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Ta lokalizacja wzbudzi³a
liczne kontrowersje i komen-
tarze. Na szczegó³y tego
projektu przyjdzie nam jesz-
cze zapewne poczekaæ.  Na
razie wiemy tylko, ¿e ca³a in-
westycja ma kosztowaæ po-
nad pó³ miliarda z³otych, a jej
powstanie jest liczone w la-
tach. O komentarz w tej
kwestii poprosiliœmy rzeczni-
ka Urzêdu Miasta Wies³awa
Ciepielê.

- Chêæ usytuowania tej in-
stalacji na terenie naszego
województwa wykazywa³o
wiele gmin i miast z regionu -
mówi. -  Gorzów zosta³
wziêty pod uwagê, bo mia³
najlepiej przygotowany pro-
jekt, równie¿ z powodów za-
dbania o œrodowisko. Na dzi-
siaj na razie jest to zapis w
dokumentach strategicznych

województwa, a perspekty-
wa powstania takiej nowo-
czesnej instalacji, to kwestia
kilku lat. Ale warto siê o ni¹

staraæ, bo jest to korzystne z
wielu powodów - usuwania
uci¹¿liwych œmieci, ale i wy-
korzystania energii cieplnej i

elektrycznej na potrzeby
mieszkañców Gorzowa i
okolic.

- Dziêki temu bêdziemy
mieli mniejsze koszty utrzy-
mania - kontynuuje rzecznik.
-  Œmieci bêdziemy produko-
waæ zawsze, ale chodzi o to,
¿eby nie ros³y ha³dy, ¿eby
œmieci nie wyrzucano do
okolicznych lasów czy rzek.
Zamienimy z³¹ energiê œmie-
ci na dobr¹ energiê elek-
tryczn¹ i ciepln¹. To le¿y w
interesie Gorzowa i jego
mieszkañców. Warto
wspomnieæ, ¿e o ten projekt
zabiega³o wielu gorzowian z
ró¿nych œrodowisk samo-
rz¹dowych i politycznych, bo
zdawali sobie sprawê z ko-
rzyœci jakie przyniesie - pod-
kreœla.   

(RED.)

By³a wiêc kolejny raz
ni¿sza jak w miesi¹cu po-
przedzaj¹cym (w grudniu
2020 r. - 4%, w listopadzie -
4,1%.). Natomiast w powie-
cie gorzowskim bez zmian;
stopa bezrobocia w styczniu,
podobnie jak pod koniec
ubieg³ego roku, wynosi³a
5,2% - poinformowa³ Woje-
wódzki Urz¹d Pracy.

W Gorzowie wœród bezro-
botnych nieznacznie wiêcej
jest kobiet (55,1%), a w po-
wiecie gorzowskim propor-
cja ta wynosi trzy do
dwóch (58,2%) na nieko-
rzyœæ pañ.

Co pi¹ty gorzowski bezro-
botny (22,2%) nie ukoñczy³
30 roku ¿ycia, co czwarty
(26,9%) ma ponad 50 lat.

Prawie co dziesi¹ty (9,3%)
bezrobotny z Gorzowa jest
niepe³nosprawny.

Stopa bezrobocia w stycz-
niu w podregionie gorzow-

skim wynosi³a 5,8%, nato-
miast w podregionie zielono-
górskim 6,5%.

W styczniu w wojewódz-
twie lubuskim najwy¿sz¹
stopê bezrobocia odnotowa-

no w powiatach: strzelecko-
drezdeneckim (10,1%),
miêdzyrzeckim (9,6%) i
kroœnieñskim (9,1%), a naj-
ni¿sz¹ odnotowano w powie-
cie s³ubickim (3,7%), Gorzo-

wie Wlkp. (3,8%) i Zielonej
Górze (4%).

W styczniu 2021 r. do
urzêdów pracy zg³oszono 3
078 wolnych miejsc pracy i
miejsc aktywizacji zawodo-
wej. By³o ich o 1 100 mniej
ni¿ w grudniu. Najwiêcej w
Gorzowie Wlkp. (1094) i Zie-
lonej Górze (434).

Na koniec stycznia 2021 r.,
w powiatowych urzêdach
pracy województwa lubu-
skiego zarejestrowanych
by³o 24 852 bezrobotnych, w
tym 13 967 kobiet, które sta-
nowi³y 56,2% ogó³u bezro-
botnych. W porównaniu z
poprzednim miesi¹cem licz-
ba bezrobotnych zwiêkszy³a
siê o 1 178 osób (o 5%). W
stosunku do stycznia 2020 r.
liczba bezrobotnych by³a
wiêksza o 4 678 osób (o
23,2%).

DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

W Gorzowie ma powstać
spalarnia odpadów
W strategii rozwoju woj. lubuskiego do 2030 r. zapisana jest budowa nowoczesnej spalarni
odpadów w Gorzowie.

Instalacja do spalania śmieci, czyli zamiany na energie
cieplną i elektryczną powstanie w Gorzowie najwcześniej za
kilka lat
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Co piąty gorzowski bezrobotny (22,2%) nie ukończył 30 roku
życia, co czwarty (26,9%) ma ponad 50 lat
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Bezrobocie w regionie
nieznacznie spada
Pod koniec stycznia br. stopa bezrobocia w Gorzowie wynosi³a 3,8%.

Pozwoli to wesprzeæ pro-
wadzon¹ przez nie dzia³al-
noœæ na rzecz gorzowian w
wielu obszarach, m.in. po-
mocowej, ochrony zdrowia,
kultury, sportu czy nauki. W
Gorzowie uprawnionych do
otrzymania 1 % za 2020 rok,
wed³ug wykazu Narodowego
Instytutu Wolnoœci, jest 40
organizacji. Te, które maj¹
status OPP, dzia³aj¹ przede
wszystkim w obszarze po-
mocy spo³ecznej, przeciw-
dzia³aniu wykluczeniu
spo³ecznemu, wsparciu
osób chorych i niepe³nos-
prawnych oraz upowszech-
niania kultury i sportu.

Gorzowskie organizacje
po¿ytku publicznego dzia³aj¹
dla dobra wszystkich miesz-
kañców, stanowi¹ nasz
wspólny kapita³, w który war-

to inwestowaæ. Codziennie
mo¿emy obserwowaæ ich
ciê¿k¹ pracê. To one wspie-
raj¹ swoim oddaniem osoby
potrzebuj¹ce, starsze, nie-
pe³nosprawne. Dbaj¹ o wy-
chowanie gorzowskiej m³od-
zie¿y, zachêcaj¹ j¹ do rozwi-
jania swoich umiejêtnoœci i
pasji. Ucz¹ nas wszystkich,
jak nie byæ obojêtnym na
drugiego cz³owieka i ota-
czaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ.

WYDZIA³ SPRAW SPO³ECZNYCH
UM

Zostaw swój 1%
w mieście
Zachêcamy do przekazania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych lokalnym
podmiotom. 

r  e  k  l  a  m  a

W Gorzowie uprawnionych
do otrzymania 1 % za 2020
rok jest 40 organizacji
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ww  1.03.
1899 r. - uruchomiono połącze-
nie kolejowe przez most kolejo-
wy na Warcie i otwarto tzw.
dworzec nadwarciański, później
perony 3 i 4 na dworcu
głównym. 
1967 r. - zlikwidowano komuni-
kację tramwajową na ul. War-
szawskiej od Podmiejskiej do
Janic.
1998 r. - przy SP nr 20 w Gorzo-
wie otwarto największą i najno-
wocześniejszą halę sportowo-
widowiskową w mieście. 
2002 r. - ZKS Stilon postawiono
w stan likwidacji.
ww  2.03.
1999 r. - Jan Majchrowski, do-
tychczasowy pełnomocnik rządu
i p.o. wojewoda został miano-
wany pierwszym wojewodą lu-
buskim.
ww  3.03.
1995 r. - zm. Janusz Słowik (54
l.), działacz kultury w Sulęcinie
i Gorzowie, b. kierownik i na-
czelnik Wydziału Kultury i Sztu-
ki UM (1971-1977 i 1983-1995),
b. zast. dyrektora Teatru im.
Osterwy (1977-1978),
współtwórca i inicjator wielu
przedsięwzięć kulturalnych w
mieście, m.in. Konfrontacji Fo-
tograficznych, Spotkań Teatral-
nych, Pomorskiej Jesieni Jazzo-
wej.
2009 r. - zm. Witold Karpyza
(95 l.), nauczyciel matematyki,
działacz harcerski, podróżnik,
rysownik i pamiętnikarz.
2017 r. - otwarty został oficjal-
nie nowy żłobek przy ul. Macz-
ka na Górczynie.
ww  4.03
1941 r. - ur. Hubert Wagner, b.
siatkarz i trener, olimpijczyk, b.
trener siatkarzy Stilonu (1994-
1995), zm. 13.03. 2002 r.
1995 r. - zm. Andrzej Wołkow-
ski (82 l.), b. reprezentant Pol-
ski w hokeju na lodzie, olimpij-
czyk, ostatni trener hokeistów
Stilonu (1974-1982). 
2000 r. - zm. dr Kazimierz
Szperka, chirurg, b. dyrektor
Wydziału Zdrowia UW (1975-
1985) i dyrektor Szpitala Woje-
wódzkiego (1985-1996); zm. w
dniu 70. urodzin.
ww  5.03.
1899 - zm. Hermann Paucksch
(83 l.), syn tokarza, założyciel
zakładów mechanicznych w Go-
rzowie, honorowy obywatel
miasta, fundator fontanny na
Starym Rynku.
ww  6.03
1920 r. - ur. Józef Czerniewicz,
fotograf, kombatant,
współzałożyciel i wieloletni
prezes Gorzowskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego (1973-
1983), kierownik Małej Galerii
GTF, zm. w 1997 r. 
1932 r. - ur. Kazimierz
Tumiłowicz, sybirak, działacz
spółdzielczy, b. prezes PZGS w
Gorzowie (1965-1975), następ-
nie wiceprezes WZSR, b. prze-
wodniczący PK FJN (1969-
1972), inicjator Związku Sybira-
ków w Gorzowie  i b.
przewodniczący koła miejskie-
go (2000-2006), zm. w 2008 r.
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- Spó³ka INNEKO, której
g³ównym udzia³owcem jest
miasto, zajmuje siê za-
rz¹dzaniem gorzowskiego
cmentarza od wrzeœniu
2018 roku. Jakie najistot-
niejsza zmiany nast¹pi³y
po chwili przejêcia odpo-
wiedzialnoœci za nekropo-
liê?

- Przejêcie administrowania
cmentarzem by³o dla Spó³ki
zupe³nie nowym zadaniem.
Po zapoznaniu siê ze specy-
fik¹ pracy jednym z pierw-
szych kroków, jakie
podjêliœmy, by³ remont i przy-
stosowanie kaplicy miejskiej
do ceremonii pogrzebowych.
Przy okazji remontu budynku
zosta³a odmalowana elewa-
cja oraz wyremontowane
toalety publiczne. Ponadto
ze zmian, które zosta³y pozy-
tywnie ocenione przez od-
wiedzaj¹cych, by³o ustawie-
nie stojaków z narzêdziami
do wypo¿yczenia oraz „zni-
czodzielni”, czyli miejsc w
których mo¿emy przekazaæ
zbêdne znicze.

Ostatnie zmiany to wpro-
wadzenie segregacji odpa-
dów na cmentarzu, czyli
przebudowa niemal wszyst-
kich boksów oraz zakup po-
jazdu do wywozu tych¿e od-
padów. Pod koniec
ubieg³ego roku uda³o siê
tak¿e przeprowadziæ remont
bramy g³ównej. Zosta³a za-
montowana nowa brama,
s³upki ogrodzeniowe oraz
automatyczny szlaban. 
- Osoby korzystaj¹ce z te-
go wypo¿yczonego
sprzêtu potrafi¹ o niego
zadbaæ, nie dochodzi przy
tym do prób jego wyno-
szenia poza teren cmenta-
rza?

- Pierwsze stojaki ze
sprzêtem ogrodniczym i po-
rz¹dkowym zosta³y ustawio-
ne w paŸdzierniku 2019. Od
tego czasu narzêdzia oczy-

wiœcie by³y kilkukrotnie wy-
mieniane i uzupe³niane ze
wzglêdu na ich zu¿ycie, ale i
czêœciowo przez to, ¿e nie
zawsze wraca³y na swoje
miejsce. Ze wzglêdu na to,
¿e  pomys³ jest w dalszym
ci¹gu bardzo dobrze ocenia-
ny przez mieszkañców i sta-
nowi du¿e u³atwienie dla lu-
dzi odwiedzaj¹cych groby
bliskich, nadal bêdziemy za-
pewniaæ narzêdzia i plano-
waæ miejsca na stojaki przy
kolejnych etapach rozbudo-
wy cmentarza.

- Odwiedzaj¹cy groby
przyzwyczaili siê ju¿ do se-
gregacji odpadów?

- Do segregacji odpadów
jesteœmy przyzwyczajeni od
d³u¿szego czasu. Niemniej
jednak by³o to pewne wy-

zwanie zarówno dla Spó³ki,
jak i odwiedzaj¹cych cmen-
tarz. Pomimo faktu, i¿  w rze-
czywistoœci jest to powiele-
nie pewnych zasad, które
stosujemy we w³asnych gos-
podarstwach domowych, na
cmentarzu mamy do czynie-
nia z innym rodzajem odpa-
dów. Sam obowi¹zek segre-
gacji nie jest problemem.
Jest nim natomiast pra-
wid³owe zakwalifikowanie
danego odpadu do odpo-
wiedniej frakcji. Najwiêksz¹
trudnoœæ stanowi¹ wk³ady,
które na pierwszy rzut oka
sugeruj¹, i¿ powinny siê one
znaleŸæ w ¿ó³tym pojemniku.
Niestety, obecnoœæ parafiny
dyskwalifikuje ten rodzaj od-
padu jako surowiec nadaj¹cy
siê do odzysku. Taka sama

sytuacja ma miejsce w przy-
padku zabrudzonych para-
fin¹ zniczy.

- Planowane s¹ jeszcze
jakieœ inne zmiany na ko-
munalnym cmentarzu? 
- Kolejne plany zwi¹zane

s¹ z popraw¹ komfortu od-
wiedzaj¹cych nekropoliê. W
najbli¿szych tygodniach
Spó³ka zleci wykonanie pro-
jektu rozbudowy oœwietlenia.
Jest to pierwszy krok do in-
westycji, na któr¹ miesz-
kañcy czekaj¹ od d³u¿szego
czasu. Projekt obejmie oko³o
2 km linii kablowej oraz usta-
wienie mniej wiêcej 40 latar-
ni, g³ównie od strony Parku
S³owiañskiego. W tym roku
bêdziemy tak¿e remontowaæ
alejki. Zaczynamy od tych
najbardziej zniszczonych

przez korzenie drzew.
Wstêpnie szacujemy, ¿e uda
siê przeprowadziæ renowacjê
oko³o 300 m2. W nowej
czêœci cmentarza za-
czêliœmy ustawiaæ krawê¿ni-
ki wewn¹trz kwater. Pomo¿e
to wyznaczyæ ci¹gi komuni-
kacyjne, które nie mog¹ byæ
zastawiane i w ¿aden spo-
sób zagospodarowywane.
Tym samym u³atwi to dostêp
do grobów osobom star-
szym, konduktom pogrzebo-
wym oraz wprowadzi pewien
³ad w przestrzeni.
- Ile na cmentarzu przy
¯wirowej znajduje siê ju¿
nagrobków?
- W chwili obecnej mamy

oko³o 38 tysiêcy grobów, w
których pochowanych jest
ponad 55 tysiêcy osób.
- A ile z nich jest nie-
op³aconych i co trzeba zro-
biæ, ¿eby sprawdziæ, czy
interesuj¹ce nas miejsce
jest op³acone?

- Nieop³aconych miejsc
mamy 6 tysiêcy. Aby spraw-
dziæ status grobu mo¿na
wejœæ na wyszukiwarkê osób
pochowanych przez stronê
cmentarz.gorzow.pl i po wpi-
saniu danych osoby zmar³ej
sprawdziæ wa¿noœæ miejsca.
Informacjê o dacie wa¿noœci
grobu oraz wysokoœci op³at
mo¿na tak¿e uzyskaæ drog¹
mailow¹ cmentarz@inneko.pl
lub telefoniczn¹, dzwoni¹c
pod numer 609 222 343.
- Je¿eli ktoœ chcia³by po
sprawdzeniu wyrównaæ za-
leg³oœci bez odwiedzania
biura cmentarza, jak mo¿e
to uczyniæ szybko i spraw-
nie?

- Op³atê prolongacyjn¹
mo¿na wnosiæ w biurze ad-
ministracji, ale najsprawniej
przelewem na konto wskaza-
ne na naszej stronie interne-
towej.
- Dziêkujê za rozmowê

ROBERT BOROWY

Zmiany na gorzowskim cmentarzu
Rozmowa z Karolin¹ Rzepeck¹, dyrektorem generalnym INNEKO SPZ

K. Rzepecka: Sam obowiązek segregacji  odpadów nie jest problemem
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- Jakie dzia³ania podej-
muje PWiK, aby zminimali-
zowaæ straty wody?

- Woda pitna jest podsta-
wowym i jednoczeœnie ogra-
niczonym zasobem koniecz-
nym do ¿ycia jest wystar-
czaj¹cy do prowadzenia
takich dzia³añ, dlatego redu-
kowanie strat jest jednym z
naszych priorytetów. W tym
celu w przedsiêbiorstwie kil-
ka lat temu utworzono ze-
spó³ Diagnostyki
Wodoci¹gowej, który
pos³uguj¹c siê specjaln¹
aparatur¹ poszukuje wycie-
ków na odcinkach
ruroci¹gów. W sytuacjach,
kiedy nastêpuje awaria i wo-
da wyp³ywa na powierzchniê
sprawa odnalezienia wycie-
ku wydaje siê byæ oczywista.
Jednak nie zawsze tak siê
dzieje. Woda mo¿e uciekaæ
z ruroci¹gu choæby z powo-
du nieszczelnoœci i to w spo-

sób niezauwa¿alny na po-
wierzchni ziemi. Dlatego
nieustannie prowadzony jest
monitoring sieci. 
- Jak wygl¹da poszukiwa-
nie ukrytych wycieków wo-
dy z sieci wodoci¹gowej?

- Przedsiêbiorstwo Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji
zarz¹dza ponad tysi¹cem ki-
lometrów sieci, przez co ob-
szar takich dzia³añ jest moc-
no rozleg³y. Prace s¹ podzie-
lone na kilka etapów. W
pierwszym z nich dany teren
jest dzielony na mniejsze
strefy i nastêpuje porówna-
nie iloœci sprzedanej wody z

t¹, która faktycznie zosta³a
tam wt³oczona. Je¿eli s¹
ró¿nice, dla nas jest to
pierwsza informacja, wska-
zuj¹ca na miejsce nieszczel-
noœci. Nastêpnie w porze
nocnej, w krótkim okresie
czasu, zamykane s¹ po-
szczególne fragmenty sieci,
¿eby sprawdziæ po wy³¹cze-
niu, którego odcinka problem
wycieku ustaje. To ju¿ jest
kolejna bardzo wa¿na infor-
macja zawê¿aj¹ca obszar
poszukiwañ.  W nastêpnym
etapie montowana jest spe-
cjalistyczna aparatura na
sieci, która pomaga dok³ad-
niej okreœliæ wyciek. Ostat-
nim punktem dzia³ania jest
dok³adne zlokalizowanie
mo¿liwego miejsca wycieku
za pomoc¹ geofonu. Jest to
urz¹dzenie, którego
dzia³anie jest podobne do
dzia³ania s³uchawek lekar-
skich z t¹ ró¿nic¹, ¿e jest

du¿o wiêksze, a diagnosta
skupia uwagê na wys³uchi-
waniu charakterystycznych
szumów, jakie powoduje
wys¹czaj¹ca siê z rury pod
ziemi¹ woda. Przy czym nie
zawsze praca ta wymaga za-
anga¿owania diagnosty i
nieszablonowego podejœcia.
Wa¿na jest umiejêtnoœæ ana-
litycznego podejœcia do
sprawy i ³atwoœæ przyswaja-
nia nowych technologii.
Chodzi o to, ¿e zdarzaj¹ siê
sytuacje, ¿e wyciek jest trud-
ny do odnalezienia za po-
moc¹ aparatury i jedno-
czeœnie niewidoczny na po-
wierzchni. Bywaj¹ sytuacje,
¿e po dok³adnej analizie
okazuje siê, ¿e woda znajdu-
je ujœcie do studni kanalizacji
deszczowej i dalej w sposób
swobodny p³ynie kolektorem
z innymi wodami opadowy-
mi. W takich przypadkach
niezbêdny staje siê przegl¹d

nie tylko wodoci¹gów, ale i
sieci kanalizacji deszczowej.
- Mo¿liwe jest ca³kowite
wyeliminowanie strat wo-
dy?

- Ca³kowicie nie. Nie ozna-
cza to jednak, ¿e nale¿y od-
st¹piæ od dalszych poszuki-
wañ. Pomimo znacznej re-
dukcji strat wody o prawie 40
procent, nadal niezbêdne
jest ci¹g³e monitorowanie
pracy sieci wodoci¹gowej.
Oczywiœcie dziêki wymia-
nom starych przewodów na
nowe ich awaryjnoœæ jest
znacznie mniejsza. Jednak
w eksploatacji jest jeszcze
sporo odcinków, które po-
wstawa³y przy u¿yciu bar-
dzo zró¿nicowanych mate-
ria³ów oraz technologii i na
tych w³aœnie obszarach
s³u¿by diagnostyczne
musz¹ skupiæ szczególnie
swoj¹ uwagê.
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1991 r. - zm. Paweł Zacharek
(74 l.), kapitan żeglugi
śródlądowej, legendarny prze-
woźnik na Warcie. 
ww  7.03
1927 r. - ur. dr Jerzy Hrybacz,
ekonomista, b. działacz opozy-
cyjny, b. radny WRN (1988-
1990), Rady Miejskiej (1994-
2006), b. poseł (1991-1993),
b. prorektor PWSZ (2003-2007).
zm. w 2013 r.
ww  8.03
1969 r. - po 11 latach kierowa-
nia miastem Zenon Bauer
(1913-2012) został zmuszony do
złożenia rezygnacji; nowy prze-
wodniczącym Prezydium MRN
został Jan Telec, były I sekre-
tarz KMiP PZPR. 
1975 r. - zm. Andrzej Kończak
(75 l.), kupiec, powstaniec
wielkopolski i pionier miasta,
założyciel sklepu „Kaczorek”.
ww  9.03
1994 r. - uchwałą Rady Miej-
skiej w miejsce ZDK „Chemik”
powołano Miejskie Centrum
Kultury
1999 r. - zm. Weronika Nowicka
(91 l.), pionierka Gorzowa, pe-
dagog, choreograf działacz kul-
tury, nauczyciel tańca i rytmiki
w gorzowskich szkołach i pla-
cówkach kulturalnych.
2009 r. - rozebrane zostało kino
„Kopernik” działające w l.
1975-2007.
ww  10.03
1961 r. - decyzją ministra gos-
podarki komunalnej zamknięty
został oficjalnie poniemiecki
cmentarz ewangelicki przy ul.
Walczaka, dziś park Kopernika.
1971 r. - zm. ks. Edmund No-
wicki (70 l.), biskup gdański,
pierwszy administrator apostol-
ski w Gorzowie  (1945-1951)
ww  11.03
1939 r. - ur. Edward Borowski,
inżynier elektryk z EC, działacz
związkowy, współorganizator
MKZ i pierwszy przewodniczący
Zarządu Regionalnego NSZZ
„Solidarność”, działacz struk-
tur podziemnych, zm. w 1987 r.
1963 r. - zm. prof. dr Stanisław
Kirkor (58 l.), lekarz weteryna-
rii, badacz pszczół, twórca pol-
skiej apiopatologii i współorga-
nizator gorzowskiego środowis-
ka naukowego, od 1956 r. w
Swarzędzu, gdzie założył skan-
sen pszczelarski.
ww  13.03
1998 r. - gorzowscy i zielono-
górscy parlamentarzyści podpi-
sali w Paradyżu dokument w
sprawie organizacji woj. lubu-
skiego.
ww  14.03
1958 r. - na trasie Gorzów-Zie-
lona Góra pojawił się pierwszy
autobus marki „Leyland”;
przejeżdżał tę trasę w 2 godz.
15 min.; dotychczasowe „Sta-
ry”; potrzebowały prawie 4 go-
dzin.
1993 r. - Ministerstwo Edukacji
Narodowej zatwierdziło nowy
program nauczania w II LO,
oparty na amerykańskim syste-
mie oceniania i organizowania
nauki, wdrażany od września
1993 r.
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Zaproszeni przez Izbê eks-
perci odnosili siê do wp³ywu
pandemii na nasz¹ gospo-
darkê oraz mówili o formach
pomocy dla lubuskich przed-
siêbiorców. - Gospodarcza
Inauguracja Roku to okazja,
by przedstawiæ oceny, przewi-
dywania, ekspertyzy ekono-
mistów, aktorów ¿ycia gospo-
darczego w naszym regionie.
Oprócz tych wskaŸników, któ-
re zawsze determinuj¹ nie-
pewnoœæ w gospodarce, do-
szed³ ten ogromny w postaci
pandemii koronawirusa - mó-
wi³ na wstêpie spotkania pre-
zes ZIPH Jerzy Korolewicz.

- Pandemia COVID-19 spra-
wia, ¿e gospodarka musi byæ
wci¹¿ w centrum uwagi - pod-
kreœla³ Marcin Jab³oñski,
cz³onek zarz¹du wojewódz-
twa lubuskiego. Wyjaœni³ te¿,
¿e unijne dotacje w du¿ym
stopniu pozwoli³y i nadal po-
zwalaj¹ na podejmowanie
dzia³añ, które s¹ istotnym
wsparciem dla firm. Urz¹d
marsza³kowski przeznaczy³
m.in. ponad 40 mln z³ dotacji
na program Lubuskie Bony
Wsparcia. - Te pieni¹dze s¹
obecnie rozdysponowywane i
trafiaj¹ do firm, które ich dzi-
siaj bardzo potrzebuj¹ - mówi³
M. Jab³oñski, który odniós³ siê
te¿ do nowych perspektyw fi-
nansowych. Wiadomo ju¿, ¿e
lubuskie firmy w najbli¿szych
latach otrzymaj¹ milionowe
dotacje m.in. na innowacje
czy ochronê œrodowiska. 
Krzysztof Kielec, prezes

Kostrzyñsko - S³ubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej

podkreœla³, ¿e rok 2020 za-
koñczy³ siê lepiej, ni¿ siê spo-
dziewano. Na prze³omie roku
w strefie pojawi³y siê pierwsze
optymistyczne sygna³y. - Za-
uwa¿yliœmy wyraŸny wzrost
wolumenów produkcyjnych w
bardzo wielu bran¿ach,
wzrost eksportu, równie¿
wzrost nak³adów inwestycyj-
nych. To daje nam szansê,
aby ten rok, 2021, by³ rokiem
odbicia i powrotu do rzeczy-
wistoœci - mówi³ prezes
Krzysztof Kielec. Szef K-S
SSE doda³, ¿e strefa równie¿
oferuje wsparcie. - Jesteœmy
przygotowani na pomoc i to w
bardzo szerokim zakresie, nie
tylko tym dotycz¹cym stricte
inwestycji, ale i tym, do-
tycz¹cym rozwi¹zywania sze-
regu problemów gospodar-
czych w kontekœcie obecnych
problemów przedsiêbiorców.

