mn¹ sta³o grono osób
w klubie, mój sztab, asystent,
trener bramkarzy, fizjotera-
peuta i inni. Do tego Karolina
Paku³a, która ogarnia³a mi
wiele spraw zwi¹zanych z co-
dziennym funkcjonowaniem

zespo³u. Tu jeszcze
wspomnê o roli Paw³a Po-
smyka i to nie jest kurtuazja.
Czu³, ¿e nie strzelaj¹c goli na
pocz¹tku rundy zawodzi, ja
mu natomiast ci¹gle mó-
wi³em-„Pawe³ wykona³eœ
300% normy”. Przy nim nie-
samowicie rozwin¹³ siê Domi-
nik Zakrzewski, któremu
wszyscy zarzucali, ¿e nie na
daje siê na napastnika, a ja
na niego stawiam. Przez ten
rok przy Pawle, Dominik wiele
siê nauczy³, m.in. gry z rywa-
lem na plecach, odpowiednim
zastawianiem pi³ki, strzeli³ kil-
ka bramek w lidze, do tego
dosz³y gole w Pucharze Pol-
ski i ma teraz kilka propozycji
z wy¿szych lig. Wiele dosta³
wsparcia i cennych rad od
Paw³a czy Damiana Sza³asa i
cieszê siê, ¿e Dominik mo¿e
pójœæ w górê.
- Ponad dwa lata w Warcie
bêdzie pan jednak wspomi-
na³ pozytywnie?

- W wiêkszoœci aspektów
oczywiœcie tak. Prezes zaufa³
mi bezgranicznie i z³ego
s³owa o nim nie mogê powie-
dzieæ, jestem mu wdziêczny
za te 2,5 roku. To, co mó-
wi³em czy prosi³em, to
mia³em, nie mia³em prawa na
cokolwiek narzekaæ, wrêcz
przeciwnie prezes jest bardzo
ambitny i byæ mo¿e w œrodo-
wisku jest to inaczej odbiera-
ne, ¿e brakuje mu pokory. Ja
to u niego natomiast ceniê i
gdybyœmy przyk³adowo wy-
grali pierwsze cztery mecze,
a ja bym mu powiedzia³ pre-
zesie druga liga, to on by od-
powiedzia³ -  jasne trenerze
idziemy na drug¹ ligê. Ja go
nakrêca³em i on mnie na-
krêca³ na sukcesy. Prezes nie
jest hamulcowym, ma ambi-
cje i to mi siê podoba³o w pra-
cy w Warcie, ¿e by³ cel do
zrealizowania. Pamiêtam jak
zaczyna³em pracê w klubie to
nie by³o ró¿owo. Na pierw-
szym treningu na orliku by³o
siedmiu ludzi, w tym ja i pre-
zes i to by³o zderzenie z
trudn¹ rzeczywistoœci¹ Dziœ
jak ta Warta funkcjonuje, jak
wygl¹da organizacyjnie, to
jest ju¿ zupe³nie inny klub,
przede wszystkim stabilny, z
którym ka¿dy chcia³by zagraæ
sparing, z którym ka¿dy siê li-
czy, gdzie przychodz¹ œmia³o
zawodnicy z wy¿szych lig.
Mi³o mi te¿, ¿e podczas mojej
pracy kilku zawodników nie-
samowicie siê, rozwinê³o. To
ich zas³uga, ich ogromne za-
anga¿owanie i praca, sami
przyk³adowo pisali do mnie
zim¹ z proœb¹ o plan trenin-
gów indywidualnych. Praca z
t¹ grup¹ osób by³a sam¹
przyjemnoœci¹. Cieszê siê,
¿e mog³em byæ czêœci¹ bu-
dowy takiego w sumie uda-
nego projektu.
Rozmawia³: PRZEMYS³AW DYGAS

Odpowiedzialność za spadek biorę na siebie
Rozmowa z Mateuszem Konefa³em, by³ym trenerem Warty Gorzów

M. Konefał: Cieszyłem się oczywiście z tej metamorfozy i punktów zespołu
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- Proszê przyj¹æ gratula-
cje w zwi¹zku z wyró¿nie-
niem przez radê miasta od-
znak¹ honorowego miesz-
kañca Gorzowa. Ile to ju¿
lat jest pan w sporcie?

- Ponad 60 lat. Zaczyna³em
jako trampkarz w Unii Go-
rzów, czyli w póŸniejszym
Stilonie. To by³a fajny czas,
poniewa¿ w naszym mieœcie
zainteresowanie futbolem
by³o tak du¿e, ¿e odbywa³a
siê u nas liga trampkarzy z
udzia³em dwunastu ze-
spo³ów. Samych dru¿yn se-
niorskich mieliœmy w tym
czasie osiem. 
- D³ugo pan w tej Unii nie
pogra³. Dlaczego?

- Poniewa¿ mój tata by³
prezesem Admiry Gorzów, a
klub ten mia³ naprawdê siln¹
sekcjê pi³karsk¹. Pewnego
dnia przyszed³ do mnie i na-
tychmiast kaza³ przyjœæ do
jego klubu. Któregoœ roku
awansowaliœmy nawet do
klasy A, co by³o du¿ym wy-
darzeniem, poniewa¿ by³ to
czwarty poziom rozgrywek w
kraju. Wy¿ej by³a tylko I liga,
II liga oraz liga okrêgowa.
Dzisiaj nie mamy ¿adnej
dru¿yny na tak wysokim
szczeblu, bo Stilon i Warta
spad³y na pi¹ty poziom roz-
grywek.
- Potem by³a Warta Go-
rzów?

- Tak. Z licz¹cych siê
dru¿yn ligowych Warta by³a
jedynym graj¹cym w cen-
trum miasta, natomiast
wszystkie pozosta³e rozgry-
wa³y swoje spotkania na
obecnym stadionie przy ul.
Olimpijskiej. Nie chcia³o mi
siê tak daleko jeŸdziæ, do te-
go mia³em wielu znajomych
w Warcie i tak przyszed³em
do tego klubu na trzy sezony.
W 1966 roku ju¿ na sta³e
zwi¹za³em siê ze Stilonem.
Najpierw jako pi³karz, potem
kierownik dru¿yny, sekcji a¿
wreszcie dzia³acz. By³o to do
chwili przekazania GKP Go-
rzów prezesowi Sylwestrowi
Komisarkowi. Kiedy GKP
upad³o, pojawi³a siê nowa
grupa m³odych dzia³aczy i im
równie¿ w razie potrzeby
trochê pomaga³em. Dzisiaj
natomiast dzia³am w
Okrêgowym Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej.
- Gra³ pan w Warcie i Sti-
lonie. Czy pamiêta pan,
¿eby Warta kiedyœ by³a
wy¿ej w hierarchii ligowej
ni¿ Stilon, jak to mia³o
miejsce w minionym sezo-
nie, choæ regionalny Pu-
char Polski trafi³ akurat do
tej drugiej dru¿yny?

