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I coraz trudniej siê z tym
pogodziæ, choæ trzeba. Tak
samo trudno pogodziæ siê
z odejœciem ludzi, których
tylko siê zna³o, szanowa³o,
lubi³o… I byli kimœ
wa¿nym w ¿yciu miasta i
regionu. A w ostatnim cza-

sie, jakby siê zmówili, od-
chodz¹ jeden po drugim.
Ksi¹dz pra³at Witold An-
drzejewski, Karol Parno-
Gierliñski, Stanis³aw Li-
sowski…

Bardzo du¿o ich ró¿ni³o,
¿yli jakby w innych œwia-

tach i czym innym siê zaj-
mowali, ale mieli jedn¹
cechê, która ich ³¹czy³a.
Mieli w sobie pasjê, która
sprawi³a, ¿e nie przeszli
obok swojego ¿ycia. Oni
swoje ¿ycie dla siebie i dla
nas ciekawie, m¹drze i

piêknie prze¿yli, choæ ¿yli
w trudnych czasach. Nie
ka¿dy tak chce i potrafi.

Odeszli, a nam ¿yæ trzeba.
Na szczêœcie coœ po sobie
zostawili. Nie wszystek prze-
cie¿ umarli. Przynajmniej dla
tych, którzy pamiêtaj¹, coœ

im zawdziêczaj¹ i chc¹ z
tym ¿yæ. Wiêc ¿yjmy, ze
wszystkich si³ a¿ po kres
swych dni. Jesteœmy to sobie i
innym zwyczajnie winni. No i
po prostu warto ¿yæ. Tu i teraz,
bo innego wyboru nie mamy.

JAN DELIJEWSKI

P.S. Do listy tych, którzy
ostatnio odeszl i ,  ju¿ po
napisaniu tego tekstu,
dopisaæ muszê tak¿e Do-
rotê Kurmin. By³a dzien-
nikark¹ i przyjació³k¹ lu-
dzi w potrzebie. Mia³a 43
lata… 

Więc żyjmy, ze wszystkich
sił aż po kres swych dni
W okreœlonym wieku cz³owiek ma wiêcej przyjació³ i dobrych znajomych na cmentarzu ni¿ w ¿yciu. Taka jest kolej życia i umierania.
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Karol Parno-GierlińskiKsiądz prałat Witold Andrzejewski Stanisław Lisowski



w1.03.
1899 r. - uruchomiono połączenie
kolejowe przez most kolejowy na
Warcie i otwarto tzw. dworzec nad-
warciański, dziś perony 3 i 4 na
dworcu głównym. 
1967 r. - zlikwidowano komuni-
kację tramwajową na ul. Warszaw-
skiej od Podmiejskiej do Janic.
1998 r. - przy SP nr 20 w Gorzowie
otwarto największą i najnowocze-
śniejszą halę sportowo-widowi-
skową w mieście i województwie 
2002 r. - ZKS Stilon postawiono w
stan likwidacji.

w2.03.
1999 r. - Jan Majchrowski, dotych-
czasowy pełnomocnik rządu i p.o.
wojewoda został mianowany pierw-
szym wojewodą lubuskim.

w3.03.
1995 r. - zm. Janusz Słowik (54 l.),
działacz kultury w Sulęcinie i Gorzo-
wie, b. kierownik i naczelnik Wy-
działu Kultury i Sztuki UM (1971-
1977 i 1983-1995), b. zast. dyrekto-
ra Teatru im. Osterwy (1977-1978),
współtwórca i inicjator wielu przed-
sięwzięć kulturalnych w mieście,
m.in. Konfrontacji Fotograficznych,
Spotkań Teatralnych, Pomorskiej
Jesieni Jazzowej.
2009 r. - zm. Witold Karpyza (95 l.),
nauczyciel matematyki, działacz
harcerski, podróżnik, rysownik i pa-
miętnikarz.

w4.03
1941 r. - ur. Hubert Wagner, b. siat-
karz i trener, olimpijczyk, b. trener
siatkarzy Stilonu (1994-1995), zm.
13.03. 2002 r.
1995 r. - zm. Andrzej Wołkowski
(82 l.), b. reprezentant Polski w ho-
keju na lodzie, olimpijczyk, ostatni
trener hokeistów Stilonu (1974-
1982). 
2000 r. - zm. dr Kazimierz Szperka,
chirurg, b. dyrektor Wydziału Zdro-
wia UW (1975-1985) i dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego (1985-
1996); zm. w dniu 70. urodzin.
80. ur. obchodzi Edward Dębicki,
cygański kompozytor w Gorzowie,
twórca „Terno”.

w5.03.
1899 - zm. Hermann Paucksch (83
l.), syn tokarza, założyciel zakła-
dów mechanicznych w Gorzowie,
honorowy obywatel miasta, funda-
tor fontanny na Starym Rynku.

w6.03
1920 r. - ur. Józef Czerniewicz, foto-
graf, kombatant, współzałożyciel i
wieloletni prezes Gorzowskiego To-
warzystwa Fotograficznego (1973-
1983), kierownik Małej Galerii GTF,
zm. w 1997 r. 
1932 r. - ur. Kazimierz Tu-
miłowicz, sybirak, działacz
spółdzielczy, b. prezes PZGS w
Gorzowie (1965-1975), następnie
wiceprezes WZSR, b. przewod-
niczący PK FJN (1969-1972), ini-
cjator Związku Sybiraków w Go-
rzowie  i b. przewodniczący koła
miejskiego (2000-2006), zm. w
2008 r.
1991 r. - zm. Paweł Zacharek (74
l.), kapitan żeglugi śródlądowej, le-
gendarny przewoźnik na Warcie.  n
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- Zarówno w pierwszym
rozdaniu, jak i w drugim cho-
dzi³o nam o to, aby doceniæ
osobowoœci, które dokonuj¹
czegoœ wa¿nego, aby doce-
niæ wartoœæ dodan¹, któr¹ te
osoby naszemu miastu czy-
ni¹ - mówi³ Jan Delijewski
podczas Balu Kultury, Dzien-
nikarzy i Sportu, jaki odby³
siê w restauracji Symfonia
przy ul. Marcinkowskiego, a
którego czêœci¹ sta³o siê
wrêczenie nagrody Gorzo-
wianina Roku 2014. 

Nagrodê tê po raz drugi
przyzna³y si³y po³¹czone
trzech redakcji: portalu
www.echogorzowa.pl, Tele-
wizji TeleTop oraz redakcji
dwutygodnika „Strywald. Bli-
sko Ciebie”. Redaktor na-
czelny www.echogorzowa.pl
Jan Delijewski przypomnia³
tylko, ¿e po raz pierwszy na-
groda ta w piêciu dziedzi-
nach zosta³a przyznana w
ubieg³ym roku. Wówczas
laureatami zostali: w katego-
rii przedsiêbiorczoœæ - Jan
Kordacz; spo³eczeñstwo -
Augustyn Wiernicki; nauka i
edukacja - prof. PWSZ dr
hab. Pawe³ A. Leszczyñski;
kultura - Bogus³aw Dzieka-
ñski i sport - Zenon Mi-
cha³owski. 

W tegorocznych wyborach
kapitu³a nagrody w³aœnie o
laureatów z ubieg³ego roku
siê powiêkszy³a. I laureaci

mieli równowa¿ny g³os w wy-
borach, jak pierwsi cz³onko-
wie kapitu³y, czyli naczelny
{www.echogorzowa.pl}; Ro-
muald Liszka - dyrektor Tele-
Topu i Waldemar Strychanin
- prezes sieci farmaceutycz-
nej Strywaldu i fundacji wy-
daj¹cej dwutygodnik „Stry-
wald Blisko Ciebie”.

Tegoroczne nagrody „Go-
rzowianina 2014” trafi³y w
godne rêce. Przedsiêbiorc¹
roku zosta³ Wawrzyniec Zie-
liñski, szef firmy Poraj i mi-
êdzy innymi Karczmy Pod
£osiem, ale tak¿e zakrêcony

na punkcie choæby historii
miasta Gorzowa regionalis-
ta, który tworzy w³asn¹ ko-
lekcjê pami¹tek wielkoœci
gospodarczej miasta, który
ma misjê upamiêtniania
dobrych chwil zarówno histo-
rii Landsbergu, jak i powo-
jennego Gorzowa. - Jestem
maksymalnie wzruszony.
Przecie¿ za poprzedniej
w³adzy w mieœcie nikt nigdy
by nie pomyœla³, aby mnie w
jakikolwiek sposób uhonoro-
waæ - mówi³. 

W kategorii spo³eczeñstwo
nagroda trafi³a w rêce pani

Ewy Przybylskiej, animatorki
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Autyzmem. - Cieszê
siê bardzo, ¿e w koñcu w
Gorzowie ktoœ zobaczy³ i do-
ceni³ w³aœnie problem osób z
autyzmem - mówi³a.

W dziedzinie nauki i eduka-
cji laur przyznano prof. dr
hab. El¿biecie Skorupskiej-
Raczyñskiej, rektor Pañstwo-
wej Wy¿szej Szko³y Zawodo-
wej. Kapitu³a nagrody do-
strzeg³a profesurê
belwedersk¹ oraz doktorat
honoris causa Uniwersytetu
z Iwano-Frankowska. Bo te

dwa zaszczyty otrzyma³a
pani profesor w ubieg³ym
roku i dziêki nim sta³a siê
pierwszym naukowcem z
Gorzowa, który dosta³ takie
laury. Pani profesor osobi-
œcie byæ nie mog³a. Statu-
etkê oraz dyplom w jej imie-
niu odebra³ kanclerz uczelni,
Roman Gawroniak.

W dziedzinie kultury statu-
etkê odebra³a Alina
Czy¿ewska, aktorka i anima-
torka oraz twarz ruchu
spo³ecznego Ludzie dla
Miasta. Kapitu³a doceni³a jej
zaanga¿owanie na rzecz kul-
turowych dzia³añ alternatyw-
nych.

Natomiast w dziedzinie
sport nagroda posz³a w rêce
dr. Ryszarda Kulczyckiego.
Ikona polskiego, bo nie tylko
gorzowskiego, tenisa
sto³owego zosta³a doceniona
za ca³oœæ swoich dzia³añ. Bo
jak mówili organizatorzy -
nagradzaæ trzeba nie tylko
za bie¿¹ce rzeczy, ale i za
to, co siê dla kultury fizycz-
nej przez lata w tym mieœcie
zrobi³o. 

Organizatorem balu by³o
Miejskie Centrum Kultury i
Stowarzyszenie Promocji
Kultury Kamienica, a spon-
sorem  Galeria NovaPark.
Naszym laureatom osobiœcie
gratulowa³ i dziêkowa³ prezy-
dent Jacek Wójcicki.

RENATA OCHWAT

Gorzowianie Roku 2014
zostali nagrodzeni
Po raz kolejny przyznano tytu³y Gorzowianina Roku dla znacz¹cych osobowoœci ¿ycia miejskiego. 

Gorzowianie 2014 Roku. Stoją od lewej: R. Kulczycki, A. Czyżewska, E. Przybylska, prezy-
dent J. Wójcicki, W. Zieliński.
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

Zdołał przy tym spłacić 11
milionów zadłużenia wobec
swojego właściciela, którym
jest samorząd województwa.
Dokładnego bilansu finanso-
wego oficjalnie jeszcze nie
ma, bo – jak tłumaczy prezes
szpitala dr Piotr Dębicki – w tej
chwili trwa przygotowywanie
sprawozdania finansowego.
Spółka ma czas do końca
marca. 

- Bilans za ubiegły rok jest
ogólnie znany i są to wiado-
mości krzepiące. Z punktu wi-
dzenia członka rady nadzor-
czej mogę powiedzieć, że naj-
trudniejszy etap budowy
nowej formuły prawnej jest już
za nami a zarząd spełnia swo-
je zadania w 100 procentach –

mówi mecenas Jerzy Wier-
chowicz.

W ocenie prezesa Dębickie-
go oraz mec. Wierchowicza
przed szpitalem stoją kolejne
ważne zadania do realizacji.
W tym dalsze inwestycje oraz
ciągłe podnoszenie standardu
jakości usług. Już ruszyła mię-
dzy innymi wymiana ośmiu
wind, która odbywa się etapa-
mi i potrwa do lipca. Za całość
prac szpital zapłaci z własnych
środków, a będzie to kwota
dwóch milionów złotych.

- Najważniejszym naszym
celem na najbliższe miesiące
jest uzyskanie akredytacji ja-
kości ministra zdrowia – przy-
znaje prezes Piotr Dębicki. –
Droga ku temu jest wyboista,

wymaga ciężkiej pracy całej
załogi, a o tym jak trudno
uzyskać taką akredytację
świadczy fakt, że w naszym
województwie tylko szpital w
Międzyrzeczu ją posiada –
tłumaczy.

Jerzy Wierchowicz zwraca
uwagę, że w przypadku uzys-
kania akredytacji łatwiej bę-
dzie szpitalowi o kolejne środki
finansowe na rozwój czy
wyższy kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Akredy-
tacja jakości oznacza, że w
danej placówce zostały wypra-
cowane właściwe procedury
medyczne. W takim przypad-
ku pacjentom gwarantuje się
utrzymanie równej, wystanda-
ryzowanej jakości usług. Nie-

wiele placówek w kraju dopra-
cowało się takiego systemu,
bo jest to trudna sprawa do
realizacji. Na około tysiąca
szpitali dokumentem tym
może pochwalić się zaledwie
180 i to one stanowią polską
ekstraklasę.

Innym pilnym zadaniem
stojącym przez placówką jest
wdrożenie pakietu onkologicz-
nego. Realizacja tego zadania
wzbudza pewne obawy środo-
wisk lekarskich nie tylko w Go-
rzowie, ale w całym kraju. Jak
mówi Jerzy Wierchowicz, w
ocenie części lekarzy pakiet
ten nie zapewnia należytego
bezpieczeństwa pacjentom.
Prezes Dębicki dodaje, że nie
wie do końca jak ten pakiet

będzie funkcjonował, ale naj-
ważniejsze, że udało się
wzmocnić stan osobowy leka-
rzy.

- W chwili rozpoczynania
działalności w nowej formule
prawnej było o około 50 leka-
rzy mniej niż teraz – mówi pre-
zes. – Notujemy jeszcze pew-
ne braki, ale nie wpływają one
w sposób istotny na działalno-
ść placówki. Problemem za-
czyna być, z bliżej nieokreślo-
nych powodów, rosnący
szturm pacjentów na nasz
szpital. Większość oddziałów
pracuje na pełnych obrotach,
na niektórych nasze możli-
wości już się wyczerpują – za-
uważa. 

RB

Wyboista droga szpitala do jakości
Gorzowski szpital zakoñczy³ ubieg³y rok z dodatnim wynikiem finansowym. 



w7.03
1927 r. - ur. dr Jerzy Hrybacz, eko-
nomista, b. działacz opozycyjny, b.
radny WRN (1988-1990), Rady
Miejskiej (1994-2006), b. poseł
(1991-1993),  b. prorektor PWSZ
(2003-2007). zm. w 2013 r.

w8.03
1969 r. - po 11 latach kierowania
miastem Zenon Bauer (1913-2012)
został zmuszony do złożenia rezyg-
nacji; nowy przewodniczącym Pre-
zydium MRN został Jan Telec, były I
sekretarz KMiP PZPR. 
1975 r. - zm. Andrzej Kończak (75
l.), kupiec, powstaniec wielkopolski
i pionier miasta, założyciel sklepu
„Kaczorek”.
51. ur. obchodzi Dariusz Maciejew-
ski, trener gorzowskich koszykarek.

w9.03
2009 r. - rozebrane zostało kino „Ko-
pernik” działające w l. 1975-2007.
1999 r. - zm. Weronika Nowicka (91
l.), pionierka Gorzowa, pedagog,
choreograf działacz kultury, nauczy-
ciel tańca i rytmiki w gorzowskich
szkołach i placówkach kulturalnych. 

w10.03
1961 r. - decyzją ministra gospodar-
ki komunalnej zamknięty został ofi-
cjalnie poniemiecki cmentarz ewan-
gelicki przy ul. Walczaka, dziś park
Kopernika.
1900 r. - ur. Jan Lisowski, nauczy-
ciel, działacz sportowy, żołnierz AK i
pionier miasta, współorganizował
Miejskie Gimnazjum i Liceum (I LO)
i nauczyciel matematyki (1945-
1971), pionier gorzowskiego sportu,
propagator piłki ręcznej, koszyków-
ki, a zwłaszcza - tenisa ziemnego,
zm. w 1985 r.
1971 r. - zm. ks. Edmund Nowicki
(70 l.), biskup gdański, pierwszy ad-
ministrator apostolski w Gorzowie
(1945-1951)

w11.03
1939 r. - ur. Edward Borowski,
inżynier elektryk z EC, działacz
związkowy, współorganizator MKZ i
pierwszy przewodniczący Zarządu
Regionalnego NSZZ „Solidarność”,
działacz struktur podziemnych, zm.
w 1987 r.
1963 r. - zm. prof. dr Stanisław
Kirkor (58 l.), lekarz weterynarii,
badacz pszczół, twórca polskiej
apiopatologii i współorganizator
gorzowskiego środowiska nauko-
wego, od 1956 r. w Swarzędzu,
gdzie założył skansen pszczelar-
ski.

w13.03
1998 r. - gorzowscy i zielonogórscy
parlamentarzyści podpisali w Para-
dyżu dokument w sprawie organiza-
cji woj. lubuskiego.
86. ur. obchodzi Jerzy Baczkowski,
b. działacz partyjny i sportowy, b.
prezes OZLA w Gorzowie (1976-
1980), pierwszy prezes Klubu Olim-
pijczyka, ostatnio prezes Stowarzy-
szenia na Rzecz Pomocy i Bezpie-
czeństwa Dzieci i Młodzieży w
Gorzowie. 
60. ur. obchodzi Małgorzata Ko-
rzeniowska, łuczniczka, brązowa
medalistka paraolimpiady w Syd-
ney.                                               n
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Ksi¹dz Witold Andrzejewski
by³ najbardziej znanym i roz-
poznawalnym duszpasterzem
w Gorzowie. Decydowa³ o
tym niepospolity ¿yciorys
duszpasterza „Solidarnoœci”
oraz jego nakierowanie na
drugiego cz³owieka. Przez 25
lat by³ proboszczem parafii
przy ul. Mieszka I. Zanim zos-
ta³ ksiêdzem, by³ wybitnym
aktorem gorzowskiego Teatru
Osterwy, który jako jedyny
mia³ wierny fan-club, który do
koñca ¿ycia ksiêdza ¿a³owa³,
¿e jednak zamieni³ scenê na
ambonê.

Przysz³y pra³at i charyzma-
tyczny ksi¹dz Witold Andrze-
jewski urodzi³ siê w Kownie,
bo tam zawierucha wojenna
zagna³a pani¹ Jadwigê,
matkê Witolda. Urodzi³ siê 5
kwietnia 1940 roku. W tym
samym miesi¹cu sowieci za-
mordowali jego ojca w Katy-
niu. Ksi¹dz Andrzejewski jed-
nak wielokrotnie podkreœla³,
¿e choæ ojca nigdy nie zna³, to
jednak istnieje silna duchowa
wiêŸ w³aœnie pomiêdzy nimi.

Potem pani Jadwiga tu³a³a
siê z ma³ym Witkiem po kraju.
Drogi zawiod³y ich do
Wroc³awia, sk¹d jednak w
krótkim czasie UB ich wyrzu-
ci³o. - A jednak mieliœmy
szczêœcie, bo przecie¿ mogli
nas zwyczajnie rozstrzelaæ -
wspomina³ ksi¹dz Andrzejew-
ski.

Ostatecznie drogi zawiod³y
ich do £odzi i tam rodzina za-
kotwiczy³a na d³u¿ej. To tu
przysz³y pra³at skoñczy³ Lice-
um Ogólnokszta³c¹ce im.
Miko³aja Kopernika i tu dosta³
siê do szko³y teatralnej, dziœ
popularnej „Filmówki”.

Ale jak wiele razy opowia-
da³, nie chcia³ byæ aktorem, a
w ka¿dym razie o tym nie my-
œla³, ale jakoœ tak siê z³o¿y³o,
¿e w ogólniaku bra³ udzia³ w
ka¿dej akademii i ka¿dym wy-
darzeniu artystycznym i dziêki
temu mia³ w miarê przyzwoite
stopnie z matematyki, bo jak
sam o sobie mówi³, akurat z
tego przedmiotu by³ okrop-
nym os³em. Okolicznoœci
sprawi³y, ¿e nie dane by³o jed-
nak Witoldowi Andrzejewskie-
mu dokoñczyæ studiów. Ra-
zem z nim z ³ódzkiej szko³y
wylecia³ tak¿e Jan Nowicki.
On skoñczy³ szko³ê w Krako-
wie i tam zosta³, a Witold An-
drzejewski trafi³ do gorzow-
skiego Teatru Osterwy, który
po przerwie odradza³ siê na
nowo, jaka sta³a scena miej-
ska. - Szuka³em takiego teat-
ru, w którym móg³bym graæ i

który by³by sta³¹ scen¹. A Go-
rzów mi w³aœnie dawa³ tak¹
mo¿liwoœæ. I w³aœnie tu zro-
bi³em uprawnienia zawodowe
- wspomina³ nie raz. Na go-
rzowskiej scenie zagra³
wszystko, by³ i halabardni-
kiem, i ch³opcem od gnoju, co
jak podkreœla, by³o nawet in-
teresuj¹cym doœwiadcze-
niem. A¿ przyszed³ pamiêtny
1965 rok. To wtedy Witold An-
drzejewski, szalenie wówczas
popularny gorzowski aktor,
us³ysza³ g³os Boga. - Ja siê
przez pó³ roku wadzi³em z Bo-
giem, ¿e nie chcê byæ ksi-
êdzem - mówi³ wielokrotnie
przysz³y pra³at. I jak t³uma-
czy³, widaæ Bóg dobrze wie-
dzia³ co robi, bo ostatecznie
podj¹³ decyzjê o wyborze dro-
gi duchownego.