- Pandemia zmusi³a nas do
przeorganizowania pracy w
Izbie. Priorytetem by³a dla
nas pomoc przedsiêbiorcom.

Stworzyliœmy m.in. izbowy
sztab kryzysowy i
powo³aliœmy zespó³ prawny,
który bezp³atnie pomaga³
przedsiêbiorcom. Nawi¹za-
liœmy równie¿ wspó³pracê z
instytucjami zajmuj¹cymi siê
redystrybucj¹ wsparcia. Zor-
ganizowaliœmy wspólnie kilka-
dziesi¹t spotkañ on-line, pod-
czas których przekazywa-
liœmy wiedzê, w jaki sposób
pozyskiwaæ wsparcie, czy ko-
rzystaæ z ulg dostêpnych w
poszczególnych Tarczach An-
tykryzysowych - podkreœla³a
Marta Jakowicka, wicepre-
zes ZIPH mówi¹c o prowa-
dzonych z powodzeniem w
ubieg³ym roku formach
wsparcia przez Izbê.

Jednak tym, co najbardziej
interesuje przedsiêbiorców,
s¹ tegoroczne plany ZIPH.

- Lubuskie Bony Wsparcia
Przedsiêbiorców to projekt
realizowany wspólnie z
Urzêdem Marsza³kowskim,
który ma za zadanie przeciw-

dzia³aæ negatywnym skutkom
COVID-19 w naszym woje-
wództwie. Dzia³anie to obej-
mie ponad 200 lubuskich firm,
które otrzymaj¹ wsparcie o
³¹cznej kwocie ponad 18 mi-
lionów z³otych. W tej chwili Iz-
ba jest na etapie podpisywa-
nia umów z przedsiêbiorcami,
którymi nastêpnie przez 3
najbli¿sze lata bêdzie siê
opiekowaæ.

- 15 lutego Izba uruchomi³a
równie¿ kolejn¹ edycjê Bo-
nów na Innowacje. Ich celem
jest wsparcie dzia³alnoœci in-
nowacyjnej lubuskich MŒP
poprzez udzielenie wsparcia
w formie bonu na realizacjê
projektu badawczo - rozwojo-
wego. W ramach dzia³ania
ZIPH ma dla przedsiêbiorców
5 milionów z³otych.

Kolejnym, wa¿nym projek-
tem s¹ Lubuskie Bony Szko-
leniowe. W ramach dzia³ania
sfinansowaæ mo¿na m.in.
szkolenia, studia podyplomo-
we, e-learning, coaching oraz
egzaminy certyfikuj¹ce. W za-
le¿noœci od wielkoœci firmy po-
ziom wsparcia na wybrane
przez przedsiêbiorców
dzia³ania mo¿e wynieœæ nawet
80 % kosztów. W ubieg³ym ro-
ku, mimo pandemii, z projektu
skorzysta³o 555 lubuskich firm,
do których w sumie trafi³o
wsparcie na kwotê blisko 4 mi-
lionów z³otych. W 2021 r. do
dyspozycji przedsiêbiorców
pozostaje wci¹¿ 6,7 miliona z³,
a nabór wniosków ma charak-
ter ci¹g³y.

Modernizacja Kszta³cenia
Zawodowego to ogromny pro-

jekt systemowy realizowany
wspólnie z Urzêdem Mar-
sza³kowskim  oraz poszcze-
gólnymi powiatami. Jego
g³ównym celem jest
zwiêkszenie zdolnoœci do za-
trudnienia uczniów szkó³ i pla-
cówek oœwiatowych kszta³ce-
nia zawodowego. ZIPH reali-
zuje w sumie 20 projektów. W
tym m.in. w powiatach: ¿ar-
skim, ¿agañskim, œwiebo-
dziñskim, sulêciñskim,
kroœnieñskim, s³ubickim i
wschowskim. Ponadto wspar-
ciem objêtych jest 11 miast i
gmin: Gorzów, Zielona Góra,
Skwierzyna, Dobiegniew,
S³awa, Zb¹szynek, Bobowic-
ko, Kamieñ Ma³y, Henryków,
Rogoziniec, Staroœcin. W tym
roku prócz kursów
dokszta³caj¹cych i szkoleñ Iz-
ba planuje zorganizowaæ bli-
sko tysi¹c sta¿y i praktyk w lu-
buskich firmach. Zaintereso-
wani przyjêciem uczniów
przedsiêbiorcy mog¹ siê kon-
taktowaæ z biurem ZIPH.

Prócz du¿ych projektów z
których mog¹ skorzystaæ
przedsiêbiorcy Izba na
bie¿¹co organizuje ró¿nego
rodzaju wydarzenia on-line.
W marcu odbêdzie siê dru-
ga edycja Marketing Day, a
na kwiecieñ zaplanowany
jest start konkursu Lubuski
Lider Biznesu. Od czerwca
do wrzeœnia Izba realizo-
waæ bêdzie praktyki i sta¿e
dla uczniów lubuskich
szkó³, a we wrzeœniu roz-
pocznie kolejn¹ edycje stu-
diów MBA.

TOMASZ MOLSKI

Gospodarka musi być w centrum uwagi
Gospodarcza Inauguracja Roku 2021 by³a zwi¹zana z tym wszystkim, co wydarzy³o siê w ostatnich 12 miesi¹cach.

Gospodarczą Inaugurację Roku 2021 w trybie on-line popro-
wadził prezes ZIPH J. Korolewicz
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Wyciek wody nie zawsze jest widoczny
Trzy pytania do Piotra Czapliñskiego, specjalisty ds. technicznych w PWiK Sp. z o.o
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2006 r. - zm. Zdzisław Piaskow-
ski (73 l.), jubiler i b. piłkarz,
właściciel najstarszego sklepu
jubilerskiego w mieście, jeden
z piątki braci, grających nie-
gdyś w KS Warta.
ww  15.03
1993 r. - zm. Febronia Gajews-
ka-Karamać (88 l.), gorzowska
nauczycielka i działaczka chary-
tatywna, b. wykładowczyni
przedmiotów zawodowych w
Technikum Gastronomicznym
(1946-1978), patronka Zespołu
Szkół Gastronomicznych.
ww  16.03.
1965 r. - otwarto nowo zbudo-
wany Klub Międzynarodowej
Prasy i Książki (MPiK), ostatnio
była to księgarnia  „Empik”.
1984 r. zm. - Jan Korcz (79 l.),
artysta-malarz, pionier Gorzo-
wa, uczestnik organizator słyn-
nej „akademii pana Jana” dla
plastyków-amatorów.  
ww  17.03
1819 r. - spalił się po raz
pierwszy wiatrak przy Krowim
Grodzie, od którego wzięła się
nazwa ul. Wiatracznej.
1857 r. - konstruktor maszyn
Carl Jaehne wybudował fabrykę
maszyn na Frydrychowie, dziś
11 Listopada 157-164.
2008 r. - zm. Marcin Balak (66
l.), były komendant wojewódzki
OHP w Zielonej Górze (1973-
1976) i w Gorzowie, b. wicepre-
zydent miasta (1984-1989) i b.
dyrektor PWiK (1999-2006).
ww  18.03
1962 r. - powstała Spółdzielnia
Inwalidów „Warta”, wówczas
SI „Emeryt”.
1929 r. - ur. Christa Wolf z d.
Ihlenfeld, córka landsberskiego
kupca, światowej sławy pisarka
niemiecka, autorka m.in. po-
wieści „Wzorce dzieciństwa” i
„Rozmyślania nad Christą T.”,
poświęconych młodości  spę-
dzonej w Gorzowie, zm. w 2011
r. 
ww  19.03.
1955 r. - W Gorzowie urucho-
miony został po raz pierwszy
silnik żużlowy, skonstruowany
m.in. przy udziale Kazimierza
Wiśniewskiego (1925-1996),
dzięki tej konstrukcji Stal mogła
zostać zgłoszona do rozgrywek
II ligi żużlowej.
2007 r. - bazar znad Warty zos-
tał przeniesiony na nowe targo-
wisko przy ul. Cichońskiego.
ww  21.03.
1937 r. - ur. Benedykt Wiśniew-
ski, b. prezydent Gorzowa
(1984-1985), organizator i dwu-
krotny prezes SM „Górczyn”
(1979-1984 i 1988-2005), zm.
2014 r.
ww  22.03.
2004 r. - Tomasz Kucharski i
Robert Sycz zostali w Atenach
po raz wtóry mistrzami olimpij-
skimi w dwójce podwójnej. 
ww  24.03.
1995 r. - zm. Bolesław Kasier-
ski (80 l.), kolejarz i pionier
Drezdenka, sędzia piłkarski, b.
członek zarządu PZPN i GOZPN
w Gorzowie (1976-1991), prze-
wodniczący Okręgowego Kole-
gium  Sędziów (1981-1984).  
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By³a w³aœcicielk¹ najstar-
szego w mieœcie prywatnego
zak³adu gastronomicznego i
hotelu „U Marii”, malowniczo
usytuowanego w parku Sie-
miradzkiego.  Jako restaura-
torka sto³owa³a kilku premie-
rów i ministrów, jako hotelar-
ka goœci³a wiele s³aw polskiej
estrady, kultury i sztuki.
Zmar³a 12 lutego.

Z domu Wieczorek, uro-
dzi³a siê w S³awsku ko³o Ko-
nina jako jedna z dziewiêcior-
ga rodzeñstwa, po wojnie ro-
dzice zamieszkali w Starym
Polichnie, od 1958 w Gorzo-
wie i spoczywaj¹ na gorzow-
skim cmentarzu. Ukoñczy³a
œredni¹ szko³ê rolnicz¹, kur-
sy gastronomiczne i hotelar-
skie, przez 16 lat pracowa³a
w „Stilonie” jako przêdzarz, a
w 1970 r. by³a nawet skarbni-
kiem zak³adowego ko³a
PTTK, by³a te¿ nauczycielk¹
zawodu w szkole
przyzak³adowej, nastêpnie
zosta³a wiceprezesem ds.
handlu i gastronomii w GS
„Samopomoc Ch³opska” w
Deszcznie, a przed 1982 -
kierowa³a zak³adem pracy
nak³adczej w WPHW.

Wraz z mê¿em
Zdzis³awem Borowiakiem
(1937-1993), z wykszta³cenia
technikiem chemikiem, a z
zami³owania - mistrzem goto-
wania, pragnêli jednak pra-
cowaæ na swoim.  W 1982 r.,
przy ul. Walczaka, w miej-
scu, gdzie po spalonej w
1945 r. willi Johannesa Bin-
tinga z 1913 r. pozosta³y tyl-
ko charakterystyczne scho-
dy, zachowane w czêœci do
dziœ, zaczêli budowê w³asnej
restauracji, która ukoñczona
zosta³ w 1984 r., jako pierw-
szy w mieœcie, ca³kowicie no-
wy, prywatny lokal gastrono-
miczny, a w 1990 - rozbudo-
wana  o czêœæ hotelow¹;
hotel mia³ siê  nazywaæ „Ro-
mantic”, ale to nie przesz³o,
nazywa siê tak jak restaura-
cja - „U Marii”. Historia tej fir-

my, jako najstarszego w
mieœcie prywatnego przed-
siêbiorstwa hotelowo-gastro-
nomicznego, umieszczona
zosta³ w 2008 r. w „Kapsule
czasu”. 

By³ to zrazu klub nocny,
„Night Club u Marii”, jedyny w
ówczesnym Gorzowie, wg
KRS firma rozpoczê³a
dzia³alnoœæ 7 wrzeœnia 1984
r., jednak¿e ju¿ 22 kwietnia
1984 r. w „Gazecie Lubu-
skiej” ukaza³a siê informacja
Maria zaprasza, od paŸdzier-
nika 1984 r. restauracja za-
prasza³a codziennie oprócz
poniedzia³ków w godzinach
od 13.00-22.00 oraz na dan-
cingi w ka¿dy wtorek, œrodê,
pi¹tek i sobotê w godz.,
22.00-3.00.  Po pewnej
przerwie lokal wznowi³
dzia³alnoœæ 1 sierpnia 1986
r., a w 1990 r. restauracja
proponowa³a ca³¹ noc od
21.00 do 6.00) dobrej zaba-
wy w rytmie dicsco, co ty-
dzieñ zmiana prezenterów, w
ka¿dy ostatni czwartek mie-
si¹ca ciekawe konkursy z at-
rakcyjnymi nagrodami.  W
1993 r. Maria otrzyma³a Cer-
tyfikat Z³otej Ksiêgi Gastro-

nomii Polskiej, przyznany
przez Akademiê Gastrono-
mów.

W³aœcicielka lokalu
zas³ynê³a z inicjowania cie-
kawych, nietypowych przed-
siêwziêæ, sponsorowania
dzia³alnoœci artystycznej i ar-
tystów, w 1987 r. mieœci³a siê
tu Artystyczno-Wydawnicza
Piastowska Spó³dzielnia Pra-
cy „Egeria”, oferuj¹ca m.in.
placówkom oœwiatowo-wy-
chowawczym oraz zak³adom
pracy woj. gorzowskiego at-
rakcyjne programy artystycz-
ne, a wspó³pracuj¹cy ze
szczeciñsk¹ estrad¹ Janusz
Sulikowski organizowa³ w
lokalu w ka¿dy pi¹tek poszu-
kiwanie talentów estrado-
wych, w l. 1989-1990 zorga-
nizowano tu dwa maratony
tañca disco, 3 marca 1990
odby³ siê tu koncert z
udzia³em Haliny Fr¹cko-
wiak, Alicji Majewskiej i Jo-
anny Zagdañskiej na rzecz
funduszu zakupu tomografu
dla gorzowskiego szpitala. W
swoim lokalu i hotelu goœci³a
wiele s³aw polskiej estrady,
kultury i sztuki, w 1990 r.
opiekowa³a siê Halin¹

Fr¹ckowiak podczas jej po-
bytu w gorzowskim szpitalu
w nastêpstwie wypadku sa-
mochodowego, goœci³a m.in.
W³adys³awa Hasiora (1928-
1999).   Przez lata Maria
sponsorowa³a popremierowe
bankiety w teatrze.

Sama szczyci³a siê bogat¹
kolekcj¹ wpisów, zdjêæ i in-
nych pami¹tek po
goszcz¹cych tu osobis-
toœciach, wszystko to staran-
nie eksponowa³a w swoim lo-
kalu. By³ czas, gdy „U Marii”
by³o najbardziej reprezenta-
tywnym miejscem w Gorzo-
wie, tu kierowali swe kroki
lub kierowani byli wszyscy
znamienici goœcie Gorzowa.
20 kwietnia 1990 lokal goœci³
ministra Rynku Wewnêtrzne-
go, przewodnicz¹cego CK
SD Aleksandra Mackiewi-
cza, w 1996 Maria przygoto-
wa³a obiad w Chyrzynie dla
przebywaj¹cego w woje-
wództwie premiera W³odzi-
mierza Cimoszewicza. Ale
krajowy rozg³os zyska³a w
1990 r., przygotowuj¹c
przyjêcie dla premiera Ta-
deusza Mazowieckiego
(1827-2013) i kanclerza Hel-
muta Kohla (1930-2017) w
s³ubickiej restauracji „Odra”,

By³o to 8 listopada 1990 r.
podczas spotkania obu przy-
wódców we Frankfurcie/O. i
S³ubicach, w rok po Mszy
Pojednania w Krzy¿owej;
premier Mazowiecki by³
pierwszym przywódc¹ obce-
go pañstwa, sk³adaj¹cym wi-
zytê w zjednoczonych Nie-
mczech, obaj politycy spot-
kali siê we frankfurckim
ratuszu, po rozmowach zjedli
obiad w ratuszowej restaura-
cji, a w hali koncertowej od-
byli konferencjê prasow¹, na-
stêpnie spacerowali po S³ubi-
cach i zjedli podwieczorek w
restauracji „Odra”, nastêpnie
premier Mazowiecki odpro-
wadzi³ goœcia na s³ubicki sta-
dion, sk¹d H. Kohl odlecia³
œmig³owcem do Berlina, sam

w towarzystwie wojewody
Krzysztofa Zarêby spotka³
siê w ramach kampanii wy-
borczej z mieszkañcami
S³ubic w SMOK, a na za-
koñczenie pobytu w S³ubi-
cach zjad³ kolacjê w „Odrze”.

Posi³ki te przygotowa³a
w³aœnie Maria Lemieszewska
wraz z personelem swoje re-
stauracji, sk¹d przywieziono
ca³¹ zastawê, a kelnerki na
tê okazjê otrzyma³y nowe, at-
rakcyjne i nader kuse  stroje,
ciasta dostarczy³ Ryszard
Watral, wówczas  z Witnicy,
wêdliny pochodzi³y z
Zak³adów Miêsnych w Go-
rzowie, za barem stan¹³ syn
w³aœcicielki Jurek Lemi-
szewski, pierwszy stó³
rz¹dowy obs³ugiwa³a Ale-
ksandra Pu³awska Kan-
clerz Kohl zjad³ ciastko z bit¹
œmietan¹, wypi³ kawê,
lampkê koniaku i piwo. Pre-
mier Mazowiecki wola³ her-
batê i owoce. Pani Niezabi-
towska, wybra³a lampkê
szampana. [...] Kanclerz
Kohl sam zaproponowa³, ¿e
on i premier Mazowiecki
z³o¿¹ autografy na
pami¹tkê. Ola natychmiast
poprosi³a o dwa - dla szefo-
wej i dla siebie - relacjono-
wa³a wtedy „Ziemia Go-
rzowska”. po kolacji premier
Mazowiecki osobiœcie po-
dziêkowa³ Marii Lemieszew-
skiej.

Maria znana by³a z wielu in-
nych dzia³añ filantropijnych, a
tak¿e - na rzecz miasta i œro-
dowiska, w 1987 r. np. posa-
dzi³a ok. 300 drzew w Parku
Siemiardzkiego, W 2010 r.
wyró¿niona zosta³a odznak¹
honorow¹ m. Gorzowa.

„U Marii” rz¹dzi teraz jej je-
dyny syn zmar³ej - Jerzy Le-
mieszewski. Maria Lemie-
szewska spoczê³a obok
mê¿a Zdzis³awa Borowiaka,
w grobie synowej Agnieszki
(1972-2020) na cmentarzu
komunalnym.  

JERZY ZYSNARSKI

Elektroniczna rekrutacja
ruszy 8 marca br. Ka¿de
dziecko zapisane do szko³y
z obwodu swojego miejsca
zamieszkania ma zagwa-
rantowane miejsce w pla-
cówce z urzêdu. Dostanie
siê do szko³y spoza obwo-
du bêdzie mo¿liwe na
wniosek, w przypadku, gdy

szko³a dysponuje wolnymi
miejscami, po przeprowa-
dzeniu postêpowania re-
krutacyjnego.

Rekrutacja elektroniczna
do publicznych szkó³ pod-
stawowych potrwa od 8
marca do 7 kwietnia br.
Nabór bêdzie prowadzony
na stronie www.eurzad.go-

rzow.pl {http://www.eu-
rzad.gorzow.pl} w zak³adce
Edukacja/Nabory/Nabór
Szko³y Podstawowe.

Wydrukowane wnioski
nale¿y z³o¿yæ w szkole ob-
wodowej lub placówce
pierwszego wyboru. 20
kwietnia br. zostan¹
og³oszone listy kandyda-

tów zakwalifikowanych
oraz niezakwalifikowanych.

Od 23 kwietnia do 10 ma-
ja br. rodzice maj¹ czas,
aby potwierdziæ pisemnie
wolê przyjêcia dziecka do
szko³y. 12 maja br. zostan¹
og³oszone listy dzieci
przyjêtych oraz nie-
przyjêtych.

Rekrutacja uzupe³niaj¹ca
potrwa od 20 maja do 2
czerwca br. 1 lipca zostan¹
og³oszone wyniki  naboru
uzupe³niaj¹cego.

W Gorzowie funkcjonuje 20
publicznych szkó³ podstawo-
wych.

KAROLINA MACHNICKA
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Stołowała premierów,
gościła gwiazdy estrady
W wieku blisko 81 lat zmar³a Maria Lemieszewska, restauratorka i hotelarka. 
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Maria Lemieszewska

Rekrutacja do szkół podstawowych
Rozpoczyna siê nabór do publicznych szkó³ podstawowych na rok szkolny 2021/2022.



ww  25.03.
1992 r. - bullą ,,Totus Tuus Po-
loniae Populus” papież Jan Pa-
weł II przemianował diecezję
gorzowską na diecezję zielono-
górsko-gorzowską z siedzibą w
Zielonej Górze.
ww  26.03.
1980 r. - w Klubie Nauczyciela
w Gorzowie powstał Gorzowski
Klub Szaradzistów „Atena”.
2001 r. - zawiązało się Stowa-
rzyszenie Wodniaków Gorzow-
skich „Kuna” w celu m.in. re-
konstrukcji zabytkowego lo-
dołamacza „Kuna” z 1884 r. 
ww  27.03
1947 r. - kra zerwała tymczaso-
wy, drewniany most kołowy na
Warcie w Gorzowie; poczta uru-
chomiła komunikację łodzią
motorową do swego urzędu nr 2
przy Grobli; do 5 kwietnia zbu-
dowano kładkę przez rzekę
1945 r. - ur. Wiesław Strebej-
ko, artysta plastyk, scenograf i
reżyser, plakacista, zasłużony
dla kultury gorzowskiej, zm. w
1994
1955 r. - ur. Aleksander Macie-
jewski, aktor gorzowski, zm. w
2007 r.
ww  28.03.
1945 r. - grupa operacyjna z
Wągrowca powołała polską ad-
ministrację w Gorzowie z bur-
mistrzem Piotrem Wysockim na
czele.
1946 r. ur. prof. dr hab. Bogdan
J. Kunicki, socjolog, pracownik
naukowy AWF, b. prodziekan
(1987-1990) i b. prorektor
(1999-2004). Zm. 11.02.2017.
1998 r. - Rada Miejska nadała
papieżowi Janowi Pawłowi II i
Florianowi Kroenke, pierwsze-
mu staroście w Gorzowie, ty-
tuły honorowego obywatela
miasta. 
ww  29.03.
1998 r. - zm. Kazimierz Lisie-
wicz (59 l.), b. piłkarz zielono-
górski, następnie trener, wielo-
krotny szkoleniowiec Stilonu i
GKP (1971, 1988, 1991, 1992-
1993, 1996-1997).
Urodziny obchodzą:
ww  30.03.
1909 r. - uliczne latarnie gazo-
we zaopatrzono w zdalne zapal-
niki.
1998 r. - zm. Ryszard Świątkie-
wicz (64 l.), były siatkarz, je-
den z twórców gorzowskiej
siatkówki, szkoleniowiec siat-
karzy  Unii i Stilonu Gorzów,
którzy pod jego kierownic-
twem w 1961 i 1987 r. awan-
sowali do ekstraklasy. 
ww  31.03.
1973 r. - oddano do użytku
nową linię tramwajową na ul.
Kazimierza Wielkiego z mi-
janką przy ul. Okrzei i nową
pętlą przy ul. Czarnieckiego;
była to trzecia pętla tramwa-
jowa w mieście.
1973 r. - w Gorzowie oddano
do użytku pętlę tramwajową
na  Piaskach.
1945 r. - ur. Zygmunt Dolin-
kiewicz, nauczyciel wf w SP
nr 9 i 15, wychowawca kilku
pokoleń piłkarzy ręcznych,
zm. w 1993 r. n
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Babcia Noñcia mia³a 95 lat
i od kilku ju¿ by³a mocno
schorowana. Sta³a siê znana
w Polsce, ale i na œwiecie,
kiedy w koñcu opowiedzia³a
o swojej niezwyk³ej historii
¿ycia. Za szczególne zas³ugi
w ratowaniu ¿ycia ludzkiego,
w 2006 r., prezydent Lech
Kaczyñski, odznaczy³ Al-
fredê Markowsk¹ Krzy¿em
Komandorskim z Gwiazd¹
Orderu Odrodzenia Polski.
W 2017 roku zosta³a przyjêta
w poczet Honorowych Oby-
wateli Miasta. Po Edwardzie
Dêbickim by³a drug¹ Romk¹,
która zosta³a uhonorowana
tym tytu³em. Po Bronis³awie
Wajs-Papuszy drug¹ tak
znan¹ Romk¹.

Zwykła Romka z typowego
taboru 

Alfreda Markowska uro-
dzi³a siê, jak sama mówi³a,
10 maja 1926 w okolicach
Stanis³awowa w wêdrownym
cygañskim taborze. Jej oj-
ciec Jan zajmowa³ siê ho-
dowl¹ i handlem koñmi, ma-
ma Adela z domu Chojnacka
tradycyjnie dba³a o dom i
wró¿y³a. W 1939 pocz¹tek
wojny zasta³ jej tabor we
Lwowie. W 1941 w okolicach
Bia³ej Podlaskiej Niemcy za-
bili ca³¹ jej rodzinê, w tym ro-
dziców i rodzeñstwo.

Jej siê uda³o prze¿yæ, bo
posz³a do wsi powró¿yæ,
zdobyæ coœ do jedzenia.
Trochê to trwa³o, ale kiedy
wróci³a, to ju¿ nie by³o do
czego wracaæ. Ca³y tabor,
doroœli i dzieci, ich nie by³o.
Faszyœci zabili wszystkich.
Nikomu Noñcia nie powie-
dzia³a, co wtedy czu³a.
Mo¿na siê domyœliæ, ale na
tak¹ figurê myœlow¹ mo¿e
siê pokusiæ ktoœ, kto straci³
najbli¿szych. Noñcia siê nie
podda³a ¿alowi, strasznym
myœlom. Odesz³a stamt¹d.