- By³y takie sezony, ale mó-
wimy o zamierzch³ych cza-
sach. Pamiêtam, jak w 1956
roku ówczesny Kolejarz Go-
rzów wywalczy³ mistrzostwo
okrêgu i zagra³ w turnieju o

wejœcie do drugiej ligi miêdzy
innymi z Pogoni¹ Szczecin.
To by³o du¿e wydarzenie
sportowe.  
- Historia piêkna, ale tera-
Ÿniejszoœæ mo¿e martwiæ,
gdy¿ obie nasze dru¿yny
spad³y i nied³ugo roz-
poczn¹ rywalizacjê na
szczeblu wojewódzkim.
Jak patrzy pan na dzi-
siejsz¹ sytuacjê gorzow-
skiej pi³ki, to co pan sobie
myœli?

- Jestem zasmucony, bo ta-
kie miasto jak Gorzów po-
winno mieæ przynajmniej
drug¹ ligê. Dzisiejsza druga
liga to nie jest ta, co by³a kie-
dyœ, w czasach gdy o Stilo-
nie mówiono w ca³ym pi³kar-
skim kraju. Swoj¹ drog¹
przypominam sobie mecze z
Piastem Gliwicem. Tak
czêsto razem graliœmy w tej
drugie lidze, ¿e siê a¿ za-
przyjaŸniliœmy, choæ gliwi-
czanie trochê martwili siê,
jak mieli z nami walczyæ. To
my bowiem czêœciej wycho-
dziliœmy z tych potyczek
zwyciêsko. Byliœmy dla nich
feralnym rywalem.
- Dzisiaj Piast jest…
- … mistrzem Polski.

W³aœnie do tego zmierza³em.
Tam kiedyœ uznano, ¿e pi³ka
przez te lata gry w central-
nych rozgrywkach na tyle
okrzep³a, na tyle zbudowa³a
trwa³e podstawy, ¿e zaczêto
mocniej w ni¹ inwestowaæ i
dzisiaj s¹ tego efekty. ¯al
jest tym wiêkszy, ¿e to
w³aœnie w czasach najwiêk-
szych potyczek choæby z
Piastem byliœmy wzorem dla
ca³ej Polski, je¿eli chodzi o
szkolenie. To u nas powsta³
na prze³omie lat 70 i 80.
pi³karski internat i szkolenie
by³o prowadzone coœ na
wzór dzisiejszych akademii
pi³karskich. Jeszcze 2-3 lata
temu w najni¿szych ligach
grali ch³opacy z tamtych na-
borów, choæ dawno przekro-

czyli 50 rok ¿ycia. ,,Produk-
cja’’ dobrych pi³karzy sz³a
pe³n¹ par¹. Tysi¹ce niez³ych
zawodników wysz³o ze Stilo-
nu.
- Dlaczego w Gorzowie
nie mo¿na zbudowaæ
dru¿yny mog¹cej wystêpo-
waæ przynajmniej na dru-
goligowym poziomie? Ja-
kie b³êdy s¹ tu pope³niane

- Z jednej strony s³yszymy,
¿e potrzebne s¹ pieni¹dze, z
drugiej, ¿e najpierw nale¿y
coœ pokazaæ, ¿eby zachêciæ
kibiców do przyjœcia na sta-
dion, a sponsorów do wiêk-
szego zaanga¿owania siê w
pi³kê. Jest jednak problem
stadionu. Potrzebujemy
trochê w niego zainwesto-
waæ. Robi¹c trybuna po try-
bunie naprawdê mo¿na mieæ
fajny, kameralny obiekt. S¹
warunki do postawienie pa-
wilonu ze stanowiskami
dziennikarskimi oraz miejs-
cami dla sponsorów. Po-
trzebne jest oczywiœcie
oœwietlenie. ¯eby jednak
by³o to mo¿liwe ca³e œrodo-
wiskowe pi³karskie w mieœcie
powinno za tym optowaæ, tak
jak to czyniono w przypadku
sztucznej murawy i przy-
nios³o to po¿¹dany skutek.
Co do b³êdów, to na razie
mo¿emy oceniaæ tutaj tylko
Stilon, gdy¿ Warta dopiero
co odbudowa³a swoj¹ po-
zycjê. W przypadku Stilonu
za du¿o ostatnio by³o zawiro-
wañ. Do tego dosz³y ci¹g³e
zmiany zarz¹dów, w me-
diach zrobi³o siê g³oœno na
temat ró¿nych mniejszych
czy wiêkszych afer. To nie
pomaga w rozwoju. 
- Mo¿e zbyt ³atwo oddali-
œmy równie¿ walkowerem
pierwsz¹ ligê?

- To jest sprawa, której nie
mogê przeboleæ do dzisiaj. I
nie jest prawd¹, ¿e w tamtym
czasie miasto oraz prezy-
dent Tadeusz Jêdrzejczak
nie pomagali pi³ce. Pomagali

i to naprawdê ³o¿¹c na to
spore œrodki. Z perspektywy
czasu uwa¿am, ¿e za du¿o
w tym wszystkim by³o entuz-
jazmu, za ma³o zaœ profesjo-
nalnego zarz¹dzania klu-
bem. Nawet kiedy prezes
Komisarek powiedzia³
wprost, ¿e nie jest ju¿ w sta-
nie finansowaæ tego przed-
siêwziêcia, z miasta by³o do
wziêcia pó³ miliona z³otych.
Œrodki te pozwoli³yby dograæ
nam do koñca sezonu. Nie
wiem oczywiœcie, czy daliby-
œmy radê dalej, ale zapewne
utrzymalibyœmy siê wtedy w
pierwszej lidze, a tak trzeba
by³o zejœæ do okrêgowej. 
- Mnie zastanawia ponad-
to, czy s³owne potyczki z
udzia³em by³ych i obec-
nych dzia³aczy, a nawet
niektórych prezesów, nie
wp³ywaj¹ negatywnie na
postrzeganie gorzowskie-
go futbolu w naszym mie-
œcie?