Przysz³y pra³at ukoñczy³
Wy¿sze Seminarium Duchow-
ne diecezji gorzowskiej. Po za-
koñczeniu studiów zosta³ skiero-
wany na wikariat do parafii przy
Mieszka I, do której zreszt¹ po
latach trafi³ jako proboszcz. Po-
tem by³ wikariat w parafii kated-
ralnej, najwa¿niejszym koœciele
diecezji. Nastêpnie króciutki epi-

zod przy ul. Stra¿ackiej i w ko-
ñcu 25 sierpnia 1989 roku zos-
ta³ proboszczem parafii przy ul.
Mieszka I, czyli tej, od której za-
czyna³ duszpastersk¹ pos³ugê
w Gorzowie. 

Kiedy zostawa³ probosz-
czem, ju¿ otoczony by³ s³aw¹
bezkompromisowego, uczci-
wego i odwa¿nego kap³ana. -
On by³ moim guru, jeszcze od
czasów liceum. Zaczê³o siê to
wszystko podczas naszych
warszawskich pielgrzymek.
Pamiêtam, ¿e przyje¿d¿ali-
œmy na kilka dni przed wyj-
œciem na Jasn¹ Górê, uczyli-
œmy siê œpiewaæ patriotycz-
nych i powstañczych
piosenek i potem 1 sierpnia
œpiewaliœmy je przy grobach
powstañców warszawskich.
To by³o takie niepojête. Go-
rzowski ksi¹dz, tu w Warsza-
wie robi takie rzeczy i to w ta-
kim czasie - opowiada ksi¹dz
Zbigniewa Samociak, by³y
d³ugoletni proboszcz gorzow-
skiej katedry. 

S³awê proboszcza wybudo-
wa³o tak¿e Duszpasterstwo
Akademickie, jakie ks. An-
drzejewski za³o¿y³ jeszcze w
katedrze. To wtedy dorobi³ siê
ksywki Szef, którym przez
ca³e ¿ycie zwracali siê do nie-
go jego duchowi wychowan-
kowie. Wœród nich nie brakuje
znanych gorzowian. 

To w³aœnie gorzowska ka-
tedra w noc stanu wojennego
w du¿ej mierze za jego

spraw¹ by³a oaz¹ wolnoœci.
To tu pó³ miasta gromadzi³o
siê na s³ynnych kazaniach
ksiêdza Andrzejewskiego. I
jak mówi prof. dr hab. Dariusz
A. Rymar, badacz dziejów
najnowszych Gorzowa, s³owa
kap³ana by³y skrupulatnie na-
grywane, przepisywane i ana-
lizowane. Do najs³ynniejszych
kazañ z tamtych lat nale¿a³o
to po œmierci ksiêdza Jerzego
Popie³uszki, w którym ksi¹dz
Andrzejewski snu³ przypusz-
czenie, ¿e kto wie, bo mo¿e
nastêpn¹ ofiar¹ systemu
bêdzie i on sam.

Ju¿ po prze³omie demokra-
tycznym, kiedy religia wesz³a
do szkó³, ksi¹dz proboszcz
zacz¹³ jej uczyæ w nie-
istniej¹cej dziœ Szkole Pod-
stawowej nr 8 przy ul.
D¹browskiego. Chcia³, bo
jak t³umaczy³, bardzo lubi³
m³odzie¿ i kontakt z nimi. W
tym samym czasie zosta³
duszpasterzem „Solidarno-
œci”, co akurat jest ³atwe do
zrozumienia, bo przez ca³¹
noc stanu wojennego wspie-
ra³ „Solidarnoœæ”, pomaga³ w
trudnych sytuacjach. To u
niego w parafii przechowy-
wany by³ sztandar gorzow-
skiej Solidarnoœci. Zosta³ te¿
duszpasterzem œrodowisk
kresowych, a nawet policji.  -
Policja sama o to poprosi³a.
To sta³o siê po œmierci mego
przyjaciela, ksiêdza Jana
Piku³y, proboszcza przy ul.

Czereœniowej - mówi³ ksi¹dz
Witold i ¿artowa³, ¿e taka jest
przewrotnoœæ losu. Bo naj-
pierw funkcjonariusze go
przeœladowali, a teraz po-
trzebuj¹ jego opieki ducho-
wej.

Ale charyzmatyczny pro-
boszcz by³ w pewien sposób
tak¿e duszpasterzem go-
rzowskiego œrodowiska arty-
stycznego. Bywa³ w teatrze i
Jazz Klubie Pod Filarami.
Przez kilka lat pracowa³ w
Radiu Gorzów, gdzie prowa-
dzi³ audycjê  „Anio³ Pañski”. 

Za zas³ugi dla miasta i jego
mieszkañców ksi¹dz Witold
Andrzejewski w 2007 roku,
roku 750. urodzin miasta zos-
ta³ Honorowym Obywatelem.
W tym samym roku zosta³ od-
znaczony Krzy¿em Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Pol-
ski za dzia³alnoœæ w Ruchu
Obrony Praw Cz³owieka i
Obywatela. Ponadto prezy-
dent RP Bronis³aw Komo-
rowski nada³ poœmiertnie œp.
pra³atowi Witoldowi Andrze-
jewskiemu za wybitne
zas³ugi w dzia³alnoœci na
rzecz przemian demokra-
tycznych w Polsce Krzy¿ Ko-
mandorski Orderu Odrodze-
nia Polski.

Ksi¹dz pra³at Witold An-
drzejewski spocz¹³ na
cmentarzu przy ul. ¯wirowej,
w grobie, w którym pocho-
wana jest jego matka. 

RENATA OCHWAT

Pół roku wadził się z Bogiem,
że nie chce być księdzem
30 stycznia 2015 r. po ciê¿kiej chorobie zmar³ ksi¹dz Witold Andrzejewski. Był wielką postacią w historii Gorzowa.

Ksiądz Witold Andrzejewski był najbardziej znanym i rozpoznawalnym duszpasterzem w Gorzowie. 
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Gorzowska katedra 
w noc stanu wojennego
w du¿ej mierze za jego

spraw¹ by³a oaz¹ 
wolnoœci.



w 14.03
1958 r. - na trasie Gorzów-Zielo-
na Góra pojawił się pierwszy au-
tobus marki „Leyland”; prze-
jeżdżał tę trasę w 2 godz. 15
min.; dotychczasowe „Stary”;
potrzebowały prawie 4 godzin.
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.
2006 r. - zm. Zdzisław Piaskow-
ski (73 l.), jubiler i b. piłkarz,
właściciel najstarszego sklepu
jubilerskiego w mieście, jeden z
piątki braci, grających niegdyś
w KS Warta.

w 15.03
1946 r. - po trzech tygodniach
podróży do Gorzowa przybył
transport ok. 500 repatriantów z
Pawłodaru w Kazachstanie. 
1985 r. - ur. Aleksandra Piot-
rowska, koszykarka AZS PWSZ,
złota medalistka MP juniorek
(2003), zm. podczas meczu w
2003 r. 
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.

w 16.03.
1965 r. - otwarto nowo zbudowa-
ny 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.  
68. ur. obchodzi Wojciech Mic-
kunas, syna Jana Mickunasa,
trener i popularyzator jeździect-
wa, olimpijczyk, właściciel oś-
rodka w Baczynie. 

w 17.03
1819 r. - spalił się po raz pierw-
szy wiatrak przy Krowim Gro-
dzie, od którego wzięła się na-
zwa ul. Wiatracznej.
1857 r. - konstruktor maszyn
Carl Jaehne wybudował fabrykę
maszyn na Frydrychowie, dziś 11
Listopada 157-164.
1982 r. - otwarto nową księgar-
nię wojewódzką przy ul. Hawe-
lańskiej 9-10, później otrzy-
mała imię Wł. Korsaka. 
2008 r. - zm. Marcin Balak
(66 l.), były komendant wo-
jewódzki OHP w Zielonej
Górze (1973-1976) i w Go-
rzowie, b. wiceprezydent
miasta (1984-1989) i b. dy-
rektor PWiK (1999-2006).
81. ur. obchodzi Jan Gabriel
Maria Kwilecki, wuefista, je-
den z pierwszych dyplomowa-
nych nauczycieli wf w Gorzo-
wie, potomek hrabiowskiej
rodziny dziedziców z Kwilcza. 
35. ur. obchodzi Michał Jeliń-
ski, wioślarz, b. mistrz olimpij-
ski i mistrz świata.                    n
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Zapisano w niej m.in.
powo³anie Uniwersytetu Lubu-
skiego. Niewiele  dni potem na
spotkaniu grupy polityków w
Zielonej Górze z rektorami Po-
litechniki Zielonogórskiej i
WSP postanowiono o
powo³ania Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. I powsta³ UZ.

Niedawno sejmik woj. lubu-
skiego przyj¹³ uchwa³ê, która
ma wspieraæ powo³anie Aka-
demii Gorzowskiej z
przy³¹czenia Zamiejscowego
Wydzia³u Kultury Fizycznej
poznañskiej AWF do
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej. Rektor AWF na
to: hola, moœci panowie i pa-
nie, nie tak prêdko. I Akade-
mia Gorzowska prêdko nie po-
wstanie. I nie dlatego, ¿e takie
jest widzimisiê poznañskiego
rektora profesora Jerzego
Smorawiñskiego. Na prze-
szkodzie stoj¹ bowiem
powa¿ne argumenty natury
formalno-prawnej, materialnej
i ludzkiej. Wygl¹da wiêc na to,
¿e lansowana mocno w ostat-
nim czasie droga na skróty do
akademii okaza³a siê œcie¿k¹

na manowce, szczególnie dla
pracowników AWF, a oni tam
siê wybraæ nie zamierzaj¹.
Przynajmniej przez najbli¿sze
trzy lata.

W tej sytuacji oczekiwa³bym
od rektora profesora Jerzego
Smorawiñskiego potwierdze-
nia ubieg³orocznej deklaracji o
w³asnej drodze gorzowskiego
wydzia³u do akademii poprzez
usamodzielnienie placówki i
utworzenie akademickiej
szko³y wy¿szej na dobry
pocz¹tek. Nic jednak takiego
nie zosta³o jednak przypo-
mniane. Mimo i¿ Gorzów
spe³ni³ oczekiwania poz-
nañskiej uczelni w tym zakre-
sie, kupuj¹c akademickie
obiekty i zasilaj¹c konto AWF
pieniêdzmi potrzebnymi na
dokoñczenie remontu budyn-
ku dydaktycznego przy ul.
Orl¹t Lwowskich. 

W najbli¿szych latach raczej
nie bêdzie wiêc w Gorzowie
ani samodzielnej akademii,
ani akademickiej szko³y
wy¿szej. 

I nie ma to mocnych?
JAN DELIJEWSKI

Zapomnijmy o wojewódz-
twie z dwoma równoprawny-
mi stolicami rozwijaj¹cym siê
harmonijnie i zgodnie. Za-
pomnijmy o tzw. umowie pa-
radyskiej i wszystkim, co siê z
ni¹ wi¹¿e, a nie zosta³o zapi-
sane konstytucji czy usta-
wach sejmowych. Mamy bo-
wiem ju¿ województwo zielo-
nogórskie w pe³nej krasie,
choæ oficjalnie nazywane da-
lej lubuskim. 

Gorzów, gorzowianie i go-
rzowscy politycy byli potrzeb-
ni jedynie do powstania tego
województwa i jego trwania,
ale ju¿ na zielonogórskich
warunkach. Teraz mamy zie-
lonogórski dyktat, którego
skutków na ró¿nych p³aszczy-
znach doœwiadczamy i
bêdziemy doœwiadczaæ  a¿
po kres tego województwa.
Raz zdobytej w³adzy i prze-
wagi Zielona Góra ju¿ nie
odda, choæby gorzowianie
prosili, grozili i ró¿ne rzeczy
opowiadali.

Odwo³anie ze stanowiska
wojewody Jerzego Ostroucha
i powo³anie na jego miejsce
Katarzyny Ososs jest tylko
przyk³adem i dowodem na
ostateczne przekreœlenie
tego, co leg³o u podstaw
powo³ania województwa.
Zielonogórska koteria partyj-
no-polityczna uzna³a, ¿e sko-
ro nie mo¿e ju¿ mieæ u siebie
urzêdu wojewody, to mo¿e
mieæ za to swojego woje-
wodê, który bêdzie na tyle lu-
buski, na ile mu pozwol¹. I co

z tego, ¿e wielu gorzowskich
polityków jest wrêcz oburzo-
nych tym co siê sta³o i dzieje?
Nie kiwn¹ przecie¿ palcem,
by coœ zmieniæ. Bêd¹ jedynie
zabiegaæ, by coœ nam
skapnê³o do Gorzowa, a jak
ju¿ skapnie, otr¹bi¹ to jako
osobisty lub partyjny sukces.
Bo id¹ wybory, bo maj¹ swoje
interesy, bo maj¹ coœ jeszcze
do ugrania lub stracenia…
Na pospolite ruszenie miesz-
kañców te¿ trudno liczyæ, bo
niby kto i jak mia³by je zorga-

nizowaæ? I wcale nie chodzi
tu o presti¿, dumê czy ambi-
cje. Gra idzie o rozwój, o
ostatnie takie pieni¹dze unij-
ne na inwestycje i prorozwo-
jowe dzia³ania, które za kilka
lat siê skoñcz¹, i kto na tym
wygra, ten bêdzie na d³ugie
lata urz¹dzony.

Na razie Zielona Góra pod
ka¿dym wzglêdem urz¹dza
siebie i to w trybie przyspie-
szonym. Przy naszej
milcz¹cej aprobacie.

LESZEK ZADROJÆ

Od pocz¹tku roku w ba-
rach mlecznych nie wolno
u¿ywaæ ¿adnych przypraw,
poza sol¹, bo strac¹ one
pañstwow¹ dotacjê, która
sprawia, ¿e by³o tam na ogó³
nie tylko smacznie, ale i ta-
nio. To konsekwencja „do-
precyzowania” ministerial-
nego rozporz¹dzenia z list¹
zakazanych w barach
mlecznych  produktów, jeœli
nie chc¹ straciæ dofinanso-
wania.

Spraw¹ tego absurdu
zajê³y siê ju¿ media w ca³ym
kraju. Pisz¹ o tym powa¿ne
gazety, œmiej¹ siê z tego w

radiu i telewizji, choæ sma-
koszom m.in. gorzowskiego
baru Agata wcale nie jest do
œmiechu. Ministerstwo Fi-
nansów obiecuje doprecy-
zowaæ „doprecyzowanie”, by
jednak potrawy w barach
mlecznych mia³y choæ
trochê smak potrawy przy-
prawionej nie tylko sol¹.
Mi³oœnicy barowego jedze-
nia g³oœno jednak nie pro-
testuj¹, jeszcze nie straj-
kuj¹, ale dziwi¹ siê i nadzi-
wiæ siê nie mog¹ tej
ministerialnej radosnej twór-
czoœci, która ma zohydziæ
jedzenie w barach mlecz-

nych. A mo¿e w³aœnie o to
chodzi³o, ¿eby zniechêciæ
naród do tanich zup, piero-
gów i naleœników serwowa-
nych z pañstwow¹ dop³at¹,
by pañstwo mog³o za-
oszczêdziæ, doprowadzaj¹c

w ten sposób do likwidacji
mlecznych barów? Bo prze-
cie¿ potrzebne s¹ tzw. œrod-
ki finansowe chocia¿by na
dop³aty dla górników, eme-
rytury s³u¿b mundurowych i
jak najbardziej prywatne ko-
lacje najwa¿niejszych
pañstwowych urzêdników
p³acone zza pomoc¹
s³u¿bowej karty. Przyprawy
w barach mlecznych mog¹
wiêc byæ znakomitym œrod-
kiem do tego celu.

Kiedy wchodziliœmy do
Unii Europejskiej, straszono
nas opowieœciami, ¿e UE
ureguluje i wyreguluje nam

tak wszystko, ¿e krzywizna
banana czy wielkoœæ ogórka
to bêdzie ma³e jajeczko w
porównaniu z tym, co nasz
czeka. No i mamy mleczno-
barowe jaja, ale nie jestem
przekonany, ¿e europejscy
urzêdnicy maj¹ coœ z nimi
wspólnego. Polski urzêdnik
te¿ przecie¿ potrafi! 

Na szczêœcie nikt nie zabro-
ni³ przychodziæ do baru mlecz-
nego z w³asnymi przyprawa-
mi. Dobrze o tym pamiêtaæ,
wybieraj¹c siê chocia¿by do
gorzowskiej Agaty na ul. Si-
korskiego. Smacznego!!!

JAN DELIJEWSKI

Wcale nie chodzi
tu o prestiż, dumę
czy ambicje
Zapomnijmy ju¿ o województwie lubuskim, bo go nie ma. 

Wojewoda dla lubuskiego wiele zrobić może…
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Samodzielnej akademii w Gorzowie  jak nie było,  tak nie będzie…
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Do akademii
droga na skróty
U zarania dziejów woj. lubuskiego na sesji sejmiku w
Gorzowie uchwalono strategiê rozwoju województwa. 

Dopóki rząd RP nie pozwoli  trochę popieprzyć
Przepraszam, ale to s¹ jakieœ jaja i to mocno przesolone! 
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w18.03
1962 r. - powstała Spółdzielnia In-
walidów „Warta”, wówczas SI
„Emeryt”.
1929 r. - ur. Christa Wolf z d. Ihlen-
feld, córka landsberskiego kupca,
światowej sławy pisarka niemiecka,
autorka m.in. powieści „Wzorce
dzieciństwa” i „Rozmyślania nad
Christą T.”, poświęconych młodości
spędzonej w Gorzowie, zm. w 2011 r. 
85. ur. obchodzi Zbigniew Czarnuch,
nauczyciel, witnicki działacz regio-
nalny, założyciel słynnej zielonogór-
skiej drużyny „Makusynów”, od
1981 r. ponownie w Witnicy,
założyciel Towarzystwa Przyjaciół
Witnicy i inicjator powołania Stowa-
rzyszenia „Pro Europa Viadrina”,
autor licznych publikacji historycz-
nych

w19.03.
1955 r. - W Gorzowie uruchomiony
został po raz pierwszy silnik żużlo-
wy, skonstruowany m.in. przy
udziale Kazimierza Wiśniewskiego
(1925-1996), dzięki tej konstrukcji
Stal mogła zostać zgłoszona do roz-
grywek II ligi żużlowej.
2007 r. - bazar znad Warty został
przeniesiony na nowe targowisko
przy ul. Cichońskiego.
68. ur. obchodzi Marek Piechocki,
brat Juliusza, poeta i meloman,
propagator muzyki.
66. ur. obchodzi Klara Rawicz-Li-
pińska, artysta-plastyk, organiza-
torka i pierwszy dyrektor Liceum
Plastycznego w Gorzowie (1994-
2004).

w21.03.
1937 r. - ur. Benedykt Wiśniewski,
b. prezydent Gorzowa (1984-1985),
organizator i dwukrotny prezes SM
„Górczyn” (1979-1984 i 1988-
2005), zm. 2014 r.
Urodziny obchodzą:
70. ur. obchodzi Stanisław Adam-
ski, b. piłkarz i trener, wychowanek
Stilonu”, b. trener Stilonu i GKP
(1979, 1981. 1999-2000), a po 2008
- żeńskiej drużyny TKKF Stilon. 

w22.03.
2004 r. - Tomasz Kucharski i Robert
Sycz zostali w Atenach po raz wtóry
mistrzami olimpijskimi w dwójce
podwójnej. 
44. - ur. obchodzi Marzena Wieczo-
rek, aktorka gorzowska.

w24.03.
1995 r. - zm. Bolesław Kasierski
(80 l.), kolejarz i pionier Drezden-
ka, sędzia piłkarski, b. członek
zarządu PZPN i GOZPN w Gorzo-
wie (1976-1991), przewodniczący
Okręgowego Kolegium  Sędziów
(1981-1984).  
55. ur. obchodzi Marek Robak,
nauczyciel historii, dyrektor Lice-
um Katolickiego.
54. ur. obchodzi Jerzy Ostrouch,
były wojewoda lubuski, ostatni
wojewoda gorzowski (1998).

w25.03.
1992 r. - bullą ,,Totus Tuus Polo-
niae Populus” papież Jan Paweł II
przemianował diecezję go-
rzowską na diecezję zielonogór-
sko-gorzowską z siedzibą w Zielo-
nej Górze. n
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- Sk¹d wziê³o siê wiêc prze-
konanie, ¿e wystarczy zgoda
w³adz poznañskiego AWF na
przekazanie gorzowskiego
wydzia³u do PWSZ i bêdzie
mo¿na utworzyæ akademiê?