Uda³o jej siê dostaæ do
Rozwadowa, gdzie w 1942
wysz³a za m¹¿. Wkrótce
ma³¿onkowie zostali osadze-
ni w getcie w Lublinie, potem
zostali przewiezieni do £odzi
i Be³¿ca, sk¹d uciekli do
Rozwadowa. Alfreda Mar-
kowska zatrudni³a siê w ko-
lejnictwie. Zyska³a zaœwiad-
czenie o pracy chroni¹cej j¹
przed ³apankami.

Dzieci ratować było trzeba

Jak mówi Leszek Boñczuk
- Ona ratowa³a kogo popad-
nie, nie by³o wa¿ne, Cygan,
¯yd, Niemiec, Polak, by³o
dziecko, trzeba by³o ratowaæ.

Noñcia stale widzia³a w
tym Rozwadowie poci¹gi

jad¹ce do Auschwitz. Na po-
stojach, gdy wagony
„sprz¹tano”, czyli oczyszcza-
no z cia³ tych, którzy makab-
rycznej podró¿y nie prze¿yli,
Noñcia wynosi³a z nich dzie-
ci. Po jakimœ czasie ludzie
wiedzieli, ¿e jest Cyganka,
której chyba ¿ycie nie jest
mi³e, bo ratuje. Bo i ratowa³a.
Szukali jej, a ona mimo
gro¿¹cej kary œmierci,
choæby za pochodzenie,
transportowa³a dzieci pod
spódnic¹ do przygotowanych
wczeœniej specjalnych kryjó-
wek. Czasem - jak wspomi-
na jeden z ocalonych - cho-
wa³a siê z nimi pod
poci¹giem, uciekaj¹c
stamt¹d w ostatniej chwili.
Po udanej akcji za³atwia³a im
fa³szywe dokumenty.

To w³aœnie wówczas urato-
wa³a ¿ycie pochodz¹cemu z

Sinti, nie¿yj¹cemu ju¿ Karolo-
wi Parno Gierliñskimu,
rzeŸbiarzowi, pisarzowi, po-
ecie, póŸniej wysokiemu
dzia³aczowi romskiemu. On o
Babci Noñci mówi³ - Urodzi³a
mnie po raz drugi. I dodawa³,
¿e gdyby nie ona, to kto wie,
co by by³o. Skojarzenie jest
proste - poci¹g, obóz, wielkiej
piece, ma³e dziecko, koszmar.

Wœród uratowanych byli tak¿e
rodzice Romana Chojnackie-
go, prezesa Zwi¹zku Romów w
Polsce w Szczecinku.

Babcia Noñcia nie pamiêta
ile tych dzieci by³o. Musia³o
byæ du¿o. Niektóre Ÿród³a
mówi¹, ¿e mog³o ich byæ na-
wet kilkaset, a ju¿ na pewno
ponad setka.

Powojenna rzeczywistość

Heroiczne zachowanie Al-
fredy Markowskiej w ¿aden

sposób nie prze³o¿y³o siê na
³atwe ¿ycie po II wojnie. Bo
Cyganom z regu³y ³atwo nie
by³o. Przeganiani z k¹ta w
k¹t, przymusowo osiedleni w
po³owie lat 60. XX wieku, ci¹gle
borykali siê z niezrozumieniem,
wyobcowaniem, nawet potêpie-
niem ich stylu ¿ycia. Trzeba po-
wiedzieæ, ¿e wynika³o to z
dwóch przyczyn. Oni sami nie
chcieli za bardzo o sobie mówiæ
i niekoniecznie chêtnie, a wrêcz
niechêtnie poddawali siê no-
wym prawom. A z drugiej stro-
ny pokutowa³o to okropne
mniemanie o tym, ¿e Cyganie,
to… I ¿adnej ze stron, a ju¿ naj-
bardziej tej oficjalnej, nie za-
le¿a³o, ¿eby myœlenie o Cyga-
nach, Romach, jak chc¹ po-
prawnoœciowcy, zmieniæ. No
i w takich okolicznoœciach
Babcia Noñcia zamieszka³a
w Gorzowie.

Nikt przez bardzo d³ugo nie
rozpozna³ heroicznego czy-
nu, jakiego dokona³a Noñcia.
Kiedyœ, przy okazji cy-
gañskich œwi¹t Leszek
Boñczuk powiedzia³ takie
s³owa - A kto by siê tam tak
naprawdê nad Cyganami po-
chyla³. Oni tylko problema-
tyczni s¹, a nikt nie zadaje
sobie trudu, aby ich zrozu-
mieæ. Jemu i kilku innym jed-
nak siê chcia³o i dlatego pani
Alfreda Markowska zosta³a
odznaczona wysokim pol-
skim medalem, otrzyma³a
honorowe obywatelstwo
miasta, akt w³asnoœci do lo-
kalu komunalnego, w którym
mieszka³a oraz mural na
œcianie Szko³y Podstawowej
nr 1 przy ul. D¹browskiego.
To jedyne  honory, jakie J¹
za ¿ycia spotka³y.

Ka¿dy, kto j¹ zna³, zapa-
miêta piêkny uœmiech star-
szej pani, która do koñca
nosi³a siê jak typowe Rom-
ki. Zawsze w zamaszystej
spódnicy, ze z³otymi kolczy-
kami z koralem w uszach i
chustce na g³owie, bo Rom-
kom inaczej nie przystoi.
¯yczliwa, przyjazna dzie-
ciom i starszym, do koñca
¿ycia pozosta³a pod opiek¹
rodziny. Mieszka³a przy ul.
D¹browskiego, przy Kwad-
racie.

I nawet, kiedy zaintereso-
wa³y siê ni¹ ogólnopolskie i
nie tylko media, ca³y czas
by³a tak¹ skromn¹, ¿yczliw¹
starsz¹ pani¹.

RENATA OCHWAT

Nie poddała się żalowi
i strasznym myślom
30 stycznia 2021 roku odesz³a Alfreda Markowska, Babcia Noñcia, jedna z najbardziej znanych gorzowskich Romek. 
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Babcię Noncię zapamiętamy jako skromną, życzliwą starszą panią
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Mural na ścianie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego powstał jeszcze za Jej życia



� 6 Marzec 2021 r.PROSTO z  miaSTa

Nieprawid³owe nawyki
¿ywieniowe, palenie papiero-
sów, picie alkoholu i brak ru-
chu, to g³ówne przyczyny po-
wstawania i rozwoju nowo-
tworów z³oœliwych; poza
uwarunkowaniami genetycz-
nymi. W Polsce ka¿dego roku
na raka choruje ponad 150
tysiêcy osób, a oko³o 100 ty-
siêcy umiera. Wed³ug danych
Krajowego Rejestru Nowo-
tworów liczba zachorowañ na
nowotwory z³oœliwe w Polsce
w ci¹gu ostatnich trzech de-
kad wros³a ponad dwukrot-
nie. 

Aby daæ sobie szansê na
d³ugie ¿ycie nale¿y regularnie
wykonywaæ badania profilak-
tyczne. Te zwykle s¹ bezp³at-
ne i niezbyt lub w ogóle bez-
bolesne. 

Wieloletnie zaniedbania 

- Niestety u naszych pacjen-
tów czêsto obserwujemy wie-
loletnie zaniedbania - mówi
Krzysztof Kaczmarek, le-
karz naczelny Wielospecja-
listycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie
Wlkp. - Stan zaawansowania
choroby nowotworowej u wie-
lu jest bardzo powa¿ny, a
wcale tak byæ nie musi. Wy-
starczy regularnie siê badaæ.

Choroby nowotworowe do-
tykaj¹ wszystkich i coraz
czêœciej zapadaj¹ na nie
m³odzi. 

Rak piersi 

- Polki najczêœciej choruj¹
na raka piersi - dodaje
Krzysztof Kaczmarek. - Ten
nowotwór zwykle nie boli.
Dlatego pewnie zg³aszaj¹ siê
zbyt póŸno. Gdyby chêtniej i
regularnie wykonywa³y samo-
badanie piersi - ciê¿kich za-
chorowañ mog³oby byæ mniej.

Piersi mo¿na te¿ zbadaæ
za pomoc¹ mammografu.
Takie badanie w Polsce
przys³uguje ka¿dej kobie-
cie w wieku 50 - 69 lat.
Bezp³atnie mo¿na je wyko-
naæ raz na dwa lata. M³od-
szym kobietom zaleca siê
wykonywanie badania
USG.      

Rak szyjki macicy 

Drugim z czêœciej wy-
stêpuj¹cych nowotworów u
kobiet jest rak szyjki maci-
cy. £atwo go zdiagnozowaæ
we wczesnym stadium roz-
woju podczas badañ cytolo-
gicznych.  

- Trzeba robiæ te badania -
podkreœla Krzysztof Kaczma-
rek. - Gdy przychodzimy z za-
awansowan¹ chorob¹ to
szanse na wyleczenie jest
niemal zerowe.
Warto skorzystaæ tak¿e z
bezp³atnych badañ cytolo-
gicznych, finansowanych
raz na 3 lata przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia; z ba-
dañ mog¹ skorzystaæ panie
w wieku 25-59 lat objête po-
wszechnym ubezpiecze-
niem zdrowotnym. 

Niechlubna statystyka 

Niestety na badania cytolo-
giczne w Polsce zg³asza siê

raptem 17 procent Polek, a
mieszkanek województwa lu-
buskiego jeszcze mniej, bo
tylko 13 procent.  W Polsce
jesteœmy na niechlubnym
ostatnim miejscu. Dodatkowo
nasz kraj ma jedne z naj-
wy¿szych wskaŸników zacho-
rowañ i umieralnoœci z powo-
du nowotworów z³oœliwych
szyjki macicy w Europie.

Rak jelita grubego 

Rak jelita grubego wiedzie
prym w Europie wœród zacho-
rowañ na nowotwory. W Pol-
sce ka¿dego roku rozpoznaje
siê ponad 18 tysiêcy nowych
przypadków. Co powinno

nas zaniepokoiæ?
Przyk³adowo bóle brzucha,
zmiana rytmu wypró¿nieñ,
krew w stolcu, niedokrwis-
toœæ bez innych objawów ze
strony przewodu pokarmo-
wego, utrata masy cia³a i
ogólne os³abienie. Ryzyko
zachorowania na raka jelita
grubego wzrasta miêdzy
50. a 65. rokiem ¿ycia.
Czêœciej choruj¹ mê¿czyŸni
ni¿ kobiety. 

- Rak jelita grubego w po-
cz¹tkowym stadium rozwija
siê bez objawów, ze zmian
³agodnych, tak zwanych poli-
pów - mówi lek. Piotr Szulc,
kierownik Pracowni Endo-
skopowej w Wielospecjalis-
tycznym Szpitalu Woje-
wódzkim w Gorzowie Wlkp.
- To mo¿e potrwaæ nawet kil-
kanaœcie lat. Aby znaleŸæ
zmiany trzeba wykonaæ kolo-
noskopiê, czyli badanie jelita
grubego. W profilaktycznym
badaniu kolonoskopowym
szuka siê bezobjawowych
jeszcze zmian i o ile to mo¿li-
we, od razu siê je usuwa.
Pracownia endoskopowa
Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp. co roku
przeprowadza oko³o 1000
badañ jelita grubego. Co
dziesi¹ty badany ma zmiany
w jelicie, o których nie wie-
dzia³, a które mog³yby byæ po-
cz¹tkiem choroby nowotworo-
wej. 

Z bezp³atnej kolonoskopii
mog¹ skorzystaæ osoby, które
w ci¹gu ostatnich 10 lat nie
mia³y tego badania oraz s¹: w
wieku 50-65 lat niezale¿nie
od wywiadu rodzinnego oraz
w wieku 40-65 lat, które rodzi-
ce, rodzeñstwo lub dzieci
choruj¹ na raka jelita grube-
go.

A gdyby zmienić styl życia
…

Blisko 70% nowotworów
z³oœliwych jest zwi¹zanych z
niezdrowymi nawykami i sty-
lem ¿ycia: 

1. Nie pal (jeœli ju¿ palisz,
przestañ. Jeœli nie potrafisz
przestaæ, nie pal przy nie-
pal¹cych)

2. Wystrzegaj siê oty³oœci
3. B¹dŸ codziennie aktywny
4. Spo¿ywaj wiêcej warzyw i

owoców
5. Ogranicz spo¿ycie alko-

holu
6. Unikaj nadmiernej ekspo-

zycji na s³oñce
7. Unikaj substancji rako-

twórczych
8. Jeœli jesteœ kobiet¹ po 25.

roku ¿ycia zrób badania w
kierunku raka szyjki macicy

9. Jeœli jesteœ kobiet¹ po 50.
roku ¿ycia zrób badania w
kierunku raka piersi

10. Po 50. roku ¿ycia zg³oœ
siê na badania w kierunku ra-
ka jelita grubego.

11. Zaszczep siê przeciwko
WZW typu B 

Pamiętaj 

· Rozwojowi nowotworów ra-
ka ¿o³¹dka i prze³yku sprzyja
dieta sk³adaj¹ca siê z potraw
wêdzonych, peklowanych i
konserwowanych. 

· Dieta bogata w t³uszcze
zwierzêce i dieta wysokokalo-
ryczna mog¹ powodowaæ za-
chorowania na raka jelita gru-
bego, raka prostaty i raka
piersi. 

· Rozwojowi raka jelita gru-
bego sprzyja du¿a zawartoœæ
czerwonego miêsa w diecie. 

· Choroby nowotworowe
mo¿e te¿ wywo³ywaæ dieta
„suto zakrapiana”. 

A.W.
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Profilaktyka najlepszym
lekarstwem 
Daj sobie szansê na ¿ycie i zg³oœ siê na badania. 

r  e  k  l  a  m  a
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7387 101, 
95 7387 102
biuro@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie s¹ 
wstanie sp³aciæ zaleg³ych 
nale¿noœci.
Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug
tel. 95 7387 101 wew.4
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl 

Zamiana Mieszkañ
ul. We³niany Rynek 3
tel. 95 7387 129
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. 95 7387 242
adm1@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm1

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. 95 7387 150
adm2@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm2

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. 95 7387 173
adm3@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm3

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. 95 7387 194
adm4@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm4

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
tel. 95 7387 203
adm5@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm5

- Panie dyrektorze, rok
2020 by³ trudny dla wszyst-
kich. Jak w tym czasie
by³o w Zak³adzie Gospo-
darki Mieszkaniowej?

- Na pewno by³ to inny rok
te poprzednie. Jak ca³e
spo³eczeñstwo musieliœmy
siê przystosowaæ do nowych
okolicznoœci zwi¹zanych z
sytuacj¹, jaka pojawi³a siê w
kraju i na œwiecie. Pandemia
daje siê we znaki wszystkim.
Natomiast je¿eli chodzi o na-
sze zadania w obszarze ad-
ministrowania zasobem ko-
munalnym, które na³o¿ono
na Zak³ad, to tu siê nic nie
zmieni³o. Dalej pracujemy,
staramy siê nasze obowi¹zki
wykonywaæ jak najlepiej a
przede wszystkim krok po
kroku ca³y czas iœæ do przo-
du.
- Z czym by³y najwiêksze
k³opoty?

- Rok miniony by³ o tyle
trudny, ¿e zmagaliœmy siê z
niedoborem w naszym
bud¿ecie wynikaj¹cym z co-
raz wiêkszych dop³at na po-
krycie kosztów utrzymania
substancji komunalnej, co
przek³ada³o siê bezpoœred-
nio na wynik finansowy. Nie-
stety, w 2020 roku byliœmy
zmuszeni wstrzymaæ reali-
zacjê podstawowych prac
miêdzy innymi zwi¹zanych z
wymian¹ stolarki okiennej
czy drzwiowej w mieszka-
niach gminnych. Z drugiej
strony by³ to te¿ bardzo istot-
ny i wa¿ny rok, gdy¿ wspól-
nie z radnymi w sposób
ca³kowicie odpowiedzialny
przyst¹piliœmy do prac
maj¹cych na celu zdiagno-
zowanie obszaru wy-
stêpuj¹cych problemów oraz
przygotowaniu i wdro¿eniu
nowych zasad polityki
mieszkaniowej. 
- Przypomnijmy w kilku
zdaniach co zdo³ano wy-
pracowaæ?

- Przede wszystkim szeroki
pakiet dzia³añ maj¹cych
wp³yn¹æ na poprawê obec-
nej sytuacji. Jednym z ele-
mentów by³o urealnienie wy-
sokoœci stawki czynszu, któ-
ra nie by³a zmieniana przez
12 lat. Przez pandemiê regu-
lacje wesz³y w ¿ycie z du¿ym
opóŸnieniem, poniewa¿ pla-
nowaliœmy wprowadziæ je od
maja, nastêpnie od czerwca
czy lipca, ale tarcze antykry-
zysowe uniemo¿liwia³y nam
wprowadzenie tych stawek w
tym okresie. Ostatecznie no-
we stawki zaczê³y obowi¹zy-
waæ od listopada. Dlatego w
nowy rok wchodzimy z
ogromnymi nadziejami i

du¿¹ wiar¹, ¿e wy¿sze
wp³ywy œrodków pozwol¹
nam na realizacjê remontów
i poprawê stanu techniczne-
go administrowanych budyn-
ków i lokali mieszkalnych a
za tym zmieni siê komfort
zamieszkiwania naszych
mieszkañców.
- No w³aœnie. Mieliœmy i
mamy sytuacjê pandemii.
Ludzie wystraszeni, a tu
jeszcze podwy¿ka i to spo-
ra czynszu. Jak to w tej
chwili wygl¹da? Uspokoi³a
siê sytuacja wokó³ kwestii
czynszów?

- Przyznajê, pojawia³y siê
g³osy niezadowolenia,
proœby o zmianê wysokoœci
stawki bazowej i stopniowe
wprowadzanie podwy¿ki
op³at. Mam œwiadomoœæ, ¿e
by³a ona znaczna w stosun-
ku do tych, które obowi¹zy-
wa³y poprzednio. Przypomnê
- mieliœmy stawkê 4,41 z³ za
metr kwadratowy, a wzrost
doszed³ do poziomu 7,81 z³
za metr. Jednak¿e byliœmy w
tej kwestii otwarci, niczego
nie ukrywamy, przytoczy-
liœmy twarde i mocne argu-
menty. Wzrost by³ koniecz-
noœci¹. Bez tych œrodków
nie jesteœmy w stanie dalej
funkcjonowaæ i wykonywaæ
swoich podstawowych obo-
wi¹zków. Wspomnê tylko,
¿e jesteœmy dla miesz-
kañców i zale¿y nam aby
zaspakajaæ ich oczekiwania,
skracaæ czas realizacji
sk³adanych wniosków, po-
prawiaæ bezpieczeñstwo, es-
tetykê obiektu czy podnosiæ
komfort zamieszkiwania. W
kolejce czeka wymiana

okien, drzwi, zmiana syste-
mów ogrzewania, remonty
klatek schodowych oraz ter-
momodernizacje budynków.
Pojawia siê natychmiast py-
tanie - z czego te wszystkie
prace wykonywaæ? Pod-
wy¿ka mog³a byæ zaskocze-
niem, ale nale¿a³o siê spo-
dziewaæ, bo przypomnê
przez ostatnich 12 lat jej nie
by³o. W tym czasie sytuacja
materialna i ¿yciowa
spo³eczeñstwa siê popra-
wi³a, miêdzy innymi wzros³a
znacznie kwota minimalnego
wynagrodzenia.
- Co maj¹ zrobiæ te oso-
by, którym poziom docho-
dów nie wzrós³ znacz¹co?

- W ramach polityki miesz-
kaniowej przygotowany zos-
ta³ szeroki pakiet po³¹czo-
nych ze sob¹ przedsiêwziêæ i
pomocy dla mieszkañców.
Osoby o niskich dochodach
mog¹ ubiegaæ siê o obni¿kê
stawki czynszu i z³o¿yæ wnio-
sek o dofinansowanie do wy-
datków mieszkaniowych.
- Konkretnie?
- Mieszkañcy korzystaj¹ z

wprowadzonych instrumen-
tów. Propozycje s¹ trafione i
siê sprawdzaj¹. Tylko w listo-
padzie i grudniu ubieg³ego
roku wydaliœmy ponad 400
takich decyzji obni¿aj¹cych
podstawow¹ stawkê czyn-
szu. Obszernie przedstawia-
liœmy szczegó³owe infor-
macjê, ponadto mocno w
ca³y proces w³¹czyli  siê pra-
cownicy Zak³adu. Przygoto-
wano odrêbne ulotki z pod-
stawowymi informacjami o
dodatku mieszkaniowym,
obni¿ce czynszu i programie

restrukturyzacji zad³u¿enia.
Wskazano numery kontakto-
we oraz osoby które udziel¹
wyjaœnieñ i s³u¿¹ pomoc¹
przy wype³nianiu wniosków.
No i co  najwa¿niejsze - do
tego by³y do³¹czone wnioski,
gotowe druki, które miesz-
kañcy dostali do r¹k. Wiemy
ju¿, ¿e w³aœnie taka forma
wspó³pracy z mieszkañcami
w pe³ni siê sprawdzi³a. Od-
zew by³ bardzo du¿y. Ode-
braliœmy pozytywne opinie.
- Mamy ju¿ po³owê pierw-
szego kwarta³u 2021 roku.
W dalszym ci¹gu, niestety,
tkwimy w pandemii, ale
ZGM nie zwalnia. Widaæ,
¿e ci¹gle coœ siê dzieje, ja-
kieœ rusztowania siê poja-
wiaj¹, widaæ ruch. Jakie
zatem plany?
- Zdecydowanie wiêksze

ni¿ w roku ubieg³ym. Naj-
bli¿sze miesi¹ce zapowia-
daj¹ siê ciê¿ko - nie tylko
przez pandemiê - ale ze
wzglêdu na intensywnoœæ i
liczbê zadañ, które sobie
za³o¿yliœmy. Nale¿y przede
wszystkim zacz¹æ od inwe-
stycji, które bêd¹ wykonywa-
ne w ramach otrzymanej od
Miasta dotacji. Za kwotê bli-
sko 640 tys. z³ zmodernizuje-
my system ogrzewania na
czêœci budynków przy ul. Li-
powej poprzez wymianê
grzejników oraz monta¿ no-
wego systemu opomiarowa-
nia. Mamy opracowan¹ do-
kumentacjê projektow¹,
przystêpujemy do og³asza-
nia postêpowania przetargo-
wego. Kolejne œrodki, które
otrzymaliœmy w kwocie 200
tys. zostan¹ przeznaczone
na wykonanie monitoringu
wizyjnego w budynku przy
ulicy Z³otego Smoka 6. Do-
datkowo przyznano nam 800
tys. z³ - kontynuowaæ bêdzie-
my remonty lokali z ruchu
ludnoœci zarówno komunal-
nych jak i socjalnych. Lokale
o ni¿szym standardzie
pos³u¿¹ do realizacji wyro-
ków eksmisyjnych. Przypo-
mnê, ¿e w roku ubieg³ym
jedn¹ pulê takich lokali ju¿
wykonaliœmy.
- Co siê z nimi dzieje?
- Stoj¹ w tej chwili puste,

poniewa¿ pandemia nam
nie pozwala na realizacjê
wyroków eksmisyjnych,
chyba ¿e odbywaj¹ siê do-
browolnie. Jednak mimo
obecnej sytuacji dalej
bêdziemy takie lokale re-
montowaæ i w momencie,
kiedy obostrzenia zostan¹
zniesione, wówczas nie-
zw³ocznie przyst¹pimy do
ich wykonania.

- I kolejne zadania prze-
cie¿ te¿ s¹.

- Oczywiœcie. Do tego do-
chodz¹ jeszcze zadania w
ramach Bud¿etu Obywatel-
skiego. Na bie¿¹cy rok ma-
my zaplanowanych piêæ in-
westycji. Po raz pierwszy
przy wspó³pracy z wy-
dzia³ami Urzêdu Miasta
przyst¹pimy do prac zwi¹za-
nych z napraw¹ drobnej in-
frastruktury zewnêtrznej tj.
chodników czy dojœæ do po-
sesji. Ponadto chcemy wyko-
naæ kompleksowe remonty
ca³ych kamienic. Zaczynamy
od przeprowadzania termo-
modernizacji w naszych bu-
dynkach. Na pierwszy rzut
pójd¹ te, które zosta³y
przy³¹czone do KAWKI.
- Sensowna decyzja.
- Tak, poniewa¿ chcemy

ograniczyæ koszty utrzyma-
nia systemu. W momencie,
kiedy przeprowadzimy ter-
momodernizacje, na podsta-
wie audytów energetycznych
wyst¹pimy do dostawcy
ciep³a o dostosowanie mocy
zamówionej. Budynków w
ca³oœci gminnych mamy
obecnie szeœæ. Na ten mo-
ment trudno okreœliæ, czy w
tym roku wszystkie objête
zostan¹ pracami, ale bêdzie-
my siê staraæ. Jest to œciœle
skorelowane z wp³ywami,
które okreœl¹ ostateczne na-
sze mo¿liwoœci finansowe.
Do tego dojd¹ remonty po-
kryæ dachowych oraz roboty
bie¿¹ce w lokalach miesz-
kalnych jak choæby wymiana
instalacji elektrycznej.
- A co jeœli chodzi o
wspó³pracê ze wspólnota-
mi mieszkaniowymi?

- Naturalnie, ca³y czas z ni-
mi wspó³pracujemy. Tu siê
nic nie zmienia. Pomimo
utrudnionego nieco kontaktu
- na³o¿onych zakazów, sta-
ramy siê ca³y czas realizo-
waæ uzgodnione zamierze-
nia  remontowe. Budynki
wspólnotowe przechodz¹ w
ró¿nym zakresie moderniza-
cje, co zreszt¹ widaæ. To siê
ca³y czas toczy i mam na-
dziejê, ¿e to siê nie zatrzy-
ma.
- Jednym s³owem, bardzo
pracowity rok przed
Zak³adem Gospodarki
Mieszkaniowej.

- Nawet bardzo. Nie za-
mierzamy narzekaæ i mam
nadziejê, ¿e uda nam siê
wszystko sprawnie  zreali-
zowaæ. Najwa¿niejszy cel -
kontynuowanie przyjêtej
nowej polityki mieszkanio-
wej!
- Dziêkujê za rozmowê.