- To jest temat bardzo
wa¿ny, bo dzisiaj wiele rze-
czy buduje siê na wczeœniej
stworzonym wizerunku. Ubo-
lewam nad tym, a jak s³yszê
lekcewa¿¹cy stosunek
dzia³aczy pi³karskich do in-
nych dyscyplin, to zastana-
wiam siê, czemu ci panowie
strzelaj¹ samobóje. Przecie¿
nikomu nie trzeba udowad-
niaæ, jak¹ rolê odgrywa dzi-
siaj w œwiecie pi³ka no¿na. Z
drugiej strony trzeba doce-
niaæ to, ¿e przyk³adowo do
koszykarek przyjedzie mistrz
Francji czy Rosji w ramach
europejskich rozgrywek, a
po drugiej stronie Warty
je¿d¿¹ najlepsi ¿u¿lowcy
œwiata. 
- Dzia³acze i trenerzy s¹
dumni z szeroko prowa-
dzonego szkolenia, ale
efekty tych dzia³añ chyba
nie spe³niaj¹ niczyich aspi-
racji?

- Mamy masê ró¿nych aka-
demii, ale szkolenie super

rozwija siê tak naprawdê do
chwili ukoñczenia przez
m³odzie¿ 14-15 lat. Do tego
momentu jest du¿e zaintere-
sowanie rodziców, którzy
wo¿¹ swoje pociechy na tre-
ningi, je¿d¿¹ z nimi na turnie-
je. Potem przychodzi mo-
ment, kiedy ze zrozumia³ych
wzglêdów spada zaintereso-
wanie rodziców i dzieciaki
same musz¹ zdecydowaæ,
czy chc¹ dalej stawiaæ na
pi³kê? Czêsto z tego rezyg-
nuj¹. Z ró¿nych powodów,
ale najczêœciej ta m³odzie¿
nie ma dalszej wizji. Akade-
mie, w których siê szkol¹,
nie prowadz¹ starszych
roczników. Dawniej najbar-
dziej utalentowani trafiali do
Stilonu. Dzisiaj klub ten nie
jest ju¿ takim magnesem,
podobnie jak Warta, bo obie
dru¿yn¹ graj¹ w zbyt niskich
ligach. Kolejna sprawa, daw-
niej prowadz¹cy seniorów
trener ustawia³ ca³e szkole-
nie. Dzisiaj ka¿dy sam
rzepkê sobie skrobie. Nie-
mniej w ostatnich latach go-
rzowskie kluby zaistnia³y w
pi³karskim œwiecie w grupie
juniorów. Pod tym wzglêdem
nie narzeka³bym, a nawet
bym doceni³ wysi³ek w³o¿ony
przez kluby.
- To gdzie s¹ ci najbar-
dziej utalentowani?

- Przypomnê w ramach cie-
kawostki, ¿e w 2012 roku na-
sza reprezentacja okrêgu
ch³opców 12-letnich zakwali-
fikowa³a siê do turnieju fi-
na³owego mistrzostw œwiata,
organizowanego przez firmê
Danone. Mistrzostwa odby³y
siê w Warszawie i na osiem
meczów nasi wygrali szeœæ,
jeden zremisowali i przegrali
tylko z Senegalem 0:1. Osta-
tecznie zajêli 17 miejsce, bo
taki by³ ten regulamin, ale
skauci wy³apali wówczas od
razu piêciu naszych
ch³opców, w tym Sebastiana
Walukiewicza, który dzisiaj
jest w lidze w³oskiej, w Cag-
liari Calcio. Talentów mamy
naprawdê sporo, ale nie
maj¹c odpowiedniej pirami-
dy, co bardziej zdolni juniorzy
trafiaj¹ do klubów mog¹cych
zaoferowaæ im lepsze warun-
ki rozwoju sportowego.
Oczywiœcie nie wszyscy
sprawdzaj¹ siê w tych lep-
szych klubach i wracaj¹ do
nas, ale ci najzdolniejsi zni-
kaj¹ nam bezpowrotnie.
- O budowie sportowej pi-
ramidy mówimy od lat, ale
nie trafia to jednak na po-
datny grunt. Dlaczego?

- W tej chwili szanse na to
s¹ jeszcze ni¿sze, gdy¿ ma-
my dwa wiod¹ce kluby, czyli
Stilon i Wartê. Wczeœniej,
kiedy by³ Stilon ³atwiej by³o
siê dogadaæ, ale nigdy tak
naprawdê tego formalnie nie
uczyniono. Inna sprawa, ¿e

dawniej nie by³o problemów,
¿eby Stilon graj¹cy w cen-
tralnych rozgrywkach móg³
siê posi³kowaæ zawodnikami
z innych klubów w regionie.
Dzisiaj tych wzorców braku-
je. 
- Mo¿e trzeba wreszcie
powiedzieæ, ¿e staæ nas co
najwy¿ej na trzeci¹ ligê i
na tym siê skupiæ?

- Martwi mnie, ¿e obie na-
sze dru¿yny spad³y jedno-
czeœnie, bo teraz mog¹
chcieæ siê wykrwawiæ, ¿eby
udowodniæ sobie nawzajem,
kto jest lepszy? A miejsce
premiowane awansem jest
tylko jedno. Ju¿ po pierw-
szych decyzjach kadrowych
widaæ, ¿e Warta chce zmon-
towaæ zespó³ na szybki po-
wrót do trzeciej ligi. Stilon z
kolei nie mo¿e obiecywaæ ki-
bicom powrotu za kilka lat,
bo oni tego nie zaakceptuj¹.
Swoj¹ drog¹, znam to z do-
œwiadczenia, jak ktoœ coœ
planuje w d³u¿szej perspek-
tywie czasu nigdy tego nie
zrealizuje. Sport jest na tyle
nieprzewidywalny i zaska-
kuj¹cy, ¿e dalekosiê¿ne pla-
ny najczêœciej bior¹ w ³eb.
- Czêsto jednak kibice za-
stanawiaj¹ siê, czy Gorzów
staæ na posiadanie dwóch
seniorskich zespo³ów na
poziomie trzeciej ligi?