- OdpowiedŸ wprost by³aby
bardzo trudna, ale wszyscy
wiemy, jakie jest zachowanie
ró¿nych œrodowisk w okresach
kampanii wyborczych, a tych
ostatnio nie brakuje. Z regu³y
politycy tylko w niewielkiej
czêœci wype³niaj¹ swoje wybor-
cze obietnice i zapewne nigdy
nie zainteresowali siê
dog³êbnie, jak¹ drogê trzeba
pokonaæ do utworzenia akade-
mii. Byæ mo¿e zamieszanie
wynika te¿ z nadmiernego
optymizmu, jaki siê pojawi³, kie-
dy przywo³ano casus Akademii
Sztuki w Szczecinie. Tam by³a
jednak wyj¹tkowa sytuacja, kie-
dy zezwolono na utworzenie
akademii, choæ jednostka mia³a
jeden wydzia³ z uprawnieniami
do doktoryzowania, ale otrzy-
ma³a vacatio legis na
powo³anie drugiego takiego
wydzia³u. Uczelnia mia³a po-
nadto silne wsparcie w parla-
mentarzystach, którzy niemal
jednog³oœnie przyjêli uchwa³ê
powo³uj¹c¹ akademiê. W na-
szym przypadku teoretycznie
mo¿na by³oby spróbowaæ
,,przepchn¹æ’’ temat przez
sejm, ale czy lubuscy pos³owie
byliby na tyle silni, ¿e doprowa-
dziliby do drugiego takiego
wyj¹tku? W czasie najbli¿szych
dwóch kampanii wyborczych
jest to nierealne. Ponadto na
pewnym etapie pojawi³ siê nie-
jasny dokument interpretacyjny
ministra nauki i szkolnictwa
wy¿szego dotycz¹cy wcielenia
lub przy³¹czenia jednej jedno-
stki uczelnianej do drugiej. W
zesz³ym tygodniu dosta³em
jasn¹ odpowiedŸ, z której wyni-

ka, ¿e nie ma znaczenia, jak to
nazwiemy, ale w ka¿dym przy-
padku jednostka wcielana do
drugiej z automatu traci prawo
do doktoryzowania i musi
nast¹piæ ponowna weryfikacja.
A ta trwa od kilku do kilkunastu
miesiêcy.
- Wiemy, jakie warunki trze-
ba w przypadku Gorzowa
spe³niæ, ¿eby staraæ siê o
powo³anie akademii, ale jak
to mia³oby wygl¹daæ tech-
nicznie?

- Maj¹c przygotowany pa-
kiet odpowiednich dokumen-
tów, z których jednoznacznie
wynika, ¿e zainteresowane
jednostki spe³niaj¹ kryteria
potrzebne do powo³ania aka-
demii, nale¿y wyst¹piæ z po-
selskim wnioskiem. Potem
trzeba ten pomys³ obroniæ
podczas posiedzenia sejmu
w taki sposób, ¿eby
pos³owie przyjêli odpowied-
ni¹ uchwa³ê. Ale tu muszê
jeszcze zwróciæ uwagê na
istotn¹ rzecz. W przypadku
po³¹czenia naszego wydzia³u
z PWSZ nowa uczelnia nie
bêdzie mog³a liczyæ na finan-
sowe wsparcie z bud¿etu
pañstwa, jakie otrzymuj¹ jed-
nostki powsta³e w wyniku
po³¹czenia dwóch uczelni na
okres piêciu lat. Tu s³owo
uczelnia jest s³owem kluczo-
wym. Gorzowski wydzia³ nie

jest uczelni¹ i konsekwencje
tego s¹ brutalne. To w
bud¿ecie miasta musz¹ byæ
zaplanowaæ pewne œrodki na
rozwój akademii. W tej spra-
wie bêdê niebawem rozma-
wia³ z prezydentem Jackiem
Wójcickim.
- Po okresie pewnych pro-
blemów dzisiaj poznañski
AWF stoi na mocnym grun-
cie. Po co w takiej sytuacji
pozbywaæ siê gorzowskie-
go wydzia³u i os³abiaæ
presti¿ uczelni w krajowej
hierarchii? 

- Prawd¹ jest, ¿e dziêki wy-
dzia³owi gorzowskiemu jako
uczelnia jesteœmy mocniejsi.
Wskazuj¹ na to liczby. W
ca³ej strukturze AWF pracuje
400 osób, z czego sto w Go-
rzowie. W tym 50 nauczycieli
akademickich i to ma pewien
wp³yw na potencja³ ca³ej
uczelni, która w skali kraju
ma okreœlon¹ wartoœæ. I to
równie¿ powinno braæ siê
pod uwagê w trakcie ró¿nych
dyskusji. Jesteœmy jednak
gotowi do przekazania go-
rzowskiego wydzia³u w struk-
turê nowej jednostki uczelnia-
nej, jak¹ ma byæ akademia,
choæ na tym presti¿owo stra-
cimy. Chcemy wyjœæ na prze-
ciw spo³ecznemu oczekiwa-
niu i uczestniczyæ w stworze-
niu mocnej jednostki w
Gorzowie, bo taka jest tu po-
trzeba, zw³aszcza w obliczu
ni¿u demograficznego. Ale
musimy zrobiæ to na zasa-
dach zgodnych z prawem.
Wa¿ne s¹ te¿ kierunki, które
bêd¹ rozwijane. Powinno siê
postawiæ na kierunki maj¹ce
du¿e zainteresowanie wœród
studentów i daj¹ce im szansê
na pracê w przysz³oœci. O tym
równie¿ nale¿y dyskutowaæ. 

RB

w trzy pytania do...

- Poœrednictwo partner-
skie to coœ w rodzaju biura
matrymonialnego?

- Biura matrymonialne
g³ównie kojarz¹ siê ze starymi
pannami i kawalerami poszu-
kuj¹cymi wspó³ma³¿onka.
Taka forma siê prze¿y³a. Od
kilku lat obserwujemy ogrom-
ny rozwój internetowych ser-
wisów randkowych. Nikt nie
przyznaje siê do korzystania z
ich ofert, a wed³ug statystyk
liczba korzystaj¹cych roœnie
lawinowo. Poœrednictwo part-

nerskie to skuteczna odpo-
wiedŸ na wspó³czesne czasy.
Obecnie ¿ycie przyœpiesza do
tego stopnia, ¿e trudno znaleŸæ
chwilê na wybranie ¿yciowego
partnera. Dotyczy to ludzi w
ka¿dym wieku, którym doskwie-
ra samotnoœæ, mimo ¿e na polu
zawodowym odnosz¹ znaczne
sukcesy. Niedawno dosta³am
odrêczny, d³ugi list od starszej,
70-letniej pani. Opowiada³a, ¿e
ogromnie dokucza jej samo-
tnoœæ i poszukuje partnera
wy³¹cznie w celu towarzyskim.

- Jak mo¿na takim oso-
bom pomóc?

- Uwa¿amy, za zupe³nie nor-
malne i naturalne  powierza-
nie naszego zdrowia i ¿ycia
specjalistom. Jest to po-
wszechnie akceptowane i dzi-
wimy siê, je¿eli ktoœ z proble-
mami zdrowotnymi  fizycznymi
lub psychicznymi nie korzysta
z pomocy specjalistów. Tym-
czasem dobór partnerów po-
zostawiamy w³asnemu wyczu-
ciu, co czêsto koñczy siê sa-
motnoœci¹. Dlaczego wiêc  tak

wa¿nej w ¿yciu sprawy nie po-
wierzyæ specjalistom?
- Na jakiej podstawie od-
bywa siê kojarzenie partne-
rów?

- Moja praca jest wielop³asz-
czyznowa. Korzystam z
osi¹gniêæ psychologii, peda-
gogiki i socjologii. Niezwykle
wa¿ne jest jak najlepsze zro-
zumienie potrzeb osoby po-
szukuj¹cej partnera lub part-
nerki oraz jej oczekiwania wo-
bec drugiej osoby.

RAR

- Co siê kryje pod nazw¹
Agroturlot, za któr¹ pan
stoi?

- Dotychczas by³a to nazwa
strony internetowej, która
przyjê³a siê nie tylko w œrodo-
wisku lotniczym, a prezen-
tuj¹cej m.in. wydarzenia na
naszym lotnisku w Trzebiczu
Nowym ko³o Drezdenka. Od
niedawna pod t¹ nazw¹ kryje
siê ju¿ spó³ka. Jej prezesem
jest Mariusz Kaczmarek i do-
syæ mocno rozszerzyliœmy
dzia³alnoœæ nie tylko lotnicz¹.
- Na czym polega to roz-
szerzenie?

- Przede wszystkim oferuje-
my hangarowanie samolotów
ultralekkich i motolotni.
Czêsto ich w³aœciciele nie
maj¹ co z nimi zrobiæ, szcze-
gólnie w okresie zimowym. W
Trzebiczu Nowym mo¿na sko-
rzystaæ z hangaru, a do tego z
fachowego serwisu technicz-
nego. Mo¿na oczywiœcie ko-
rzystaæ z pasa startowego.
Wa¿n¹ spraw¹ dla wielu po-
siadaczy statków powietrz-
nych jest to, ¿e za wszelkie
us³ugi otrzymuj¹ fakturê.
Poza tym oferujemy komple-
ksowe szkolenia lotnicze.
Za³atwiamy wszystko od kur-
su poprzez specjalistyczne
badania lekarskie po egza-
min. Wspó³pracujemy z firm¹
Salt Aviation i dziêki temu
mo¿na u nas zrobiæ tak¿e
uprawnienia na œmig³owce.
Ci¹gle myœlimy o przysz³oœci i
rozwijamy siê. W zwi¹zku z
tym chcemy niebawem zorga-
nizowaæ szkó³kê modelarsk¹
dla m³odzie¿y.
- Co Agroturlot oferuje
osobom niezainteresowa-
nym lotnictwem?

-  Nie trzeba koniecznie do
nas przylatywaæ samolotem
lub motolotni¹. Mamy ofertê
dla ka¿dego. Organizujemy
konferencje i  ró¿ne spotkania
plenerowe, w tym integracyj-
ne dla firm i turystów indywi-
dualnych. Warto pamiêtaæ, ¿e
wokó³ Trzebicza Nowego roz-
ci¹gaj¹ siê piêkne tereny
Puszczy Noteckiej. Jest to raj
dla przyrodników, myœliwych,
wêdkarzy i oczywiœcie grzy-
biarzy. Zapewniamy noclegi,
wy¿ywienie i takie atrakcje,
jak wspólne ogniska, mo¿li-
woœæ podró¿y bryczk¹ i sania-
mi, jazdê konn¹, wycieczki ro-
werowe i piesze a nawet loty
balonem i skoki spadochro-
nowe.  Mo¿na wypo¿yczyæ
samochód i zwiedzaæ nim
okolice.  Partnerem spó³ki
jest zlokalizowany na lotnisku
Air Camp wyspecjalizowany
w organizacji dyskotek i za-
baw. Organizujemy tak¿e kuli-
gi, jeœli tylko jest œnieg. Mo¿na
zagraæ w tenisa ziemnego lub
sto³owego, bilard lub bule. Po-
siadamy tak¿e basen i
si³owniê. Mo¿emy  organizo-
waæ obozy kondycyjne dla
sportowców. 

RAR

Można u nas zrobić
także uprawnienia
na śmigłowce
Ryszard Chwalisza, przedsiębiorcy i organizatora
pikników lotniczych Trzebiczu Nowym
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Długi list od starszej, siedemdziesięcioletniej pani
Justyny Banaszak-Rycharskiej, która  prowadzi biuro pośrednictwa partnerskiego 

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

W budżecie miasta muszą być
środki na rozwój akademii 
Prof. Jerzego Smorawińskiego, rektora AWF w Poznaniu
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w26.03.
1980 r. - w Klubie Nauczyciela w
Gorzowie powstał Gorzowski Klub
Szaradzistów „Atena”.
2001 r. - zawiązało się Stowarzy-
szenie Wodniaków Gorzowskich
„Kuna” w celu m.in. rekonstrukcji
zabytkowego lodołamacza „Kuna”
z 1884 r. 
78. ur. obchodzi Anna Szymanek (-
Lange), artystka-plastyk, ceramik,
która w 1979 r. przeniosła się z
Zielonej Góry do Gorzowa.

w27.03
1947 r. - kra zerwała tymczasowy,
drewniany most kołowy na Warcie
w Gorzowie; poczta uruchomiła ko-
munikację łodzią motorową do
swego urzędu nr 2 przy Grobli; do 5
kwietnia zbudowano kładkę przez
rzekę
1945 r. - ur. Wiesław Strebejko,
artysta plastyk, scenograf i
reżyser, plakacista, zasłużony dla
kultury gorzowskiej, zm. w 1994
1955 r. - ur. Aleksander Maciejew-
ski, aktor gorzowski, zm. w 2007 r.

w28.03.
1945 r. - grupa operacyjna z
Wągrowca powołała polską admi-
nistrację w Gorzowie z burmist-
rzem Piotrem Wysockim na czele.
1998 r. - Rada Miejska nadała pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II i Floria-
nowi Kroenke, pierwszemu staroś-
cie w Gorzowie, tytuły honorowego
obywatela miasta. 
69. ur. obchodzi prof. dr hab. Bog-
dan J. Kunicki, działacz kultury,
pracownik naukowy AWF, b. pro-
dziekan (1987-1990) i b. prorektor
(1999-2004). 

w29.03.
1998 r. - zm. Kazimierz Lisiewicz
(59 l.), b. piłkarz zielonogórski,
następnie trener, wielokrotny
szkoleniowiec Stilonu i GKP (1971,
1988, 1991, 1992-1993, 1996-
1997).
Urodziny obchodzą:
57. ur. obchodzi Alicja Czecho-
wicz-Bukańska, plastyk amator,
łuczniczka, wielokrotna medalist-
ka mistrzostw Europy i świata,
uczestniczka igrzysk paraolimpij-
skich w Atenach.

w30.03.
1909 r. - uliczne latarnie gazowe
zaopatrzono w zdalne zapalniki.
1998 r. - zm. Ryszard Świątkiewicz
(64 l.), były siatkarz, jeden z twór-
ców gorzowskiej siatkówki, szkole-
niowiec siatkarzy  Unii i Stilonu
Gorzów, którzy pod jego kierownic-
twem w 1961 i 1987 r. awansowali
do ekstraklasy. 

w31.03.
1973 r. - oddano do użytku nową li-
nię tramwajową na ul. Kazimierza
Wielkiego z mijanką przy ul. Okrzei
i nową pętlą przy ul. Czarnieckie-
go; była to trzecia pętla tramwajo-
wa w mieście.
1973 r. - w Gorzowie oddano do
użytku pętlę tramwajową na  Pias-
kach.
1945 r. - ur. Zygmunt Dolinkie-
wicz, nauczyciel wf w SP nr 9 i 15,
wychowawca kilku pokoleń piłka-
rzy ręcznych, zm. w 1993 r. n

KALENDARIUM
Marzec 2015

Sprawa, zg³oszona przez ro-
dzinê jako zaginiêcie, okaza³a
siê zaplanowanym zabój-
stwem. Policjanci odnaleŸli
cia³o zamordowanego, a pod
zarzutem dokonanie zbrodni
zatrzymali syna ofiary i jego
kolegê. Prokurator przedstawi³
zatrzymanym zarzuty. Obyd-
wu grozi kara nawet do¿ywot-
niego pozbawienia wolnoœci.  

Przypadkiem zaginiêcia
mieszkañca Miêdzyrzecza
policjanci zajêli siê w marcu
2014 roku. Wówczas ¿ona 57-
letniego mê¿czyzny zg³osi³a,
¿e od kilku tygodni nie ma z
nim kontaktu. Policjanci z Ko-
mendy Powiatowej rozpoczêli
ustalenia w tej sprawie, a po
kilku miesi¹cach nabrali pew-
noœci, ¿e wydarzenie to mo¿e
mieæ inny charakter. Do
dzia³añ œledczych z Miêdzy-
rzecza w³¹czyli siê funkcjona-
riusze Wydzia³u Kryminalne-
go KWP w Gorzowie. Po kil-
ku miesi¹cach wspólnej
pracy nast¹pi³ prze³om. Pro-
wadz¹cy sprawê potwierdzili,
¿e 57-latek nie przebywa na
terenie Niemiec, lecz naj-
prawdopodobniej zosta³ za-
mordowany. 

Od tego momentu postêpo-
wanie prowadzone by³a dwu-
torowo. Z jednej strony nadal
trwa³y czynnoœci realizowane
w sprawie zaginiêcia, z dru-
giej policjanci docierali do ko-
lejnych informacji potwier-
dzaj¹cych wersjê zabójstwa.
W dzia³aniach wykorzystywa-
no wiedzê i doœwiadczenie
s³u¿b kryminalnych oraz no-
woczesne techniki operacyj-
ne. 

Praca œledczych przynios³a
efekt w styczniu tego roku.
Policjanci potwierdzili infor-
macjê o miejscu, w którym
zosta³o ukryte cia³o zamordo-
wanego mê¿czyzny. Okaza³o

siê, ¿e do zbrodni dosz³o w
rodzinnym domu ofiary. Po
zabójstwie zw³oki 57-latka
przeniesiono do piwnicy.
Wszystko wskazuje, ¿e praw-
dopodobnym oprawc¹ by³
syn nie¿yj¹cego, a w dokona-
niu zabójstwa pomaga³ jego
kolega. Wed³ug ustaleñ œled-
czych przestêpstwo by³o
przygotowywane przez kilka
tygodni. Obydwaj podejrze-
wani mê¿czyŸni zostali za-
trzymani przez policjê i
us³yszeli zarzut dokonania
zabójstwa. Za pope³nienie tej
zbrodni grozi im kara nawet
do¿ywotniego pozbawienia
wolnoœci. n

Zamordowany
przez syna we
własnym domu
Policjanci z KP w Miêdzyrzeczu i KWP w Gorzowie wspólnie rozwi¹zali
zagadkê znikniêcia 57-letniego mê¿czyzny. 
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Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl

Doskona³e rozpoznanie ope-
racyjne oraz czynnoœci wyko-
nane przez tych samych poli-
cjantów pozwoli³y zwalczyæ
kolejne mechanizmy prze-
stêpcze. Policjanci dotarli do
jednej z podgorzowskich miej-
scowoœci. Ich ustalenia wska-
zywa³y, ¿e w jednym z po-
mieszczeñ gospodarczych
znajduje siê uprawa marihua-
ny. Pocz¹tkowo nic nie wska-
zywa³o, ¿e ta informacja mo¿e
zostaæ potwierdzona.   

Wstêpne czynnoœci nie na-
prowadza³y œledczych na trop.
Ale doœwiadczenie policjantów
w zwalczaniu przestêpczoœci
narkotykowej wziê³o górê.
Wiedzieli oni, ¿e w³aœciciele
plantacji zawsze próbuj¹
dobrze ukryæ zabroniony pra-
wem proceder. Dlatego
dok³adnie sprawdzali miejsca,

gdzie uprawa mo¿e siê znaj-
dowaæ. To siê op³aci³o. Pod
pod³og¹ jednego z pomiesz-
czeñ znajdowa³a siê piwnica.
Wejœcie by³o dobrze zakamuf-
lowane. Na blasze, która
zas³ania³a i zagradza³a wej-
œcie, znajdowa³ siê ciê¿ki
sprzêt rolniczy. W odkrytym

pomieszczeniu policjanci
ujawnili 19 donic z krzewami
marihuany. Przy tym tak¿e
profesjonalny sprzêt, który
gwarantowa³ optymalne wa-
runki do wegetacji tych roœlin:
oœwietlenie, wentylatory, grzej-
niki, rury wentylacyjne.
Wszystko zosta³o dok³adnie
opisane podczas przeprowa-
dzonych przez policjantów
oglêdzin i zabezpieczone. Po-
nadto policjanci zabezpieczyli
kilkanaœcie tysiêcy z³otych. Z
roœlin tych mo¿na by uzyskaæ
blisko pó³ kg marihuany o
czarnorynkowej wartoœci 25
tysiêcy z³otych. Do sprawy
zosta³ zatrzymany 25-latek.
Przeprowadzono z nim czyn-
noœci procesowe i zarzut
zwi¹zany z upraw¹ konopi in-
dyjskich. Grozi mu za to do 3
lat pozbawienia wolnoœci. n

Kiedy po kilku minutach
wróci³a, pojazdu ju¿ nie
by³o. Sta³o siê w jednej z
ma³ych miejscowoœci woj.
lubuskiego Pod sklep pod-
jecha³a kieruj¹ca vw polo.
Kobieta pozostawi³a klu-
czyki w stacyjce i w³¹czony
silnik, sama natomiast
wesz³a do sklepu zrobiæ za-
kupy. Wystarczy³a krótka
chwila, by okazjê wyko-
rzysta³ nieznany sprawca.
Wsiad³ do samochodu i od-
jecha³. W ten sposób
mieszkanka powiatu ¿ar-
skiego straci³a warte 3,5
tys. auto. Pamiêtajmy, ¿e
tak postêpuj¹c, nara¿amy
siê nie tylko na utratê mie-
nia, ale równie¿ na mandat.
Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt.
1 Ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym zabrania siê
kieruj¹cemu oddalania siê
od pojazdu, gdy silnik jest
w ruchu. 