Taka forma współpracy
się sprawdziła
Z Paw³em Nowackim, dyrektorem Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, rozmawia Renata Ochwat

P. Nowacki: Mam nadzieję, że uda nam się wszystko spraw-
nie  zrealizować
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Po indywidualnoœciach po-
wstaje pustka nie daj¹ca siê
zape³niæ naprawdê, prze-
chodz¹ one do mitologii œro-
dowisk, staj¹ siê ich symbola-
mi. Dla gorzowskiej kultury
tak¹ niepowtarzaln¹ osobo-
woœci¹ by³ Zdzis³aw Moraw-
ski, dla fotografików - Walde-
mar Kuæko, dla krêgu pla-
stycznego - Andrzej Gordon.
Niepowtarzalnoœci¹ jednak
przebija³ wszystkich malarz
Jan Korcz. 16 marca mija ko-
lejna rocznica jego œmierci.

Jan Korcz by³ to artysta wy-
bitnym i  zacnym, acz cierpkie
mia³ ¿ycie, o czym piszemy w
reporta¿u „Barwy samotnoœci”
prof. Bogdana J. Kunickiego,
z ksi¹¿ki „W przestrzeni têczy”
wydanej w 1996 r. przez
Agencjê „Dejamir”.

Barwy samotności

- Wiêc chce pan, abym
wszystko opowiedzia³ od po-
cz¹tku? O ¿yciu moim i o
mym malarstwie? Umie pan
chocia¿ pisaæ o ¿yciu? A na
sztuce pan siê zna? Boja ju¿
niejednego spod progu wyrzu-
ci³em, jak tylko sensacji tutaj
szuka³.

Pukaj¹c do drzwi Jana Kor-
cza przygotowany by³em na
du¿o gorsze powitanie. Tyle
anegdot s³ysza³em, tyle prze-
dziwnych opowieœci o rozwi-
chrzonym charakterze, bez-
kompromisowej z³oœliwoœci,
przed któr¹ nic nie chroni³o:
ani powaga wieku, ani wyso-
koœæ urzêdu, ani nawet przy-
jazne kontakty. Nie
oszczêdza³ nikogo, rzuca³ siê
na ludzi z pazurami gorzkich
s³ów i chyba jeden tylko
Zdzis³aw Morawski móg³ li-
czyæ na Janow¹ pob³a¿liwoœæ.
Jego nie tyka³. Przynajmniej w
oczy. Nie taki Jasio straszny...

- pomyœla³em wtedy - uznaj¹c,
¿e mistrz jest w mi³ym humo-
rze, a ja dosta³em niedopo-
wiedziane przyzwolenie na
rozmowê.

- Jeœli siê pan nie zna, to za-
raz mu wyt³umaczê. Istnieje
sztuka i sztuka miêsa.

S³awetne, ulubione powie-
dzonko Korcza. W ma³o wy-
szukanej formie, lecz z jubi-
lersk¹ precyzj¹ wyra¿a³o przy-
ziemne zwi¹zki apolliñskich
snów z pospolit¹ codzien-
noœci¹. Mêdrcy staro¿ytnoœci
mawiali napuszeni: „primum
vivere, deinde philosophari”.
Aby cz³owiek móg³ siê odda-
waæ rozkoszom swobodnego
myœlenia czy estetycznej eks-
tazie musi wpierw ¿yæ. Mieæ
jako tako wypchany ¿o³¹dek.
To samo, tyle ¿e w swojskiej
postaci us³ysza³em teraz. Wy-
powiada³a je osoba w której
¿yciu sztuka i miêso przez
wiêkszoœæ lat patrzy³y na siê
spode ³ba.

- Co ja zreszt¹ bêdê panu
klarowa³. Pan siê na tym lepiej
zna ode mnie. Bo dzisiaj
wszyscy na malarstwie siê
znaj¹, rozprawiaj¹ uczenie.
Tylko g³upio. Przyjdzie taki na
wystawê, na obrazy z ukosa
popatrzy i, mówiê panu, wy-
chodzi tak samo ubogi i
œmieszny, jak wchodzi³. A po-
tem wym¹drza siê w gazecie.
Ka¿dy siê na sztuce zna, tylko
ja nie. Po co im Korcz? ¯eby
mówi³, co o nich naprawdê
myœli? Co s¹ naprawdê war-
ci?

Jan Korcz by³ w Gorzowie
absolutnym autorytetem w
sprawach sztuki, arbitrem naj-
wy¿szym, ba - wyroczni¹. Bo
przez d³ugi okres artyst¹ prak-
tycznie jedynym: Mietek Rze-
szewski przyjecha³ tutaj jakieœ
dziesiêæ lat póŸniej i z tej po-

zycji nie móg³ ju¿ mistrza wy-
sadziæ. Jasiowe wyroki - krót-
kie i szorstkie, zawsze nato-
miast bezkompromisowe,
z³oœliwe - nie podlega³y apela-
cji. Nie widzia³ potrzeby opie-
rania ich na racjonalnych pod-
stawach - bo i po co? - ani
merytorycznego uzasadniania
ocen - bo i przed kim? Fero-
wa³ je z dziecinn¹ ³atwoœci¹, a
repertuar mia³ raczej doœæ
ubogi - knot, szajs, szmira,
kicz. Z czasem przestano do
nich przywi¹zywaæ wagê,
uwa¿aj¹c i¿ p³yn¹ raczej ze
zgryŸliwoœci cz³owieka rozgo-
ryczonego ni¿ z rzeczowego
os¹du wedle kryteriów este-
tycznych. Nie pamiêtam, aby
Jasiowi kiedykolwiek coœ siê

szczerze, bezwarunkowo po-
doba³o, aby cokolwiek otwar-
cie pochwali³. Kiedy pojawi³
siê legion m³odych plastyków,
Korczów monopol s¹dzenia i
monopol na nieomylnoœæ bez-
powrotnie upad³. Prze¿ywa³ to
mocno i wobec przybyszów
stara³ siê trzymaæ dystans, z
satysfakcj¹ pastwi¹c siê nad
ka¿d¹ artystyczn¹ wpadk¹
m³odzieñca, co to wszystkie
rozumy malarskie pozjada³.
Dzieli³ go od nich nie tyle
wiek, bo ten dystans Jan na-
der swobodnie zaciera³, ile co
najmniej pokolenie doœwiad-
czeñ i eksperymentów pla-
stycznych oraz uwielbienie dla
niemodnych ju¿ konwencji
malarskich. Ró¿ni³a przede
wszystkim jednak postawa
wobec Muz i ca³kowite, nie-
wiarygodne wprost oddanie
sztuce. W pierwszych, wrêcz
wybornych dla plastyków la-
tach siedem- i
osiemdziesi¹tych, kiedy inni
dorabiali siê samochodów i
eleganckich mieszkañ, Jasiu
zazwyczaj w portfelu znajdo-
wa³ podszewkê. Nigdy nie po-
dejmowa³ robót komercyjnych,
nawet z koniecznoœci, nawet
po to, by przez czas jakiœ spo-
kojnie tworzyæ. On jeden mia³
takie, dziœ zgo³a anachronicz-
ne, poczucie artystycznego
pos³annictwa i przekonanie, i¿
sztuka wymaga poœwiêceñ:
trochê sekundowa³ mu pod
tym wzglêdem Andrzej Gor-
don. Dlatego ¿y³ skromnie - a,
bywa³o, wrêcz ubogo - jakby
powielaj¹c niegdysiejsze mity,
i¿ bieda bywa stanem natural-
nym artysty. Tej, niedoœcig³ej
dla pozosta³ych gorzowskich
artystów zdolnoœci do wyrze-
czeñ zazdroszczono mu po ci-

chu bardziej chyba ni¿ talen-
tu, choæ ludzie wra¿liwi - twór-
cy - s¹ pod tym wzglêdem
szczególni, a zawiœæ ich po-
spolit¹ przywar¹, ale te¿ mo-
torem indywidualnych ambicji
zarazem.

Jan Korcz bardzo by³
roz¿alony na miasto, w którym
spêdzi³ blisko 40 lat. Dlaczego
wybra³ w³aœnie Gorzów? Mó-
wi³, ¿e przez przypadek. Inni,
gdyby ich ktoœ zechcia³ spy-
taæ, w surmy historii d¹æ by
poczêli, o nakazie chwili i pat-
riotycznych obowi¹zkach ga-
daæ. 0 tym, jak ojczyzna wzy-
wa³a, by ziemie doszczêtnie
wyludnione Polakami zap³od-
niæ. Tak by prawili, bo ucho-
dziæ za pioniera w dobrym
by³o wtedy tonie. Szczebiotem
orderów, co im za zas³ugi a
tako¿ za samo gadanie piersi
poz³ocili, i g³adk¹ mow¹ uszy
pieczêtuj¹c.

Korcz orderów nie mia³,
móg³ wiêc rzec prosto:

- Przez przypadek. Poci¹g
zatrzyma³ siê w Witnicy, dalej
jechaæ nie móg³, wiêc wy-
siad³em, kolejarza o miasto
najbli¿sze zapyta³em i wró-
ci³em do Gorzowa. Potem
zgorzowia³em.

Nie potrafi³ przymilnie bajaæ,
dlaczego tutaj zosta³. Mo¿e
porywa³ go optymizm, którym
na³adowana by³a wówczas at-
mosfera? Mo¿e wzruszy³y go
te wychudzone d³ugimi pere-
grynacjami kozy, co w cen-
trum Gorzowa, wœród pokale-
czonych domów, chwasty wy-
skubywa³y, czuj¹c kres
powojennego b³¹kania? Mó-
wi³, ¿e tworzyæ mo¿na
wszêdzie i nie trzeba œwiata
zdeptywaæ, aby byæ dobrym
malarzem.

- Prawda - potakujê,
wiedz¹c jak Jan sprzeciwu nie
znosi. - Ale artyœcie takie
miasto kiepskie daje widoki.
Wystawy s¹ objawieniem (nie
dlatego, ¿e tak wspania³e, ale
¿e rzadkie), publicznoœæ na
obrazy patrzy wzrokiem œlep-
ca, krytyk tu nie zagl¹da. Cza-
sem, kiedy po drodze z Poz-
nania do Szczecina w Gorzo-
wie wysi¹œæ musi, to nie dla
kontemplacji dzie³ prowincjo-
nalnych malarzy, ile dla sma-
kowania wystroju wyszynków.
Nawet odg³osy rozedrganych
artystycznie metropolii rzadko
tu docieraj¹ i s³abo je s³ychaæ.
Zaiste - wtr¹cam - bardzo to
kiepski dla artysty interes.

Zrazu przelotny zwi¹zek z
miastem okaza³ siê trwalszy
ni¿ flirt, jakim w istocie mia³
byæ. Zawsze mnie fascyno-
wa³y mechanizmy wyboru
miejsca, w którym cz³owiek
zamierza spêdziæ resztê
¿ycia: fascynuj¹ca jest owa
gra przypadku oraz œwiado-
mych decyzji, udzia³ jednych i
drugich motywów. S¹ miasta-

marzenia, emanuj¹ce jak¹œ
magiczn¹ si³¹ przyci¹gania,
niebywa³¹ zewnêtrzn¹ atrak-
cyjnoœci¹: ludzie pr¹ tutaj ta-
bunami, one zaœ dziêki temu
³atwo wzbogacaj¹ siê o wiel-
kie talenty, interesuj¹ce oso-
bowoœci. I s¹ takie, gdzie po-
byt traktujemy niemal jak
zes³anie. Gorzów z pew-
noœci¹ do pierwszych nie na-
le¿y. Zw³aszcza tamten Go-
rzów. To by³o zupe³nie inne
miasto ni¿ Gorzów z prze³omu
siódmej i ósmej dekady, gdy
zasiedlali go Kowalski z Gor-
donem, Górnik, Koczewski,
Strebejkowie. Ten póŸniejszy
dysponowa³ ju¿ ambitnym i
ekspansywnym œrodowiskiem
kulturalnym, choæ w prze-
wa¿aj¹cej mierze stanowili je
dzia³acze kultury i amatorscy
admiratorzy sztuki wy-
wodz¹cy siê z krêgu inteligen-
cji humanistycznej, czêœciowo
technicznej. Œrodowiska twór-
czego wprawdzie jeszcze nie
by³o, ale w postaci œladowej
wystêpowa³y jego zal¹¿ki, ¿yli
jego pojedynczy przedstawi-
ciele. Ale by³o na miejscu zdu-
miewaj¹ce pragnienie - i
sprzyjaj¹ca temu atmosfera -
posiadania takowego krêgu,
bo jedynie têdy wiód³ szlak do
kulturowego awansu. Wielko-
miejskie aspiracje mog³y
m³odym imponowaæ i czêsto-
kroæ przysparza³y osób z arty-
stycznym wykszta³ceniem,
chocia¿ nie zawsze z auten-
tycznymi ambicjami. Wielu
pocz¹tkuj¹cych, którzy pro-
wincjê uwa¿ali za miejsce
¿yciowego odbicia i przed-
pro¿e przysz³ej - metropolitar-
nej, jak wierzyli - kariery, ku-
si³y ¿yciowe u³atwienia, jakie
tutaj im oferowano, szanse
zapewnienia sobie godziw-
szych ni¿ w du¿ych aglomera-
cjach warunków egzystencji.
Osiadali jednak bez œwiado-
moœæ, i¿ za to przychodzi
p³aciæ cenê wysok¹, trzeba tu
wydatkowaæ o wiele wiêcej
energii na wyeksponowanie
rzeczywistych dokonañ i za-
znaczenie swej obecnoœci w
kraju, bezpowrotnie trwoni¹c
si³y na zabiegi ja³owe, sprawy
marginalne. Tu ³atwo talent
zagubiæ, bardzo trudno roz-
win¹æ. Dla ambitnego, nietu-
zinkowego artysty, którego nie
zadowala i nie interesuje
kr¹¿enie w lokalnym jedynie
obiegu, korzyœci wiêc bywaj¹
czêsto pozorne.

Korcz nie mia³ takiego dyle-
matu, gdy do Gorzowa w
1947 roku przyje¿d¿a³, bo tu-
taj niczego nie by³o. I nigdy
emigracyjnej sk³onnoœci nie
zdradza³, nie zamierza³ st¹d
uciekaæ, inne bowiem mia³
ambicje i inne sobie stawia³
cele. A te nie³atwo urzeczy-
wistniæ w oœrodku oddalonym
od centrów kultury, w mieœcie

o znikomej zdolnoœci promo-
cyjnej, pozbawionym krytyki,
wzorotwórczych autorytetów,
mediów wyprowadzaj¹cych
artystê poza regionalny obieg.
PóŸniej Jasio na wszystkich
do znudzenia narzeka³, na
wszystko wokó³ psioczy³. Nig-
dy jednak na to, ¿e Gorzów
jego talent krêpuje, ¿e unie-
mo¿liwia zrobienie kariery, na
jak¹ uzdolnieniami i nieby-
wa³¹ pracowitoœci¹ naprawdê
zas³ugiwa³.

Takie w³aœnie, zupe³nie za-
pyzia³e wtedy miasto wybra³
Korcz na swe ostateczne
siedlisko. Jak¿e mocno mu-
sia³ w nie wierzyæ, skoro po-
zosta³ bezgranicznie wierny
decyzji wymuszonej okolicz-
noœciami na witnickim dwor-
cu. Ofiarowa³ ziarno najprzed-
niejsze, poœlad uczuæ sobie
zostawiaj¹c, ¿al i gniew za-
trzymuj¹c. Zapiekle z¿yma³
siê na Gorzów, któremu
poœwiêci³ swój drapie¿ny ta-
lent, da³ obrazy równie nie-
cierpliwe i zawziête jak ich ro-
dzic, równie jak on emocjonal-
nie chybotliwe - raz weso³e,
raz smutne przera¿aj¹co,
gdzie znaæ ka¿dy nerwowy
œlad pêdzla. Ruch niecierpli-
wy, jakby ba³ siê artysta, ¿e
rêka nie nad¹¿y wyraziæ
drêcz¹cych pasji.

A miasto rzadko odwzajem-
nia³o mu ciep³em. Ot, po pro-
stu, magistrat kupi³ czasem
parê obrazów, czasami lich¹
zapomogê kapn¹³, ale klucze
do mieszkania da³ dopiero po
wielu, wielu latach. Zimowa³
wiêc Jan u znajomych, po bur-
sach, nawet w szpitalu. I cze-
ka³ na pracowniê. Æwieræ wie-
ku czeka³. Nie zazna³ dostat-
ku, choæ potrzeby cia³a mia³
prawie ascetyczne. Odk¹d
zrezygnowa³ z nauczycielskiej
posady, by swemu powo³aniu
oddaæ siê bez opamiêtania
notorycznie brakowa³o mu
pieniêdzy. Rozpamiêtywa³
wtedy dni pe³ne upokorzeñ,
wiedz¹c ¿e nazajutrz nic go
lepszego nie czeka. Wtedy te¿
rozprawiaæ zacz¹³ o sztuce
miêsa.

Zawsze trudno by³o wy¿yæ z
obrazów. Zw³aszcza tutaj. Ob-
darowywa³ przeto znajomych,
sprzedawa³ „po cenie surow-
ca”, byle tylko mieæ na p³ótno,
farby, pêdzle, byle móc malo-
waæ. Kiedy wreszcie dosta³
rentê zas³u¿onego dla Polski
Ludowej sta³ siê niezale¿ny fi-
nansowo. A zas³ugi mia³ nie
tylko artystyczne. Na jak¹œ
polityczn¹ galê namalowa³
kiedyœ w poœpiechu ogromny
portret Stalina modn¹ wtedy
technik¹ „wcierki”. Wciera³
zaœ z tak¹ pasj¹ i entuzjaz-
mem, ¿e nazajutrz, tu¿ przed
uroczystoœci¹ okaza³o siê, ¿e
farby rozpuœci³y liche p³ótno,
wiatr do³o¿y³ swoje i z genera-

lissimusa pozosta³y nêdzne
szcz¹tki, groŸnie powiewaj¹ce
nad Janow¹ g³ow¹. Nie wie-
dzieæ czemu sabota¿yœcie da-
rowano.

Ale lata walki o miejsce w
Gorzowie, o prawo do arty-
stycznej obecnoœci nie zatra-
ci³y siê bez œladu. S³ysza³o
siê, ¿e Korcz by³ cierpki. Rze-
czywiœcie. Ale nie o cierpkoœci
mówiæ trzeba, gdy cz³owiek la-
tami pozostaje bez w³asnego
k¹ta, bez serdecznoœci wokó³,
pozbawiony szczerego uzna-
nia, na które by³ nies³ychanie
³asy, kryj¹c naturaln¹ s³abostkê
pod mask¹ nonszalancji. Nie o
cierpkoœci wtedy mówiæ, a ra-
czej o cierpliwoœci. I o odwadze
oszukanego przez ukochane
miasto, o którym powie z
przek¹sem - a mo¿e z roz-
rzewnieniem, co siêga m³od-
zieñczych woja¿y to powie - ¿e
jest podobne do Pary¿a. I do
Rzymu na siedmiu wzgórzach.
Niektórzy szydy Janowe brali
za dobr¹ monetê.

W tym du¿ym, na po³y no-
woczesnym, pe³nym ludzi
mieœcie Jan czu³ siê samotny.
To chyba uczyni³o go zgryŸli-
wym, drapie¿nym, zawziêcie
broni¹cym nie¿yciowych racji.
Zadecydowa³o o malarskiej
osobowoœci, o wiernoœci wo-
bec niemodnej ju¿ szko³y, z
której wyrós³. Samotnoœæ. Naj-
dokuczliwsza z dokuczliwych
pasji. Korcz niechêtnie obco-
wa³ z ludŸmi kultury. Albo to ja
jestem kulturalny - pyta³ - skoro
rybê jem no¿em i widelcem?
Mówi¹ tutaj, ¿e jestem artyst¹.
A czyja wygl¹dam na artystê?
Brody nie mam, d³ugich
w³osów nie noszê, czasami
nawet bia³¹ koszulê za³o¿ê...

Nu¿y³a go atmosfera empi-
kowych ple-ple: dysput
prze¿uwaj¹cych te same
myœli, niby - filozoficznych
sporów wokó³ z³o¿onej kon-
stytucji ¿ycia. Nu¿y³a atmosfe-

ra porywaj¹ca innych.
O¿ywia³ siê dopiero na wysta-
wach. Stawa³ wtedy poœrodku,
z rêk¹ w kieszeni sztruksowej
marynarki, z kpi¹co-pob³a¿li-
wym grymasem na ustach i
mówi³. Zapalczywie, nierów-
no, pianissimo z krzykiem
mieszaj¹c. S³uchano go w na-
piêciu, trochê ze strachem,
kogo tym razem napadnie.
Napada³ najczêœciej na
urzêdników, choæ nikt nie
móg³ siê czuæ bezpieczny.

A potem znów zaszywa³ siê
w domu, dziel¹c samotnoœæ
miêdzy ksi¹¿ki oraz pracê.
Malarstwo by³o dlañ ponad
wszystko i wszystko musia³o
zast¹piæ: zabliŸnia³o rany
obojêtnoœci, ³agodzi³o ból
ludzkiej impertynencji. Nie-
opacznie zapyta³ Korcza jakiœ
niedowarzony filister, czy nie
nudzi mu siê tak ci¹gle malo-
waæ i malowaæ. Wiecznie to
samo. A panu siê nie nudzi -
odpali³ Jasio - tak ci¹gle ¿yæ i
¿yæ? Stale to samo mieszka-
nie, te same dzieci, stale ta
sama ¿ona!

Zastanawia³em siê, dlacze-
go ten wra¿liwy, na swój spo-
sób dobry i m¹dry cz³owiek -
czêsto faktycznie chimerycz-
ny, zwykle szorstki, wrêcz
chropowaty, rzadko g³adki w
s³owach - tak ma³o mia³ wokó³
siebie osób rozumiej¹cych go,
a tak wielu nieprzyjació³.

I myœlê sobie, ¿eœmy przy-
zwyczaili siê do bardzo
ró¿nych typów cz³owieka - do
uczciwych, lojalnych, szla-
chetnych, do hipokrytów, lalu-
siów, prostaków. Wiemy, cze-
go po ka¿dym oczekiwaæ.
Najmniej przywykliœmy nato-
miast do charakterów skom-
plikowanych, rozkojarzonych
emocjonalnie i tak impulsyw-
nie szczerych, ¿e a¿ boles-
nych. Takich, co wygarn¹æ po-
trafi¹ gorzkoœæ swego
wnêtrza, co innych racji poza

racjami swoich myœli nie
znaj¹. Nie lubimy byæ zaskaki-
wani. Trzeba nam s³ów
piêknych i grzecznych, z³¹
prawdê kryj¹cych g³êboko.
Korcz by³ odmienny i jego
reakcje by³y nieobliczalne. Nie
potrafi³ goryczy woalk¹ uprzej-
moœci os³aniaæ. Zawsze sta-
nowi³o niewiadom¹, czy widz
zachwycaj¹cy siê jego obra-
zem ujrzy na twarzy artysty
zadowolenie, czy te¿ us³yszy
rubasznie szczere: „pan i tak
gówno siê na tym zna!” Ludzie
nie chc¹ takich prawd.

Mimo ¿alu, jaki do miasta
¿ywi³, mimo rozmaitych po-
gró¿ek, Jasiu nigdy nie sk¹pi³
mu dobra. Zebra³ kilku utalen-
towanych m³odzieñców, by w
s³u¿bie Muz terminowali. Ma-
larstwa uczy³ ich od pocz¹tku
- od uk³adania r¹k, od historii i
teorii sztuki, jak w normalnej
akademii ich uczy³. Bo to
w³aœnie by³a s³awetna „Aka-
demia pana Jana”. Mozolna,
bezinteresowna praca. I nie-
wdziêczna. Skar¿y³ mi siê, ¿e
ch³opcy rw¹ siê do wystaw,
chc¹ katalogów, rozg³osu. S¹
m³odzi, s¹ wiêc niecierpliwi.

Ci¹¿y im mistrzowska rêka,
na ziemiê sprowadzaj¹ca roz-
budzone ambicje. Czasem
któryœ odchodzi³, b³¹ka³ siê ja-
kiœ czas samotnie i skruszony
wraca³. Jan przyjmowa³ go z
tak¹ sam¹ radoœci¹ z jakim
smutkiem ¿egna³.

Nie chcia³ z nich czyniæ ar-
tystów. Talenty, jeœli takie s¹,
zawsze zd¹¿¹ siê objawiæ: tê
prawdê mistrza potwierdzi³
póŸniej Juliusz Piechocki.
Pragn¹³ ich wtajemniczyæ w
zawi³y jêzyk plastyki, wycho-
waæ na œwiadomych, auten-
tycznych odbiorców. Niewielu
zna ów jêzyk, choæ wielu uda-
je. A rozumiej¹ z tego dok³ad-
nie tyle - z³oœci³ siê Korcz - ile
z mowy leœnych ptaków.
¯mudnie odrabia³ wiêc to, co
zaniedba³a szko³a, czego nie
dopilnowali rodzice. W za-
mian otrzymywa³ czêsto po-
spolicie chamskie plotki. Kie-
dy któryœ z ch³opców nieopie-
rzone skrzyd³a do wzlotów
gotowa³, mistrz studzi³ go ra-
dami: - Ty, m³odzieñcze, Ty-
cjana po plecach nie poklepuj,
bo to nie twój kolega. Tyœ
raczkowaæ ledwie zacz¹³, a
tamten st¹pa po szczytach
geniuszu. Tym spuentowa-
liœmy wtedy nasz¹ rozmowê.

Taki by³, z grubsza bior¹c,
Jan Korcz, którego odwie-
dzi³em pewnego styczniowego
popo³udnia A.D. 1973. Spoty-
kaliœmy siê potem wielokroæ i
stale odkrywa³em w artyœcie
coœ nowego. W jego trudnym
towarzystwie nie sposób by³o
siê nudziæ. Przegl¹daj¹c dziœ -
dwadzieœcia lat póŸniej -
po¿ó³k³e notatki z tamtego
spotkania ci¹gle s³yszê scep-
tyczne seplenienie Jana: A na
sztuce pan siê zna?