- Sportowo, jak widaæ, jesz-
cze nie, ale finansowo
uwa¿am, ¿e jest to mo¿liwe.
Oczywiœcie, koszty w lidze
centralnej s¹ wy¿sze, bo nie
da siê przyk³adowo jechaæ na
mecz na Górny Œl¹sk bez
noclegu, kiedy spotkanie jest
zaplanowane na godziny
przedpo³udniowe. Takie mias-
to jak Gorzów ma potencja³ fi-
nansowy na tym poziomie, ale
trzeba lepiej to wykorzystaæ.
- To jakie cele widzi pan
przed gorzowskimi ze-
spo³ami w nadchodz¹cych
rozgrywkach czwartej ligi?

- Chcia³bym, ¿eby oba ze-
spo³y jeszcze odwa¿niej za-
czê³y stawiaæ na wychowan-
ków i przez to budowa³y
przysz³oœciowe dru¿yny. Ta-
kie, które po awansie ju¿ na
spokojnie usadowi¹ siê na
razie w trzeciej lidze, a po-
tem pomyœl¹ o wy¿szych ce-
lach. Jak ju¿ wspomnia³em,
w ostatnich sezonach junio-
rzy obu klubów rywalizowali
w centralnych rozgrywkach,
przez to potencja³ kadrowy
jest ciekawy. Ponadto nale¿y
zwiêkszyæ przegl¹d tego, co
jest w regionie, bo tam na-
prawdê mo¿na wypatrzyæ
wielu utalentowanych pi³ka-
rzy. S¹ tacy, którzy chêtnie
spróbowaliby si³ choæby w
Stilonie, ale siê wahaj¹. Na-
tomiast, jaki cel postawi¹
przed sob¹ zarz¹dy obu klu-
bów, to zobaczymy nied³ugo. 
- Dziêkujê za rozmowê.

Dalekosiężne plany najczęściej biorą w łeb
Z Liwiuszem Sieradzkim, by³ym pi³karzem, a obecnie dzia³aczem pi³karskim, rozmawia Robert Borowy

L. Sieradzki: Ci najzdolniejsi znikają nam bezpowrotnie
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Zima to uzupe³nianie soli w
lizawkach i udostêpnianie
naturalnego ¿eru zwierzynie
w okresach œnie¿nych zim.

- Zawsze jest co robiæ w
obwodzie. My przede
wszystkim dbamy o zwierz-
êta ¿yj¹ce w naszych ³owis-
kach - mówi Wojciech Pawli-
szak, ³owczy okrêgowy. Jak
siê tak przyjrzeæ zajêciom
myœliwych, to okazuje siê, ¿e
pracy maj¹ w lasach na ca³y
rok.

Susza rolnicza dotyka też
zwierzynę leśną

Ostanie suche lata powo-
duj¹, ¿e wody brakuje tak¿e
w lasach. Cierpi na tym
zwierzyna i to bardzo dotkli-
we w takich kompleksach,
gdzie brak naturalnych Ÿró-
de³ wody. - Widzimy to
zw³aszcza na terenie Pusz-
czy Noteckiej czy w okoli-
cach Lubniewic. Tam brak
jest naturalnych cieków wod-
nych i istnieje potrzeba bu-
dowania wodopojów - t³uma-
czy Wojciech Pawliszak. No i
takie wodopoje buduj¹ myœli-
wi, którzy dzier¿awi¹ s³abe
obwody, cierpi¹ce na niedo-
bory wody. Na czym polega
budowa wodopojów dla
spragnionej zwierzyny? My-
œliwi wykopuj¹ w terenach le-
œnych zbiorniki, w których
zbiera siê deszczówka lub

woda dowo¿ona beczkowo-
zem. A co w przypadku, kie-
dy trwa d³ugotrwa³a susza
lub przychodz¹ takie upa³y,
kiedy temperatura siêga
oko³o 40 stopni? - Niestety,
wówczas tak¿e i my jeste-
œmy bezradni. Wtedy woda
wysycha nawet w tych
sztucznie wybudowanych
przez myœliwych wodopo-
jach. My nie mamy innej
mo¿liwoœci dostarczania wo-
dy do lasu - mówi Wojciech
Pawliszak. 

Zwierzyna szuka wody

Podczas tak upalnych dni,
podczas suszy zwierzyna szu-
ka och³ody oraz wody do picia
w bagnach, na podmok³ych te-
renach, których zreszt¹ te¿ za-
czyna brakowaæ. 

Jak t³umaczy ³owczy okrêgo-
wy, winna w du¿ym stopniu ta-
kiej sytuacji jest nieumiejêtne
gospodarowanie wod¹ na te-
renach rolniczych. - Gospo-
darka rolna - wielkoobszarowa
spowodowa³a to, ¿e zniknê³y z

krajobrazu rolniczego oczka
wodne oraz naturalne remizy
œródpolne, czyli takie zakrza-
czenia, zadrzewienia, które
dawa³y cieñ i te¿ zatrzymywa³y
wodê - mówi Wojciech Pawli-
szak. Likwidacjê tych natural-
nych Ÿróde³ wody prowadzono
niejednokrotnie bez zastano-
wienia, a konsekwencje dla
œrodowiska naturalnego s¹
nieodwracalne. Takie
dzia³ania zwiêkszaj¹ wpraw-
dzie powierzchnie upraw i po-
magaj¹ w ich obrabianiu, ale

spowodowa³y pustynnienie
obszarów rolnych, bo bez za-
krzaczeñ i zadrzewieñ ziemia
³atwo ulega erozji wietrznej-
mówi Wojciech Pawliszak. I
dodaje, ¿e ma to wp³yw na po-
ziom wód gruntowych, tak¿e w
lesie. 

Bóbr jako ratunek…

W tej coraz powa¿niejszej
sytuacji z pomoc¹ przychodzi
populacja bobrów. - Na
szczêœcie go mamy - mówi
Wojciech Pawliszak. I t³uma-
czy, ¿e bobry robi¹ bardzo
dobr¹ robotê w zakresie ma³ej
retencji, czyli tworzenia
ma³ych, naturalnych zbiorni-
ków zatrzymuj¹cych wodê. -
To, czego cz³owiek nie robi je-
œli chodzi o wodê w œrodowis-
ku naturalnym, robi¹ za niego
bobry - mówi ³owczy. Ale i na
jednym oddechu dodaje, ¿e z
drugiej strony bobry robi¹ te¿
niesamowite szkody w œrodo-
wisku tam, gdzie jest ich zwy-
czajnie za du¿o. 