Zadbajmy o swoje w³asne
mienie, aby nie staæ siê
ofiar¹ przestêpstwa. Wy-
starczy chwila, aby z³odziej
skorzysta³ z okazji i zabra³
nasze rzeczy. Do prze-
stêpstw dochodzi naj-
czêœciej, kiedy na chwilê
stracimy z oczu nasze mie-
nie. Z³odziej wykorzysta sy-
tuacjê, kiedy np. pozostawi-
my tylko na chwilê telefon
na stoliku lub torebkê w ba-
rze, kiedy udajemy siê do
toalety lub z³o¿yæ zamówie-
nie. Równie¿ znane s¹ licz-
ne przypadki, kiedy pozos-
tawiamy niezabezpieczony
rower, czêsto z zakupami w
koszyku. Tylko na chwilê
wchodzimy do sklepu lub na
pocztê, a kiedy wracamy ju¿
go nie ma. Pamiêtajmy, tyl-
ko nasze w³asne postêpo-
wanie, przezornoœæ i czuj-
noœæ sprawi, ¿e nikt nas nie
okradnie! n

W tej sprawie policjanci
skierowali wniosek do
s¹du, ale kierowca prawa
jazdy nie straci³. Powód?
Nie posiada³ uprawnieñ.
27-letni mieszkaniec woje-
wództwa dolnoœl¹skiego na
odcinku S3 miêdzy Gorzo-
wem a Skwierzyn¹, gdzie
obowi¹zywa³o ograniczenie
prêdkoœci do 120 km/h, po-
rusza³ siê z szybkoœci¹ 185
km/h. Policjanci chcieli
sprawdziæ prawo jazdy.
Niestety nie by³o to

mo¿liwe. I przyczyn¹ nie
by³o roztargnienie, przez
które 27-latek zapomnia³
dokumentu z domu. On po
prostu uprawnieñ do kiero-
wania nie posiada. Lekce-
wa¿¹cy stosunek kierowcy,
który stwierdzi³, ¿e prawo
jazdy nie jest mu potrzebne
do jazdy, rozpatrzony
bêdzie przez s¹d. Mê¿czyz-
na odpowie zatem przed
s¹dem za przekroczenie
prêdkoœci o 64 km/h oraz
jazdê bez uprawnieñ. n

Złodziej wsiadł
do samochodu
i odjechał
Kobieta pozostawi³a samochód z w³¹czonym
silnikiem, a sama posz³a po zakupy. 

Uprawiał konopie indyjskie
w ukrytej piwnicy
Donice z krzewami marihuany odkryli w piwnicy policjanci zwalczaj¹cy
przestêpczoœæ narkotykow¹ z KM Policji w Gorzowie. 
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Nie stracił prawa
jazdy, bo go nie miał
Gorzowscy policjanci zatrzymali na trasie S3
kierowcê, który porusza³ siê z prêdkoœci¹
185 km/h. 
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- Coraz czêœciej spotykam
siê z opiniami, ¿e naj-
wiêksz¹ si³¹ napêdow¹
ka¿dej firmy s¹ ludzie, ich
umys³y i serca. Czy obecny
rynek, jak i sami pracodaw-
cy potrafi¹ z tego ludzkiego
potencja³u korzystaæ?

- Na pewno w³aœciciele firm,
jak i kadra zarz¹dzaj¹ca prag-
nie, aby ich pracownicy wyka-
zywali siê zaanga¿owaniem w
pracy, pozytywn¹ energi¹, wy-
konywali dobrze swoje obo-
wi¹zki. ¯eby jednak by³o to
mo¿liwe, trzeba potrafiæ
zarz¹dzaæ pracownikami. Nie-
stety, nie wszyscy  to potrafi¹.
Nadal, choæ na szczêœcie co-
raz rzadziej, obserwujemy
stosowanie starych, nieefek-
tywnych metod zarz¹dzania
poprzez lêk, strach, wymu-
szanie. W obecnych realiach
serc ludzkich takimi
dzia³aniami nie poruszymy.
Jest tak¿e druga strona me-
dalu, czyli pracownicy.
Czêsto wybieraj¹ oni pracê,
która nie jest zwi¹zana z ich
powo³aniem, zainteresowa-
niami, predyspozycjami.
Je¿eli ktoœ wykonuje pracê,
której nie lubi, to nawet jak
pracodawca stworzy opty-
malne warunki zarz¹dzania,
niewiele to wniesie do wydaj-
noœci takiego pracownika.
Dlatego najwa¿niejsza jest
w³aœciwa rekrutacja pracow-
ników. To na tym poziomie
nale¿y zwróciæ uwagê nie tyl-
ko na kompetencje, ale oso-
bowoœæ  kandydatów. Odpo-
wiednia rekrutacja stanowi
bazê do zbudowania spraw-
nie dzia³aj¹cej firmy.
- Wasza firma oferuje rów-
nie¿ us³ugê coachingu biz-
nesowego. Co rozumiemy
pod tym pojêciem?

- Tak, jesteœmy jedyn¹ firm¹
w regionie œwiadcz¹c¹ tego
typu wyspecjalizowane us³ugi
dla kadry zarz¹dzaj¹cej.  Sam
coaching ma swoje korzenie
w psychologii sportu. To tam
najpierw odkryto moc indywi-
dualnej pracy nad swoim po-
tencja³em, ale i ograniczenia-
mi, które sami sobie w
g³owach tworzymy. Mówi¹c
najproœciej, coaching bizneso-
wy to indywidualny trening
zwiêkszania umiejêtnoœci
zarz¹dzania we wszystkich
jego aspektach, poprawy sku-
tecznoœci dzia³ania oraz
osi¹gania celów. Coraz wiêcej
firm inwestuje w rozwój kadry
zarz¹dzaj¹cej, przek³adaj¹c
popularn¹ wajchê ze szkoleñ
na indywidualny coaching,
daj¹cy wiêcej korzyœci. Szko-
lenia s³u¿¹ przekazywaniu
wiedzy, coaching zaœ rozwija-
niu indywidualnego poten-
cja³u, umiejêtnoœci. S³owem

budowaniu i rozwijaniu same-
go siebie.
- Specjalizujecie siê w re-
krutacjach na stanowiska
mened¿ersko-kierownicze i
specjalistyczne. Jakich pra-
cowników dzisiaj praco-
dawcy najchêtniej poszu-
kuj¹?

- Gospodarka Gorzowa
opiera siê na przemyœle, dla-
tego najwiêkszym zaintereso-
waniem ciesz¹ siê pracownicy
specjalizuj¹cy siê w szeroko
rozumianych procesach pro-
dukcyjnych. Najbardziej po-
szukiwani s¹ in¿ynierowie,
specjaliœci logistyki, technolo-
dzy, programiœci. Ale dzisiaj
nie wystarcz¹ same kwalifika-
cje merytoryczne, równie
wa¿na jest pasja, motywacja
do pracy. Z tym bywa ró¿nie, a
pracodawcy zwracaj¹ na to
coraz wiêksz¹ uwagê. Szu-
kaj¹ ludzi chc¹cych siê rozwi-
jaæ, zaanga¿owanych w roz-
wój firmy i lojalnych. Wa¿na
jest te¿ znajomoœæ jêzyków
obcych. Bez tego wiele dróg
do zrobienia kariery zawodo-
wej jest zamkniêtych. Je¿eli
mamy okreœlone kompetencje
zawodowe wzmocnione zna-
jomoœci¹ jêzyków, zawsze po-
radzimy sobie na rynku pracy.
I od razu powiem, ¿e tacy
kandydaci maj¹ naprawdê
spore szanse nie tylko na
znalezienie pracy, ale tak¿e
na uzyskanie dobrych warun-
ków finansowych. Wbrew
obiegowym opiniom, w Go-
rzowie mo¿na dobrze zaro-
biæ. Spotka³am siê ju¿ ze
stawkami europejskimi, do-
chodz¹cymi do 10 tysiêcy
z³otych netto. Dotyczy to
oczywiœcie osób o
najwy¿szych kwalifikacjach.
- Gorzowski rynek pracy
jest bardziej rynkiem pra-
cownika czy pracodawcy?

- Nasza firma zajmuje siê
nie tylko rekrutacj¹ pracowni-
ków na stanowiska specjalis-
tyczne i kierowniczo-
menad¿erskie, ale równie¿ w
ramach tzw. pracy tymczaso-
wej rekrutujemy pracowników
szczebla produkcyjnego na
potrzeby nie tylko gorzow-
skich firm, lecz te¿ z regionu
Polski zachodniej. I mog³abym
œmia³o stwierdziæ, i¿ powoli
obserwujemy rynek pracowni-
ka, a  potrzeby pracodawców
s¹ naprawdê spore. K³opot w
tym, ¿e brakuje chêtnych do
pracy. Pomimo, ¿e wynagro-
dzenia rosn¹. Przez to musi-
my rekrutowaæ pracowników z
regionu, którzy s¹ dowo¿eni
do gorzowskich firm z miej-
scowoœci po³o¿onych w pro-
mieniu 70-80 km. W tej chwili
mamy okres wiêkszego spo-
koju, ale zaraz nadejdzie

wiosna i zainteresowanie pra-
codawców zatrudnieniem po-
nownie wzroœnie.
- Skoro w Gorzowie po-
szukiwani s¹ pracownicy
ró¿nych szczebli przygoto-
wania zawodowego, dlacze-
go nie ma to prze³o¿enia na
rozwój gospodarczy mias-
ta?

- Problem tkwi w strukturze
gospodarczej Gorzowa. Nie
mamy zbyt wielu firm zaawan-
sowanych technologicznie,
posiadaj¹cych  dzia³y rozwoju,
badañ, innowacji, które gene-
ruj¹ wysokop³atne miejsca
pracy. Nie jesteœmy te¿ mias-
tem kwitn¹cej  ma³ej i œredniej
przedsiêbiorczoœci. Dominuj¹
u nas zak³ady o charakterze
prostej, czêsto manualnej pro-
dukcji. W takich przedsiêbior-
stwach pewnej bariery w wy-
sokoœci wynagrodzeñ nie
mo¿na przeskoczyæ, bo kon-
kuruj¹ z nami inne kraje o ni-
skich kosztach pracy, np.
S³owacja, Rumunia, nie wspo-
minaj¹c o krajach azjatyckich.
Ale my ca³y czas szukamy wy-
kwalifikowanych pracowników,
ka¿dego szczebla, na dobrze
p³atne stanowiska, wystarczy
przes³aæ nam swoje CV. 
- Gorzowskie szko³y i
uczelnie dobrze przygoto-
wuj¹ m³odych ludzi do wej-
œcia na rynek pracy?

- Dopasowanie oferty szkó³
do potrzeb rynku pracy jest
ogólnopolskim problemem.
Gdyby porównaæ statystki
bezrobocia, w jakich zawo-
dach mamy najwiêcej bezro-
botnych, to pokrywaj¹ siê one
z ofert¹ szkó³. Podobnie
wygl¹da to w przypadku pra-
cowników wy¿szego szczeb-

la. Kiedy spojrzymy na
przyk³ad na ofertê gorzowskiej
PWSZ, zauwa¿ymy, ¿e dopie-
ro od kilku lat s¹ czynione tam
starania zmierzaj¹ce do roz-
wijania kierunków technicz-
nych. Przez lata stawiano na
humanistów, na przyk³ad spe-
cjalistów w zakresie admini-
stracji europejskiej, dla któ-
rych nie ma za bardzo miejsc
pracy. 
- Do tego zapewne docho-
dzi emigracja zawodowa.
Do Niemiec czy Anglii z Go-
rzowa najczêœciej chyba
wyje¿d¿aj¹ specjaliœci wy-
sokiej klasy? 

- Tak i to w ró¿nych zawo-
dach zarówno w wyspecjalizo-
wanych, jak i robotniczych, ale
s¹ to osoby o poszukiwanych
kwalifikacjach: rzeŸnicy, spa-
wacze, stolarze. Dzisiaj dla
wielu  pracowników nie ma
znaczenia, czy bêd¹ praco-
wali w Gorzowie, Kostrzynie,
S³ubicach czy Berlinie. ¯eby
to jednak nie zabrzmia³o zbyt
pesymistycznie, otrzymujemy
te¿ zapytania  od pracowni-
ków, którzy chc¹ powróciæ zza
granicy do Gorzowa i wtedy
szukamy dla nich ciekawej
oferty. 
- A system szkoleñ zawo-
dowych jest w³aœciwie do-
bierany do aktualnych po-
trzeb rynku pracy?

- Z tym wiêkszych proble-
mów nie ma, gdy¿ mamy sze-
rok¹ ofertê szkoleniow¹
p³atn¹, wzglêdnie bezp³atne
unijne formy dokszta³cania.
Pytanie tylko, na ile takie do-
szkalanie jest przekonuj¹ce
dla pracodawców? Szkolenia,
dodatkowe studia podyplomo-
we s¹ wa¿ne jako uzupe³nie-

nie g³ównego wykszta³cenia.
Du¿e znaczenie ma osobo-
woœæ kandydata, jego rozwój
mentalny. Je¿eli dany kandy-
dat nie wie, co chce robiæ, nie
wie nawet, w czym dobrze siê
czuje, to ca³y pakiet skoñczo-
nych kursów, studiów na nie-
wiele mu siê przyda. S¹
m³odzi ludzie, którzy koñcz¹
dwa kierunki studiów, do tego
podyplomówkê i nadal nie
wiedz¹, w czym czuj¹ siê naj-
lepiej. Z drugiej strony s¹ oso-
by dynamiczne, zdetermino-
wane, które œwietnie czuj¹ siê
w okreœlonej bran¿y, osi¹gaj¹
dobre wyniki i taki kurs tylko
wzbogaca ich  wiedzê, po-
zwala na rozwiniêcie skrzyde³
i w efekcie wy¿sze zarobki.
- Czy nasze rodzime firmy
zwracaj¹ uwagê na budo-
wanie systemu komunikacji
wewnêtrznej oraz kreowa-
nia wizerunku pracodawcy?

- Na pewno du¿e firmy o to
dbaj¹. Jest to praca d³ugofalo-
wa, u podstaw a nie tylko do-
raŸna w razie gwa³townych
potrzeb, bo pojawia siê pro-
blem z pozyskaniem pracow-
ników. Najwa¿niejsze w kreo-
waniu wizerunku jest budowa-
nie kultury organizacyjnej w
firmie, dobór i rozwój kadry
zarz¹dzaj¹cej, która w
umiejêtny sposób zarz¹dza
pracownikami.
- Co nale¿y przez to rozu-
mieæ? 

- W pierwszej kolejnoœci
stworzenie optymalnych wa-
runków pracy, gdy¿ opinia o
firmie jest budowana nie
ró¿nymi dzia³aniami marketin-
gowymi, ale poprzez pracow-
ników. I to zarówno obecnych,
jak te¿ by³ych. Szanowany,
doceniany pracownik jest
g³ównym nosicielem pozytyw-
nej opinii o swoim przedsi-
êbiorstwie. Trzeba umieæ roz-
stawaæ siê te¿ z pracownikami
w taki sposób, ¿eby oni rów-
nie¿ wyra¿ali siê pozytywnie o
by³ym pracodawcy. Pozosta³e
dzia³ania, o których wspomi-
na³am, s¹ oczywiœcie wa¿ne,
ale niewystarczaj¹ce.  Podob-
nie jest w przypadku mniej-
szych firm, choæ tam  trudniej
jest budowaæ profesjonalne
systemy kreowania wizerun-
ku. Niemniej w³aœciciele mog¹
zrobiæ wiele, ¿eby o ich firmie
dobrze mówiono na rynku.
Musz¹ najpierw odpowiedzieæ
sobie na pytanie, jak wyko-
rzystaæ ludzki potencja³ do bu-
dowy marki firmy, jako atrak-
cyjnego pracodawcy? 
- Grozi nam niedobór pra-
cowników ze wzglêdu na
ni¿ demograficzny?

- Jako spo³eczeñstwo sta-
rzejemy siê, zmniejsza siê
liczba osób w wieku produk-

cyjnym, a d³ugoterminowe
tendencje  nie s¹ optymistycz-
ne. Wed³ug prognoz demo-
grafów ju¿ za piêæ lat w Pol-
sce bêdzie o 700 tysiêcy
mniej ludzi w wieku produkcyj-
nym. Ucierpi równie¿ na tym
województwo lubuskie. Obec-
nie na rynek pracy wchodz¹
roczniki z ni¿u demograficz-
nego. I za piêæ lat bêdzie ich
mniej o kolejne 100 tysiêcy w
skali kraju. Zacznie natomiast
przybywaæ osób starszych,
emerytów. Konsekwencj¹ ta-
kich spadków mo¿e byæ
ucieczka pracowników z re-
gionów o s³abym przemyœle,
co z kolei ograniczy
przyci¹ganie nowych inwesto-
rów. W tej chwili, gdyby w Go-
rzowie pojawi³ siê inwestor
oferuj¹cy tysi¹c miejsc pracy
by³by ogromny problem ze
znalezieniem pracowników.
- W Polsce czêsto s³yszy-
my, ¿e trzeba stawiaæ na
m³odych, bo s¹ œwietnie
wykszta³ceni. A co z 50-lat-
kami, których najwiêksz¹
zalet¹ jest doœwiadczenie? 

- W Polsce nie zawsze doce-
niamy doœwiadczenie, ale na
korzyœæ starszych roczników
niebawem zacznie dzia³aæ
wspomniany ni¿ demograficz-
ny. Ja bym na miejscu 50-lat-
ków nie za³amywa³a r¹k, lecz
robi³a wszystko, ¿eby pokazaæ
swoj¹ atrakcyjnoœæ. W tym
wieku mo¿na jeszcze siê do-
szkalaæ, uczyæ siê jêzyków
obcych, ale wa¿na jest poko-
ra. Nie mo¿na ¿yæ w prze-
œwiadczeniu, ¿e skoro przez
ca³e dotychczasowe ¿ycie za-
wodowe zarabia³em na pozio-
mie dobrej œredniej krajowej,
to teraz nie przyjmê pracy,
je¿eli stawka bêdzie ni¿sza.
Trzeba dostosowaæ siê do po-
wsta³ej sytuacji i najpierw udo-
wodniæ nowemu pracodawcy
swoj¹ wartoœæ. Pracodawcy
potrafi¹ to doceniæ. Wa¿ne do
tego jest zachowanie pozy-
tywnego nastawienia do œwia-
ta, ludzi. Jeœli w nowej pracy
zobacz¹, ¿e jesteœmy zgorzk-
niali, sfrustrowani, to nie
mo¿emy liczyæ na cuda. Zda-
rza siê nam rekrutowaæ osoby
w wieku grubo ponad 50 lat,
co daje nam  mnóstwo satys-
fakcji. Swoj¹ drog¹, i te s³owa
kierujê do pracodawców, naj-
bardziej efektywne s¹ zespo³y
mieszane. Z³o¿one z pracow-
ników m³odych i doœwiadczo-
nych oraz z kobiet i mê¿czyzn.
M³odym czasami brakuje
wywa¿enia emocjonalnego,
starszym zapa³u, odrobiny
szaleñstwa. I w takich ze-
spo³ach mo¿na te cechy fajnie
³¹czyæ.
- Dziêkujê za rozmowê.

n

Pracownik każdego szczebla 
pilnie poszukiwany
Z Edyt¹ Hubsk¹, wspó³w³aœcicielk¹ firmy IDEA HR Doradztwo Personalne, rozmawia Robert Borowy

Edyta Hubska, współwłaścicielka firmy IDEA HR Doradztwo
Personalne
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Tak o Witoldzie Karpyzie
opowiadaj¹ ci, co go pami-
êtaj¹ i wspominaj¹. Gorzo-
wscy harcerze, nauczyciele i
wychowankowie. 

- By³ wspania³ym cz³owie-
kiem. Osob¹ o wielu pasjach,
oddanym swoim idea³om -
mówi¹ gorzowscy instruktorzy
Zwi¹zku Harcerstwa Polskie-
go, jego wychowankowie i
kontynuatorzy jego stylu ¿ycia
i pracy. 3 marca mija szósta
rocznica jego œmierci.