S¹ ludzie szczêœliwi, którzy
w historii pozostawiaj¹ œlad
trwa³y - swe dzie³a. Ale s¹
równie¿ tacy, których
wk³adem nie mniejszym jest
artystyczna i intelektualna
obecnoœæ, którzy swe ambicje
promieniuj¹ na otoczenie, roz-
budzaj¹ uœpione aspiracje in-

nych, powstrzymuj¹ zw¹tpie-
nia i przydaj¹ nowych zachêt
do pracy. Wraz z ich
odejœciem, odchodzi cz¹stka
nas samych - naszej codzien-
noœci spêdzanej na dyskus-
jach raz donios³ych, innym ra-
zem b³ahych, na przyjaciel-
skich z³oœliwoœciach i
szyderstwach, na banalnych
pogawêdkach. Wa¿koœci owej
ulotnej obecnoœci nikt ¿adnym
instrumentem nie zmierzy. Nie
lubimy byæ zaskakiwani. Trze-
ba nam s³ów piêknych i
grzecznych, z³¹ prawdê
kryj¹cych g³êboko. Korcz by³
odmienny i jego reakcje by³y
nieobliczalne. Nie potrafi³ go-
ryczy woalk¹ uprzejmoœci
os³aniaæ. Zawsze stanowi³o
niewiadom¹, czy widz za-
chwycaj¹cy siê jego obrazem
ujrzy na twarzy artysty zado-
wolenie, czy te¿ us³yszy ru-
basznie szczere: „pan i tak
gówno siê na tym zna!” Ludzie
nie chc¹ takich prawd.

Wraz z ich odejœciem, odcho-
dzi cz¹stka nas samych - na-
szej codziennoœci spêdzanej
na dyskusjach raz donios³ych,
innym razem b³ahych, na przy-
jacielskich z³oœliwoœciach i
szyderstwach, na banalnych
pogawêdkach. Wa¿koœci owej
ulotnej obecnoœci nikt ¿adnym
instrumentem nie zmierzy, nig-
dy jej znaczenia precyzyjnie
nie ustali, bowiem bogactwa
intelektualnych kontaktów
mno¿¹ siê i rozkwitaj¹ dopiero
we wnêtrzu drugiego cz³owie-
ka. Po indywidualnoœciach po-
wstaje pustka nie daj¹ca siê
zape³niæ naprawdê, prze-
chodz¹ one do mitologiki œro-
dowisk, staj¹ siê ich symbola-
mi. Dla gorzowskiej kultury
tak¹ niepowtarzaln¹ osobo-
woœci¹ by³ Zdzis³aw Morawski,
dla fotografików - Waldemar
Kuæko, dla krêgu plastycznego
- Andrzej Gordon. Niepowta-
rzalnoœci¹ jednak przebija³
wszystkich Jan Korcz.

PROF. BOGDAN J. KUNICKI 
„W przestrzeni têczy”, 

Agencja DEJAMIR, 1996 r.

Cierpkie życie niedocenionego artysty w mieście Gorzowie
Jan Korcz doczeka³ siê niewielkiego pomnika nad K³odawk¹. Gorzowianie jednak niewiele wiedz¹ o mistrzu Janie, który na trwa³e zapisa³ siê w historii naszego miasta. 
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Pomnik mistrza Jana w sąsiedztwie Kłodawki przyciąga uwagę przechodniów, choć akurat nie w
tej chwili, kiedy trwa remont ul. Chrobrego

Jan Korcz niepowtarzalnością przebijał innych
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Po indywidualnoœciach po-
wstaje pustka nie daj¹ca siê
zape³niæ naprawdê, prze-
chodz¹ one do mitologii œro-
dowisk, staj¹ siê ich symbola-
mi. Dla gorzowskiej kultury
tak¹ niepowtarzaln¹ osobo-
woœci¹ by³ Zdzis³aw Moraw-
ski, dla fotografików - Walde-
mar Kuæko, dla krêgu pla-
stycznego - Andrzej Gordon.
Niepowtarzalnoœci¹ jednak
przebija³ wszystkich malarz
Jan Korcz. 16 marca mija ko-
lejna rocznica jego œmierci.

Jan Korcz by³ to artysta wy-
bitnym i  zacnym, acz cierpkie
mia³ ¿ycie, o czym piszemy w
reporta¿u „Barwy samotnoœci”
prof. Bogdana J. Kunickiego,
z ksi¹¿ki „W przestrzeni têczy”
wydanej w 1996 r. przez
Agencjê „Dejamir”.

Barwy samotności

- Wiêc chce pan, abym
wszystko opowiedzia³ od po-
cz¹tku? O ¿yciu moim i o
mym malarstwie? Umie pan
chocia¿ pisaæ o ¿yciu? A na
sztuce pan siê zna? Boja ju¿
niejednego spod progu wyrzu-
ci³em, jak tylko sensacji tutaj
szuka³.

Pukaj¹c do drzwi Jana Kor-
cza przygotowany by³em na
du¿o gorsze powitanie. Tyle
anegdot s³ysza³em, tyle prze-
dziwnych opowieœci o rozwi-
chrzonym charakterze, bez-
kompromisowej z³oœliwoœci,
przed któr¹ nic nie chroni³o:
ani powaga wieku, ani wyso-
koœæ urzêdu, ani nawet przy-
jazne kontakty. Nie
oszczêdza³ nikogo, rzuca³ siê
na ludzi z pazurami gorzkich
s³ów i chyba jeden tylko
Zdzis³aw Morawski móg³ li-
czyæ na Janow¹ pob³a¿liwoœæ.
Jego nie tyka³. Przynajmniej w
oczy. Nie taki Jasio straszny...

- pomyœla³em wtedy - uznaj¹c,
¿e mistrz jest w mi³ym humo-
rze, a ja dosta³em niedopo-
wiedziane przyzwolenie na
rozmowê.

- Jeœli siê pan nie zna, to za-
raz mu wyt³umaczê. Istnieje
sztuka i sztuka miêsa.

S³awetne, ulubione powie-
dzonko Korcza. W ma³o wy-
szukanej formie, lecz z jubi-
lersk¹ precyzj¹ wyra¿a³o przy-
ziemne zwi¹zki apolliñskich
snów z pospolit¹ codzien-
noœci¹. Mêdrcy staro¿ytnoœci
mawiali napuszeni: „primum
vivere, deinde philosophari”.
Aby cz³owiek móg³ siê odda-
waæ rozkoszom swobodnego
myœlenia czy estetycznej eks-
tazie musi wpierw ¿yæ. Mieæ
jako tako wypchany ¿o³¹dek.
To samo, tyle ¿e w swojskiej
postaci us³ysza³em teraz. Wy-
powiada³a je osoba w której
¿yciu sztuka i miêso przez
wiêkszoœæ lat patrzy³y na siê
spode ³ba.

- Co ja zreszt¹ bêdê panu
klarowa³. Pan siê na tym lepiej
zna ode mnie. Bo dzisiaj
wszyscy na malarstwie siê
znaj¹, rozprawiaj¹ uczenie.
Tylko g³upio. Przyjdzie taki na
wystawê, na obrazy z ukosa
popatrzy i, mówiê panu, wy-
chodzi tak samo ubogi i
œmieszny, jak wchodzi³. A po-
tem wym¹drza siê w gazecie.
Ka¿dy siê na sztuce zna, tylko
ja nie. Po co im Korcz? ¯eby
mówi³, co o nich naprawdê
myœli? Co s¹ naprawdê war-
ci?

Jan Korcz by³ w Gorzowie
absolutnym autorytetem w
sprawach sztuki, arbitrem naj-
wy¿szym, ba - wyroczni¹. Bo
przez d³ugi okres artyst¹ prak-
tycznie jedynym: Mietek Rze-
szewski przyjecha³ tutaj jakieœ
dziesiêæ lat póŸniej i z tej po-

zycji nie móg³ ju¿ mistrza wy-
sadziæ. Jasiowe wyroki - krót-
kie i szorstkie, zawsze nato-
miast bezkompromisowe,
z³oœliwe - nie podlega³y apela-
cji. Nie widzia³ potrzeby opie-
rania ich na racjonalnych pod-
stawach - bo i po co? - ani
merytorycznego uzasadniania
ocen - bo i przed kim? Fero-
wa³ je z dziecinn¹ ³atwoœci¹, a
repertuar mia³ raczej doœæ
ubogi - knot, szajs, szmira,
kicz. Z czasem przestano do
nich przywi¹zywaæ wagê,
uwa¿aj¹c i¿ p³yn¹ raczej ze
zgryŸliwoœci cz³owieka rozgo-
ryczonego ni¿ z rzeczowego
os¹du wedle kryteriów este-
tycznych. Nie pamiêtam, aby
Jasiowi kiedykolwiek coœ siê

szczerze, bezwarunkowo po-
doba³o, aby cokolwiek otwar-
cie pochwali³. Kiedy pojawi³
siê legion m³odych plastyków,
Korczów monopol s¹dzenia i
monopol na nieomylnoœæ bez-
powrotnie upad³. Prze¿ywa³ to
mocno i wobec przybyszów
stara³ siê trzymaæ dystans, z
satysfakcj¹ pastwi¹c siê nad
ka¿d¹ artystyczn¹ wpadk¹
m³odzieñca, co to wszystkie
rozumy malarskie pozjada³.
Dzieli³ go od nich nie tyle
wiek, bo ten dystans Jan na-
der swobodnie zaciera³, ile co
najmniej pokolenie doœwiad-
czeñ i eksperymentów pla-
stycznych oraz uwielbienie dla
niemodnych ju¿ konwencji
malarskich. Ró¿ni³a przede
wszystkim jednak postawa
wobec Muz i ca³kowite, nie-
wiarygodne wprost oddanie
sztuce. W pierwszych, wrêcz
wybornych dla plastyków la-
tach siedem- i
osiemdziesi¹tych, kiedy inni
dorabiali siê samochodów i
eleganckich mieszkañ, Jasiu
zazwyczaj w portfelu znajdo-
wa³ podszewkê. Nigdy nie po-
dejmowa³ robót komercyjnych,
nawet z koniecznoœci, nawet
po to, by przez czas jakiœ spo-
kojnie tworzyæ. On jeden mia³
takie, dziœ zgo³a anachronicz-
ne, poczucie artystycznego
pos³annictwa i przekonanie, i¿
sztuka wymaga poœwiêceñ:
trochê sekundowa³ mu pod
tym wzglêdem Andrzej Gor-
don. Dlatego ¿y³ skromnie - a,
bywa³o, wrêcz ubogo - jakby
powielaj¹c niegdysiejsze mity,
i¿ bieda bywa stanem natural-
nym artysty. Tej, niedoœcig³ej
dla pozosta³ych gorzowskich
artystów zdolnoœci do wyrze-
czeñ zazdroszczono mu po ci-

chu bardziej chyba ni¿ talen-
tu, choæ ludzie wra¿liwi - twór-
cy - s¹ pod tym wzglêdem
szczególni, a zawiœæ ich po-
spolit¹ przywar¹, ale te¿ mo-
torem indywidualnych ambicji
zarazem.

Jan Korcz bardzo by³
roz¿alony na miasto, w którym
spêdzi³ blisko 40 lat. Dlaczego
wybra³ w³aœnie Gorzów? Mó-
wi³, ¿e przez przypadek. Inni,
gdyby ich ktoœ zechcia³ spy-
taæ, w surmy historii d¹æ by
poczêli, o nakazie chwili i pat-
riotycznych obowi¹zkach ga-
daæ. 0 tym, jak ojczyzna wzy-
wa³a, by ziemie doszczêtnie
wyludnione Polakami zap³od-
niæ. Tak by prawili, bo ucho-
dziæ za pioniera w dobrym
by³o wtedy tonie. Szczebiotem
orderów, co im za zas³ugi a
tako¿ za samo gadanie piersi
poz³ocili, i g³adk¹ mow¹ uszy
pieczêtuj¹c.

Korcz orderów nie mia³,
móg³ wiêc rzec prosto:

- Przez przypadek. Poci¹g
zatrzyma³ siê w Witnicy, dalej
jechaæ nie móg³, wiêc wy-
siad³em, kolejarza o miasto
najbli¿sze zapyta³em i wró-
ci³em do Gorzowa. Potem
zgorzowia³em.

Nie potrafi³ przymilnie bajaæ,
dlaczego tutaj zosta³. Mo¿e
porywa³ go optymizm, którym
na³adowana by³a wówczas at-
mosfera? Mo¿e wzruszy³y go
te wychudzone d³ugimi pere-
grynacjami kozy, co w cen-
trum Gorzowa, wœród pokale-
czonych domów, chwasty wy-
skubywa³y, czuj¹c kres
powojennego b³¹kania? Mó-
wi³, ¿e tworzyæ mo¿na
wszêdzie i nie trzeba œwiata
zdeptywaæ, aby byæ dobrym
malarzem.

- Prawda - potakujê,
wiedz¹c jak Jan sprzeciwu nie
znosi. - Ale artyœcie takie
miasto kiepskie daje widoki.
Wystawy s¹ objawieniem (nie
dlatego, ¿e tak wspania³e, ale
¿e rzadkie), publicznoœæ na
obrazy patrzy wzrokiem œlep-
ca, krytyk tu nie zagl¹da. Cza-
sem, kiedy po drodze z Poz-
nania do Szczecina w Gorzo-
wie wysi¹œæ musi, to nie dla
kontemplacji dzie³ prowincjo-
nalnych malarzy, ile dla sma-
kowania wystroju wyszynków.
Nawet odg³osy rozedrganych
artystycznie metropolii rzadko
tu docieraj¹ i s³abo je s³ychaæ.
Zaiste - wtr¹cam - bardzo to
kiepski dla artysty interes.

Zrazu przelotny zwi¹zek z
miastem okaza³ siê trwalszy
ni¿ flirt, jakim w istocie mia³
byæ. Zawsze mnie fascyno-
wa³y mechanizmy wyboru
miejsca, w którym cz³owiek
zamierza spêdziæ resztê
¿ycia: fascynuj¹ca jest owa
gra przypadku oraz œwiado-
mych decyzji, udzia³ jednych i
drugich motywów. S¹ miasta-

marzenia, emanuj¹ce jak¹œ
magiczn¹ si³¹ przyci¹gania,
niebywa³¹ zewnêtrzn¹ atrak-
cyjnoœci¹: ludzie pr¹ tutaj ta-
bunami, one zaœ dziêki temu
³atwo wzbogacaj¹ siê o wiel-
kie talenty, interesuj¹ce oso-
bowoœci. I s¹ takie, gdzie po-
byt traktujemy niemal jak
zes³anie. Gorzów z pew-
noœci¹ do pierwszych nie na-
le¿y. Zw³aszcza tamten Go-
rzów. To by³o zupe³nie inne
miasto ni¿ Gorzów z prze³omu
siódmej i ósmej dekady, gdy
zasiedlali go Kowalski z Gor-
donem, Górnik, Koczewski,
Strebejkowie. Ten póŸniejszy
dysponowa³ ju¿ ambitnym i
ekspansywnym œrodowiskiem
kulturalnym, choæ w prze-
wa¿aj¹cej mierze stanowili je
dzia³acze kultury i amatorscy
admiratorzy sztuki wy-
wodz¹cy siê z krêgu inteligen-
cji humanistycznej, czêœciowo
technicznej. Œrodowiska twór-
czego wprawdzie jeszcze nie
by³o, ale w postaci œladowej
wystêpowa³y jego zal¹¿ki, ¿yli
jego pojedynczy przedstawi-
ciele. Ale by³o na miejscu zdu-
miewaj¹ce pragnienie - i
sprzyjaj¹ca temu atmosfera -
posiadania takowego krêgu,
bo jedynie têdy wiód³ szlak do
kulturowego awansu. Wielko-
miejskie aspiracje mog³y
m³odym imponowaæ i czêsto-
kroæ przysparza³y osób z arty-
stycznym wykszta³ceniem,
chocia¿ nie zawsze z auten-
tycznymi ambicjami. Wielu
pocz¹tkuj¹cych, którzy pro-
wincjê uwa¿ali za miejsce
¿yciowego odbicia i przed-
pro¿e przysz³ej - metropolitar-
nej, jak wierzyli - kariery, ku-
si³y ¿yciowe u³atwienia, jakie
tutaj im oferowano, szanse
zapewnienia sobie godziw-
szych ni¿ w du¿ych aglomera-
cjach warunków egzystencji.
Osiadali jednak bez œwiado-
moœæ, i¿ za to przychodzi
p³aciæ cenê wysok¹, trzeba tu
wydatkowaæ o wiele wiêcej
energii na wyeksponowanie
rzeczywistych dokonañ i za-
znaczenie swej obecnoœci w
kraju, bezpowrotnie trwoni¹c
si³y na zabiegi ja³owe, sprawy
marginalne. Tu ³atwo talent
zagubiæ, bardzo trudno roz-
win¹æ. Dla ambitnego, nietu-
zinkowego artysty, którego nie
zadowala i nie interesuje
kr¹¿enie w lokalnym jedynie
obiegu, korzyœci wiêc bywaj¹
czêsto pozorne.

Korcz nie mia³ takiego dyle-
matu, gdy do Gorzowa w
1947 roku przyje¿d¿a³, bo tu-
taj niczego nie by³o. I nigdy
emigracyjnej sk³onnoœci nie
zdradza³, nie zamierza³ st¹d
uciekaæ, inne bowiem mia³
ambicje i inne sobie stawia³
cele. A te nie³atwo urzeczy-
wistniæ w oœrodku oddalonym
od centrów kultury, w mieœcie

o znikomej zdolnoœci promo-
cyjnej, pozbawionym krytyki,
wzorotwórczych autorytetów,
mediów wyprowadzaj¹cych
artystê poza regionalny obieg.
PóŸniej Jasio na wszystkich
do znudzenia narzeka³, na
wszystko wokó³ psioczy³. Nig-
dy jednak na to, ¿e Gorzów
jego talent krêpuje, ¿e unie-
mo¿liwia zrobienie kariery, na
jak¹ uzdolnieniami i nieby-
wa³¹ pracowitoœci¹ naprawdê
zas³ugiwa³.

Takie w³aœnie, zupe³nie za-
pyzia³e wtedy miasto wybra³
Korcz na swe ostateczne
siedlisko. Jak¿e mocno mu-
sia³ w nie wierzyæ, skoro po-
zosta³ bezgranicznie wierny
decyzji wymuszonej okolicz-
noœciami na witnickim dwor-
cu. Ofiarowa³ ziarno najprzed-
niejsze, poœlad uczuæ sobie
zostawiaj¹c, ¿al i gniew za-
trzymuj¹c. Zapiekle z¿yma³
siê na Gorzów, któremu
poœwiêci³ swój drapie¿ny ta-
lent, da³ obrazy równie nie-
cierpliwe i zawziête jak ich ro-
dzic, równie jak on emocjonal-
nie chybotliwe - raz weso³e,
raz smutne przera¿aj¹co,
gdzie znaæ ka¿dy nerwowy
œlad pêdzla. Ruch niecierpli-
wy, jakby ba³ siê artysta, ¿e
rêka nie nad¹¿y wyraziæ
drêcz¹cych pasji.

A miasto rzadko odwzajem-
nia³o mu ciep³em. Ot, po pro-
stu, magistrat kupi³ czasem
parê obrazów, czasami lich¹
zapomogê kapn¹³, ale klucze
do mieszkania da³ dopiero po
wielu, wielu latach. Zimowa³
wiêc Jan u znajomych, po bur-
sach, nawet w szpitalu. I cze-
ka³ na pracowniê. Æwieræ wie-
ku czeka³. Nie zazna³ dostat-
ku, choæ potrzeby cia³a mia³
prawie ascetyczne. Odk¹d
zrezygnowa³ z nauczycielskiej
posady, by swemu powo³aniu
oddaæ siê bez opamiêtania
notorycznie brakowa³o mu
pieniêdzy. Rozpamiêtywa³
wtedy dni pe³ne upokorzeñ,
wiedz¹c ¿e nazajutrz nic go
lepszego nie czeka. Wtedy te¿
rozprawiaæ zacz¹³ o sztuce
miêsa.

Zawsze trudno by³o wy¿yæ z
obrazów. Zw³aszcza tutaj. Ob-
darowywa³ przeto znajomych,
sprzedawa³ „po cenie surow-
ca”, byle tylko mieæ na p³ótno,
farby, pêdzle, byle móc malo-
waæ. Kiedy wreszcie dosta³
rentê zas³u¿onego dla Polski
Ludowej sta³ siê niezale¿ny fi-
nansowo. A zas³ugi mia³ nie
tylko artystyczne. Na jak¹œ
polityczn¹ galê namalowa³
kiedyœ w poœpiechu ogromny
portret Stalina modn¹ wtedy
technik¹ „wcierki”. Wciera³
zaœ z tak¹ pasj¹ i entuzjaz-
mem, ¿e nazajutrz, tu¿ przed
uroczystoœci¹ okaza³o siê, ¿e
farby rozpuœci³y liche p³ótno,
wiatr do³o¿y³ swoje i z genera-

lissimusa pozosta³y nêdzne
szcz¹tki, groŸnie powiewaj¹ce
nad Janow¹ g³ow¹. Nie wie-
dzieæ czemu sabota¿yœcie da-
rowano.

Ale lata walki o miejsce w
Gorzowie, o prawo do arty-
stycznej obecnoœci nie zatra-
ci³y siê bez œladu. S³ysza³o
siê, ¿e Korcz by³ cierpki. Rze-
czywiœcie. Ale nie o cierpkoœci
mówiæ trzeba, gdy cz³owiek la-
tami pozostaje bez w³asnego
k¹ta, bez serdecznoœci wokó³,
pozbawiony szczerego uzna-
nia, na które by³ nies³ychanie
³asy, kryj¹c naturaln¹ s³abostkê
pod mask¹ nonszalancji. Nie o
cierpkoœci wtedy mówiæ, a ra-
czej o cierpliwoœci. I o odwadze
oszukanego przez ukochane
miasto, o którym powie z
przek¹sem - a mo¿e z roz-
rzewnieniem, co siêga m³od-
zieñczych woja¿y to powie - ¿e
jest podobne do Pary¿a. I do
Rzymu na siedmiu wzgórzach.
Niektórzy szydy Janowe brali
za dobr¹ monetê.

W tym du¿ym, na po³y no-
woczesnym, pe³nym ludzi
mieœcie Jan czu³ siê samotny.
To chyba uczyni³o go zgryŸli-
wym, drapie¿nym, zawziêcie
broni¹cym nie¿yciowych racji.
Zadecydowa³o o malarskiej
osobowoœci, o wiernoœci wo-
bec niemodnej ju¿ szko³y, z
której wyrós³. Samotnoœæ. Naj-
dokuczliwsza z dokuczliwych
pasji. Korcz niechêtnie obco-
wa³ z ludŸmi kultury. Albo to ja
jestem kulturalny - pyta³ - skoro
rybê jem no¿em i widelcem?
Mówi¹ tutaj, ¿e jestem artyst¹.
A czyja wygl¹dam na artystê?
Brody nie mam, d³ugich
w³osów nie noszê, czasami
nawet bia³¹ koszulê za³o¿ê...

Nu¿y³a go atmosfera empi-
kowych ple-ple: dysput
prze¿uwaj¹cych te same
myœli, niby - filozoficznych
sporów wokó³ z³o¿onej kon-
stytucji ¿ycia. Nu¿y³a atmosfe-

ra porywaj¹ca innych.
O¿ywia³ siê dopiero na wysta-
wach. Stawa³ wtedy poœrodku,
z rêk¹ w kieszeni sztruksowej
marynarki, z kpi¹co-pob³a¿li-
wym grymasem na ustach i
mówi³. Zapalczywie, nierów-
no, pianissimo z krzykiem
mieszaj¹c. S³uchano go w na-
piêciu, trochê ze strachem,
kogo tym razem napadnie.
Napada³ najczêœciej na
urzêdników, choæ nikt nie
móg³ siê czuæ bezpieczny.

A potem znów zaszywa³ siê
w domu, dziel¹c samotnoœæ
miêdzy ksi¹¿ki oraz pracê.
Malarstwo by³o dlañ ponad
wszystko i wszystko musia³o
zast¹piæ: zabliŸnia³o rany
obojêtnoœci, ³agodzi³o ból
ludzkiej impertynencji. Nie-
opacznie zapyta³ Korcza jakiœ
niedowarzony filister, czy nie
nudzi mu siê tak ci¹gle malo-
waæ i malowaæ. Wiecznie to
samo. A panu siê nie nudzi -
odpali³ Jasio - tak ci¹gle ¿yæ i
¿yæ? Stale to samo mieszka-
nie, te same dzieci, stale ta
sama ¿ona!

Zastanawia³em siê, dlacze-
go ten wra¿liwy, na swój spo-
sób dobry i m¹dry cz³owiek -
czêsto faktycznie chimerycz-
ny, zwykle szorstki, wrêcz
chropowaty, rzadko g³adki w
s³owach - tak ma³o mia³ wokó³
siebie osób rozumiej¹cych go,
a tak wielu nieprzyjació³.

I myœlê sobie, ¿eœmy przy-
zwyczaili siê do bardzo
ró¿nych typów cz³owieka - do
uczciwych, lojalnych, szla-
chetnych, do hipokrytów, lalu-
siów, prostaków. Wiemy, cze-
go po ka¿dym oczekiwaæ.
Najmniej przywykliœmy nato-
miast do charakterów skom-
plikowanych, rozkojarzonych
emocjonalnie i tak impulsyw-
nie szczerych, ¿e a¿ boles-
nych. Takich, co wygarn¹æ po-
trafi¹ gorzkoœæ swego
wnêtrza, co innych racji poza

racjami swoich myœli nie
znaj¹. Nie lubimy byæ zaskaki-
wani. Trzeba nam s³ów
piêknych i grzecznych, z³¹
prawdê kryj¹cych g³êboko.
Korcz by³ odmienny i jego
reakcje by³y nieobliczalne. Nie
potrafi³ goryczy woalk¹ uprzej-
moœci os³aniaæ. Zawsze sta-
nowi³o niewiadom¹, czy widz
zachwycaj¹cy siê jego obra-
zem ujrzy na twarzy artysty
zadowolenie, czy te¿ us³yszy
rubasznie szczere: „pan i tak
gówno siê na tym zna!” Ludzie
nie chc¹ takich prawd.

Mimo ¿alu, jaki do miasta
¿ywi³, mimo rozmaitych po-
gró¿ek, Jasiu nigdy nie sk¹pi³
mu dobra. Zebra³ kilku utalen-
towanych m³odzieñców, by w
s³u¿bie Muz terminowali. Ma-
larstwa uczy³ ich od pocz¹tku
- od uk³adania r¹k, od historii i
teorii sztuki, jak w normalnej
akademii ich uczy³. Bo to
w³aœnie by³a s³awetna „Aka-
demia pana Jana”. Mozolna,
bezinteresowna praca. I nie-
wdziêczna. Skar¿y³ mi siê, ¿e
ch³opcy rw¹ siê do wystaw,
chc¹ katalogów, rozg³osu. S¹
m³odzi, s¹ wiêc niecierpliwi.