Okazuje siê, ¿e z bobrami
jest tak, jak z ka¿dym gatun-
kiem zwierz¹t  tam, gdzie jest
ich za du¿o, trzeba liczyæ siê z
konsekwencjami ich obecno-
œci, a tam, gdzie s¹ przydatne,
trzeba o nie dbaæ. I tak jest w
parkach narodowych, w ob-
szarach chronionych. -
W³aœnie na tym polega gospo-
darka ³owiecka, aby dbaæ o

równowagê w przyrodzie, w
œrodowisku, w ekosystemach -
leœnym, rolnym i wodnym - za-
znacza Wojciech Pawliszak. 

Zimą też jest to robić

Myœliwi nie odpoczywaj¹
tak¿e zim¹. - Nie dokarmiamy
ju¿ zwierzyny tak intensywnie
jak kiedyœ, bo nie ma u nas ta-
kiej potrzeby. Natomiast stale
uzupe³niamy sól w lizawkach -
t³umaczy Wojciech Pawliszak.
I dodaje, ¿e jeœli wyst¹pi³by zi-
my jak dawniej, z mrozami i
masywnymi opadami œniegu,
to wówczas myœliwi bêd¹
ods³aniaæ naturalne pok³ady
karmy w lesie, ale ostatnio to
nie ma miejsca. - Iloœæ karmy,
jak¹ siê wywozi do lasu, syste-
matycznie maleje. Czynniki ta-
kie jak Afrykañski Pomór Œwiñ
spowoduj¹, ¿e dojdziemy do
takiej sytuacji, ¿e zupe³nie za-
przestaniemy dokarmiaæ zwie-
rzynê w lasach- mówi Woj-
ciech Pawliszak.

Póki co myœliwi musz¹ nêciæ
dziki na specjalnie do tego ce-
lu przygotowanych pasach,
które maj¹ zadanie odci¹gn¹æ
te zwierzêta od pól, gdzie wy-
rz¹dzaj¹c szkodê w uprawach
i p³odach rolnych, czym stwa-
rzaj¹ konflikty na linii przyroda-
cz³owiek. 

Tak wiêc, jak widaæ myœliwy
ma co robiæ przez okr¹g³y rok. 

ROCH
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Każda pora roku jest wyzwaniem
Lato to dostarczanie wody zwierzynie oraz trzymanie jej z dala od pól. 

Tam, gdzie nie ma naturalnych cieków wodnych, istnieje potrzeba budowania wodopojów
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- Panie ³owczy, zdarza
siê, ¿e w mieœcie spotyka
siê sarnê albo dzika. Czy
wówczas wy jako myœliwi
ingerujecie?

- My nie jesteœmy od tego,
¿eby gospodarowaæ zwie-
rzyn¹ bytuj¹c¹ w mieœcie.
Choæ rzeczywiœcie bywa, ¿e
s³u¿by miejskie w takich sy-
tuacjach do nas dzwoni¹.
Staramy siê wówczas po-
móc. Taka sytuacja jest za-
wsze niebezpieczna, bo to
jednak zwierzyna dziko
¿yj¹ca. Mamy na terenie na-
szego województwa dwie fir-
my, które zajmuj¹ siê przy-
padkami konfliktów ze
zwierzêtami w miastach.
Jest jeszcze kilka innych
dzia³aj¹cych firm w Polsce,
ale jest ich zdecydowanie za
ma³o. A problemów jest co-
raz wiêcej, bo zwierzyna
przychodzi do miasta, bo ma
tu œwietne warunki. Proszê
pamiêtaæ, ¿e nasze woje-
wództwo na powierzchni po-
nad 50 procent jest zalesio-
ne. Ma³o tego, mamy lasy
miejskie. Zwierzyna dlatego
œwietnie siê tu zaaklimatyzo-

wa³a. Z uwagi na fakt, ¿e
zwierzyna przebywa tu od
lat, to tak naprawdê s¹ to ju¿
zwierzêta miejskie, a nie le-
œne. Moim zdaniem te nowe
pokolenia dzików, tzw. pa-
siaczki, nie maj¹ ochoty iœæ
do lasu. One s¹ ju¿ dzikami
miejskim. Podobnie z sarna-
mi i lisami. One tu miesz-
kaj¹, bo miasto to znakomita
i dobrze zaopatrzona spi¿ar-
nia z jedzeniem i czuj¹ siê
bezpiecznie. 

- Czy wobec tego po-
trzebny jest ³owczy miej-
ski, który bêdzie siê takimi
zwierzêtami zajmowa³?

- Na pewno du¿o by po-
móg³. Potrzeba jest bowiem
osoba, która siê zna zwycza-
je tych zwierz¹t, ich biologiê,
sposób ¿ycia. Taka osoba
te¿ by³aby odpowiedzialna
za edukacjê, bo trochê bra-
kuje informacji dla ludzi, jak
siê zachowaæ w sytuacji
spotkania w mieœcie np. dzi-

ka. Podam przyk³ad.
Zupe³nie niedawno mieliœmy
taka sytuacjê, ¿e jeŸdziliœmy
wraz z pracownikami Wy-
dzia³u Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego do Domu
Pomocy Spo³ecznej, bo dziki
wyjada³y œwie¿o posadzone
sadzonki tulipanów. Przez
dziurê w p³ocie albo szeroko
otwart¹ bramê wpada³a lo-
cha ze swoim potomstwem i
wyjada³a cebulki kwiatów.
Pojechaliœmy tam kilka razy,

nawet w nocy. I co siê oka-
za³o, dziki dok³adnie wie-
dzia³y, gdzie te kwiatki rosn¹.
Wpada³y, wyjada³y i ju¿. Po-
radziliœmy, ¿eby tych kwia-
tów nie sadziæ, albo dok³ad-
nie kwietniki ogrodziæ. W ta-
kiej sytuacji osoba taka jak
³owczy miejski móg³by szyb-
ko zareagowaæ. Tak samo,
jak w sytuacji, jaka siê wyda-
rzy³a niedawno przy salonie
meblowym na ulicy Myœlibor-
skiej przy wjeŸdzie na osied-
le Europejskie. Tam przez ty-
dzieñ „rz¹dzi³a” wataha  14
warchlaków, która postawi³a
na nogi wszystkie s³u¿by po-
rz¹dkowe w mieœcie. Pasiaki
przechodzi³y sobie przez ul.
Myœliborsk¹ tam i z powro-
tem w poszukiwaniu jedze-
nia. Sprawdziliœmy, okaza³o
siê, ¿e dwie matki, zdrowe
lochy le¿a³y w zacienionych
krzakach, a pasiaki buszo-
wa³y. Miasto mia³o mnóstwo
zg³oszeñ w kwestii tych dzi-
ków. Na dodatek w okolicy
znajdowa³a siê spora ka³u¿a
z wod¹, wiêc naturalne, ¿e
miejskie dziki tam sobie
urz¹dzi³y pobyt. A jak dodaæ

do tego, ¿e ludzie im przyno-
sili jedzenie, to co siê dziwiæ,
¿e one tam sobie w dobroby-
cie mieszkaj¹. 
- I ³owczy mia³by t³uma-
czyæ, ¿e nie wolno karmiæ?
Mia³by te¿ edukowaæ?