Pochodził z Kresów

Witold Karpyza urodzi³ siê
28 sierpnia 1913 roku we wsi
Zienowce, niedaleko Ciere-
szek, Krasnego Grodu, Were-
jek. To dzisiejsze Kresy
Wschodnie, Ziemia Wo³ko-
wyska, ziemie utracone po II
wojnie œwiatowej, kolebka i
macierz druha Witka, jak
przez lata go nazywali jego
podkomendni i przyjaciele.
Skoñczy³ najpierw szko³ê po-
wszechn¹, potem trafi³ w 1930
roku do Seminarium Nauczy-
cielskiego w Œwis³oczy, a po
jego likwidacji koñczy³ edu-
kacjê w seminarium w Grod-
nie. Skoñczy³ je w 1936 roku i
otrzyma³ dyplom nauczyciela
szko³y powszechnej. Zaraz po
seminarium zacz¹³ pracê w
szkole im. Józefa Pi³sudskie-
go w Rosi.

Od samego pocz¹tku kulty-
wowa³ swoj¹ wielk¹ pasjê, ja-
kim by³ rysunek i malarstwo.
Utrwala³ g³ównie kresowe
krajobrazy. Sztuki tej uczy³ siê
na trwaj¹cej trzy lata letniej
szkole malarstwa, która
dzia³a³a w s³ynnym Liceum
Krzemienieckim na Ukrainie
(tam, gdzie urodzi³ siê Juliusz
S³owacki i po dziœ jest jego
muzeum). Po wybuchu II woj-
ny œwiatowej i zajêciu Rosi
przez Sowietów Witold Karpy-

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

Żołnierz i harcerz

Od pocz¹tku wojny dzia³a³ w
podziemnych strukturach woj-
skowych, w szeregach Armii
Krajowej. By³ komendantem
Rosi. Skoñczy³ nawet Szko³ê
Podchor¹¿ych. Ludzie, którzy
go pamiêtali z tamtych cza-
sów, podkreœlali, ¿e by³ bar-
dzo odwa¿nym ¿o³nierzem i
œwietnym organizatorem. Pod
koniec wojny, decyzj¹ kierow-
nictwa Polskich Si³ Zbrojnych
w Londynie, zosta³ odznaczo-
ny Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
z Mieczami i otrzyma³ wojsko-
wy stopieñ podporucznika.
Równoczeœnie te¿ dzia³a³ jako
harcerz. Przeszed³ wszystkie
szczeble harcerskiej drabiny -
od zwyk³ego skauta, a¿ do in-
struktorskich insygniów.

Po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej jak wielu Polaków z
Kresów musia³ opuœciæ kraj
rodzinny. Losy przywiod³y go
do Gorzowa Wielkopolskiego.
I tu od pierwszych chwil wzi¹³
siê energicznie do pracy -
w³¹czy³ siê w ruch tworz¹cy
polsk¹ szko³ê a tak¿e harcer-
stwo.

Najpierw uczy³ plastyki, a po
ukoñczeniu matematyki na
Uniwersytecie Pedagogicz-
nym w Gdañsku uczy³ w³aœnie
tego przedmiotu. I jak pami-
êtaj¹ go uczniowie - by³ zna-
komitym wyk³adowc¹.

Poza prac¹ zawodow¹ zaj-
mowa³ siê aktywnie dzia³alno-
œci¹ harcersk¹, by³ komen-
dantem gorzowskiego Hufca
ZHP w latach 1948-1949.
Poza tym za³o¿y³ m.in. Od-
dzia³ Polskiego Towarzystwa

Turystycznego, by³ jego pierw-
szym prezesem, a tak¿e jed-
nym z za³o¿ycieli Gorzowskie-
go Oddzia³u Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego. Po
zmianach w 1956 r. zosta³ po-
nownie wybrany na funkcjê
komendanta hufca, ale odmó-
wi³ przyjêcia poczwórnego ko-
mendanckiego srebrnego
sznura. Jednak przez lata bar-
dzo aktywnie wspomaga³ œro-
dowisko harcerskie, wspiera³
te¿ harcerstwo na Kresach.

W roku 1973 po 37 latach
pracy pedagogicznej uda³ siê
na emeryturê i przez d³ugi
okres czasu pracowa³ w bib-
liotece pedagogicznej w Go-
rzowie. W ci¹gu ca³ego ¿ycia
Witold Karpyza ani na chwilê
nie zapomnia³ o swych stro-

nach ojczystych, o kraju
Wo³kowyskim.

Pisał całe życie

Jego wielk¹ pasj¹, jedn¹ z
wielu, by³a historia Ziemi
Wo³kowyskiej. Bada³ jej dzie-
je, opiera³ siê na wielu
ró¿nych Ÿród³ach rozsianych
w licznych archiwach Polski,
Bia³orusi, Litwy, a tak¿e w pra-
cach naukowych i kronikar-
skiej literaturze.

Zostawi³ po sobie 27 tomów
rêkopisów, po czêœci póŸniej
wydanych, które zawieraj¹
historiê Wo³kowyska i powiatu
wo³kowyskiego oraz oko³o
300 grafik i akwarel, na któ-
rych s¹ przedstawione zabytki
architektoniczne i historyczne
Ziemi Wo³kowyskiej i okolic.

Oprócz wymienionych tomów
monografii Witold Karpyza
zostawi³ cztery tomy wspom-
nieñ, które przekaza³ bibliote-
ce Ossolineum we Wroc³awiu.
Witold Karpyza jest równie¿
autorem licznych prac histo-
rycznych dotycz¹cych Ziemi
Gorzowskiej.

Witold Karpyza by³ cz³owie-
kiem bardzo zdyscyplinowa-
nym, który z ogromn¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ podchodzi³ do
ka¿dego zadania, którego siê
podejmowa³. Niesamowicie
pracowity, niestrudzony publi-
cysta i naukowiec codziennie
siada³ do biurka, by zapisaæ
chocia¿by jedn¹ linijkê kroniki
rodzimej Wo³kowyszczyzny.
¯eby byæ bardziej wydajnym,
w wieku 92 lat opanowa³
obs³ugê komputera! Bo trzeba
pamiêtaæ, ¿e jego
przes³aniem by³o has³o - dzieñ
bez zapisania choæby jednej
linijki, dniem straconym.

Witold Karpyza by³ te¿
dobrym duchem organizacji
spo³ecznej Stowarzyszenie
Rodzin Ziemi Wo³kowyskiej z
centrum w Gdañsku, która w
1995 r. wyda³a album jego
rysunków z krótkimi i nie-
zwykle rzetelnymi notkami
historycznymi pt. „Z teki ry-
sunkowej Witolda Karpyzy -
Zabytki Ziemi Wo³kowyskiej”.
Staraniem Przemys³awa Mi-
kusiñskiego z Lêborka zos-
ta³y wydane tomy artyku³ów
Witolda Karpyzy pt. „Ziemia
Wo³kowyska”.

Pisa³ tak¿e fantastyczne
gawêdy - opowiadania, jakich
nie mo¿e zabrakn¹æ na ¿ad-
nej porz¹dnej harcerskiej
zbiórce czy te¿ obrzêdowym
ognisku. Te miniaturki harcer-
skiego stylu ¿ycia, choæ
trochê straci³y na aktualnoœci,
jeœli chodzi o realia, nadal s¹
szalenie aktualne, jeœli chodzi

o wymowê wychowawcz¹ i
ideow¹.

Raz skautem, całe życie
skautem

To skautowskie zawo³anie
druh Witold realizowa³ przez
ca³e ¿ycie. Wierny idea³om lor-
da Roberta Baden-Powella
uczy³ ich swoich nastêpców i
wychowanków. Nigdy nie
za³o¿y³ w³asnej rodziny. Pyta-
ny o przyczyny, nie zdradza³
Ÿród³a swego wyboru. By³ ak-
tywny prawie do koñca. Przez
wiele lat mieszka³ przy ul. Si-
korskiego, w 1992 r. prze¿y³
wypadek samochodowy -
potr¹ci³o go auto i od tej pory
by³ unieruchomiony. Do koñca
¿ycia mieszka³ w Domu Po-
mocy Spo³ecznej. Opiekowali
siê nim miêdzy innym harc-
mistrz Bogdan Zalewski i œp.
harcmistrz Sylwester Kuczy-
ñski.

Za swoj¹ bardzo bogat¹
dzia³alnoœæ zarówno niepo-
dleg³oœciow¹, jak i harcersk¹
oraz wychowawcz¹ i wydaw-
nicz¹ odznaczony by³ Srebr-
nym Krzy¿em Zas³ugi z Mie-
czami, Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski,
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Me-
dalem Komisji Edukacji Naro-
dowej, Krzy¿em Armii Krajo-
wej, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
dla Zwi¹zku Harcerstwa Pol-
skiego.

Odszed³ na Wieczn¹ Wartê
3 marca 2009 roku i pocho-
wany jest w Kwaterze
Zas³u¿onych na cmentarzu
komunalnym w Gorzowie.
Odszed³ wielki cz³owiek, wiel-
kiego formatu, kompletnie
nieskupiony na sobie, nakie-
rowany na drugiego cz³owie-
ka. Takim w³aœnie pamiêtaj¹
go ci, którzy poznali trochê
bli¿ej.

RENATA OCHWAT

Witold Karpyza był komendantem gorzowskiego Hufca ZHP
w latach 1948-1949
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Druh Witold, człowiek wielu zalet 
i  niezwykłych pasji
Harcerz, pisarz, kronikarz Ziemi Wo³kowyskiej, gawêdziarz, nauczyciel, wychowawca. A przede wszystkim wspaniały człowiek.
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Ju¿ 1 maja 1945 roku na sta-
dionie przy ul. Myœliborskiej
odby³ siê mecz pi³karski, który
ju¿ wtedy sta³ siê symbolem
czegoœ nowego. Dru¿yna pol-
skich kolejarzy zmierzy³a siê z
zespo³em z³o¿onym z fronto-
wych ¿o³nierzy Armii Radziec-
kiej.

Takie by³y oficjalne narodziny
sportu na Ziemi Lubuskiej.
Jednym z najwybitniejszych
jego organizatorów i krzewicie-
li by³ Pawe³ Macierzewski,
cz³owiek, którego zas³ug trud-
no przeceniæ.

Urodzi³ siê w 1917 roku w
W¹growcu. W 1932 roku
wst¹pi³ do Robotniczego Klubu
Sportowego Nielba, w którym
gra w pi³kê no¿n¹, biega na
krótkich i œrednich dystansach,
p³ywa kajakiem i namiêtnie bo-
ksuje. Jest sportowcem
wszechstronnym i ciekawym
œwiata. Nie wystarcza mu ak-
tywnoœæ ograniczaj¹ca siê do
dba³oœci o w³asn¹ tê¿yznê fi-
zyczn¹ i swój rozwój sportowy.
Na specjalnych kursach zdo-
bywa uprawnienia instru�ktora
boksu i lekkiej atletyki. Jego
dalsz¹ karierê sportow¹ i
pracê w starostwie przerywa
wojna.

Kampania wrzeœniowa... nie-
wola pod Sochaczewem... ba-
taliony robocze... szpital i po-
wrót do rodzinnego W¹grow-
ca.

Teraz chodzi o przetrwanie.
Jednym ze sposobów jest
uprawianie sportu. Jak?
Gdzie? Najlepiej w pobliskim
lesie. Tu graj¹ w pi³kê, biegaj¹
po œcie¿kach i zawziêcie bo-
ksuj¹. Ca³y czas bacz¹c na to,
by Niemcy ich tam nie nakryli.
Czêsto musz¹ siê salwowaæ
ucieczk¹. Raz nie zd¹¿yli.
Pi³ka i rêkawice bokserskie
staj¹ siê powodem aresztowa-
nia pod zarzutem... szpiego-
wania. Na szczêœcie, po
dwóch dniach t³umacze�nia,
odzyskuj¹ wolnoœæ z przykaza-
niem na drogê, ¿e jeœli te spot-
kania siê powtórz¹, to stan¹
pod œcian¹ i bêdzie po nich.
Praca w karnych grupach ro-
boczych, które w czasie wol-
nym od normalnej pracy
kopa³y rowy, okopy ma ich wy-
leczyæ ze sportu. Nie wyle-
czy³a...

Po wyzwoleniu W¹growca,
odpowiadaj¹c na apele nowej
w³adzy zostaje kolejarzem,
choæ z kolej¹ nigdy wczeœniej
nie mia³ nic wspólnego. Trzeba
by³o pomóc w organizo�waniu i
normalizowaniu ¿ycia na tere-
nach wyzwolonych, co le¿a³o
w interesie walcz¹�cych wojsk

radzieckich i polskich. Szcze-
gólnie wa¿ne by³o sprawne
funkcjonowanie transportu ko-
lejowego, systematycznie nisz-
czonego przez cofaj¹ce siê od-
dzia³y niemiec�kie oraz naloty
bombowe. Nie waha³ siê ani
przez chwilê.

17 lutego 1945 roku jest w
18-osobowej grupie kolejarzy
kierowanej przez W³ady�s³awa
Zastro¿nego, która otrzymuje
polecenie s³u¿bowego wyjaz-
du na Ziemie Zachod�nie, do
polskiego ju¿ Gorzowa, gdzie
maj¹ za zadanie uruchomiæ
komunikacjê kolejow¹ na tra-
sie Krzy¿-Kostrzyn. 19 lutego
po 48-godzinnej podró¿y do-
cieraj¹ do celu, akurat w mo-
mencie nalotu bombowego na
obiekty kolejowego wêz³a. S¹
pierwszymi i praktycznie jedy-
nymi Polakami... Pionierzy. Wi-
taj¹ ich ruiny i po¿ogi.

Pawe³ Macierzewski nie
oswoi³ siê jeszcze z now¹
prac¹, gdy zosta³ zastêpc¹ na-
czelnika parowozowni. Koleja-
rze usuwaj¹ zniszczenia wo-
jenne, szkody po nocnych
bombardowaniach, gromadz¹
sprzêt, naprawiaj¹ parowozy i
wagony. Brakuje ludzi,
sprzêtu... Zagra¿aj¹ im niedo-
bitki niemieckiej armii i naloty...
Dooko³a trwaj¹ jeszcze walki...
Skoszarowani, z broni¹ w zasi-
êgu rêki dwoj¹ siê i troj¹, aby
na pobliski front dociera³y
transporty z broni¹, amunicj¹ i
¿ywnoœci¹, aby z frontu do
szpitali mogli dojechaæ ranni i
kontuzjowani.

W wolnych chwilach, których
z czasem jest coraz wiêcej, bo
i kolejarzy w Gorzowie przyby-
wa, graj¹ w pi³kê no¿n¹. To je-

dyna rozrywka. Plac w obec-
nym Parku Ró¿ s³u¿y im za
boisko, a chêtnych do gry nie
brakuje.

- Kiedy wiêc na spotkaniu z
komendantem wojennym
miasta, p³k. Dragunem oma-
wiano obchody dnia 1 Maja,
zaproponowa³em rozegranie
meczu pi³karskiego pomiêdzy
kolejarzami a dru¿yn¹ wojsk
radzieckich stacjonuj¹cych
wtedy w Gorzowie - mówi³ P.
Macierzewski. - Pomys³ zyska³
akceptacjê i zaczêliœmy siê
rozgl¹daæ za sprzêtem sporto-

wym. Od ludzi, którzy posiada-
li w³asne lub poniemieckie rze-
czy kupiliœmy siedem par bu-
tów pi³karskich oraz dwie pi³ki.
Za ochraniacze s³u¿y³y nam
zwyk³e zeszyty szkolne, a kos-
tiumy w narodowych barwach
zosta³y uszyte z bia³ych prze-
œcierade³ i czerwonych po-
szew.

Spotkanie odby³o siê na dzi-
siejszym stadionie Stilonu. By
je rozegraæ, trzeba by³o zasy-
pywaæ rowy strzeleckie i prze-
ciwlotnicze, którymi boisko zry-
te by³o wzd³u¿ i wszerz. Kole-
jarsk¹ braæ reprezentowali: w
bramce Kazimierz Bagrowski,
w obronie Walenty Sobieralski i
Alojzy Bauza, w pomocy Ro-
man Maciejewski, Zdzis³aw Sta-
szak oraz Pawe³ Macierzewski,
a linia ataku to Kazimierz Pia-
secki, Stefan Rêbacz, Stanis³aw
Macieje�wski, Kazimierz
Sztorch i Feliks Chojnacki. W
drugiej po³owie meczu wyst¹pili
tak¿e Marian Wojtczak oraz
Franciszek Niczka. Sêdziowa³
Karol Lamprecht. Kolejarze
przegrali 1 : 2, a pierwszego
gola na wagê symbolu dla pol-
skiej dru¿yny zdoby³ Stanis³aw
Maciejewski, w latach 40. i
wczesnych 50. bodaj¿e najlep-
szy pi³karz Gorzowa.

Po tym pierwszym meczu
przysz³y nastêpne.

14 maja z inicjatywy Paw³a
Macierzewskiego odby³o siê
zebranie, na którym podjêto

uchwa³ê o powo³aniu do ¿ycia
Kolejowego Klubu Sportowego
Gorzów z nastêpuj¹cymi sek-
cjami: pi³ki no¿nej z P. Macie-
rzewskim jako jej kierowni-
kiem, lekkiej atletyki - kierow-
nik Bernard Majchrzak,
boksersk¹ - kierownik Walenty
Sobieralski, strzeleck¹ - kie-
rownik Gustaw Budrewicz, te-
nisa sto³owego - kierownik P.
Macierzewski. Prezesem klu-
bu zosta³ Zygfryd Wawrzyniak,
wiceprezesami Jan Gryszko i
Kazimierz Lubiñski, sekreta-
rzem W³adys³aw Zastro¿ny,
zastêpc¹ sekretarza Stanis³aw
Hopcia, skarbnikiem Józef
Koz³owski, zastêpc¹ skarbnika
Bronis³aw Gozdalski, gospo-
darzem sprzêtu Stefan Balce-
rek. W sk³ad komisji rewizyjnej
weszli: Gustaw Budrewicz jako
przewodnicz¹cy oraz Franci-
szek Witkowski i Walerian
Glugla jako cz³onkowie.

Najprê¿niej rozwija³a siê sek-
cja pi³karska. Dru¿yna KKS ju¿
21 maja 1945 roku rozegra³a
oficjalny mecz, maj¹c za prze-
ciwnika zespó³ z³o¿ony z miej-
scowych milicjan�tów. PóŸniej
by³y spotkania z dru¿ynami
wojsk radzieckich i polskich,
Krzy¿a, Miêdzy�chodu. Rok
1945 sekcja pi³ki no¿nej za-
mknê³a nastêpuj¹cym bilan-
sem, wed³ug kroniki klubu:
„meczów pi³karskich 21, w tym
wygranych - 12, przegranych -
7, remisów - 2”. Jaki inny klub

powsta³y w owym czasie
mo¿na pochwaliæ siê tak¹ ilo-
œci¹ spotkañ?! Mimo i¿ pi³ka-
rze kolejowego klubu nie bar-
dzo mieli w czym i czym graæ,
o czym œwiadczy sprawozda-
nie z dzia³alnoœci sekcji za
1945 rok, w którym m.in. czy-
tamy: „Dziœ sekcja posiada za-
kupionych: 7 par butów pi³kar-
skich, 2 pi³ki no¿ne, 11 kom-
pletów mundurków, 1 ksi¹¿kê
statutow¹ PZPN, 2 pary kol-
czatek, 1 parê mesztów, 2 pary
rêkawic bokserskich, 1 stoper”.

Pawe³ Macierzewski jest mo-
torem napêdowym kolejarskie-
go i gorzowskiego sportu. Gra
w pi³kê no¿n¹ i walczy na rin-
gu, prowadzi treningi bokser-
skie i pe³ni funkcjê sêdziego
zawodów lekkoatletycznych,
organizuje sportowe imprezy
i... normalnie pracuje
zawo�dowo. Jest w³aœciwie
wszêdzie tam, gdzie coœ cie-
kawego siê dzieje. Robi niemal
wszystko, co tylko pionier
mo¿e robiæ. Nawet œpiewa w
chórze.

Rosn¹ szeregi sportowców,
pojawiaj¹ siê nowi dzia³acze
kolejowego klubu, w którego
nazwie pojawi siê z czasem
s³owo: Warta. Walerian Dale-
szyñski, Józef Mogi³a, Edward
Odoj, Kazimierz Górny, Bru-
non Szulwic, Stefan Studzi-
ñski... Wszystkich i tak nie spo-
sób wymieniæ.

Za przyk³adem kolejarzy id¹
inni. Jeszcze w 1945 roku po-
wstaje klub OMTUR, w 1947
zawi¹zano RKS Chrobry, KS
Gorzovia, PZIn¿. (póŸniejsza
Stal) oraz ko³o sportowe Jed-
wab-W³ókniarz, które w 1950
roku sta³o siê Uni¹. W 1948
roku narodzi³ siê KS Budowla-
ni, a póŸniej GKS Gwardia. W
latach 50. pojawi siê KS Sokó³ i
SKS Admira...