Ci¹¿y im mistrzowska rêka,
na ziemiê sprowadzaj¹ca roz-
budzone ambicje. Czasem
któryœ odchodzi³, b³¹ka³ siê ja-
kiœ czas samotnie i skruszony
wraca³. Jan przyjmowa³ go z
tak¹ sam¹ radoœci¹ z jakim
smutkiem ¿egna³.

Nie chcia³ z nich czyniæ ar-
tystów. Talenty, jeœli takie s¹,
zawsze zd¹¿¹ siê objawiæ: tê
prawdê mistrza potwierdzi³
póŸniej Juliusz Piechocki.
Pragn¹³ ich wtajemniczyæ w
zawi³y jêzyk plastyki, wycho-
waæ na œwiadomych, auten-
tycznych odbiorców. Niewielu
zna ów jêzyk, choæ wielu uda-
je. A rozumiej¹ z tego dok³ad-
nie tyle - z³oœci³ siê Korcz - ile
z mowy leœnych ptaków.
¯mudnie odrabia³ wiêc to, co
zaniedba³a szko³a, czego nie
dopilnowali rodzice. W za-
mian otrzymywa³ czêsto po-
spolicie chamskie plotki. Kie-
dy któryœ z ch³opców nieopie-
rzone skrzyd³a do wzlotów
gotowa³, mistrz studzi³ go ra-
dami: - Ty, m³odzieñcze, Ty-
cjana po plecach nie poklepuj,
bo to nie twój kolega. Tyœ
raczkowaæ ledwie zacz¹³, a
tamten st¹pa po szczytach
geniuszu. Tym spuentowa-
liœmy wtedy nasz¹ rozmowê.

Taki by³, z grubsza bior¹c,
Jan Korcz, którego odwie-
dzi³em pewnego styczniowego
popo³udnia A.D. 1973. Spoty-
kaliœmy siê potem wielokroæ i
stale odkrywa³em w artyœcie
coœ nowego. W jego trudnym
towarzystwie nie sposób by³o
siê nudziæ. Przegl¹daj¹c dziœ -
dwadzieœcia lat póŸniej -
po¿ó³k³e notatki z tamtego
spotkania ci¹gle s³yszê scep-
tyczne seplenienie Jana: A na
sztuce pan siê zna?

S¹ ludzie szczêœliwi, którzy
w historii pozostawiaj¹ œlad
trwa³y - swe dzie³a. Ale s¹
równie¿ tacy, których
wk³adem nie mniejszym jest
artystyczna i intelektualna
obecnoœæ, którzy swe ambicje
promieniuj¹ na otoczenie, roz-
budzaj¹ uœpione aspiracje in-

nych, powstrzymuj¹ zw¹tpie-
nia i przydaj¹ nowych zachêt
do pracy. Wraz z ich
odejœciem, odchodzi cz¹stka
nas samych - naszej codzien-
noœci spêdzanej na dyskus-
jach raz donios³ych, innym ra-
zem b³ahych, na przyjaciel-
skich z³oœliwoœciach i
szyderstwach, na banalnych
pogawêdkach. Wa¿koœci owej
ulotnej obecnoœci nikt ¿adnym
instrumentem nie zmierzy. Nie
lubimy byæ zaskakiwani. Trze-
ba nam s³ów piêknych i
grzecznych, z³¹ prawdê
kryj¹cych g³êboko. Korcz by³
odmienny i jego reakcje by³y
nieobliczalne. Nie potrafi³ go-
ryczy woalk¹ uprzejmoœci
os³aniaæ. Zawsze stanowi³o
niewiadom¹, czy widz za-
chwycaj¹cy siê jego obrazem
ujrzy na twarzy artysty zado-
wolenie, czy te¿ us³yszy ru-
basznie szczere: „pan i tak
gówno siê na tym zna!” Ludzie
nie chc¹ takich prawd.

Wraz z ich odejœciem, odcho-
dzi cz¹stka nas samych - na-
szej codziennoœci spêdzanej
na dyskusjach raz donios³ych,
innym razem b³ahych, na przy-
jacielskich z³oœliwoœciach i
szyderstwach, na banalnych
pogawêdkach. Wa¿koœci owej
ulotnej obecnoœci nikt ¿adnym
instrumentem nie zmierzy, nig-
dy jej znaczenia precyzyjnie
nie ustali, bowiem bogactwa
intelektualnych kontaktów
mno¿¹ siê i rozkwitaj¹ dopiero
we wnêtrzu drugiego cz³owie-
ka. Po indywidualnoœciach po-
wstaje pustka nie daj¹ca siê
zape³niæ naprawdê, prze-
chodz¹ one do mitologiki œro-
dowisk, staj¹ siê ich symbola-
mi. Dla gorzowskiej kultury
tak¹ niepowtarzaln¹ osobo-
woœci¹ by³ Zdzis³aw Morawski,
dla fotografików - Waldemar
Kuæko, dla krêgu plastycznego
- Andrzej Gordon. Niepowta-
rzalnoœci¹ jednak przebija³
wszystkich Jan Korcz.

PROF. BOGDAN J. KUNICKI 
„W przestrzeni têczy”, 

Agencja DEJAMIR, 1996 r.

Cierpkie życie niedocenionego artysty w mieście Gorzowie
Jan Korcz doczeka³ siê niewielkiego pomnika nad K³odawk¹. Gorzowianie jednak niewiele wiedz¹ o mistrzu Janie, który na trwa³e zapisa³ siê w historii naszego miasta. 
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Po raz pierwszy pokazał swe obrazy w Gorzowie w ramach wystawy plastyków lubuskich w 1948 r.

Jan Korcz urodzi³ siê 1
stycznia 1905 r. w Samborze,
zmar³ w Gorzowie 16 marca
1984 r. W rodzinnym mieœcie
zdaje maturê (1925), potem
pracuje jako nauczyciel w
Brzeœciu nad Bugiem. Piêæ
lat póŸniej przenosi siê do
Warszawy, gdzie studiuje w
Szkole Malarstwa i Rysunku
im. Konrada Krzy¿anowskie-
go, w Pañstwowym Instytucie
Robót Rêcznych oraz w pry-
watnej Szkole Sztuk Piêknych
im. Wojciecha Gersona. Kon-
tynuuje pracê nauczycielsk¹,
m.in. w Oœrodku Kszta³cenia
Artystycznego M³odzie¿y. Od-

bywa podró¿e artystyczne do
Francji i W³och. Wojnê
spêdza w Warszawie: utrzy-
muje siê z drobnego handlu,
a czêœciowo z komercyjnych
prac plastycznych. W 1944 r.
przebywa krótko na Ukrainie:
jako przedstawiciel firmy
„Chudo¿nik” jest dyrektorem
do spraw plastycznych w pro-
wincjonalnym teatrze. Po po-
wrocie w 1945 r. do kraju za-
trudnia siê w gliwickim muze-
um, a nastêpnie osiada w
Warszawie paraj¹c siê karto-
grafi¹ oraz wyrobem pomocy
szkolnych. Do Gorzowa przy-
je¿d¿a w 1947 r. podejmuj¹c

pracê w Domu Spo³ecznym,
potem w Pañstwowym Koe-
dukacyjnym Liceum Handlo-
wym, w koñcu porzuca
dzia³alnoœæ pedagogiczn¹,
by poœwiêciæ siê ca³kowicie
artystycznej. Po raz pierw-
szy pokazuje swe obrazy w
Gorzowie w ramach wysta-
wy plastyków lubuskich
(1948 r.), póŸniej w wielu
miastach Polski. Najwiêksz¹
jego ekspozycj¹ by³a retro-
spektywa z okazji jubileuszu
50-lecia pracy twórczej zor-
ganizowana w Gorzowie w
1977 roku.

BOGDAN J. KUNICKI (1946-2017)
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W koñcu lutego zapowie-
dziano trzeci¹ falê koronawi-
rusa. W poprzednim numerze
pisa³em, ¿e Polska, jakby pod
specjalnym patronatem
Opatrznoœci, radzi sobie
znacznie lepiej ni¿ wiêkszoœæ
pañstw UE. Kryzys daje siê
we znaki nawet Niemcom.
Deutsche Welle podaje, ¿e
niemieckie firmy licz¹ na pol-
ski cud gospodarczy i chc¹
wykorzystaæ nadchodz¹c¹
transformacjê naszej gospo-
darki. Niemcy zbudowa³y sil-
ne wiêzi gospodarcze z Pol-
sk¹ i zwracaj¹ uwagê na za-
dziwiaj¹c¹ odpornoœæ
polskiej gospodarki. „Mamy
rekordowe wskaŸniki zatrud-
nienia i aktywnoœci zawodo-
wej” - pisze Business Insider
Polska. Co nie znaczy, ¿e
Polska jest bez k³opotów.
Wszystko na to wskazuje, ¿e
ten stan trudnoœci tak szybko
nie minie w takich sektorach,
jak hotelarstwo, turystyka,
szkolnictwo oraz niektóre sie-
ci handlowe czy transporto-
we. Koronakryzys ods³ania w
systemie polskiej gospodarki
jej silne i s³abe strony. Siln¹
stron¹ jest polski przemys³,
który wci¹¿ radzi sobie bar-
dzo dobrze. Produkcja w
grudniu 2020 r. osi¹gnê³a
wzrost o 11,2% rok do roku,
w styczniu br. wzros³a prawie
o 1% w stosunku do roku po-
przedniego, a przemys³ jest
ko³em zamachowym ca³ej
gospodarki. To zas³uga wy-
sokiego popytu zagranicz-
nego, eksportu, gdzie pro-
dukty z etykiet¹ made in
Poland wyrobi³y sobie so-
lidn¹ markê na rynkach za-
granicznych, szczególnie na
wymagaj¹cym rynku UE.
Nie tylko polski œlusarz i
hydraulik s¹ poszukiwani na
Zachodzie, ale te¿ wytwa-
rzane w Polsce towary. Pol-
skie fabryki wyprodukowa³y w
2020 r. 30 mln sztuk sprzêtu
AGD, czyli o 3% wiêcej ni¿
rok wczeœniej. Przychody
bran¿y wzros³y do 33 mld z³,
jak podaje „Puls Biznesu” z
18 lutego br. Trudno w to
uwierzyæ, ¿e Polska staje siê
europejskim liderem w pro-
dukcji sprzêtu gospodarstwa
domowego, a w wytwarzaniu
mebli bijemy niedoœcignione
rekordy; co czwarty mebel w
2020 r. w Europie pochodzi z
Polski. Podobnie jest w pro-
dukcji okien i drzwi, jachtów i
autobusów, szczególnie elek-
trycznych. Przede wszystkim
roœnie eksport tych produk-
tów, ale i w eksporcie us³ug
jest znacznie lepiej ni¿ przed
rokiem. ¯ywnoœæ polska ju¿
tradycyjnie od kilku lat panuje
na zachodnim rynku. Gdyby
nie eksport, to zaliczylibyœmy
podobny regres w gospodar-
ce jak w krajach, które nie
uruchomi³y stosownego

wsparcia dla gospodarki. Ta
polityka gospodarczego ak-
tywnego pañstwa polskiego
daje pozytywnie efekty. W
Unii Europejskiej polsk¹ gos-
podarkê na starcie 2021 r.
ocenia siê w dalszym ci¹gu
jako jedn¹ z tych, które s¹ w
najlepszej kondycji. Okazuje
siê, ¿e w wielu krajach,
przyk³adowo we W³oszech,
w Hiszpanii, na Wêgrzech,
a nawet w Niemczech, po-
kazuj¹ polsk¹ politykê roz-
woju i dzia³añ wyprze-
dzaj¹cych przeciw skut-
kom koronakryzysowym,
jako jedne z najskuteczniej-
szych.

To wszystko daje nam,
przedsiêbiorcom, podstawy
do bardzo potrzebnego po-
czucia optymizmu. Wa¿ne,
¿e pesymizmu w Polsce unik-
niêto i dano impuls do proroz-
wojowych dzia³añ. W ka¿dym
razie, jeœli szczepienia ogra-
nicz¹ znacznie zachorowal-
noœæ na koronawirusa, to Pol-
ska ma szansê jako jedna z
pierwszych ruszyæ z kopyta w
europejskim wyœcigu gospo-
darczym. W tym momencie o
to chodzi. Wygraj¹ ci, którzy
bêd¹ na starcie pierwsi i
zajm¹ jak najlepsze miejs-
ca na scenie europejskiej
konkurencji. Ostatnio pi-
sa³em, a teraz tylko przypo-
mnê, ¿e warto byæ przygoto-
wanym do tego gospodarcze-
go startu, aby nie zrobiæ
falstartu i nie ugrz¹Ÿæ w
do³kach startowych. Takiej
szansy Polska dawno nie
mia³a. Czy j¹ wykorzysta?
Ogólny bilans rozwoju mamy
pozytywny, co nie oznacza,
¿e w szczegó³ach wszêdzie
ju¿ jest ró¿owo. Na pocz¹tku
wspomnia³em o tych
bran¿ach, które s¹ ca³kowicie
zamkniête, tak jak choæby tu-
rystyka. Jest to wielka strata i
problem dla ca³ej gospodarki
polskiej oraz œwiatowej. W
handlu detalicznym te¿ nie
jest najlepiej. Sprzeda¿ deta-
liczna, wg GUS, spad³a w
styczniu br. o 6 proc. W sto-
sunku do stycznia ub. roku
sprzeda¿ obuwia i odzie¿y
zmniejszy³a siê o 40,8%. W
lutym, w zwi¹zku z otwarciem
galerii handlowych, sprzeda¿
detaliczna na pewno trochê
wzroœnie, ale jak dot¹d w ga-
leriach sza³u nie ma. Ten ko-
ronawirusowy kryzys spowo-
dowa³, ¿e spora czêœæ klien-
tów hipermarketów oraz
galerii przenios³a siê do skle-
pów ma³ych i osiedlowych - i
dobrze. Klienci do nich siê
przyzwyczaili i zauwa¿yli, ¿e
w nich wcale dro¿ej nie jest,
wiêc nie ma co daleko zaku-
pów szukaæ, skoro sklep
maj¹ pod nosem. Spadek
sprzeda¿y detalicznej wpraw-
dzie rzutuje na spadek PKB,
ale w d³u¿szym czasie te za-

oszczêdzone pieni¹dze i tak
trafi¹ na rynek. Zaostrzone
pandemiczne warunki przy-
trzyma³y klientów w domach i
dziêki temu spo³eczeñstwo
uzyska³o du¿e oszczêdnoœci
portfelowe tzw. gor¹cego pie-
ni¹dza, który wyda póŸniej i
znacznie racjonalniej. 
Pocz¹tek bie¿¹cego roku
obna¿y³ jeszcze powa¿ne
s³aboœci naszej gospodarki
energetycznej. Ocieplanie
siê klimatu mia³o dzia³aæ, a tu
na przekór teorii ocieplenia
pojawiaj¹ siê dwa tygodnie
mrozów. Na zachodzie Polski
by³o od minus 8 do minus 12
stopni, a na pó³nocnym
wschodzie nawet ponad mi-
nus 20. Te „anomalie” spowo-
dowa³y, ¿e nasze elektrownie
wêglowe i te wiatrowe nie
nad¹¿a³y z produkcj¹ pr¹du.
Ludzie w³¹czyli grzejniki elek-
tryczne i nast¹pi³o zwiêksze-
nie zu¿ycia energii do granic
wydolnoœci tych „odchudzo-
nych” i nastawionych na
ekoenergiê elektrowni. W lu-
tym pad³ rekord zapotrzebo-
wania mocy do tego stopnia,
¿e zaistnia³a koniecznoœæ im-
portu pr¹du z Niemiec. Nie-
mcom zreszt¹ o to chodzi w
tej polityce nowego europej-
skiego ³adu energetycznego.
Niewielka to pociecha, ¿e
pr¹du zabrak³o te¿ w ca³ej
Europie. Szwecja, która do-
tychczas mia³a zawsze po-
kaŸny nadmiar energii, rap-
townie przy tym niewielkim
mrozie musia³a og³osiæ
spo³eczeñstwu koniecznoœæ
oszczêdzania pr¹du. „Po-
wstrzymajcie siê od odkurza-
nia” - g³osi³y szwedzkie œrodki
spo³ecznej komunikacji. Co
siê takiego w Europie sta³o?

Wszyscy, prócz oczywiœcie
Niemiec, uwierzyli, ¿e ocie-
plenie klimatu ma charakter
trwa³y i zim mroŸnych ju¿ nie
bêdzie… A tu mróz i œnieg
zrobi³y psikusa. Teoria ocie-
plaj¹cego siê klimatu trochê
wziê³a w ³eb. Nie s³uchano
œp. profesora Szyszki, nawet
go marginalizowano, a on
jednak mia³ racjê. Trzeba pla-
ny energetyczne zweryfiko-
waæ, trochê wêgiel przepro-
siæ, elektrowni atomowych
jeszcze nie likwidowaæ, a
energiê odnawialn¹ uspraw-
niæ, zrobiæ tañsz¹, nie
¿y³owaæ ludzi i znacznie siê
pospieszyæ z lepszymi tech-
nologiami. W Polsce b¹dŸmy
rozs¹dni, patrzmy, co bar-
dziej ekonomiczne. Chodzi
przede wszystkim o wiatraki
na Ba³tyku i oczywiœcie o naj-
tañsz¹ energiê geotermaln¹ i
fotowoltaiczn¹. Trzeba bêdzie
jednak siê prze³amaæ i obej-
rzeæ tê geotermiê w Toruniu,
z ojcem Tadeuszem siê do-
gadaæ, jêzyka tam zasiêgn¹æ
i z tych toruñskich tañszych
rozwi¹zañ przyk³ad wzi¹æ. A
tu jeszcze Unia Europejska
zmusza Polskê do likwidacji
kopalñ wêgla, jako ponoæ naj-
groŸniejszego Ÿród³a CO2.
Widaæ, ¿e tu nasz interes na-
rodowy siê nie liczy. Nie-
wa¿ne, ile Polacy przez to zu-
bo¿ej¹ - liczy siê dyrektywa
UE w interesie najsilniej-
szych... 

Non possumus trzeba po-
wiedzieæ. Po 1989 r. zapo-
trzebowanie na energiê elek-
tryczn¹ i ciepln¹ znacznie
spad³o w wyniku likwidacji i
wyprzeda¿y naszych
czo³owych fabryk, naszego
przoduj¹cego i wtedy licz¹ce-

go siê w œwiecie oraz w Euro-
pie przemys³u. Czy jeszcze w
gorzowskim pejza¿u widzimy
gdzieœ jakieœ przemys³owe
kominy? Kiedyœ nas tru³y,
póŸniej zak³adano na nie fil-
try, ¿e dymu i sadzy prawie
widaæ nie by³o, nastêpnie… A
nastêpnie te fabryki pod pre-
tekstem transformacji za-
czêto reformowaæ, restruktu-
ryzowaæ, prywatyzowaæ,
urentowniaæ, urynkawiaæ i w
koñcu za symboliczn¹
z³otówkê wyprzedawaæ ob-
cym. „Polska dzisiaj stoi
przed ogromnym wyzwa-
niem, jakim jest stopniowe
odzyskiwanie suwerennoœci
gospodarczej” - pisze na
portalu NaszDziennik.pl prof.
nadzw. UEP dr hab. Eryk
£on. To warunek naszej wol-
noœci i racji stanu. Ten proces
odbudowy polskiej gospodar-
ki ju¿ wywo³uje nadzwyczaj
du¿e zapotrzebowanie na
energiê. Do tego zapotrzebo-
wania energetycznego w naj-
bli¿szych latach trzeba siê ju¿
dzisiaj odpowiednio ustawiæ.
Chodzi o wiatr z Ba³tyku,
geotermiê, o fotovoltaikê i od-
pady energetyczne. Te ostat-
nie s¹ surowcem energetycz-
nym najtañszym i jak na razie
w Polsce niewyczerpalnym,
bo pochodz¹cym z ha³d
œmieci i bie¿¹cych dostaw te-
go œmieciowego surowca z
naszych domów i zak³adów.
A co siê dzieje przy wiatach
œmietnikowych? Prawdê mó-
wi¹c, mamy chyba do czynie-
nia z chorym systemem gos-
podarki odpadami i nikt nie
wie, jak go uzdrowiæ, mimo
¿e ich ceny rosn¹. Szuka siê
ci¹gle nowych operatorów do
ich wywózki, ale to niewiele
pomaga, bo œmieci przyby-
wa. Wizja, ¿e zaleje nas ma-
sa œmieci, przy obecnym sta-
nie tego problemu jest
ca³kiem realna. W Gorzowie
i Zielonej Górze pojawia siê
pomys³ budowy spalarni
œmieci. Pomys³ bardzo inte-
resuj¹cy, a mo¿e i zbawienny.
Dobrze, ¿e w Strategii Roz-
woju Województwa Lubuskie-
go 2030 znalaz³o siê miejsce
na ulokowanie spalarni œmie-
ci, tyle tylko, ¿e w Lubuskiem
przewiduje siê jedn¹ du¿¹ in-
stalacjê. Jeœli popatrzymy na
mapê naszego województwa,
ale te¿ weŸmiemy pod uwagê
czynniki ekonomiczne, koszty
dowozu, a przede wszystkim
bilans œmieciowej masy do
spalenia, wydaje siê uzasad-
nione myœleæ o dwóch spalar-
niach: w okolicach Gorzowa i
Zielonej Góry. Obydwie aglo-
meracje siê rozwijaj¹ i polity-
cy, zarówno w³odarze tych
miast, jak i województwa, po-
winni widzieæ problem œmieci
z perspektyw¹ wyprze-
dzaj¹c¹. Europa produkuje
ogromne iloœci œmieci. Przo-

duje Dania z 844 kilograma-
mi na osobê, w dalszej kolej-
noœci s¹ Luksemburg (791
kg), Malta (694 kg) oraz Nie-
mcy (609 kg), a na drugim
koñcu Rumunia (280 kg),
Polska (336 kg) i Wêgry (387
kg). Niemniej jednak w Pol-
sce mamy problem z trzema
milionami ton odpadów rocz-
nie. Œmiecie spotykamy w
parkach, lasach, nad mo-
rzem, w rzekach i jeziorach,
na cmentarzach - wszêdzie.
Coœ ze œmieciami musimy
zrobiæ, a najlepiej prze-
kszta³ciæ je w dobro
spo¿ytkowane spo³ecznie.
Mamy w kraju tylko szeœæ
spalarni œmieci, które s¹ w
stanie zagospodarowaæ je-
den milion ton odpadów na
piêæ milionów œmieci. W oko-
licach Gorzowa spalarnia
wcale nie musi byæ tak du¿a
jak w Szczecinie czy w Poz-
naniu. Jej wielkoœæ trzeba
zoptymalizowaæ ekonomicz-
nie w stosunku do potrzeb z
uwzglêdnieniem perspektywy
rozwoju. Musimy sobie
uœwiadomiæ, ¿e termiczne
przekszta³canie odpadów po-
lega na tym, i¿ energiê uzy-
skiwan¹ ze spalania œmieci
przekszta³ca siê albo w
ciep³o, albo w pr¹d elektrycz-
ny o prawie zerowej emisyj-
noœci i szkodliwoœci dla ludzi i
œrodowiska. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e ich kominy s¹ pra-
wie bezdymowe; to zas³uga
ró¿nych filtrów i generatorów
elektromagnetycznych, które
zanieczyszczeñ nie prze-
puszcz¹. Zreszt¹ te wychwy-
cone zanieczyszczenia to
cenne sk³adniki z tablicy
Mendelejewa, na które cze-
kaj¹ laboratoria, przemys³
chemiczny, a nawet farma-
ceutyczny. Ogólnie rzecz
ujmuj¹c, czêsto nie zdaje-
my sobie sprawy, ¿e dzisiaj
spalarnie ju¿ nie s¹ jakimœ
zagro¿eniem, ale dobro-
dziejstwem dla ludzi. Wole-
libyœmy jednak, a¿eby
œmieciowe transporty pod
naszymi oknami nie prze-
je¿d¿a³y, aby by³y lokalizo-
wane gdzieœ dalej od sku-
pisk ludzkich. Tyle to lu-
dziom przecie¿ mo¿na
zagwarantowaæ i wyt³uma-
czyæ - wtedy protestów nie
bêdzie. Oczywiœcie nie
³udŸmy siê: z segregacji
œmieci zwolnieni nie
bêdziemy ju¿ chyba nigdy i
tej czynnoœci musimy siê
nie tylko nauczyæ, ale siê
do niej po prostu przyzwy-
czaiæ. To jest dzisiaj œmie-
ciowy znak XXI wieku… w
ratowaniu naszego zdro-
wia, œrodowiska i naszej
planety. Widzimy, ¿e mamy
jeszcze wiele mo¿liwoœci
do wykorzystania. Deo gra-
tias.

AUGUSTYN WIERNICKI

Silną stroną jest polski przemysł
Koñczy siê pierwszy kwarta³ 2021 r. i ci¹gle jesteœmy pod znakiem nieopanowanej pandemii, która cofnê³a w rozwoju wiele krajów œwiata. 

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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- Czy 2020 rok tak¿e dla
Strefy by³ rokiem wyj¹tko-
wym?
- Zdecydowanie. By³ to rok

szczególny. Pod ka¿dym
wzglêdem naznaczony pan-
demi¹ koronawirusa. Rok
spowolnienia gospodarcze-
go, do którego doprowadzi³
wirus i zagro¿enie, jakie ze
sob¹ niesie. Rok tarczy anty-
kryzysowych. Rok szukania
nowych rozwi¹zañ, które w
wielu firmach w przysz³oœci
mog¹ staæ siê jedynym spo-
sobem na przetrwanie. Sta-
raliœmy siê bardzo wspieraæ
naszych inwestorów i pomi-
mo tak trudnej sytuacji pozy-
skiwaæ nowych. Na d³ugo za-
pamiêtany ten 2020 rok,
równie¿ pod k¹tem budowa-
nia kolejnego doœwiadcze-
nia. 
- Kostrzyñsko-S³ubicka
Specjalna Strefa Ekono-
miczna wzorem lat
ubieg³ych stara³a siê reali-
zowaæ zadania, do których
zosta³a powo³ana? 
- G³ównym zadaniem na-

szej spó³ki od ponad dwu-
dziestu lat jest poszukiwanie
inwestorów, którzy zechc¹
zrealizowaæ swoje projekty
inwestycyjne w naszym re-
gionie. I to siê tak naprawdê
nie zmienia. Od 2018 roku,
czyli wprowadzenia nowego
instrumentu wspierania
przedsiêbiorców pod nazw¹
Polska Strefa Inwestycji, ofi-
cjalnie administrujemy tere-
nami inwestycyjnymi w 35
powiatach i piêciu miastach
o statusie powiatu Pó³nocno-
Zachodniej Polski. W sk³ad
naszego obszaru wchodzi
238 gmin a ³¹czny area³ za-
rz¹dzanego terenu przekra-
cza cztery miliony hektarów.