- Jak najbardziej. W³aœnie
taka osoba mog³aby koordy-
nowaæ kampanie informacyj-
ne, ¿eby nie dokarmiaæ ta-
kich zwierz¹t, ale te¿ nie pa-
nikowaæ, co nie znaczy
podchodziæ za blisko. Bo
choæ dziki miejskie maj¹ od-
mienn¹ naturê ni¿ leœne, ale
zawsze to jest dzikie
zwierzê. Poza tym ³owczy
zajmowa³by siê te¿ edu-
kacj¹ w innych sferach ¿ycia
na styku zwierzêta - ludzie.
Stanowiska ³owczych miej-
skich s¹ w ju¿ zorganizowa-
ne w takich miastach jak
Berlin, Szczecin czy Poz-
nañ. S¹ to wprawdzie du¿e
aglomeracje miejskie, ale
uwa¿am, ¿e i u nas taka
osoba by siê przyda³a .
Choæby z tej przyczyny, ¿e
mamy wokó³ bardzo du¿o
lasów.

RENATA OCHWAT

Potrzebne jest stanowisko łowczego miejskiego
Trzy pytania do Wojciecha Pawliszaka, ³owczego okrêgowego Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w Gorzowie

Wojciech Pawliszak
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Obok drogi zachwyca bra-
ma wiodąca do Babilonu.
Już tylko dla tych dwóch za-
bytków warto pojechać do
częściowo otwartego berliń-
skiego Muzeum Pergamon.

Po czterech latach kom-
pleksowego remontu słynny
Pergamon udostępnił część
swoich zbiorów zwie-
dzającym. I choć nie ma
najsłynniejszego zabytku –
Ołtarza Pergamońskiego, to
jednak wyprawa warta jest
czasu.

Babiloński świat

Do Pergamonu wchodzi
się przez nowo otwartą Ga-
lerię nie monumentalnym
wejściem z szerokimi scho-
dami wiodącymi od Szpre-
wy, ale przez James Simon
Galerie. Oczywiście, trzeba
nieco odstać w kolejce. A
jak już się jest wewnątrz, to
zachwyt zbiorami powoduje,
że człowiek zapomina o nie-
dogodnościach.

Wejście bezpośrednio wy-
prowadza na korytarz po-
między Drogą Modlitewną a
Bramą Isztar wiodącą do
Babilonu. Sama brama za-
chwyca wielkością, barwą,
zdobieniami. Przyprawia o
zawrót głowy. Zdobią ją licz-
ne wyobrażenia smoków i
innych zwierząt, które miały
przestraszyć przyby-
wających do Babilonu. War-
to pamiętać, że to oryginał
wzniesiony przez króla Na-
buchondozora w roku około
600 przed naszą erą. 

W drugiej sali znajduje się
Droga Modlitewna, też z te-
go samego czasu. Ta w Ber-
linie ma 35 metrów długości.
Ta rzeczywista miała ich po-
nad 180. Ale warto przy-
siąść na ławeczce, popat-
rzeć na groźne lwy i
słoneczne stokrotki, i zadu-
mać się nad trwałością nie-
których budowali. Warto pa-
miętać, że to oryginały, a w
Iraku, skąd pochodzą, wy-
budowano kopię i jest ona
wielką atrakcją turystyczną.

Natomiast kopią jest stella
z Prawem Hammurabiego,
której oryginał można
oglądać w Luwrze w Pa-
ryżu.

Antyczny świat

Kiedy już zachwycimy się
ostatecznie babilońską
sztuką wojenną, przecho-
dzimy do kolejnego po-
mieszczenia, gdzie wyek-
sponowano wejście na targ
w Milecie. A dokładnie jest
to brama południowej agory
Miletu o wysokości 17 m i
szerokości 29 m. Została
zrekonstruowana na podsta-

wie wydobytych przez Theo-
dora Wieganda fragmentów
zniszczonych przez trzęsie-
nie ziemi około roku 1100.
Monument także przyprawia
o zawrót głowy. Aż trudno
sobie wyobrazić, jakiej lo-
gistyki trzeba było, aby tę
konstrukcję przywieźć.

Naprzeciw niej stoi rekon-
strukcja Trajaneum, czyli
świątyni cesarza Trajana z
Pergamonu, za którą
można przyjrzeć się szcze-
gółowej makiecie antyczne-
go Miletu. Trajaneum wznie-
siono na terenie akropolii
pergamońskiej w II w. n.e.
Była świątynią o wymiarach
32 na 20 m wybudowaną na

specjalnym tarasie. Miała
sześć kolumn korynckich w
fasadzie i dziesięć po bo-
kach. Budowę świątyni roz-
poczęto jeszcze za czasów
cesarza Trajana, ale zakoń-
czono dopiero za panowa-
nia jego następcy. Z pod-
wyższonego Trajaneum
przyjrzeć się można
umieszczonej w podłodze
sali mozaice z przedstawie-
niem Orfeusza w otoczeniu
zwierząt. 

Do arabskiego świata

Ze świata antycznego
przenosimy się do świata
sztuki islamu. I tu następny
kolorowy zawrót głowy. Bo

ogląda się zabytki sakralne,
biżuterię, przedmioty użytku
codziennego, ozdoby. 

Ale jak się podejdzie do fa-
sady pałacu Mszatta – bo-
gato rzeźbionej średnio-
wiecznej rezydencji pustyn-
nej kalifów Mszatta w
Jordanii (ok. 30 km od Am-
manu), to znów w głowie się
rodzi pytanie – jak? Nazwa
Mszatta po polsku znaczy
obóz zimowy, została nada-
na przez obozujących w rui-
nach Beduinów, oryginalna
nazwa pozostaje nieznana.
Budowali, choć go nie skoń-
czyli kalifowie z dynastii
Umajadów na przełomie VI i
VII wieku. Rekonstrukcja w

Berlinie ma 33 metry
długości i 5 wysokości. I jest
to oryginał.