Pierwszy jednak by³ Kolejo-
wy Klub Sportowy, a w nim
pierwszymi byli pi³karze, którzy
na mecze jeŸdzili otwartymi
wagonami kolejowymi, na plat-
formach bez plandeki, czêsto
od razu po pracy, prosto z pa-
rowozu porywani przez kole-
gów. W 1946 roku pi³karze
KKS wystartowali w rozgryw-
kach PZPN klasy „C”. W inau-
guracyjnym meczu na stadio-
nie przy ul. Myœliborskiej poko-
nali KKS Pi³a 2:1. I tak
pi³karska karuzela rozkrêci³a
siê na dobre.

Swoje dobre i z³e chwile
prze¿ywaj¹ tak¿e inne sekcje.
Jedne rozkwitaj¹, inne zamie-
raj¹, w ich miejsce pojawiaj¹
siê nowe. Gorzowskie p³ywa-
nie, kolarstwo, podno�szenie

ciê¿arów, pi³ka rêczna kobiet i
mê¿czyzn, ³ucznictwo -
w³aœnie w Warcie maj¹ swoje
pocz¹tki. Podobnie jak lekka
atletyka, tenis sto³owy, boks,
szachy, szermierka, koszyków-
ka, siatkówka... Czego w KKS
nie by³o?!

Z Wart¹ w ró¿nych okresach
zwi¹zani byli m. in. Robert
Wójcik - ciê¿arowiec, który w
1966 roku jako pierwszy Polak
zaliczy³ 500 kilogramów w trój-
boju: Marian Filipiuk - biegacz,
olimpijczyk z Tokio, Edmund
Migoœ - znakomity kolarz, Da-
nuta Cymer -reprezentantka
Polski w rzucie dyskiem, Jan
Pucher - reprezentant kraju w
biegach œrednich i d³ugich oraz
plejada póŸniejszych trenerów
i dzia³aczy - bracia Kulczyccy,
Micha³ Kaniowski, Ryszard
Nieœcieruk, Ryszard £uczak,
Gerard Nowak, Lech Lastow-
ski i Józef Rutkowski, Zenon
Kowalski i Bogdan Znój, Kazi-
mierz Wierchowicz i Jan Znój, i
wielu, wielu innych, którzy z
warciañskim rodowodem two-
rzyli nowe sekcje, nowe
dru¿yny w innych klubach.

Tak rodzi³ siê gorzowski
sport... Z poszarpanej kraw-
êdzi niczego... Nie mo¿na za-
pomnieæ wiêc zas³ug takich lu-
dzi jak Pawe³ Macierzewski,
którzy w tamtych latach ode-
grali ogromn¹ rolê w tworzeniu
i rozwijaniu jednej z najwspa-
nialszych dziedzin ludzkiej ak-
tywnoœci. Zreszt¹, pan Pawe³
pozosta³ aktywnym dzia³aczem
nawet po przejœciu w 1978
roku na emeryturê. Znany by³
szczególnie w œrodowisku
pi³karskim, by³ honorowym pre-
zesem GOZPN. Za sw¹ kilku-
dziesiêcioletni¹ dzia³alnoœæ
sportow¹ otrzyma³ mnóstwo
odznaczeñ, dyplomów, na-
gród, medali i listów. Najwy¿ej
jednak ceni³ list od œw.
Miko³aja, otrzymany 6 grudnia
1945 roku, z ¿yczeniem... wy-
budowania kortu tenisowego.
Do listu do³¹czono dwie rakiety
tenisowe i szeœæ pi³ek. Nie by³o
rady, kort musia³ powstaæ, i po-
wsta³, na placu ko³o dzisiejsze-
go Muzeum Lubuskiego im.
Jana Dekerta przy ul. War-
szawskiej. Pawe³ Macierzewski
nigdy siê nie dowiedzia³ kto by³
nadawc¹ tej oryginalnej prze-
sy³ki, która piêknie zaœwiadcza
o roli, jak¹ wówczas i póŸniej w
Gorzowie odgrywa³.

Zmar³ 29 grudnia 1992 roku.
Pozosta³a po Nim nie tylko pa-
miêæ. Pozosta³o znacznie
wiêcej, choæ czas nieub³aga-
nie zaciera wszystkie œlady.

JAN DELIJEWSKI

Z poszarpanej krawędzi niczego
rodziło się życie sportowe
Jeszcze toczy³a siê wojna, jeszcze ginêli ludzie, gdy w polskim Gorzowie rodzi³o siê nowe ¿ycie. Także sportowe. 

Paweł Macierzewski całe życie był związany z piłką nożną
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W wolnych chwilach,
których z czasem jest 

coraz wiêcej, bo i kolejarzy
w Gorzowie przybywa,
graj¹ w pi³kê no¿n¹.

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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- To ju¿ trzeci pañski medal
mistrzostw œwiata zdobyty z
naszymi pi³karzami rêczny-
mi. W 2007 roku w Nie-
mczech by³o srebro, dwa lata
póŸniej w Chorwacji br¹z i te-
raz ponownie jest trzecie
miejsce. bior¹c pod uwagê
okolicznoœci, w jakich ten
medal zosta³ wywalczony,
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest on
najcenniejszy w dorobku na-
szej dru¿yny?

- Ka¿dy z tych sukcesów ro-
dzi³ siê w wielkich bólach i za-
pewne zdania, który z tych me-
dali jest najcenniejszy bêd¹ po-
dzielone. Mogê mówiæ za
siebie i dla mnie osobiœcie jest
to rzeczywiœcie najcenniejszy
kr¹¿ek, choæ uwa¿am, ¿e
nale¿a³ nam siê medal z bar-
dziej cenniejszego kruszcu.
Przynajmniej srebrny. Powinni-
œmy zagraæ w finale i nie jest to
tylko moje zdanie. Z drugiej
strony zdo³aliœmy w mistrzow-
skich imprezach zbudowaæ
pewn¹ tradycjê tworzenia hor-
rorów. I co najwa¿niejsze, przy-
najmniej w mistrzostwach œwia-
ta te nasze dreszczowce naj-
czêœciej koñcz¹ siê happy
endem.
- Nasi szczypiorniœci rze-
czywiœcie od lat przyzwyczai-
li kibiców do dreszczowców.
Jakie zdanie na ten temat
maj¹ rywale, którzy od lat ry-
walizuj¹ z nami o najwy¿sze
laury?

- Na temat dramatycznych ko-
ñcówek rywale z nami raczej
nie dyskutuj¹, bo taka jest ta
pi³ka rêczna, ¿e mnóstwo poje-
dynków rozstrzyga siê w ostat-
nich akcjach. Je¿eli ju¿ o czymœ
rozmawiamy to bardziej, z kim
lepiej graæ, a kogo raczej omijaæ
z daleko. Chodzi o styl i taktykê
gry. My od lat najwiêksze k³opo-
ty mamy z zespo³ami z Ba³ka-
nów, Hiszpanii czy Francji.
Dobrze zaœ czujemy siê w spot-
kaniach ze Skandynawami,
Niemcami, Rosj¹. Dlatego te
mistrzostwa przynios³y nam do-
datkow¹ radoœæ w postaci
prze³amania pewnej bariery
niemocy. Po wielu latach wy-
graliœmy z Chorwacj¹, potem
dosz³o jeszcze zwyciêstwo z
obroñcami mistrzowskiego
tytu³u Hiszpani¹. Mam na-
dziejê, ¿e od teraz styl
po³udniowców nie bêdzie ju¿
nasz¹ piêt¹ achillesow¹.

- Jak pan wytrzymuje ten
ci¹g³y stres fundowany przez
zawodników?

- Jakoœ muszê. Ka¿dy z nas
w ekipie inaczej prze¿ywa te
emocje. Jedni reaguj¹ bardzo
gwa³townie, inni dusz¹ wszyst-
ko w sobie.  Ja staram siê to
wypoœrodkowaæ. Je¿eli ju¿ dajê
coœ po sobie znaæ, to w miarê
spokojnie, ale w œrodku cia³a
czasami wiele organów mi siê
gotuje. Jestem z tym zespo³em
zwi¹zany od lat, odrobinê
cz¹stki w te sukcesy wnoszê,

bardzo lubiê ch³opaków i moc-
no zale¿y mi na tych zwyci-
êstwach. Najlepiej czujê siê,
kiedy wygrywamy w drama-
tycznych okolicznoœciach, bo
potem nastêpuje chwila od-
prê¿enia. Adrenalina odchodzi,
wszystkie emocje wspaniale
sp³ywaj¹ po ciele i cz³owiek
czuje siê jak nowo narodzony.
A jak przyjemnie po takim spot-
kaniu wchodzi siê do szatni,
gdzie panuje radoœæ, jak przy-
jemnie jest wyjœæ do kibiców. I
wreszcie póŸniejsza praca z za-
wodnikami jest du¿o milsza ni¿
po pora¿kach. Zreszt¹ ca³a na-
sza ekipa pora¿ki przyjmuje z
wielkim smutkiem.
- Kibice ogl¹daj¹ mecze z
trybun lub w telewizji. Pan
jest w œrodku wydarzeñ.
Jacy na co dzieñ s¹ nasi za-
wodnicy, którzy na parkiecie
zamieniaj¹ siê w wielkich wo-
jowników?

- Od pocz¹tku mojej pracy z
zawodnikami mam do czynie-
nia z fantastyczn¹ grup¹ ludzi.
To s¹ gladiatorzy, wojownicy,
którzy za wygran¹ s¹ gotowi
oddaæ wszystko i jeszcze coœ
do³o¿yæ. Czasami nazywam ich
boiskowymi ,,bandytami’’, ale w
pozytywnym tego s³owa zna-
czeniu. I proszê mi wierzyæ, ale
ci wielcy, potê¿nie zbudowane
ch³opy, którzy mog¹ graæ nawet
z urwan¹ rêk¹ po przegranej
potrafi¹ wejœæ do szatni i
rozp³akaæ siê jak dzieci. Tak
mocno prze¿ywaj¹ walkê z
orze³kiem na piersiach. Kiedy
emocje ju¿ opadaj¹ emanuje
od nich bardzo du¿o ciep³a, s¹
do tego dowcipni, tworz¹ grupê
przyjació³, która kocha graæ dla
reprezentacji. W Katarze wielu
zagranicznych dziennikarzy
pyta³o siê naszych zawodni-
ków, za ile byliby gotowi zagraæ
dla reprezentacji gospodarzy?
Jeden odpowiedzia³, ¿e ojczyz-
na nie jest na sprzeda¿, drugi
ironizowa³, ¿e za takie ,,grosze’’
nie op³aca mu siê zmieniaæ pol-
skiej koszulki na katarsk¹. Zos-
ta³o to powiedziane z uœmie-
chem na twarzy, ale proszê mi
wierzyæ - oni za Polskê daliby
sobie urwaæ nie tylko rêkê, ale
zapewne te¿ nogê. A skoro tak
weszliœmy na temat gospoda-
rzy, to przyznam, ¿e wszyscy
podczas tych mistrzostw z nie-
smakiem patrzyli na tak dziwny
twór jakim by³a dru¿yna Kataru.
Nie ma co ju¿ jednak ci¹gn¹æ
tego tematu, bo to ju¿ nic nie
zmieni. 
- Czy obserwuj¹c kulisy te-
gorocznych mistrzostw œwia-
ta zgodzi³by siê pan, ¿e by³y
one pod wieloma wzglêdami
inne ni¿ wiele poprzednich?

- Wolê skupiæ siê bardziej na
ocenie tego co mnie najbardziej
zainteresowa³o pod k¹tem mo-
jej pracy. Nie kryjê, ¿e by³em na
ka¿dym kroku zaskakiwany po-
zytywnie. Szatnia mia³a oko³o
200 metrów kwadratowych po-

wierzchni i w niej znajdowa³o
siê wszystko, co by³o potrzebne
do odnowy biologicznej. U nas
w Polsce bywa, ¿e szatnie
mamy po dziesiêæ metrów a za
wieszak s³u¿¹ wbite w œcianê
gwoŸdzie. W Katarze mieliœmy
basen, jacuzzi, wanienki, a
przede wszystkim kostkarkê do
robienia lodu. To jest niezwykle
wa¿ne. Po meczu do wanienek
nalewa siê wodê, wrzuca po 20
kg lodu i ka¿dy zawodnik musi
wejœæ, ¿eby jak najszybciej i
najlepiej zregenerowaæ orga-
nizm po wysi³ku. W ka¿dej szat-
ni by³y te¿ urz¹dzenia audiowi-
zualne, w tym du¿y telebim,
dziêki czemu trenerzy podczas
przerwy mogli szybko z zawod-
nikami przeanalizowaæ to co
dzia³o siê w pierwszej po³owie i
wybraæ odpowiedni¹ taktykê na
drug¹ czêœæ. Nawet owoców
nie brakowa³o w szatniach. Po-
dobnie wygl¹da³o to w hotelu.
Mieszkaliœmy w Hiltonie nad
sam¹ zatok¹ i tam równie¿ ga-
binet do odnowy, masa¿u by³
œwietnie wyposa¿ony. Nawet
³ó¿ka by³y ,,³amane’’ na ró¿ne
sposoby. Dlatego oceniaj¹c
mistrzostwa pod k¹tem pracy
naszego sztabu medycznego
powiem krótko, ¿e wszystko
by³o perfekcyjne. Przypomnê,
¿e obok mnie w sztabie by³ te¿
dr Rafa³ Markowski i fizjotera-
peuta Krzysztof Rudomina, ko-
lejny gorzowianin obok mnie,
którego zreszt¹ kiedyœ
wci¹gn¹³em do pracy w kadrze.
- Wierzy pan, ¿e po tym ka-
tarskim sukcesie szczypior-
niak ponownie zyska na popu-
larnoœci w Polsce i Gorzowie?

- Tak, mocno w to wierzê, bo
ju¿ dwukrotnie prze¿ywaliœmy
podobne sukcesy i ka¿dorazo-
wo ta dyscyplina w Polsce do-
stawa³a nowego paliwa do roz-
woju. Bêd¹c w Katarze docho-
dzi³y do nas informacje
rosn¹cym zainteresowaniem
naszymi wystêpami. Mi³o zro-
bi³o siê nam, kiedy us³yszeli-
œmy, ¿e pojedynek o medal z
Hiszpani¹ ogl¹da³o osiem mi-
lionów telewidzów, z czego wie-
lu o ma³o nie przyp³aci³o tych
emocji zawa³em. Oczywiœcie
mówiê to w cudzys³owie. To po-

kazuje, ¿e Polacy lubi¹ ten
sport. Lubi¹ tak¿e mieæ w³as-
nych bohaterów. Kiedyœ by³ nim
Artur Siódmiak, gdy rzutem do
pustej bramki zapewni³ nam
awans do strefy medalowej w
Chorwacji. Teraz na gwiazdê
wyrós³ Micha³ Szyba, doprowa-
dzaj¹c na dwie sekundy przed
koñcem do dogrywki o br¹zowy
medal. A co do Gorzowa, to faj-
nie, ¿e uda³o siê odbudowaæ
zespó³. Na razie jest to niska
liga, ale od czegoœ trzeba by³o
zacz¹æ. Wa¿ne bêdzie zbudo-
wanie teraz odpowiedniego kli-
matu, zachêca sponsorów.
Je¿eli to siê uda, ³atwiej bêdzie
powalczyæ o grê w wy¿szej li-
dze. Szczypiorniak mo¿e wy-
graæ nawet z futbolem co poka-
zuje przyk³ad z Kielc, gdzie
Vive przebija zainteresowaniem
pi³karsk¹ Koronê.
- Od oœmiu lat nasza
dru¿yna walczy o najwy¿sze
trofea. Mo¿na wiêc mówiæ o
polskiej szkole szczypiornia-
ka?

- Nie chcia³bym tutaj analizo-
waæ spraw szkoleniowych. Od
tego s¹ trenerzy, ale muszê
przypomnieæ, ¿e pocz¹tek tej
wspania³ej serii to nie zdobycie
srebrnego medalu w mistrzo-
stwach œwiata w Niemczech w
2007 roku a wczeœniejszy
triumf w 2002 roku naszych
m³odzie¿owców na mistrzo-
stwach Europy. Kiedy trenerem
kadry seniorów zosta³ Bogdan
Wenta postawi³ on na kilku tych
naszych z³otych ch³opców,
wœród których byli m.in. Karol
Bielecki, Mariusz Jurkiewicz
czy Krzysztof Lijewski. I tak za-
czê³a siê budowa silnej
dru¿yny. Z czasem zaczêli po-
jawiaæ siê kolejni zdolni pi³karze
i teraz te zmiany s¹ takim natu-
ralnym procesem.  
- W przysz³ym roku w Pol-
sce zostan¹ rozegrane mist-
rzostwa Europy. Zawodnicy
s¹ z tego zadowoleni, nie
obawiaj¹ siê zwi¹zanej z tym
presji?

- Nie, dla wielu z nich jest to
impreza, na któr¹ nie mog¹ siê
doczekaæ. Sami przyznaj¹, ¿e
zagraæ przed w³asn¹ publiczno-
œci¹ to jest szczyt marzeñ. Ci

starsi nie kryj¹, ¿e to w ogóle
mo¿e byæ dla nich po¿egnanie
z kadr¹ i bardzo chcieliby
wyst¹piæ.
- Dziêki pracy ma pan
okazjê podró¿owaæ po ca³ym
œwiecie. Jakie wra¿enie po-
zasportowe przywióz³ pan z
Kataru?

- Po raz pierwszy w ¿yciu
mia³em okazjê pojechaæ do
tego kraju i choæ jest tam zima,
jak u nas, przez ca³y okres po-
bytu nie mog³em dojrzeæ na
niebie chmurki a temperatura
waha³a siê pomiêdzy 25 a 30
stopniami. By³em pod ogrom-
nym wra¿eniem tego co zoba-
czy³em. Niesamowita jest tam
architektura. Mo¿e jak ktoœ
ogl¹da w telewizji obrazki ze
stolicy Doha to ma wra¿enie,
jakby by³ w Stanach Zjednoczo-
nych. Od razu wyprowadzam z
b³êdu. To nie jest nowojorski
Manhattan czy Dautan w Chi-
cago. Te katarskie wie¿owce s¹
du¿o ³adniejsze. Wieczorem
wygl¹d jest bajeczny, a sprzyja
temu odpowiednie oœwietlenie.
Proszê sobie wyobraziæ, ¿e w
centrum Doha nawet
krawê¿niki s¹ podœwietlane dio-
dami. Ze wzglêdu na to, ¿e jest
tam pustynny klimat do
ka¿dego drzewa, najczêœciej
s¹ to palmy, podprowadzony
jest drena¿ i urz¹dzenia pozwa-
laj¹ce utrzymywaæ odpowied-
ni¹ wilgoæ. I bardzo du¿o jest
tam tej zieleni. 
- A jacy w zwyk³ych kontak-
tach s¹ Katarczycy?

- Myœlê, ¿e je¿eli nie nadepnie
im siê na odcisk s¹ przyjaŸnie
nastawieni do goœci. Musimy
pamiêtaæ, ¿e tam jest inna kul-
tura, religia i trzeba to na
ka¿dym kroku umieæ uszano-
waæ, a wtedy oni uszanuj¹
nasz¹ odmiennoœæ. Powie-
dzia³bym, ¿e tam dzia³a zasada
,,uœmiech za uœmiech’’. Je¿eli
zaœ ktoœ zacznie lekcewa¿yæ
ich obyczaje, czy zwyczaje, nie
mo¿e liczyæ na ciep³o z drugiej
strony. Tak to wszystko ode-
bra³em.
- Pi³ka rêczna to tylko jedna
z dyscyplin, z któr¹ na co
dzieñ pan siê zajmuje. S¹ te¿
¿u¿lowcy, kiedyœ byli wioœla-
rze. Praca ze sportowcami
ró¿nych dyscyplin wygl¹da
podobnie, czy jednak s¹ is-
totne ró¿nice?

- Trzymajmy siê ¿u¿la i pi³ki
rêcznej, bo na tym siê skupiam.
Najwa¿niejszym zadaniem w
pracy fizjoterapeuty jest pomoc
kontuzjowanym w mniejszym
lub wiêkszym stopniu zawodni-
kom i pomaganie im w jak naj-
szybszej regeneracji po wyko-
naniu ogromnego wysi³ku me-
czowego. W przypadku
¿u¿lowców i szczypiornistów
wystêpuje podobny rodzaj ura-
zów i kontuzji. U tych pierw-
szych jest mo¿e trochê wiêcej
z³amañ, u drugich naci¹gniêæ
czy zerwanych wiêzade³. 

- Wie pan co to jest czas
wolny?

- Takim wariatem nie jestem,
¿eby ca³kowicie oddaæ siê pra-
cy. Ka¿dy cz³owiek musi potra-
fiæ znaleŸæ sobie trochê tego
czasu, uciec od pracy. Nawet w
Katarze stara³em siê wygospo-
darowaæ trochê wolnego, ¿eby
móc odpocz¹æ, pozwiedzaæ,
nacieszyæ siê innym œwiatem.
Swoj¹ drog¹ powróci³em
stamt¹d na³adowany energi¹,
bo jak wspomnia³em, mieliœmy
wspania³¹ pogodê i nie czu³em
takiego zmêczenia jak podczas
innych podobnych imprez roz-
grywanych choæby w Europie.
A pracy wcale nie by³o mniej.   
- Takie wyjazdy, jak do Kata-
ru, s¹ dla pana nagrod¹ za
pracê ze sportowcami?