To wszystko robi wra¿enie i
stanowi ca³kiem spore wy-
zwanie dla szesnastoosobo-
wego zespo³u. Pierwsze lata
po ka¿dej reformie s¹ za-
wsze trudne. Dzisiaj ca³a
Polska jest specjaln¹ stref¹
ekonomiczn¹, a ulgi otrzy-
maæ mo¿e ka¿dy inwestor,
który spe³ni stosowne kryte-
ria iloœciowe i jakoœciowe.
Jest to naturalnie mo¿liwe w
momencie, gdy koniunktura
gospodarcza sprzyja rozwo-
jowi, gdy gospodarcza loko-
motywa gna do przodu. Dzi-
siaj niestety jest inaczej. Po-
mimo tego, ¿e zmiany
znosz¹ce koniecznoœæ usta-
nawiania, w bardzo d³ugo
trwaj¹cych procedurach, no-

wych podstref sprzyjaj¹ roz-
wojowi, o tyle pandemia ko-
ronawirusa zmieni³a plany
wielu przedsiêbiorców. Swo-
je zadanie jednak traktujemy
bardzo powa¿nie i mimo
wszystko szukamy wci¹¿
tych, którzy nie zmienili swo-
ich planów inwestycyjnych w
zwi¹zku z zagro¿eniem
œmiertelnym wirusem. 
- Panie dyrektorze, jak
daleko mo¿na byæ ela-
styczny w dzia³aniach mar-
ketingowo-promocyjnych
w dobie koronawiruso-
wych trudnoœci?
- Zawsze jesteœmy gotowi

dostosowaæ siê do potrzeby
chwili. Przez czêœæ
ubieg³ego roku staraliœmy siê

oczywiœcie docieraæ do in-
westorów w bezpoœredni
sposób. Naszym zdaniem
najlepszym sposobem na
przedstawienie dobrej oferty
inwestycyjnej jest bez-
poœrednie spotkanie, uœcisk
d³oni i szczera rozmowa. Tak
robimy zawsze, gdy warunki
nie s¹ ograniczone przez za-
gro¿enie zdrowia i ¿ycia na-
szego i naszych partnerów
biznesowych. Ten rodzaj
dzia³alnoœci sprawdza siê w
stu procentach przy organi-
zacji konferencji, seminariów
i innych spotkañ o charakte-
rze gospodarczym, na któ-
rych nie tylko rozmawia siê o
biznesie, ale tworzy siê
d³ugo trwaj¹ce wiêzi bizne-

sowe, które stanowi¹ podwa-
linê pod ka¿dy dobry biznes.
Niemniej okres lockdownu w
ca³ej praktycznie Europie w
pewnym momencie zmusi³
nas i naszych inwestorów do
przejœcia do sieci. Musie-
liœmy siê wiêc wykazaæ bar-
dzo du¿¹ elastycznoœci¹ w
dzia³aniach. Seminaria zmie-
ni³y siê na webinaria, konfe-
rencje na spotkania online,
wywiady na czaty itd., itp.
Zastanawiam siê, co by by³o,
gdyby nie by³o technologii in-
formatycznych. Pomimo te-
go, ¿e czêsto nie dochodzi
do spotkañ w cztery oczy, a
z inwestorami znamy siê tyl-
ko przez sieæ nowe inwesty-
cje w naszym obszarze od-
dzia³ywania pojawi³y siê rów-
nie¿ i w bie¿¹cym roku. 
- Jak ocenia pan general-
nie poprzedni  rok, ale pod
k¹tem wyników spó³ki?
- Baliœmy siê bardzo wirusa

i jego konsekwencji dla na-
szej dzia³alnoœci. Wbrew
obawom okaza³o siê, ¿e rów-
nie¿ i ten rok by³ dla nas
dobry. Odnieœliœmy du¿y
sukces ekonomiczny. Wyda-
liœmy 20 decyzji o wsparciu
budowy nowych i rozbudowê
istniej¹cych zak³adów pracy.
W obecnym œwiecie korona-
wirusa wynik ten nale¿y trak-
towaæ bardzo optymistycz-
nie. Nasz zespó³ K-S SSE
obs³u¿y³ w mijaj¹cym roku
projekty inwestycyjne na
³¹czn¹ wartoœæ
1.057.000.000,00 z³. W kon-
sekwencji tych inwestycji po-
wstanie 358 nowych miejsc
pracy, a ponad 6700 osób
zachowa swoje zatrudnienie
w ci¹gu kolejnych minimum
piêciu lat. Obserwuj¹c ogól-
noœwiatowe trendy gospo-

darcze jest to œwietna wiado-
moœæ dla regionu i jego
mieszkañców. 
- Bie¿¹cy rok bêdzie taki
sam jak ostatnie lata?
- Rok 2021 zacz¹³ siê dla

nas dynamicznie. Mimo trud-
nych czasów w zwi¹zku z
pandemi¹, do koñca stycz-
nia wydaliœmy siedem de-
cyzji o wsparciu, zaœ kilka
kolejnych jest w trakcie przy-
gotowywania. Wsparcie
przyznawane jest firmom z
sektora przemys³u oraz no-
woczesnych us³ug. Suma
nak³adów inwestycyjnych,
których poniesienie zadekla-
rowali nasi nowi inwestorzy
wynosi ju¿ ponad 450 milio-
nów z³otych. Dziêki tym in-
westycjom liczba nowych
miejsc pracy wzroœnie
wprawdzie tylko o 48, ale
960 etatów bêdzie musia³o
byæ utrzymanych po zreali-
zowaniu inwestycji. Te
miejsca pracy s¹ niezmier-
nie wa¿ne. Szczególnie w
okresie spowolnienia gos-
podarczego i panuj¹cej
pandemii utrzymanie
ka¿dego miejsca pracy wy-
daje siê byæ wielkim
wysi³kiem i jednoczeœnie
osi¹gniêciem ka¿dego
przedsiêbiorcy. Równie
wa¿nym czynnikiem z per-
spektywy polityki gospodar-
czej kraju jest pochodzenie
kapita³owe naszych inwes-
torów. Wiêkszoœæ inwes-
tuj¹cych firm, to przedstawi-
ciele polskiego kapita³u.
Wprawdzie s¹ poœród nich
inwestorzy z Francji czy Lu-
ksemburga, jednak¿e po-
cz¹tek 2021 roku nale¿y do
polskich  firm.
- Dziêkujê za rozmowê.

RB

Początek 2021 roku należy
do polskich  firm
Rozmowa z Andrzejem Kailem, dyrektorem ds. marketingu w Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

A. Kail: Przez część ubiegłego roku staraliśmy się docierać do inwestorów w bezpośredni
sposób
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

- W jakim nastroju roz-
pocz¹³ pan 2021 rok?

- Z nadziej¹ i optymizmem.
Liczê, ¿e szczepionka, która
pojawi³a siê na œwiecie i w
naszym kraju pozwoli na po-
wrót do normalnoœci. Korzys-
taj¹c z okazji ¿yczê miesz-
kañcom naszego miasta w
Nowym Roku przede wszyst-
kim du¿o zdrowia, które jest
darem bezcennym, a minio-
ny ju¿ rok 2020 pokaza³
nam, jakie ono jest kruche.
Ponadto nie zapominajmy o
szacunku do siebie i wza-
jemnej ¿yczliwoœci.

- Jaki, pana zdaniem, by³
dla Gorzowa 2020 rok?

- Bez w¹tpienia trudny dla
nas wszystkich. Pandemia
koronawirusa zmieni³a rady-
kalnie ¿ycie. Niewidzialny
przeciwnik zmusi³ nas do
zmiany dotychczasowego
trybu i spowodowa³, ¿e mu-
sieliœmy zmierzyæ siê z trud-
nymi wyzwaniami. Póki co
s¹dzê, ¿e miasto nieŸle so-
bie z nimi radzi. Pandemia
niesie za sob¹ kryzys gospo-
darczy. Liczne restrykcje i
obostrzenia spowodowa³y,
¿e wiele firm stanê³o na
krawêdzi wytrzyma³oœci. Z
powodu lockdownu wielu
przedsiêbiorców na kilka
miesiêcy utraci³o mo¿liwoœæ
zarobkowania. Jako samo-
rz¹d stanêliœmy na wyso-
koœci zadania i podjêliœmy
decyzjê o wsparciu gorzow-
skich przedsiêbiorców w ra-
mach Gorzowskiej Dychy i
Gorzowskiej Dychy BIS. Po-
moc od miasta otrzyma³
tak¿e szpital, który najdotkli-
wiej odczuwa obecnoœæ ko-
ronawirusa. Dlatego te¿
miasto przekaza³o œrodki fi-
nansowe na zakup angiogra-
fu i nowoczesnej, specjalis-
tycznej karetki. W miarê
mo¿liwoœci gorzowski samo-
rz¹d pomaga, ale nie zapo-
minajmy o tym, ¿e bud¿et
miasta nie jest z gumy. Bez
wsparcia rz¹du nie jesteœmy
w stanie pomagaæ na
wiêksz¹ skalê. 
- ¯eby nie mówiæ tylko o
ciemniejszych stronach,
jakie widzi pan te jaœnie-
jsze?

- Cieszy, ¿e w koñcu za-
pad³a decyzja o budowie
hali widowiskowo-sportowej,
czy rozbudowie stadionu lek-
koatletycznego przy ul. Kra-
siñskiego. Po d³ugiej prze-
rwie na gorzowskie ulice wy-
jecha³y, tak d³ugo
wyczekiwane, nowoczesne
tramwaje. Pragnê wyraziæ
szacunek dla dzia³añ w tym
nie³atwym roku prezydentowi
Jackowi Wójcickiemu, jego

zastêpcom, pani skarbnik,
sekretarzowi miasta i
wszystkim s³u¿bom. Ludzi
poznaje siê w³aœnie w takich
trudnych okresach i
uwa¿am, ¿e siê sprawdzili.

- A jaki to by³ ten 2020 rok
dla Rady Miasta, która
czêœciej obradowa³a zdal-
nie ni¿ tradycyjnie?
- Myœlê, ¿e taki, jak dla nas

wszystkich, czyli trudny i zu-
pe³nie inny ni¿ dotychczaso-
we lata. Z powodu pandemii,
maj¹c na wzglêdzie przede
wszystkim kwestie bezpie-
czeñstwa, podj¹³em decyzjê
o zdalnym obradowaniu. Po-
cz¹tkowo nie wszyscy rozu-
mieli tê decyzjê, ale nie
mog³em post¹piæ inaczej.
Mimo wielu trudnoœci Rada
Miasta w 2020 roku podjê³a
wiele wa¿nych i kluczowych
uchwa³ dla dalszego rozwoju
naszego miasta.

- Trudno prowadzi siê
zdalnie obrady?

- Trudno to mo¿e za du¿e
okreœlenie. Powiedzia³bym
raczej, ¿e zdalne obrady pro-
wadzi siê inaczej i s¹ przede
wszystkim nieprzewidywal-
ne. Jak to w ¿yciu bywa, po-
jawia³y siê niewielkie proble-
my, ale szybko udawa³o siê
nam z nimi uporaæ. Z regu³y
obrady sesji w trybie zdal-
nym przebiega³y sprawnie,
jednak osobiœcie bardziej ce-
niê sobie bezpoœrednie kon-
takty miêdzyludzkie, wiêc
jestem zwolennikiem obrad
stacjonarnych, ale na to mu-
simy niestety jeszcze pocze-
kaæ.  

- Przygotowanie takich
sesji wymaga innej pracy?
- Na pewno potrzebny jest

specjalny sprzêt i odpowied-
nie przygotowanie s³u¿b
miejskich, które podo³a³y te-
mu wyzwaniu. Musieliœmy

sprostaæ nowej rzeczywis-
toœci, zainstalowano system,
dziêki któremu mo¿emy ob-
radowaæ w systemie online.
Sesje w trybie zdalnym to na
pewno oszczêdnoœæ czasu i
pieniêdzy. Od kwietnia radni
projekty uchwa³ i materia³y
na sesjê otrzymuj¹ w formie
elektronicznej. Jest to pewna
oszczêdnoœæ.

- Bud¿et na 2021 rok
przyjêty zosta³
jednog³oœnie. O czym to
œwiadczy?
- Przede wszystkim o tym,

¿e wspó³praca na linii prezy-
dent miasta - radni uk³ada
siê dobrze. Mam nadziejê,
¿e w kolejnych latach nic siê
tu nie zmieni. W swoich
dzia³aniach musimy kiero-
waæ siê wy³¹cznie dobrem
naszego miasta i jego
mieszkañców. To jest priory-
tetowy cel. Wspólnie
mo¿emy zdzia³aæ o wiele
wiêcej, ni¿ w pojedynkê.
Jestem bardzo zadowolony
z tej wspó³pracy, ale to nie
oznacza, ¿e nie mo¿e byæ
jeszcze lepiej.

- Niektórzy twierdz¹, ¿e w
obliczu kryzysu gospodar-
czego strona przychodowa
zosta³a zaplanowana na
wyrost. Nie obawia siê
pan, ¿e nie uda siê zebraæ
935 milionów z³otych?

- Myœlê, ¿e nie jest to za-
planowane na wyrost, ponie-
wa¿ bud¿et miasta powstaje
na bazie wskaŸników Minis-
terstwa Finansów i jest opar-
ty o realia. Rok 2020 pokaza³
nam ju¿, jak nieprzewidywal-
ne jest ¿ycie, wiêc pewnym
nie mo¿emy byæ niczego, ale
b¹dŸmy pe³ni nadziei, ¿e za-
planowane œrodki finansowe
zostan¹ wykonane. Przy
okazji wspomnê, ¿e uchwa-
lony bud¿et jest naj-

wiêkszym bud¿etem w histo-
rii miasta, w którym wydatki
maj¹ wynieœæ 1 miliard 159
mln z³. Najwiêcej œrodków
miasto przeznaczy na inwe-
stycje - ok. 393 mln z³,
oœwiata to nieco ponad 305
mln z³, a pomoc spo³eczna
250 mln z³.

- Si³¹ bud¿etu maj¹ byæ
wydatki na inwestycje. Ja-
kie uwa¿a pan za
wiod¹ce?

- Do nich nale¿¹ przede
wszystkim budowa hali wido-
wiskowo-sportowej, konty-
nuacja budowy Centrum
Edukacji Zawodowej i Bizne-
su, przebudowa ulicy Chrob-
rego i stadionu lekkoatletycz-
nego przy ul. Krasiñskiego, a
tak¿e liczne remonty dróg w
naszym mieœcie. Doceniam
zaanga¿owanie wielu rad-
nych Sejmiku Województwa
Lubuskiego oraz pracowni-
ków Urzêdu Marsza³kowskie-
go i Urzêdu Wojewódzkiego,
którzy swoimi decyzjami po-
woduj¹, ¿e udaje nam siê po-
zyskiwaæ œrodki zewnêtrzne, w
tym unijne, na inwestycje pro-
wadzone w naszym mieœcie.
W ostatnim czasie nale¿¹ do
nich m.in. remont dawnej
Przemys³ówki, czy Szko³y
Podstawowej nr 1. Miasto na
przestrzeni lat bardzo siê
zmieni³o i cieszy mnie to nie-
zmiernie. Moim zmartwieniem
jest jedynie to, czy uda nam
siê w 2021 roku zrealizowaæ
wszystkie zaplanowane inwe-
stycje tym bardziej, ¿e mamy
obecnie istotne braki w za-
trudnieniu odpowiednio wy-
kwalifikowanych fachowców
w Wydziale Inwestycji UM.

- Staæ nas na budowê hali
widowiskowo-sportowej za
prawie 90 milionów z³otych?

- Na pewno bez wsparcia
finansowego z zewn¹trz nie

zdo³alibyœmy tej inwestycji
sami udŸwign¹æ. Cieszy jed-
nak fakt, ¿e nie tylko my wi-
dzimy potrzebê budowy hali
widowiskowo-sportowej w
Gorzowie, ale mamy tak¿e
przychylnoœæ w³adz woje-
wódzkich, a tak¿e rz¹du. Na
tê inwestycjê czeka gorzow-
ski sport. Gorzów i jego
mieszkañcy  zas³uguj¹ na to,
¿eby w koñcu powsta³ taki
obiekt w mieœcie.

- Na co przeznaczy³ pan
150 tysiêcy z³otych, jakie
,,przys³uguj¹’’ ka¿demu
radnemu na inwestycje w
swoim okrêgu wybor-
czym?

- Razem z radnym Marci-
nem Kurczyn¹ przeznaczy-
liœmy te pieni¹dze na moder-
nizacjê ulicy D³ugosza, której
szacowany ca³kowity koszt
ma wynieœæ oko³o 2 miliony
z³otych.

- To dobry pomys³, ¿eby
radni mieli tak¹ pulê?

- Myœlê, ¿e tak, poniewa¿
do radnych zg³asza siê wielu
mieszkañców z ró¿nymi
sprawami. Po szerszej anali-
zie s³u¿b prezydenta wiele
tych tematów ujmowanych
jest w uchwale bud¿etowej.

- Cieszymy siê, ¿e miasto
siê zmienia, ale czy wy-
starczaj¹co dbamy o
najs³abszych naszych
mieszkañców?

- Na tyle ile mo¿emy to na
pewno pomagamy i nie za-
pominamy o nich. Przypo-
mnê, ¿e w ostatnim czasie
wspomogliœmy seniorów dar-
mowymi posi³kami. Cieszy,
¿e w pomoc osobom star-
szym anga¿uje siê wielu rad-
nych. Zawsze bêdzie pozos-
tawa³ pewien niedosyt. To na
pewno. Pamiêtajmy jednak o
tym, ¿e aby pomagaæ na
wiêksz¹ skalê potrzebne s¹
œrodki finansowe. Nie zapo-
minajmy, ¿e miasto realizuje
du¿y Plan Inwestycyjny w ra-
mach, którego m.in. wyre-
montowano ulice Kost-
rzyñsk¹, Sikorskiego, czy
Walczaka. Jeszcze raz pod-
kreœlê, bud¿et miasta nie jest
z gumy, samorz¹d dysponu-
je ograniczonymi finansami,
wiêc nie da siê pomagaæ jed-
noczeœnie wszystkim na
du¿¹ skalê. Bez wsparcia ze
strony rz¹du nie podo³amy
wszystkiemu sami.

- Program Wspieraj Se-
niora, wspó³finansowany
przez bud¿et centralny po-
kaza³, ¿e emeryci chêtnie
korzystaj¹ z pomocy, kiedy
im siê zaoferuje.

- Tak. To by³ trafny pomys³,
który pokaza³, ¿e ludzie
oczekuj¹ takiej pomocy. Nie-

jednokrotnie apelujê o
wsparcie osób starszych,
którzy czêsto s¹ pozostawie-
ni sami sobie, a wiek i choro-
by znacz¹co utrudniaj¹ co-
dzienne czynnoœci. Nie
b¹dŸmy obojêtni wobec dru-
giego cz³owieka. Jeœli widzi-
my, ¿e ktoœ nie daje sobie
sam rady, potrzebuje pomo-
cy innych, podejmujemy od-
powiednie dzia³ania.
- Pamiêta pan jeszcze
program ,,Tuptuœ’’?

- Oczywiœcie, ¿e tak. Jest
to plan przebudowy i napra-
wy chodników w naszym
mieœcie. Powsta³ on, nie-
skromnie powiem, z mojej
inicjatywy i Klubu Radnych
Gorzów Plus. Zosta³ tak na-
zwany dlatego, ¿e chodzê
g³ównie pieszo, rzadko prze-
mieszczam siê samocho-
dem, wiêc na bie¿¹co widzê
w jakim stanie by³y i s¹ chod-
niki, które czêsto wymagaj¹
natychmiastowego remontu.
Postanowiliœmy  ten fakt wy-
korzystaæ i wdro¿yæ taki kie-
runek w ¿ycie. Myœlê, ¿e by³
to strza³ w dziesi¹tkê, dziêki
któremu uda³o siê poprawiæ
stan nawierzchni wielu go-
rzowskich chodników, nie
wspomnê ju¿ o ulicach.

- Zabytkowa poczta trafi³a
na sprzeda¿. Znajdzie siê
kupiec, który postara siê
³adnie odnowiæ ten budy-
nek?
- Liczê, ¿e tak. To jest his-

toria naszego miasta. Zabyt-
kowy budynek w dobrej lo-
kalizacji mo¿e stanowiæ do-
skona³e miejsce na
prowadzenie okreœlonej
dzia³alnoœci. Bardzo dobrze
sta³o siê, ¿e swoich w³aœci-
cieli ju¿ znalaz³y Willa
Pauckscha, dawna siedziba
Grodzkiego Domu Kultury i
Willa Jaehnego przy ul. Ko-
synierów Gdyñskich. Myœlê,
¿e w nied³ugim czasie
bêdziemy podziwiaæ ich
piêkno po odrestaurowaniu i
mam nadziejê, ¿e tak samo
bêdzie w przypadku budyn-
ku zabytkowej poczty.

- To jaki bêdzie dla nas
wszystkich 2021 rok?

- Na pewno nie bêdzie ³at-
wy ze wzglêdu na daleko
id¹ce skutki pandemii, która
ca³y czas nam towarzyszy.
B¹dŸmy jednak pe³ni na-
dziei, ¿e wspólnie pokonamy
tego niewidzialnego przeciw-
nika i wrócimy do normal-
noœci, czego sobie i wszyst-
kim ¿yczê tym bardziej, ¿e
musimy w³o¿yæ wiele
wysi³ków, aby bud¿et, który
sobie zaplanowaliœmy zosta³
zrealizowany.
- Dziêkujê za rozmowê.

To jest historia naszego miasta
Z Janem Kaczanowskim, przewodnicz¹cym Rady Miasta Gorzowa, rozmawia Robert Borowy

Jan Kaczanowski: Cieszy, że w końcu zapadła decyzja o budowie hali widowiskowo-sportowej
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Zmiany spo³eczne, gospo-
darcze, polityczne doko-
nuj¹ce siê nieprzerwanie w
naszym kraju wywieraj¹ du¿y
wp³yw na postêpowanie, ja-
koœæ i sposób ¿ycia m³odych
ludzi. Wielu z nich, wkra-
czaj¹c w doros³e ¿ycie, musi
podejmowaæ decyzje
mog¹ce mieæ wp³yw na ich
przysz³e funkcjonowanie.
Jednym z atrakcyjnych pla-
nów na przysz³oœæ s¹ studia
stacjonarne lub niestacjonar-
ne. Tak¹ mo¿liwoœæ daje
m³odym ludziom Akademia
im. Jakuba z Parady¿a w Go-
rzowie Wielkopolskim. Ta
prê¿nie rozwijaj¹ca siê uczel-
nia zapewnia studiowanie na
wielu kierunkach. Jednym z
nich s¹ utworzone jednolite
studia magisterskie na kie-
runku PEDAGOGIKA
PRZEDSZKOLNA I WCZES-
NOSZKOLNA.  

O indeks studenta pedago-
giki mog¹ ubiegaæ siê osoby
w ka¿dym wieku, zarówno
m³odsze, jak i starsze.
Zajêcia odbywaj¹ siê w sys-
temie stacjonarnym i niesta-
cjonarnym. Spotkania ze stu-
dentami studiów niestacjo-
narnych maj¹ miejsce w
pi¹tek od godzin popo³udnio-
wych do niedzieli, co pozwa-
la na godzenie nauki z prac¹
zawodow¹. Ta mo¿liwoœæ
wydaje siê szczególnie atrak-
cyjna dla pragn¹cych pod-
wy¿szyæ swoje kwalifikacje
pracowników przedszkoli i
szkó³ podstawowych w za-
kresie nauczania zintegrowa-
nego.  

Zajêcia prowadzone s¹
przez wykwalifikowan¹ kadrê
nauczycieli akademickich,
która dzieli siê swoj¹ wiedz¹,
umiejêtnoœciami, pasj¹, a
tak¿e doœwiadczeniem za-
wodowym. Dziêki takim
dzia³aniom studenci od
pierwszych dni nauki w Aka-
demii maj¹ kontakt z prak-

tyk¹, co przek³ada siê na ich
doskona³e przygotowanie do
pracy w charakterze nauczy-
ciela przedszkola czy te¿
edukacji wczesnoszkolnej.
Wyk³adowcy pracuj¹cy w
Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a wykorzystuj¹ w trakcie
zajêæ ró¿norodne metody
nauczania, k³ad¹c szczegól-
ny nacisk na te aktywizuj¹ce
studentów. Wyk³ady, konwer-
satoria, warsztaty odbywaj¹
siê w salach dydaktycznych
wyposa¿onych w sprzêt mul-
timedialny.

Od pocz¹tku studiów moc-
no podkreœlany jest ich prak-
tycznych charakter. Du¿a
czêœæ zajêæ realizowana jest
wiêc w formie warsztatów i
æwiczeñ praktycznych. Stu-

denci na kierunku EDUKA-
CJA PRZEDSZKOLNA I
WCZESNOSZKOLNA zdo-
bywaj¹ wiedzê teoretyczn¹ z
przedmiotów niezbêdnych do
uzyskania uprawnieñ do pra-
cy w zawodzie. Niezbêdnym
elementem w³aœciwego
dzia³ania ka¿dego nauczy-
ciela jest znajomoœæ po-
szczególnych etapów rozwo-
jowych dzieci. Wiadomoœci
dotycz¹cych tego aspektu
dostarcza realizowany na
tym kierunku przedmiot psy-
chologia ogólna, rozwojowa i
wychowawcza. Ponadto stu-
denci uczestnicz¹ w
zajêciach z pedagogiki
przedszkolnej, pedagogiki
wczesnoszkolnej, pedagogiki
spo³ecznej, dydaktyki oraz

podstaw pedagogiki specjal-
nej. W ramach prowadzo-
nych æwiczeñ poznaj¹ meto-
dyki nauczania poszczegól-
nych przedmiotów
(nazywanych edukacjami):
edukacja matematyczna, po-
lonistyczna, przyrodnicza,
muzyczna, plastyczna, fi-
zyczna oraz komputerowa.
Na zajêciach ucz¹ siê pisaæ
konspekty zajêæ, prowadziæ
dokumentacjê pedago-
giczn¹, realizuj¹ projekty
edukacyjne. Ponadto studen-
ci zdobywaj¹ umiejêtnoœci
diagnozowania uczniów (np.
pod wzglêdem wad wymo-
wy) oraz wspierania rozwoju
dziecka w wieku przedszkol-
nym i m³odszym szkolnym.
Istotnym elementem studiów

pedagogicznych na omawia-
nym kierunku s¹ obowi¹zko-
we praktyki, które studenci
odbywaj¹ w ró¿nych placów-
kach w celu zapoznania siê z
praktyczn¹ stron¹ zawodu
nauczyciela.