Wśród zabytków sakral-
nych wyróżnia się mihrab z
Kaszanu. Mihraby znajdują
się w meczetach i wskazują
kierunek, gdzie leży Mekka.
Każdy bowiem religijny mu-
zułmanin musi się bowiem
modlić z twarzą zwróconą w
tamtym kierunku. Ten mih-
rab pochodzi z XIII wieku i
zaliczany jest do najwięk-
szych skarbów sztuki isla-
mu.

No i w końcu droga prowa-
dzi do pokoju z Aleppo w
Syrii. To bogato malowana
drewniana boazeria ścien-

na, zdobiąca niegdyś pokój
przyjęć tzw. Qa‘a w chrześ-
cijańskim domu Wakil w
Aleppo w Syrii. Pochodzi z
XVII wieku. Wiadomo, że
pokój ten należał do chrześ-
cijańskiego kupca Isy ibn
Butrusa (pol. Jezusa, syna
Piotra). Zachwyca przepy-
chem. A jak się doda do te-
go wiedzę, że Aleppo już
nie ma, to zabytek nabiera
dodatkowych znaczeń. 

Po drodze mija się ścianę
z ceramiką arabską, która
też zachwyca precyzją wy-
konania. Jeszcze tylko rzut
oka na Drogę Modlitewną z
góry i nasza wizyta w Per-
gamonie dobiega końca. 

Obiecuję sobie, że wrócę
to znów za rok, kiedy Per-
gamon zostanie wyremon-
towany w całości. Albo też
namówię innych znajo-
mych, żeby pojechali do
Berlina, bo Brama Isztar
ma taką magiczną moc, że
przyciąga. Przynajmniej
mnie.

RENATA OCHWAT

Tak wygląda droga modlitewna wiodąca do Bramy Isztar. To oryginalny zabytek przywieziony z Iraku
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Skrzydlaty sfinks charakterystyczny dla sztuki perskiej. Miał chronić władców a odstraszać wrogów
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Pergamon z Bramą Isztar, która
zachwyca i zostaje w pamięci
Błękitne glazurowane kafelki układają się w groźne lwy i słoneczne stokrotki. 

Na wizytę w Pergamonie trzeba
przeznaczyć około dwie godziny. Tyle
trwa przejście już udostępnionych
sal.
Bilet do Pergamonu kosztuje 19
euro. W cenie jest tour-guide, czyli
urządzenie ze słuchawkami i tekstem
po polsku o mijanych przez nas
zabytkach. I zwyczajnie warto
posłuchać nagranych tekstów, bo są
one zrobione po mistrzowsku.
Pergamon znajduje się na Wyspie
Muzeów, na której ulokowanych w
sumie jest pięć placówek oraz
Berliner Dom, czyli katedra berlińska.
Muzea to: Bode Museum, Pergamon,
Nowe Muzeum, Stare Muzeum i
Galeria Malarstwa. Bilet do trzech
kosztuje 17 euro. Ale wówczas na
zwiedzanie należy przeznaczyć cały
dzień.
W Pergamonie jest sklepik z
pamiątkami. Można kupić ołówek z
motywami Drogi Modlitewnej za 1,50
euro, albo magnes za 4,50 euro. Są i
inne rzeczy – jak biżuteria
wzorowana na tej arabskiej czy też
spinki do koszuli. Wybór jest
naprawdę olbrzymi. Ale wśród
rozlicznych książek i przewodników
próżno szukać wydawnictw po
polsku. 
Jak na razie w Pergamonie nie ma
kawiarenki, więc na kawę trzeba się
wybrać po sąsiedzku. Ponieważ
Wyspa Muzeów to absolutne
centrum Berlina, nie będzie żadnych
problemów, żeby znaleźć
kawiarenkę. Za kawę w centrum
płaci się od 2 do 4 euro, chyba że
ktoś zechce wypić ją w hotelu Adlon,
wówczas wydatek jest znacznie
wyższy.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć



�23Sierpień 2019 r. Na SzLaKU

Kiedy patrzy siê na spory,
wybudowany w kszta³cie li-
tery L pa³ac, smutno siê ro-
bi, bo widaæ, ¿e by³a to kie-
dyœ magnacka, zamo¿na
siedziba, która ujmowa³a
urod¹. Pa³ac i tak ma
szczêœcie, bo stoi w ca³oœci,
ma dach, jest szansa, ¿e
powróci do ¿ycia, tak jak bu-
dynki gospodarcze, w któ-
rych mieœci siê laboratorium
Inneko. I tak, jak powraca
do ¿ycia otaczaj¹cy go park. 

Z rąk do rąk, aż w końcu
do von Treichel

Pierwsze wzmianki o Sta-
nowicach pochodz¹ z
po³owy XIII wieku, kiedy to
margrabiowie brandenbur-
scy z dynastii Askañskiej
zaczynaj¹ ekspansjê na tym
terenie. Pó³ wieku póŸniej
wieœ Stanowice wchodzi w
sk³adu uposa¿enia klasztoru
cysterskiego w Mironicach
za³o¿onego jako filia klasz-
toru w Ko³baczu. Ale tak na-
prawdê intersuj¹ce jest to,
¿e w Ksiêdze Ziemskiej
margrabiego Ludwika Star-
szego z 1337 roku pojawia
siê wzmianka o wsi i jej
w³aœcicielach - rodzinie von
Winingen. No i do tego cza-
su Stanowice zmieniaj¹
w³aœcicieli, tak aby w XV
wieku staæ siê w³asnoœci¹
potê¿nego rodu von der
Marwitz. To w³aœnie ta ro-
dzina buduje dwór, który
jednak ma siê nijak do
obecnego pa³acu. Ale jest
to pierwsza pañska budow-
la w ca³y czas jednak ma-
lutkiej wsi. W XVIII wieku
Stanowice przechodz¹ w
rêce Hansa Ehrenreicha
von Glöden i to z jego inicja-
tywy dwór zostaje gruntow-
nie przebudowany. Pojawia
siê pa³ac taki, jakim my go
znamy. Potem jest jeszcze
kolejny w³aœciciel a¿ w 1838
roku wieœ i pa³ac wchodz¹ w
sk³ad maj¹tku rodziny von
Treichel i stan ten trwa do

1945 roku, czyli do zajêcia
Nowej Marchii przez Armiê
Czerwon¹. 