- Oczywiœcie, przecie¿ pry-
watnie nie by³oby mnie staæ na
zwiedzenie œwiata. Mia³em ju¿
okazjê byæ, poza Australi¹, na
wszystkich kontynentach. Nig-
dy tego nie kryjê, ¿e dziêki wy-
jazdom mogê zobaczyæ tyle
wspania³ych miejsc. Ka¿demu
¿yczê, ¿eby pojecha³ na
przyk³ad do Kataru. Inn¹ na-
grodê stanowi¹ ró¿ne spotka-
nia. Nawet po przyjeŸdzie do
Gorzowa mi³o jest kiedy mogê
nacieszyæ siê z przyjació³mi,
pokazaæ im medal. To s¹ drob-
ne rzeczy, ale daj¹ du¿o satys-
fakcji i jednoczeœnie przekona-
nie, ¿e to co robiê jest komuœ
potrzebne. Zaszczytem s¹ po-
nadto wizyty pañstwowe.
By³em kiedyœ u premiera Do-
nalda Tuska, u prezydenta Le-
cha Kaczyñskiego, nied³ugo ra-
zem z zespo³em goœcimy u pre-
zydenta Bronis³awa
Komorowskiego.
- A potem przyjdzie ta chwi-
la wytchnienia?

- Nie, gdy¿ ostro ruszam ze
Stal¹ Gorzów z przygotowania-
mi do sezonu ¿u¿lowego. Cze-
kaj¹ mnie tak¿e liczne zgrupo-
wania z pi³karzami rêcznymi, bo
ju¿ w kwietniu planowany jest
pierwszy obóz, a potem od-
bêdzie siê seria turniejów towa-
rzyskich, w miastach, gdzie za
rok odbêd¹ siê wspomniane
mistrzostwa Europy.
- Ma pan jeszcze jakieœ ma-
rzenie sportowe?

- Medal na igrzyskach olimpij-
skich. By³em ju¿ w Pekinie w
2008 roku i powiem uczciwie,
¿e igrzyska to Mount Everest
sportu. Wszystko inne s¹ tylko
wa¿nym, ale dodatkiem. Nie-
stety, zasady kwalifikacji do ig-
rzysk s¹ bardzo trudne i ju¿
sam awans jest ogromnym
osi¹gniêciem. W mistrzostwach
œwiata graj¹ 24 zespo³y, na ig-
rzyskach tylko 12. Mamy dwie
szanse. Najpierw mo¿emy
awansowaæ zdobywaj¹c z³oto
na mistrzostwach Europy, a jak
nie wyjdzie pozostanie nam tur-
niej kwalifikacyjny.
- Dziêkujê za rozmowê.

n

Palmy z drenażem w Katarze
Z Jerzym Buczakiem, fizjoterapeut¹ polskiej reprezentacji pi³karzy rêcznych, rozmawia Robert Borowy

Jerzy Buczak brązowy medalista mistrzostw świata w Katarze
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- Panie prezydencie, jak
siê pan czuje na fotelu
w³odarza miasta po pierw-
szych miesi¹cach urzêdo-
wania?

- Jestem w ci¹g³ym biegu,
zbieram i analizujê informacje
z zakresu pracy urzêdu. Ge-
neralnie jestem zadowolony,
ogrom pracy nie pozwala mi
jednak na wiêksze wytchnie-
nie. Có¿, œwiêtowanie wyboru
na prezydenta skoñczy³o siê
wraz z opuszczeniem sztabu
wyborczego (œmiech).
- Sk¹d siê wzi¹³ taki Jacek
Wójcicki, który da³ siê poz-
naæ najpierw jako spo³ecz-
nik, potem wójt, który
o¿ywi³ senn¹ gminê
Deszczno, a teraz siêgn¹³
po prezydenturê sporego w
koñcu miasta?

- Wzi¹³em siê st¹d, ¿e ca³e
¿ycie lubi³em dzia³aæ i to dla
samego dzia³ania, a nie dla
jakichœ tam profitów. Od
dziecka organizowa³em wy-
stêpy teatralne, zabawy, po-
tem dosz³a jeszcze stra¿
po¿arna, do¿ynki, sylwestry,
by³o tego sporo. Potem ktoœ
mi zaproponowa³, ¿ebym zos-
ta³ radnym. Nie wiedzia³am
naturalnie, jaka odpowiedzial-
noœæ siê tym wyborem wi¹¿e.
Ale pomyœla³em, dobrze. Wy-
startowa³em, dosta³em naj-
wiêksz¹ liczbê g³osów i zos-
ta³em radnym w wieku 21 lat.
No i zacz¹³em pracê w ra-
dzie, zacz¹³em czytaæ doku-
menty. Okaza³o siê, ¿e taki
radny ma realny wp³yw na to,
co siê wokó³ niego dzieje. To
mi siê bardzo spodoba³o. 

W 2005 roku, na rok przed
wyborami samorz¹dowymi
przysz³a mi do g³owy myœl, ¿e
mo¿e wystartowaæ na wójta?
By³em aktywnym radnym,
stara³em siê byæ w wielu
miejscach, ludzie zaczêli mó-
wiæ: - Jacek, a mo¿e tak byœ
wystartowa³ na wójta? Wy-
startowa³em, uda³o siê, w
pierwszej turze dosta³em 47
procent g³osów, a w drugiej
70.To by³a szko³a ¿ycia,
zreszt¹ ka¿da kampania wy-
borcza to jest szko³a ¿ycia.
- Za ka¿dym razem ner-
wy?

- Tak, za ka¿dym. Myœlê, ¿e
najwiêksze to jednak by³y te
przed moj¹ pierwsz¹ ka-
dencj¹ w Deszcznie. Osiem
lat temu po raz pierwszy ktoœ
oskar¿y³ mnie o coœ, co by³o
zupe³nie wymyœlon¹, nie-
prawdziw¹ histori¹. Pami-
êtam, ¿e bardzo mnie to za-
bola³o. Ale ja i moja rodzina
jakoœ to przeszliœmy, w myœl
zasady „polityk musi mieæ
grubsz¹ skórê”, no i funkcjê
wójta sprawowa³em z
ogromn¹ radoœci¹ i pasj¹. Lu-
biê tworzenie i naprawianie,
wiêc dziœ znów jestem na
pocz¹tku. Rzeczywiœcie, ktoœ
móg³by powiedzieæ, jaki to

mia³o sens. Mia³em ju¿
pouk³adan¹ gminê, to wszyst-
ko siê jakoœ toczy³o, sz³o w
dobrym kierunku. Trzeba by³o
teraz siedzieæ i tylko kupony
odcinaæ, spijaæ œmietankê.
Ale ja jestem niespokojn¹
dusz¹ i wówczas pojawi³a siê
myœl, ¿eby ponaprawiaæ Go-
rzów. 
- Ale wróæmy na chwilkê
jeszcze do Deszczna. Pami-
êtam, jak sz³a wielka zimo-
wa powódŸ, to obojêtnie
kiedy przyje¿d¿a³am, pan
zawsze by³ na wa³ach. Albo
sypa³ pan worki, albo przy-
wozi³ piach czy cokolwiek.
Przecie¿ nie musia³ pan
tego osobiœcie robiæ.

- No pewnie, ¿e nie. Ale ina-
czej nie da³bym rady. Jestem
cz³owiekiem, któremu spra-
wia przyjemnoœæ praca w ze-
spole, ludzie chc¹, wiedzieæ
¿e jesteœ z nimi i dla nich,
wtedy s¹ sk³onni Ciê trakto-
waæ jak przywódcê i widz¹,
co tu du¿o mówiæ, ¿e bie-
rzesz na siebie odpowiedzial-
noœæ…
- Ale odpowiedzialnoœæ
nie polega na sypaniu wor-
ków z piachem…

- Bo to jest wspó³odpowie-
dzialnoœæ za to, co siê w gmi-
nie dzieje, za mieszkañców.
Podejmowa³em wówczas te¿
bardzo odpowiedzialne de-
cyzje, kierowa³em tym
wszystkim, ale by³em z lud-
Ÿmi. Przecie¿ nie ma nic gor-
szego, jak dowódca, który
siedzi w gabinecie i dowodzi
wojskiem, a wojsko ginie na
froncie. Dowódca musi mieæ
rozeznanie, musi byæ z lud-
Ÿmi, musi zagrzewaæ do wal-
ki. Ja sam bym tych wa³ów
przecie¿ nie obroni³. A wtedy
rzeczywiœcie pracowali
wszyscy, w grupie, ciê¿ko. To
by³o coœ niesamowitego, pra-
wie 700 osób na wa³ach. Jak
do tej pory to jedno z moich
najpiêkniejszych doœwiad-
czeñ ¿yciowych. 
- Jeœli zaistnieje taka po-
trzeba, co oczywiœcie
niechby nigdy siê nie sta³o,
to te¿ bêdzie pan tym ra-
zem na Zawarciu sypa³ wor-
ki?

- Nie ma ¿adnego problemu.
Oczywiœcie, ¿e tak. Zreszt¹
pomimo tego, ¿e pe³niê funk-
cjê prezydenta, ca³y czas jes-
tem cz³onkiem Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej i jeœli mogê
to nadal je¿d¿ê do zdarzeñ…
- No w³aœnie, a jak to z t¹
stra¿¹ by³o?

- Zupe³ny przypadek. W
dzieciñstwie ba³em siê bar-
dzo ognia. Jako dziecko,
bêd¹c u wujka, prze¿y³em
po¿ar. Po s¹siedzku pali³ siê
stóg s³omy. To by³o ogromne
wydarzenie, bo wielki ogieñ.
Jeszcze burza do tego.
Ba³em siê bardzo. Potem
jeszcze przeje¿d¿aliœmy

przez Puszczê Noteck¹, w
której w 1990 roku by³y
ogromne po¿ary. I to te¿ by³o
przera¿aj¹ce. No ale kiedy
koledzy szli do tej Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, to ja z nimi.
Zacz¹³em siê tego fachu
uczyæ, no i tak mi wesz³o w
krew, ¿e nie da siê tego
usun¹æ. To taka choroba za-
wodowa - stra¿actwo
- Jak¹ funkcjê pan w tej
stra¿y pe³ni?

- Jestem ratownikiem, ale te¿
kierowc¹. Czyli do moich za-
dañ nale¿y dowiezienie
stra¿aków na miejsce,
obs³uga pojazdu podczas ga-
szenia. Ale jak jest inna po-
trzeba, to ja zawsze jestem
podporz¹dkowany dowódcy,

temu, który jedzie obok mnie
po prawej stronie. 
- No i doszliœmy do kolej-
nej fajnej kwestii, czyli Ja-
cek Wójcicki jako kierowca.
Bo nie doœæ, ¿e prowadzi
pan ogromne samochody,
autobusy, to jeszcze jeŸdzi
pan nimi na kraniec œwiata.

- Ta pasja bierze siê st¹d, ¿e
od dzieciñstwa pasjonowa³em
siê wielkimi samochodami
ciê¿arowymi, zreszt¹ do tej
pory lubiê grzebaæ w samo-
chodach. Mam swój stary za-
bytkowy 25-letni autobus, Au-
tosana H 9 21, jaki w PKS je-
Ÿdzi³ w latach 80. i 90. Dla
zwyk³ego cz³owieka to kupa
z³omu. A dla mnie jest to ra-
doœæ. Wspólnie z koleg¹ go
remontujemy, w³aœnie nam siê
niedawno zapowietrzy³ uk³ad
paliwowy i ju¿ trzecie podej-

œcie robimy, aby go odpowiet-
rzyæ. To pasja do samego
sprzêtu, ale te¿ i mój sposób
na odpoczynek. Bo dla mnie
sensem jest nie tylko dotarcie
do celu podró¿y, ale te¿  liczy
siê sama podró¿. Mogê to tak
wyjaœniæ, ¿e gdyby mi ktoœ po-
wiedzia³, ¿e trzeba jechaæ do
Rzeszowa, Pary¿a czy gdzie-
kolwiek, to jadê. Dla drogi, ale
i dla celu. Zreszt¹ marzy mi
siê, aby kiedyœ zasi¹œæ za ste-
rami du¿ego samolotu, marzy
mi siê licencja pilota, no ale
jeszcze musi sporo wody
up³yn¹æ, aby to marzenie
spe³niæ. Na razie zostajê na
ziemi. No i na tej ziemi lubiê
jeŸdziæ autobusami z ludŸmi,
bo taki kierowca jest trochê jak
pilot (œmiech).
- Skoro znaleŸliœmy siê
znów na ziemi, to porozma-
wiajmy o kolejnej pana pas-
ji, gotowaniu. Bo nie tylko
rozkrêci³ pan Œwiêto Pie-
czonego Kurczaka, ale za-
wsze coœ pan tam w³as-
norêcznie gotuje, sk¹d to
siê wziê³o?

- To z kolei bierze siê z tego,
¿e wokó³ kuchni gromadz¹ siê
ludzie. A ja zawsze dobrze siê
czu³em w kontakcie z nimi.
Chcia³em nawet iœæ do gastro-
nomika ale rodzina mi odra-
dzi³a. Akurat w tym czasie
otwiera³o siê w Deszcznie Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce, wiêc
do niego poszed³em. Ale lubiê
gotowaæ, przede wszystkim
dla kogoœ, bo to jest radoœæ,
przyjemnoœæ. Zdarza³o mi siê
gotowaæ dla dziewczyny, dla
kolegów stra¿aków czy pod-
czas jakiejœ imprezy. Lubiê
sprawiaæ komuœ, a tym sa-
mym i sobie radoœæ. Przecie¿
samo jedzenie jest przyjemno-
œci¹, przynajmniej dla mnie,
niestety.
- A co najbardziej lubi jeœæ
prezydent Jacek Wójcicki?

- Bêdê tradycjonalist¹. Scha-
bowy. Jak wyje¿d¿am TIR-em
w trasê i nie ma mnie po-
wiedzmy ze dwa tygodnie, to
zaraz po przekroczeniu grani-
cy zatrzymujê siê w pierw-
szym barze i schabowy. Ko-
niecznie (œmiech). Oczywi-
œcie, ¿e lubiê te¿ i inn¹
kuchniê, teraz staram siê ja-
daæ bardziej dietetycznie, ja-
kieœ sa³atki, rukola. No mo¿e
nie przepadam za owocami
morza, czyli czymœ co ma
oczy na talerzu. 
- No dobrze. Usypa³ pan
wa³y, ugasi³ po¿ar, pojecha³
na drugi koniec Europy, a
na koñcu nakarmi³ pu³k woj-
ska. Gdzie w tym wszystkim
jest czas na relaks?

- No w³aœnie to by³o to. Ja
jestem bardzo aktywny, wiêc
s³odkie nicnierobienie zdarza
mnie siê bardzo rzadko.
Zreszt¹ takich leniwych nie-
dziel zwyczajnie nie lubiê. Ale
mam coœ takiego, ¿e mój or-
ganizm sam wskazuje, kiedy
czas na odpoczynek. Dwa
razy do roku, na przesileniach
wiosennych i jesiennych
muszê odpocz¹æ, bo inaczej
zwyczajnie padnê. I to robiê,
odpoczywam od pracy zawo-
dowej, bo i tak nic w tym cza-
sie nie zrobiê.
- A ja myœla³am, ¿e rela-
ksuje pana muzyka. Bo
p³ynie w gabinecie podczas
rozmowy, spotyka³am pana
na ró¿nych wydarzeniach
muzycznych, jak choæby
muzyka w Raju czy Wood-
stock.

- Ale¿ naturalnie. Jestem wy-
chowany w ha³asie. Ca³y czas
¿yjê w szumie. Zasypiam przy
muzyce, ca³y czas s³ucham
bardzo ró¿nej muzyki. Lubiê
szukaæ czegoœ nowego, a jako
¿e siê szybko nudzê, to nie
potrafiê dos³uchaæ utworu do
koñca, co bywa upiorne dla

pasa¿erów w moich samocho-
dach. Szum to tak¿e w³¹czona
non stop w domu radiostacja
stra¿acka, mam ju¿ tak, ¿e
budzê siê w nocy, kiedy
us³yszê komunikat, zanim za-
wyje syrena. Poza tym czêsto
s³ucham lotnictwa…
- Jak to, lotnictwa?
- No tego, co siê dzieje w po-

wietrzu. Bo okazuje siê, ¿e
wokó³ nas s¹ takie Matriksy,
œwiaty, o których nie mamy
pojêcia. Jakbyœmy w³¹czyli
CB-radio, to by siê okaza³o, ¿e
tu jest ¿ycie. Podobnie jest z
samolotami, bo ci¹gle ktoœ
gdzieœ leci. S³uchanie lotnict-
wa, to s³uchanie wie¿ kontro-
lnych. (Prezydent podchodzi
do komputera, po chwili znaj-
duje wie¿ê kontroln¹ w Krako-
wie i s³ychaæ komendy kontro-
lera oraz odpowiedzi pilota,
który w³aœnie podchodzi do
l¹dowania na Balicach).
Bywa, ¿e s³ucham samolotów
w biurze i czêsto, jak ktoœ
przychodzi i s³yszy ten dialog,
to ma mocno niepewn¹ minê
(œmiech). - oczywiœcie ¿artujê.
- No dobrze, to porozma-
wiajmy o zawodowych spra-
wach…

- No i w³aœnie siê okazuje, ¿e
nie ma czasu na te sprawy…
- Ale¿ s¹. Panie prezyden-
cie, co pana najbardziej za-
skoczy³o po objêciu fotela
w³odarza miasta?

- Przede wszystkim odbiór
mojej osoby przez mieszka-
ñców oraz energia, jaka w lu-
dziach jest. To niewiarygodne,
jak ludzie w mieœcie s¹ chêtni
do dzia³ania. Doœæ przypo-
mnieæ Orszak Trzech Króli,
przysz³y tysi¹ce uœmiechni-
êtych i radosnych gorzowian.
Zreszt¹ jak chodzê ulicami, to
ludzie siê ze mn¹ fotografuj¹,
podsuwaj¹ mi ró¿ne pomys³y.
Ludzie chc¹ siê w³¹czyæ do
wspó³tworzenia zmian. I
w³aœnie ci ludzie, to najwiêk-
szy kapita³, jaki Gorzów ma. 
- Ale Gorzów ma te¿ kilka
takich doœæ powa¿nych
bol¹czek. Takich zauwa¿al-
nych na co dzieñ, jak kom-
pletnie zdewastowane drogi
i chodniki, zdewastowana
zieleñ, niszczej¹ce zabytki,
s³aby rynek pracy, umie-
raj¹ce œródmieœcie. Ma pan
ju¿ jakieœ recepty choæby na
te bol¹czki?

- Przede wszystkim chcê po-
wiedzieæ, ¿e czasy, w których
to w³adza przynosi kompletne
i gotowe rozwi¹zania, ju¿
minê³y. Teraz jest czas, aby
rozwi¹zania ró¿nych pilnych
spraw poszukaæ razem z
mieszkañcami. Bo miasto ma
byæ przede wszystkim dla
mieszkañców. Oczywiœcie, s¹
inwestycje, które my prowadzi-
my, bo musz¹ byæ zrealizowa-
ne, jak choæby kwestie kanali-
zacji, wodoci¹gów, kanalizacji
deszczowej. I to siê toczy

Trzeba było teraz siedzieć i tylko kupony odcinać
Z prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim rozmawia Renata Ochwat

Jacek Wójcicki ma 33 lata, urodził się w Deszcznie, gdzie do tej pory mieszka. Jest absolwen-
tem LO w Deszcznie oraz studiów licencjackich na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Gorzowie na wydziale rekreacji i turystyki oraz magisterskich w dziedzinie ekonomii na
Uniwersytecie Szczecińskim. Przez jedna kadencję był radnym gminy Deszczno, gdzie przez
ostatnich osiem lat był wójtem. Od 1 grudnia 2014 roku jest prezydentem Gorzowa.
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poza mieszkañcami, natomiast
inne kwestie powinny byæ roz-
wi¹zywane wespó³ z mieszka-
ñcami. Trzeba tylko ludzi
sk³oniæ, aby zechcieli siê swymi
pomys³ami podzieliæ, pos³uchaæ
ich, potem te rozwi¹zania reali-
zowaæ. Bo prosto by³oby wydaæ
komendê: zróbcie to, to i to, a
machina urzêdnicza rusza. Nie
o to chodzi. Czynimy rekone-
sans przy pomocy Wojciecha
K³osowskiego, specjalisty od re-
witalizacji spo³ecznej, prowadzi³
j¹ miêdzy innymi w Lublinie,
£odzi i innych miastach, który
pomo¿e rozwi¹zaæ problemy
miasta, te, które pani wymieni³a.
Urz¹d ma byæ dla mieszkañców,
a nie odwrotnie. My mamy po-
magaæ, a nie przeszkadzaæ.
-Powa¿nym problemem jest
tak¿e wojna, jaka toczy siê
wokó³ miejskich instytucji
kultury. Prze¿yliœmy wojnê o
autonomiê Jazz Clubu, teraz
po mieœci idzie plotka, ze za-
mierza pan likwidowaæ or-
kiestrê Filharmonii Gorzow-
skiej. Ma pan receptê na
uspokojenie nastrojów?