Zdobywanie nowej wiedzy
wymaga dostêpu do wielu
opracowañ naukowych. Za-
pewnia to studentom Biblio-
teka Wydzia³u Humanistycz-
nego, której zbiory obejmuj¹
kilkadziesi¹t tysiêcy ksi¹¿ek
z zakresu nauk spo³ecznych i
humanistycznych, równie¿
obcojêzycznych. W bibliote-
ce, mieszcz¹cej siê tu¿ obok
budynku dydaktycznego, w
którym odbywaj¹ siê zajêcia,
znajduj¹ siê tak¿e stanowis-
ka komputerowe. Studenci,
którzy chc¹ rozwijaæ swoje
pasje i zainteresowania,
mog¹ w³¹czyæ siê w dzia³al-
noœæ kó³ naukowych funkcjo-
nuj¹cych na Wydziale Huma-
nistycznym. Dla wielu
m³odych ludzi podejmuj¹cych
studia w Akademii wa¿ne
jest otaczaj¹ce ich œrodowi-
sko i chêæ aktywnego w nim
uczestnictwa, dlatego te¿ ist-
nieje mo¿liwoœæ w³¹czenia
siê w dzia³alnoœæ uczelniane-
go wolontariatu. 

Ponadto studenci, w ra-
mach poznawania pracy
nauczyciela, wspó³pracuj¹ 

z przedszkolami i szko³ami
podstawowymi, organizuj¹c
ró¿norodne dzia³ania na
rzecz dzieci. Okazj¹ do
pog³êbienia zdobytej wiedzy,
a tak¿e doskonalenia
pos³ugiwania siê jêzykiem
obcym (równie¿ przedmiot
wyk³adowy), s¹ zagraniczne
sta¿e naukowe realizowane
w ramach programu ERAS-
MUS. Studenci, którzy
osi¹gaj¹ najlepsze wyniki w
nauce, maj¹ mo¿liwoœæ
otrzymania Stypendium Rek-
tora Akademii im. Jakuba z
Parady¿a. Zainteresowane

osoby mog¹ braæ udzia³ w
ogólnopolskich i miêdzynaro-
dowych konferencjach nau-
kowych, w tej chwili realizo-
wanych zdalnie. Udzia³ w
nich jest dobrowolny, a jed-
noczeœnie stwarza okazjê do
refleksji, dyskusji oraz wy-
miany doœwiadczeñ i po-
gl¹dów na tematy zwi¹zane 

z wychowaniem i kszta³ce-
niem m³odego cz³owieka. 

Studia to czas kszta³towa-
nia siê osobowoœci m³odych
ludzi zarówno poprzez kon-
takt z innymi studentami, jak i
nauczycielami akademickimi.
Wa¿n¹ i czêsto decyduj¹c¹
rolê w kszta³towaniu siê roz-
woju jednostki, dojrzewaniu
jego struktur osobowoœcio-
wych i budowaniu stosunku
do œwiata odgrywa œwiado-
moœæ zwi¹zków ³¹cz¹cych
jednostkê z otoczeniem i wie-
dza o wzajemnych relacjach
cz³owieka ze œrodowiskiem
spo³ecznym. 

Wybór studiów na kierunku
PEDAGOGIKA PRZED-
SZKOLNA I WCZESNOSZ-
KOLNA prowadzonej w Aka-
demii im. Jakuba z Parady¿a
jest doskona³ym rozwi¹za-
niem dla osób, które lubi¹
kontakt z drugim cz³owiekiem,
szczególnie tym ma³ym, i nie
boj¹ siê wyzwañ zwi¹zanych
z wychowaniem m³odego po-
kolenia. Absolwenci opusz-
czaj¹cy mury naszej uczelni
maj¹ umiejêtnoœæ ³atwego na-
wi¹zywania kontaktów inter-
personalnych, pracy w zespo-
le oraz zdolnoœæ adaptacji do
ró¿nych sytuacji. Ponadto
warto nadmieniæ, ¿e nabyte w
toku studiowania kompeten-
cje umo¿liwiaj¹ sprawne po-
ruszanie siê w poszukiwaniu
pracy oraz planowanie w³as-
nego rozwoju osobistego i
zawodowego. 

Kierownik Zak³adu Edukacji
Wydzia³u Humanistycznego AJP

dr BOŻENA MAJEWICZ

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE W AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADY¯A

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 A
JP



Obecnie Centrum prowadzi
projekt „Nauka i praca drog¹
do mistrzostwa zawodowe-
go”, którego celem jest po-
prawa jakoœci kszta³cenia
zawodowego poprzez pod-
niesienie poziomu wiedzy i
kompetencji nauczycieli oraz
s³uchaczy. Projekt realizowa-
ny jest od stycznia bie¿¹ce-
go roku do 30 czerwca 2023
roku. Jego koszt to blisko
1,15 miliona z³otych.

W ramach projektu realizo-
wane s¹ szkolenia wykra-
czaj¹ce poza podstawê pro-
gramow¹. Na poszczegól-
nych kierunkach oferowane
s¹ nastêpuj¹ce kursy: 
Technik us³ug kosme-
tycznych - kursy z zakresu
podologii, stylizacji brwi i
rzês - henna pudrowa, lase-
rowe usuwanie zbêdnego
ow³osienia, podstawy ma-
sa¿u klasycznego, mikroder-
mabrazja, peeling kawitacyj-
ny, mezoterapia mikroig³owa
oraz bezig³owa, darsonval,
ultradŸwiêki, karboksytera-
pia. Doposa¿ona zostanie
pracownia kosmetyczna, w
której wykonywane bêd¹ za-
biegi na cia³o, twarz, szyjê
oraz dekolt.
Terapeuta zajêciowy -

kurs kroju i szycia, kurs wy-
palania ceramiki, podstawy
masa¿u klasycznego, ¿ywie-
nie i dieta podopiecznych,
kwalifikowana pierwsza po-
moc;
Opiekun medyczny - kurs

¿ywienia osób chorych prze-
wlekle i d³ugotrwale unieru-
chomionych, nowoczesne
metody leczenia ran i od-
le¿yn, kwalifikowana pierw-
sza pomoc, nowoczesne

metody leczenia odle¿yn.
Uczestnik tego kierunku mu-
si mieæ ukoñczone 18 lat
oraz posiadaæ œwiadectwo
ukoñczenia szko³y podsta-
wowej, gimnazjalnej, zawo-
dowej lub œredniej;
Technik sterylizacji me-
dycznej - celem szkolenia
jest przygotowanie do samo-
dzielnego kontrolowania i za-
pewniania odpowiedniej
czystoœci mikrobiologicznej
sprzêtu u¿ywanego do opie-
ki nad pacjentem, prowadze-
nia kontroli jakoœci w steryli-
zatorni i prowadzenie doku-
mentacji wynikaj¹cej z
przepisów prawa. S³uchacz
dodatkowo mo¿e skorzystaæ
z kursu: Zapobieganie wy-
padkom w miejscu pracy,

kwalifikowana pierwsza po-
moc;
Technik bezpieczeñstwa i
higieny pracy - s³uchacz
dodatkowo zdobêdzie
wiedzê teoretyczn¹ i prak-
tyczn¹ w zakresie - organi-
zacji ochrony przeciw-
po¿arowej, obowi¹zków
osób fizycznych i praw-
nych dotycz¹cych zapobie-
gania po¿arom i ich lokali-
zowania, podstawowych
zasad zabezpieczenia
p r z e c i w p o ¿ a r o w e g o
urz¹dzeñ i instalacji budyn-
ków, obiektów i terenów, za-
stosowañ urz¹dzeñ przeciw-
po¿arowych, sprzêtu po¿ar-
niczego i ratowniczego,
ustalenia przyczyn powsta-
wania/rozprzestrzeniania siê

oraz ogólnych zasad gasze-
nia po¿arów (kurs prowadzo-
ny bêdzie  przez Oœrodek
Szkolenia Komendy Woje-
wódzkiej PSP w Gorzowie);
Technik elektroradiolog -

celem szkoleñ jest nabycie
wiedzy na temat nowoczes-
nych metod miejscowego le-
czenia nowotworów z³oœli-
wych, wykorzystuj¹c energiê
promieniowania jonizuj¹ce-
go. Uczestnik zdobêdzie
umiejêtnoœæ prowadzenia
kontroli jakoœci w pracowni
elektroradiologii i prowadze-
nia dokumentacji wyni-
kaj¹cej z przepisów prawa
oraz uzyska wiedzê na te-
mat zagro¿eñ zwi¹zanych z
prac¹ na stanowisku technik
elektroradiolog;

Technik farmaceutyczny -
w tym zakresie zostan¹
przeprowadzone dodatkowe
kursy takie jak - podstawy
dietetyki i suplementacji die-
ty, dermokosmetyki - doradz-
two pacjentom, profesjonal-
na obs³uga klienta apteki,
podstawy zio³olecznictwa,
opieka farmaceutyczna wo-
bec klientów w podesz³ym
wieku oraz aptekarz jako
konsultant i doradca;
Opiekun w ¿³obku lub
klubie dzieciêcym - uczest-
nicy kursu nabywaj¹
umiejêtnoœci z zakresu psy-
chomotorycznego dziecka,
oceny poziomu rozwoju psy-
chomotorycznego dziecka w
zakresie wszystkich sfer roz-
wojowych, stwarzania wa-
runków do wszechstronne-
go, harmonijnego rozwoju
dziecka, doskonalenia,
sprawnoœci motorycznej i
manualnej dziecka, plano-
wania i organizowania za-
bawy w poszczególnych
okresach rozwojowych
dziecka, wdra¿ania dzieci
do pos³ugiwania  siê przed-
miotami codziennego u¿yt-
ku i zabawkami, planowania
i oddzia³ywania wychowaw-
czego z uwzglêdnieniem
sfery emocjonalnej i
spo³ecznej dziecka, wyko-
rzystywanie utworów lite-
rackich w pracy z dziec-
kiem, stwarzania warunków
zapobiegaj¹cych powstawa-
niu choroby sierocej u dzie-
ci;
Florysta - przeprowadzony

zostanie kurs hortiterapii,
czyli sztuki leczenia kwiata-
mi, decoupage w pracy flory-
sty, florystyka ¿a³obna, we-

selna, œlubna oraz ogrody w
szkle.

Jak t³umaczy nam dyrektor-
ka Centrum Kszta³cenia Za-
wodowego i Ustawicznego
„Medyk” Irena Szklana-Be-
rest, nabór na wszystkie kie-
runki trwa ca³y rok, a w ra-
mach wy¿ej wymienionych
projektów 50 s³uchaczy
bêdzie mog³o skorzystaæ z
p³atnych praktyk zawodo-
wych.

- Dla 144 s³uchaczy przewi-
dziane zosta³o prowadzenie
w szkole doradztwa zawodo-
wego wed³ug zasad ,,metody
hiszpañskiej’’, polegaj¹cej
na rozwijaniu indywidual-
nych cech u³atwiaj¹cych
zdobycie zatrudnienia po-
przez poœrednictwo grupowe
oraz indywidualne - dodaje.

To nie wszystko, gdy¿ dla
10 nauczycieli zosta³o prze-
widziane wsparcie na studia
podyplomowe. Wybrane
przez nauczycieli kierunki
studiów poszerz¹
umiejêtnoœci i kwalifikacje
zawodowe, uzupe³ni¹
doœwiadczenie nauczyciela
prowadz¹cego.  Zdobyt¹
wiedzê oraz umiejêtnoœci
nauczyciel bêdzie móg³
przekazywaæ s³uchaczom
CKZiU „MEDYK” w ramach
prowadzonych zajêæ. Wiêcej
informacji mo¿na za-
czerpn¹æ na www.ckziume-
dyk.pl

Dla zainteresowanych
przypominamy, ¿e CKZiU
mieœci siê przy ul. I. Dowgie-
lewiczowej 5, a skontakto-
waæ mo¿na siê pod nume-
rem telefonu 95 735-90-15
lub poprzez meila na adres:
sekretariat@ckziumedyk.pl
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CKZiU „Medyk” mieści się przy ul. I. Dowgielewiczowej 5
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Tutaj nabór prowadzą przez cały rok
Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego  „MEDYK” w Gorzowie zaprasza na bezp³atn¹ naukê.
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● Więcej sportu każdego dnia na stronach www.echogorzowa.pl ●

- Zima w pe³ni, ale na
brak pracy w klubie nikt
chyba nie narzeka. Jak ona
obecnie wygl¹da?

- Wszystko przebiega
sprawnie. Nasi seniorzy rea-
lizuj¹ indywidualny tok przy-
gotowañ do sezonu, zaœ
reszta trenuje wspólnie pod
okiem szkoleniowców. Stara-
my siê o wszystkich cieka-
wostkach informowaæ kibi-
ców i zapewne zwrócili oni
uwagê, ¿e wiele zajêæ odby-
wa siê wspólne razem z
adeptami z Wawrowa. Cie-
kawostk¹ jest to, ¿e w
zajêciach udzia³ bierze Mar-
cus Birkemose, który prze-
prowadzi³ siê do Gorzowa,
chc¹c maksymalnie
poœwiêciæ siê rozwojowi ka-
riery. Zajêcia s¹ ciekawe,
trenerzy dbaj¹ o ich ró¿no-
rodnoœæ, dlatego z punktu
widzenia sportowego pozy-
tywnie to wszystko oceniam.
Chc¹c walczyæ w sezonie o
awans do strefy medalowej
musimy mieæ pewnoœæ, ¿e
zim¹ uda³o siê optymalnie
przygotowaæ zespó³. Na to-
rze du¿e znaczenie mo¿e
mieæ postawa naszych junio-
rów oraz zawodników U-24.
Wa¿ne jest, ¿eby wszyscy
byli jak najlepiej przygotowa-
ni nie tylko pod wzglêdem fi-
zycznym, ale i mentalnym,
bo nad tym równie¿ pracuje-
my.
- Wspomnia³ pan o senio-
rach, którzy przygotowuj¹
siê w³asnym tokiem. S¹ w
jakiœ sposób nadzorowa-
ni? 

- To s¹ profesjonaliœci, któ-
rzy doskonale wiedz¹, na
czym polega odpowiedzial-
noœæ. Trudno by³oby zreszt¹
nie zaufaæ Bartkowi Zmarzli-
kowi, Martinowi Vaculikowi,
Szymonowi WoŸniakowi czy
Andersowi Thomsenowi.
Trener Stanis³aw Chomski
jest z nim w sta³ym kontakcie
(…). 
- Czym zajmuj¹ siê w
okresie ,,martwym’’
dzia³acze? 

- Dla nas nie jest to czas
wolny, ale bardzo wytê¿onej
pracy. Najwa¿niejszym za-
daniem jest przygotowanie
siê do sezonu pod k¹tem or-
ganizacyjnym, jak i finanso-
wym. I tym codziennie siê
zajmujemy.
- Jak przebiegaj¹ rozmo-
wy ze sponsorami?

- Spogl¹daj¹c na sytuacjê
gospodarcz¹, i to w wymia-
rze globalnym, jestem pod-
budowany tym, ¿e mamy tak
wielu przyjació³, którzy w
trudnym czasie nie odwrócili
siê od klubu i dziêki, którym

mo¿emy realizowaæ
za³o¿ony biznesplan. Po-
wiem wiêcej, podpisujemy
umowy z nowymi partnera-
mi, z firmami, które pierwszy
raz przychodz¹ do gorzow-
skiego ¿u¿la. To dobry syg-
na³, zw³aszcza ¿e politycy
czy media kreuj¹ ró¿ny ob-
raz sytuacji gospodarczej na
najbli¿szy rok.
- Ju¿ wiadomo, czy bêd¹
budowane lo¿e na stadio-
nie?

- Wszystko postêpuje
zgodnie z planem. Projekty i
dokumentacja s¹ przygoto-
wane,  za³atwiane s¹ nie-
zbêdne pozwolenia i nieba-
wem rusz¹ prace budowla-
ne.
- Co z planowanym roz-
poczêciem rozgrywek,
gdy¿ nie brakuje g³osów,
¿e nale¿y je przesun¹æ w
czasie, ¿eby wystartowaæ z
kibicami na trybunach, a
nie tylko przed telewizora-
mi?

- Przyznam siê, ¿e
przys³uchuj¹c siê obecnej
dyskusji na ten temat jestem
trochê sko³owany. Brakuje mi
konkretnych odpowiedzi na
kilka podstawowych pytañ.
- Mo¿e je pan sprecyzo-
waæ?

- Zacznijmy od tego, ¿e
weszliœmy w etap szczepieñ,
œrodowisko sportowe rów-
nie¿ do tego zachêca, ale

nie wiemy, jak d³ugo one po-
trwaj¹. Choæby w
przybli¿eniu, ¿eby mo¿na
by³o zaplanowaæ powrót wi-
dzów na stadiony. Druga
sprawa, czy ozdrowieñcy
mog¹ byæ traktowani tak sa-
mo jak zaszczepieni? Pytam,
bo tych pierwszych zapewne
jest bardzo du¿o i oni nie
stanowi¹ chyba zagro¿enia
dla reszty spo³eczeñstwa.
- Czyli by³by pan za
wpuszczeniem na pierw-
sze mecze osób zaszcze-
pionych i ozdrowieñców?

- Jestem za wpuszczeniem
wszystkich kibiców przy za-
chowaniu re¿imu sanitarne-
go. Kibice musz¹ byæ trakto-
wani na równi, nie mo¿emy
ich dzieliæ, zw³aszcza w sy-
tuacji, kiedy nie maj¹ oni w
tej chwili równego dostêpu
do szczepionek. Chodzi mi
teraz o to, ¿eby dyskusja ju¿
siê toczy³a i zapada³y pierw-
sze decyzje, skoro chcemy
wystartowaæ na pocz¹tku
kwietnia.
- Mo¿e warto siêgn¹æ po
ubieg³oroczny wzorzec?

- To chcia³em poruszyæ.
Uwa¿am, ¿e jako œrodowisko
¿u¿lowe œwietnie zdaliœmy
wtedy test i maj¹c ju¿ wypra-
cowane schematy dzia³ania
powinniœmy pójœæ t¹ sam¹
drog¹, modyfikuj¹c te ele-
menty, które s¹ konieczne.
Pamiêtajmy, ¿e w okresie

wiosenno-letnim pandemia
powinna wytraciæ prêdkoœæ
swojego dzia³ania i ten syg-
na³ nale¿y braæ tak¿e pod
uwagê. Ponadto ci¹gle pod-
kreœlam, ¿e sport bez kibi-
ców na trybunach nie ma
¿adnego sensu. Stanowi tyl-
ko przed³u¿anie agonii.
- Mocne s³owa.
- W przypadku takich dys-

cyplin jak ¿u¿el s¹ one praw-
dziwe. Ale i pi³ka no¿na w
Polsce czy kilka innych dys-
cyplin gromadz¹cych na try-
bunach du¿e rzesze widzów
nie przetrwaj¹. Widowisko
sportowe sk³ada siê z dwóch
podstawowych elementów
¿yj¹cych w symbiozie. To ry-
walizacja sportowa i widow-
nia ogl¹daj¹ca zmagania
sportowców. To nie wszyst-
ko.
- Co ma pan jeszcze na
myœli?

- Im d³u¿ej bêdziemy odi-
zolowywaæ kibiców od po-
wrotu na trybuny tym bar-
dziej zaczniemy ich odzwy-
czajaæ od chodzenia na
imprezy sportowe. Z pande-
mi¹ musimy nauczyæ siê ¿yæ
i to w³aœnie czynimy. Ci¹g³e
ograniczanie swobód nie-
wiele ju¿ przyniesienie.
Wa¿niejsza jest odpowie-
dzialnoœæ, taka jaka mia³a
miejsce w zesz³ym sezonie.
Nie s³ychaæ by³o wtedy, ¿eby
na stadionie dochodzi³o do

masowych zaka¿eñ, gdy¿ w
du¿ej czêœci zosta³a zacho-
wana odpowiedzialnoœæ.
- Czyli, ile pana zdaniem
powinno zostaæ wpusz-
czonych kibiców od pierw-
szej kolejki?

- Nie przypuszczam,
¿ebyœmy byli przygotowani
na pe³ne stadiony, ale nie
mówmy, ¿e nie wejdzie nikt.
Uwa¿am, ¿e powinniœmy
rozpatrywaæ przyjêcie 50
procent. Je¿eli by³oby to nie-
mo¿liwe w pierwszych tygo-
dniach kwietnia by³bym zwo-
lennikiem opóŸnienia startu
rozgrywek.
- Jak pan zapatruje siê na
decyzjê, a w³aœciwie jej
brak w sprawie po-
wiêkszenia PGE Ekstraligi
do dziesiêciu dru¿yn?

- Jestem zwolennikiem
wiêkszej ligi ni¿ oœmiozes-
po³owej. Wiêksza liga to nie
tylko wiêcej meczów, ale i
wiêksze mo¿liwoœci marke-
tingowe, wiêkszy odbiór
spo³eczny, wiêksza atrakcyj-
noœæ rozgrywek. K³opotem
jest obecna dysproporcja fi-
nansowa pomiêdzy klubami.
Pojawiaj¹ siê propozycje,
¿eby powróciæ do Kalkulo-
wanej Œredniej Meczowej.
Osobiœcie nie jestem zwo-
lennikiem tego rozwi¹zania,
szuka³bym innego, zdaj¹c
sobie sprawê, ¿e nie ma
idealnego. Zawsze bêd¹ po-
zytywne i negatywne strony
ka¿dego pomys³u.
- Mo¿e zamiast dzie-
siêciu zespo³ów warto po-
wróciæ do play offów z
udzia³em szeœciu dru¿yn,
jak to ju¿ kiedyœ mia³o
miejsce i jak teraz suge-
ruj¹ niektórzy dzia³acze
centrali?

- Wolê wiêcej zespo³ów, bo
i emocji bêdzie wiêcej. Nie
tylko z udzia³em najlepszych
dru¿yn walcz¹cych o meda-
le, ale równie¿ tych z do³u
tabeli. £atwiej bêdzie te¿
walczyæ beniaminkom, bo
rozk³ad si³ zostanie bêdzie
roz³o¿ony ni¿ to ma miejsce
przy oœmiu dru¿ynach.
- Samorz¹dy lokalne z
¿u¿lowych miast powo³a³y
stowarzyszenie celem,
którego jest tak naprawdê
wyra¿anie swoich opinii
odnoœnie finansowania
budowy infrastruktury sta-
dionowej. Podoba siê pa-
nu ten pomys³?

- ¯ycie nauczy³o mnie te-
go, ¿e tam gdzie jest zbyt
du¿o decydentów, tam trud-
no o wypracowanie jednoli-
tego stanowiska. Rozu-
miem, ¿e miasta chc¹ mieæ
wp³yw na decyzje dotycz¹ce

wydatków z ich bud¿etów. I
to jest jasne, ale by³bym w
tej konkretnej materii
ostro¿ny. Liczê, ¿e stowarzy-
szenie bêdzie cia³em dorad-
czym, a nie do koñca
wp³ywaj¹cym na koñcowe
decyzje.
- Sk¹d te obawy?
- Ju¿ wyjaœniam. Wystar-

czy, ¿e w danym mieœcie
w³adza mo¿e - mówi¹c ogól-
nie - nie nad¹¿aæ za rozwo-
jem lub bêdzie wprost nie-
przychylna ¿u¿lowi i mo¿e
wtedy torpedowaæ ró¿ne cie-
kawe pomys³y na forum
ca³ej ligi. W takich sytua-
cjach ³atwo przerzuciæ w³as-
ne problemy na szerszy
plan, a nie skupiaæ siê na ich
rozwi¹zaniu. To jest na-
prawdê krucha materia. Nie
uwa¿am natomiast, ¿eby
wymagania infrastrukturalne
ze strony PGE Ekstraligi
by³y na kosmicznym pozio-
mie. Pamiêtajmy, ¿e liga
chce siê rozwijaæ, wesz³a z
produktem do telewizji i za
tym musz¹ iœæ prace pod-
nosz¹ce jakoœæ ogl¹dania
zawodów.
- Za tym id¹ koszty. W
Gorzowie potrzebna jest
poprawa oœwietlenia oraz
odwodnienie liniowe. Na
innych stadionach zapew-
ne te¿ znajduj¹ siê podob-
ne potrzeby?

- Akurat w Gorzowie
wspó³praca œrodowiska
¿u¿lowego z w³adzami jest
sprawna, poniewa¿ Stal jest
jedn¹ z wizytówek miasta.
Natomiast jest naturalnym,
¿e obiekty sportowe  corocz-
nie wymagaj¹ pewnych
nak³adów finansowych. W
jednym roku s¹ mniejsze, w
innym wiêksze. Rozumiem,
¿e dla niektórych ka¿da
kwota jest du¿a, ale patrz¹c
na zainteresowanie tym
sportem w mieœcie, jak i je-
go wp³yw na promocjê Go-
rzowa uwa¿am, ¿e warto in-
westowaæ w ¿u¿el. Zw³asz-
cza, ¿e jak wydamy teraz
okreœlone œrodki na po-
prawê oœwietlenia, to zosta-
nie to lata. Wiêksze proble-
my maj¹ inne oœrodki.
- Jakie?
- Niektóre posiadaj¹ stadio-

ny, które pod wzglêdem in-
frastruktury pamiêtaj¹ jesz-
cze dawne czasy lat 80. I
prezydenci tych miast mog¹
chcieæ wywieraæ naciski na
prezydentów miast posia-
daj¹cych ³adne obiekty, ¿eby
wstrzymywali oni dalszy roz-
wój. Tego najbardziej siê
obawiam, ale zobaczymy,
jak to siê wszystko pouk³ada.
- Dziêkujê za rozmowê.

Sport bez kibiców nie ma racji bytu
Z Markiem Grzybem, prezesem Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy

M. Grzyb: Akurat w Gorzowie współpraca środowiska żużlowego z władzami jest sprawna,
ponieważ Stal jest jedną z wizytówek miasta
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