Huta, kopalnia i coś
jeszcze 

Ma³o kto pamiêta, ale w
Stanowicach dzia³a³a huta
szk³a butelkowego i by³a na
tyle prê¿na, ¿e doœæ d³ugo
trwa³a produkcja. A w dru-
giej po³owie XIX wieku we
wsi dzia³a³a kopalnia wêgla

brunatnego. Nazywa³a siê
„Szczêœcie” i te¿ dziœ po niej
œlad nie pozosta³. Zreszt¹ w
okolicznych wsiach w tam-
tych czasach wêgiel brunat-
ny wydobywano niemal
wszêdzie. W tamtym czasie
dzia³a³a te¿ cegielnia. 

Z inicjatywy Karla Wilhel-
ma Treichela pa³ac uzyskuje
obecny kszta³t, reprezen-
tuj¹cy cechy eklektyzmu z
przewag¹ form neorenesan-

sowych; wzniesiono wów-
czas dwa nowe skrzyd³a
oraz dominantê w formie
wie¿y. I potem wieœ oraz
pa³ac pozostaj¹ w rêku ro-
dzin von Treichel. A¿ nad-
chodzi zima 1945 roku.
31.01.1945 wieœ zajmuj¹
Rosjanie. Urz¹dzaj¹ sobie w
maj¹tku kwaterê; w³aœciciel
Friedrich Karl von Treichel
zostaje zamordowany, a jego
¿ona wywieziona do Rosji.

Nowa historia pa³acu to dzie-
je takie, jakie spotka³y wiêk-
szoœæ tego typu budowli.
Maj¹tek zostaje przeznaczo-
ny na Zak³ad Rolny w Stano-
wicach, nale¿¹cy do PGR w
Baczynie. Zaczyna siê po-
wolna degradacja piêknej i
praktycznie niezniszczonej
podczas wojny budowli. Po
prze³omie demokratycznym
w 1989 roku pa³ac trafia do
ZUO, dziœ Inneko, obok w
budynkach gospodarczych
zaczyna dzia³aæ nowoczesne
laboratorium. Mo¿e historia
siê jeszcze odwróci i intere-
suj¹ca budowla znów odzys-
ka blask. 

Ciekawe związki

W 1889 roku Karl Wilhelm
Emil Rudolph Treichel kupuje
pobliskie Lubno, w którym
straszy tylko ostaniec po
pa³acu. I w³aœnie Treichlowie
bêd¹ w³aœcicielami pa³acu w
Lubnie niemal a¿ do wybu-
chu II wojny.

Nadchodz¹ nowe czasy.
W Niemczech do w³adzy
dochodz¹ naziœci. A s¹sia-
dem Treichlów w pobliskim
Bogdañcu by³ przysz³y kat
Warszawy i pogromca po-
wstañców wielkopolskich
genera³ Erich von dem
Bach-Zelewski, wielki zwo-
lennik nazizmu. I to w³aœnie
os³awiony genera³ sprawi³,
¿e ostatni Treichel w Lub-
nie, czyli Hans Carl Victor
oraz jego ¿ona baronowa
Celina Sara Kamila z domu
Freiin von Mirbach stali siê
tak¿e zagorza³ymi faszysta-
mi.

To w³aœnie w Lubnie mi-
êdzy innymi za spraw¹ po-
gl¹dów w³aœcicieli oraz pod
wp³ywem von dem Bacha-
Zelewskiego 2 marca 1932
roku na noc i kilkugodzinn¹
wizytê zatrzymuje siê Adolf
Hitler. Krótko potem w³aœci-
ciel Lubna zostaje oficerem
SS o doœæ niskim numerze,
bo 1 043 459.

Jednak nie dane mu by³o
czynnie s³u¿yæ III Rzeszy. 7
marca 1937 roku umiera w
wyniku komplikacji po usuni-
êciu wyrostka robaczkowe-
go. Jego œmierci nie wytrzy-
muje ¿ona Celina Sara Kami-
la, która nastêpnego dnia
pope³nia samobójstwo.

Tragiczna para pozostawia
po sobie troje dzieci: Gizelê
Carmen (ur. 5.07. 1925 w
Lubnie), Marinê Celinê (ur.
5.09.1928 w Lubnie) oraz
Hansa Adolfa Ericha (ur.
5.06.1932 w Lubnie). I choæ
ich prawnym opiekunem zos-
taje oczywiœcie von dem
Bach-Zelewski, jednak fak-
tyczn¹ opiekunk¹ staje siê
ich ciotka Mimi von Mirbach.

I to jest prawdziwa wolta
historii. Bo Mimi von Mirbach
jest utalentowan¹ wioloncze-
listk¹. Poza tym jest cz³onki-
ni¹ Koœcio³a Wyznaj¹cego,
czyli tego, który otwarcie
przeciwstawia³ siê nazizmo-
wi. Ale to ma³o, bo Mimi von
Mirbach wraz z potomkami
oficera SS pomaga³a pod-
czas II wojny ¯ydom, za co w
1981 uhonorowana zosta³a
tytu³em „Sprawiedliwy wœród
Narodów Œwiata” i ma swoj¹
oliwkê w Instytucie Yad Va-
szem w Jerozolimie

RENATA OCHWAT

Pańska budowla w malutkiej wsi
Choæ pa³ac w Stanowicach nie straszy, ale i z nim czas siê nie obszed³ ³askawie. 

Kiedyś była to magnacka, zamożna siedziba, która ujmowała urodą
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Teraz pałac w Stanowicach nie straszy, ale i z nim czas się nie obszedł łaskawie
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Do Stanowic mo¿na dojechaæ
autobusem MZK nr 131, który
wyje¿d¿a z przystanku AWF przy ul.
Estkowskiego. Autobusy je¿d¿¹
rzadko, ale jednak. PKS przez wieœ
nie przeje¿d¿a.
Zaprawieni piechurzy mog¹ po³¹czyæ
w jedn¹ wycieczkê wyjazd do
Stanowic, obfotografowanie pa³acu i
piêknego parku, a potem przejœcie
pieszo do Bogdañca - 4 km lub
£upowa - 7 km. Wycieczka na ca³y
dzieñ, ale jak¿e przyjemna, bo trasa
piesza wiedzie przez Bogdanieckie
Bieszczady, czyli wzniesienia
uformowane przez III zlodowacenie. 
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