- Najwiêkszym problemem go-
rzowskiej kultury jest to, ¿e in-
stytucje musia³y ze sob¹ konku-
rowaæ. Zreszt¹ nie tylko instytu-
cje, bo i ludzie kultury coœ sobie
nieustannie udowadniali.
Mówi¹c brutalnie i kolokwialnie -
czas sobie wykrzyczeæ ¿ale,
spotkaæ siê, wyrzuciæ wszystko,
co nas boli i zacz¹æ znów
dzia³aæ, ale bez niepotrzebnych
napiêæ. Jeœli nie zaczniemy
wspó³pracowaæ, to nie ma
szans, aby o gorzowskiej kultu-
rze by³o g³oœno. Czas ju¿, wy-
rosn¹æ z pewnych zachowañ,
jak z „hejtowania”, czy podob-
nych. Bo mamy tu sporo ludzi,
którzy naprawdê daleko zaszli,
jak choæby Micha³ Wróblewski,
Dawid i Micha³ Kwiatkowscy,
Adam Ba³dych, Piotr Bukartyk.
My powinniœmy byæ z nich dum-
ni, bo to nasi ambasadorzy. I
miasto powinno im dawaæ pod-
stawê, bazê, ¿eby oni mówili o
Gorzowie, ¿eby do Gorzowa
wracali. Widzê w mieœcie miejs-
ce dla Filharmonii, Jazz Clubu,
ale tak¿e dla disco-polo, jeœli
naturalnie bêdzie na nie zapo-
trzebowanie. Jak do tej pory nie
by³o klimatu dla symbiozy i
wspó³pracy, i to siê musi zmie-
niæ. Bo celem nadrzêdnym dla
nas wszystkich powinien byæ
rozwój.
- Wa¿n¹ kwesti¹ jest te¿ go-
rzowski sport, dla przyk³adu
kibice ¿u¿lowi zadaj¹ sobie
pytanie, czy bêdzie kontynua-
cja Grand Prix?

- Myœlê, ¿e z finansowego
punktu widzenia nie jest to po
prostu mo¿liwe. Klub Stal Go-
rzów ma spore zobowi¹zania fi-
nansowe. Trzeba siê zastano-
wiæ, jak to uregulowaæ. Raczej
nie bêdzie te¿ kontynuacji GP,
bo warunki stawiane przez orga-
nizatorów s¹ bardzo wygórowa-

ne, a proszê pamiêtaæ, ¿e ju¿
kilkanaœcie milionów posz³o na
tê imprezê. Nie staæ nas zwy-
czajnie na to. ¯u¿el jest religi¹ w
Gorzowie i trzeba go wspieraæ.
Ale nie kosztem pozosta³ych
dyscyplin.
- No w³aœnie, co z innymi
klubami?

- No w³aœnie, nie mo¿na kosz-
tem tylko jednej dyscypliny za-
mkn¹æ innych. Gorzowski sport
te¿ przejdzie g³êbok¹ diagnozê,
która poka¿e faktyczn¹ kon-
dycjê. I podobnie jak w przypad-
ku kultury, trzeba sobie pewne
rzeczy wyjaœniæ, zamkn¹æ etap
rywalizacji o wszystko, a zacz¹æ
wspó³pracê. Bo nie ma innej
drogi, aby osi¹gaæ sukcesy.
- A teraz inna kwestia. Go-
rzów wyrós³ na stolicê ru-
chów spo³ecznych. Tu urodzi³
siê ruch Ludzie dla Gorzowa.
Pana zdaniem trzeba siê z ta-
kimi ruchami liczyæ?

- Ja myœlê, ¿e w ogóle siê
zmienia optyka samorz¹dowa. I
to w³aœnie ruchy spo³eczne
bêd¹ przejmowaæ w³adzê. Bo
utrwala siê w ludziach taki
pogl¹d: nie interesuje ich za
bardzo, co siê dzieje w œwiecie
czy polityce. Ich interesuje to,
co siê dzieje na ulicy, w bezpo-
œrednim s¹siedztwie. I to na
tyle, ¿e oni chc¹ i zaczynaj¹
wspó³uczestniczyæ we w³adzy. I
to widaæ w Gorzowie, po tej
ca³ej aktywnoœci, jaka tu jest.
Ludzie poœwiêcaj¹ swój wolny
czas, aby coœ wokó³ siebie
zmieniæ, w pracy spo³ecznej,
nawet w pomocy s¹siadom.
Kiedyœ czyny spo³eczne by³y
z musu, dziœ s¹ z ochoty do
wspólnego dzia³ania. Mamy
narzêdzia do wspierania ta-
kiej aktywnoœci, jak choæby
bud¿et obywatelski. Po to s¹
plany tworzenia rad dzielnic
czy osiedli, bo ludzie najlepiej
znaj¹ swoje potrzeby i
bol¹czki. To w³aœnie mieszka-
ñcy maj¹ prawo, ale i obo-
wi¹zek decydowania o tym,
co w mieœcie siê dzieje. Jak
pokaza³a praktyka, nie
wszystkie ruchy miejskie to
udŸwignê³y, ale naszemu siê
uda³o. Z niego wyszli radni.
Ruch bierze wspó³odpowie-
dzialnoœæ za rz¹dzenie w mie-
œcie. Inna rzecz, ¿e staram siê
budowaæ koalicjê ca³oœciow¹,
ze wszystkimi radnymi, ale nie
zawsze to wyjdzie, bo zawsze
mo¿e siê pojawiæ konflikt. Bo
zwyczajnie nie ma pieniêdzy
w bud¿ecie na wszystko. To,
¿e w Gorzowie ruch spo³eczny
jednak doszed³ do w³adzy, to
moment, aby pokazaæ Polsce,
¿e mieszkañcy mog¹ rz¹dziæ
miastem. n

Od redakcji: Rozmowa zos-
tała przeprowadzona jeszcze
przed kadrowym trzęsieniem w
urzędzie miasta, stąd brak jaki-
kolwiek odniesień w tej spra-
wie.
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To do jego ³ódki w niedziel-
ne, ¿u¿lowe mecze ustawia³y
siê kolejki kibiców. - By³ bar-
dzo fajnym s¹siadem -
wspominaj¹ Paw³a Zacharka
ci, co go jeszcze pamiêtaj¹.

- To by³ taki mi³y pan, ¿ycz-
liwy i niek³opotliwy dla niko-
go - opowiada pani El¿bieta,
która jako dziecko mieszka³a
tu¿ obok znanego warcia-
ñskiego przewoŸnika przy ul.
GwiaŸdzistej. 6 marca tego
roku minie 24 rocznica
œmierci legendarnego prze-
woŸnika.

To były wyczekane
przeprawy

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

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

Przez Landsberg też
pływał

PrzewoŸnik urodzi³ siê 14
grudnia 1916 roku na rodzin-
ne barce w Bydgoszczy, po-
dobnie jak i jego brat Bruno.
Tyle, ¿e Bruno urodzi³ siê
równie¿ na barce, ale w Ber-
linie.

Naturaln¹ kolej¹ rzeczy
by³o, ¿e Pawe³ zostanie wod-
niakiem. I przez II wojn¹
œwiatow¹ z polskiej Byd-
goszczy do Berlina p³ywa³

w³aœnie przez Landsberg
wo¿¹c zbo¿e lub inne towa-
ry. Taka komunikacja by³a
wówczas mo¿liwa dziêki
stworzeniu w drugiej po³owie
XVIII wieku drogi wodnej
³¹cz¹cej przez system
kana³ów Berlin z Byd-
goszcz¹ i dalej z Gda-
ñskiem. 

Po wybuchu II wojny œwia-
towej przewoŸnik trafi³ do
niemieckiej niewoli. Ale pole-
ga³a ona na tym, ¿e nadal
pracowa³ na barkach. 

Firma w Gorzowie

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

Jednak los chcia³ inaczej.
PóŸnym wieczorem 30
stycznia 1945 roku wyco-
fuj¹cy siê z Landsbergu wy-
sadzili w powietrze most ko-
lejowy. By³o to bardzo do-
godne przejœcie na lewy
brzeg rzeki tak¿e i dla pie-
szych, bo znacznie skraca³o
drogê, zw³aszcza tym pra-

cuj¹cym w zak³adach tam
ulokowanych.

No i krótko po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych Pawe³ Za-
charek uruchomi³ swoj¹
firmê przewozow¹. Mia³ na-
wet na tê okolicznoœæ
piecz¹tkê: „Przewóz £odzi¹,
Pawe³ Zacharek, Gorzów, ul.
Fabryczna”. Stempel do dziœ
znajduje siê w posiadaniu
Stefana Kluja.

No i tak p³ywa³ przez
Wartê, wo¿¹c gorzowian w
obie strony. Interes dzia³a³ do
1965 roku, kiedy z pomp¹
otwarto nowy most kolejowy
z k³adk¹ dla pieszych, W tej
chwili dzia³alnoœæ firmy prze-
wozowej Paw³a Zacharka
straci³a bowiem racjê bytu.

Kapitan w żegludze
bydgoskiej

Choæ firmy ju¿ nie by³o, to
jednak doœwiadczenie zawo-
dowe wypracowane przez
lata przedwojenne i ju¿ po-
wojenne zaprocentowa³o.
Pawe³ Zacharek zacz¹³ pra-
cowaæ w gorzowskim od-
dziale ¯eglugi Bydgoskiej.
To w³aœnie w tej firmie, ju¿
jako kapitan ¿eglugi
œródl¹dowej p³ywa³ du¿¹
bark¹ o wypornoœci oko³o

430 ton. Wodne szlaki wiod³y
go na Zachód, do Niemiec,
Holandii, Belgii, Luksembur-
ga. Zacharek na zimê 1981-
82 zosta³ na Zachodzie.
Wtedy te¿ w Bydgoszczy
ktoœ w kadrach przyjrza³ siê
dok³adnie jego papierom i
stwierdzi³, ¿e przekroczy³
wiek emerytalny. A Pawe³
Zacharek zawsze mówi³, ¿e
musi jeszcze p³ywaæ, bo nie
ma wypracowanych lat pra-
cy. Tej zimy jednak w ¿eglu-
dze nikt nie chcia³ s³uchaæ
wyjaœnieñ kapitana i tak
nieodwo³alnie przeszed³ na
emeryturê. Do koñca ¿ycia,
czyli do 6 marca 1991 r.
mieszka³ w Gorzowie i tu
zmar³ pokonany przez
ciê¿k¹ chorobê. Jest po-
chowany na gorzowskim
cmentarzu przy ul. ¯wiro-
wej.

Pomnik na żelaznym
szlaku

Kapitan Pawe³ Zacharek
by³ na tyle barwn¹ i nietuzin-
kow¹ postaci¹, ¿e znalaz³ siê
w krêgu zainteresowania
mecenasa Jerzego Synowca
i Arkadiusza Grzechoci-
ñskiego, znanych gorzowian,
którzy upamiêtniaj¹ koloro-
we gorzowskie osobowoœci,
w³aœnie stawiaj¹c im metalo-
we rzeŸby.

Postaæ Paw³a Zacharka,
siedz¹cego w ³ódce Ksenia
pojawi³a siê w 2008 roku.
Wówczas to odby³o siê
ods³oniêcie jego pomnika.
Postaæ wa¿y 130 kg, siedzi
ty³em do Warty na Bulwarze
Zachodnim, mniej wiêcej
tam, gdzie do 1965 roku ist-
nia³a przystañ przewoŸnika.
Autork¹ rzeŸby jest Zofia Bi-
liñska, znana gorzowska rze-
Ÿbiarka.

A postaæ jest kochana
przez gorzowskie dzieci, któ-
re ci¹gn¹ rodziców na spa-
cer do pana w ³ódce, podob-
nie jak do pana na motorze
czy do pana z lask¹. 

RENATA OCHWAT

Trzeba było teraz siedzieć i tylko kupony odcinać
Z prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim rozmawia Renata Ochwat

Ludzi przez Wartę łódką przewoził
Znali i lubili go wszyscy, którzy chcieli siê przeprawiæ na lewy brzeg Warty.

Czasami na przeprawę łódką Zacharka czekało całkiem sporo ludzi
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Wspólnota powstaje z
mocy prawa poprzez sprze-
da¿, czyli wyodrêbnienie
prawa w³asnoœci pierwsze-
go lokalu w budynku
nale¿¹cym pierwotnie np. do
dewelopera, gminy b¹dŸ
Skarbu Pañstwa. Nie ma
przy tym znaczenia czy zby-
wane s¹ mieszkania, czy lo-
kale u¿ytkowe. Ka¿dy
cz³onek wspólnoty ma prawo
i obowi¹zek wspó³dzia³ania
w zarz¹dzaniu nieruchomo-
œci¹ wspóln¹. Tym samym
powinien przynajmniej raz w
roku wzi¹æ udzia³ w zebraniu
w³aœcicieli. 

W du¿ych wspólnotach
mieszkaniowych po-
wstaj¹cych w budynkach
obejmuj¹cych ponad sie-
dem lokali zarz¹d lub
zarz¹dca nieruchomoœci
wspólnej zobowi¹zany jest
zwo³aæ zebranie ogó³u
w³aœcicieli co najmniej raz w

roku. Musi to uczyniæ przed
koñcem pierwszego kwar-
ta³u. Gdyby tego nie zrobi³,
to mo¿e, a nawet powinien
zwo³aæ tego rodzaju spot-
kanie dowolny cz³onek
wspólnoty, czyli ka¿dy

w³aœciciel mieszkania lub
lokalu u¿ytkowego. 

W ma³ych wspólnotach
(do siedmiu lokali w³¹cznie)
nie ma koniecznoœci stoso-
wania metod kierowania
sprawami wspólnymi

w³aœciwymi du¿ej wspólno-
cie. Dlatego nie ma te¿ obo-
wi¹zku zwo³ywania dorocz-
nych zebrañ w³aœcicieli.
Mog¹ siê oni porozumiewaæ
w sposób mniej sformalizo-
wany. Je¿eli jednak zechc¹,
to i im wolno stosowaæ za-
sady zapisane z myœl¹ o
du¿ych wspólnotach w usta-
wie o w³asnoœci lokali.

Celem tzw. zebrania rocz-
nego jest ocena pracy
zarz¹dcy, któremu zarz¹d
powierzono, poprzez
wys³uchanie jego sprawoz-
dania, udzielenie mu abso-
lutorium za dzia³ania w roku
ubieg³ym oraz okreœlenie
planu gospodarczego i wy-
sokoœci op³at na rok na-
stêpny. Warto na zebraniu
zwróciæ uwagê na propono-
wane przez zarz¹dcê
dzia³ania w nadchodz¹cych
miesi¹cach, a czêsto do-
tycz¹ce remontów, moderni-

zacji, finansowania przy-
sz³ych inwestycji poprzez
zaci¹gniêcie kredytu czy te¿
innych wa¿nych spraw
maj¹cych wp³yw na komfort
mieszkania. Uczestnicz¹c w
zebraniu, mamy bezpoœred-
ni wp³yw na wszystkie
sprawy poruszane na ze-
braniu, mo¿emy wniosko-
waæ o zmianê treœci
uchwa³ lub proponowaæ
wykonanie innych czynno-
œci ni¿ te, które zosta³y
przedstawione. Na zebra-
niu powinni byæ obecni
w³aœciciele lub ich pe³no-
mocnicy. Zarz¹dca nie
mo¿e bowiem samodziel-
nie zadecydowaæ o wielu
sprawach, które reguluje
ustawa o w³asnoœci lokali,
a podejmowane uchwa³y
s¹ wyznacznikiem planu
dzia³ania na najbli¿szy
rok.

MARIUSZ KOŁCZ

Przywilej i obowiązek właściciela
Wspólnota Mieszkaniowa to zwi¹zek wszystkich w³aœcicieli lokali w budynku. 

Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych 
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ 
zaleg³ych nale¿noœci. 

Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/ 
tel. (095) 73-87-125 
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl

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

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

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

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

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

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

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
tel. (95) 73-87-203 do 205, 
73-87-209 do 211
adm5@zgm.gorzow.pl >
zgm.gorzow.pl 

- Zobowi¹zania czêœci na-
jemców mieszkaj¹cych w
budynkach administrowa-
nych przez ZGM stale
rosn¹ i wynosz¹ ju¿ 47 mi-
lionów z³otych. Co jest po-
wodem tego, ¿e ludzie co-
raz czêœciej nie p³ac¹ za
czynsz?

- Przyczyn jest kilka. Najis-
totniejsza tkwi w tym, ¿e
wszystkie gminy w Polsce po-
siadaj¹ce zasoby mieszka-
niowe, s¹ takim ostatnim
ogniwem ³añcuszka nie-
szczêœæ. Chcia³bym, ¿eby to
zosta³o wyraŸnie podkreœlo-
ne, ale spó³dzielnie mieszka-
niowe,  deweloperzy czy inni
administratorzy mog¹ za
zgod¹ s¹dów eksmitowaæ
d³u¿ników. Gmina natomiast
musi w takich sytuacjach za-
pewniæ im lokal socjalny.
S³owem, tacy ,,najtrudniejsi”
klienci trafiaj¹ pod nasz¹
opiekê. Do tego rodziny o
wy¿szych dochodach, a wiêc
najlepsi p³atnicy, raczej d³ugo
nie zamieszkuj¹ w komunal-
nych zasobach. Wol¹ budo-
waæ siê lub przeprowadzaæ
do nowszej zabudowy. Dalej,
rokrocznie rosn¹ ceny za
wodê i ogrzewanie, a s¹ one
wpisane w czynsz. I niestety,
ci co nie p³ac¹ czynszu, zale-
gaj¹ równie¿ z p³atnoœciami
za sk³adniki mediów znaj-
duj¹cych siê w tej op³acie. I
ktoœ musi pokryæ koszty
zu¿ycia przez nich wody czy
ogrzewania. Jako zak³ad nie
mo¿emy mieæ zaleg³oœci, dla-
tego pokrywamy te

zad³u¿enia z pieniêdzy
wp³acanych przez innych lo-
katorów. Na wspomnian¹
kwotê 47 milionów
zad³u¿enia, 33 miliony to
podstawowe zaleg³oœci, a
14 to odsetki. W porówna-
niu do 2013 roku d³ug
wzrós³ o cztery miliony. W
porównaniu do innych pol-
skich miast zaleg³oœci te nie
s¹ a¿ tak wysokie, bo dla
przyk³adu w Elbl¹gu zobo-
wi¹zania wynosz¹ ponad
60 mln z³, choæ miasto jest

takiej samej wielkoœci jak
Gorzów. Móg³bym tu podaæ
wiele innych przyk³adów,
które pokaza³yby, ¿e u nas
ten problem jest proporcjo-
nalnie mniejszy, ale on wy-
stêpuje i musimy z nim wal-
czyæ na tyle, na ile pozwala
nam prawo. Tak te¿ czyni-
my.
- Jednym z pomys³ów

by³o wdro¿enie w ¿ycie
Programu Realizacji Œwiad-
czeñ Wzajemnych. S¹
d³u¿nicy zainteresowani

udzia³em w tym progra-
mie?

- Zacznê od tego, ¿e
sumy wypracowywane w
ramach tego programu nie
s¹ na tle ogólnego
zad³u¿enia znacz¹ce. Naj-
wa¿niejsze, ¿e czêœæ rodzin
uzyska³a szansê odpracowa-
nia zobowi¹zañ. Nam, jako
administracji, zale¿y na
ka¿dej z³otówce, ale zale¿y
równie¿, ¿eby jak najmniej
osób wpada³o w spiralê
zad³u¿enia, bo w którymœ
momencie strac¹ jak¹kolwiek
szansê ich sp³aty. W pierw-
szych piêciu miesi¹cach
dzia³ania programu w 2013
roku 61 rodzin odpracowa³o
d³ug wielkoœci 17 tysiêcy
z³otych. W ca³ym 2014 roku
tych rodzin by³o ponad 230 i
wartoœæ wykonanych przez
nich prac wynios³a 77 tysiêcy.
S¹ to prace proste, ustalane z
ka¿dym z osobna. Mo¿liwoœci s¹
du¿o wiêksze, dlatego ca³y czas
zachêcam d³u¿ników do skorzys-
tania z danej szansy. Zgodnie z
przyjêtymi zasadami z programu
mog¹ skorzystaæ rodziny bêd¹ce
w trudnej sytuacji materialnej,
maj¹ce zad³u¿enie wiêksze ni¿
szeœciomiesiêczny czynsz oraz
realizuj¹ce bie¿¹ce op³aty czyn-
szowe. Program to jedno, s¹
inne mo¿liwoœci porozumienia
siê z nami i zmniejszenia
zad³u¿enia. Mo¿na staraæ siê o
dodatek mieszkaniowy, roz³o¿yæ
d³ug na raty i w takim przypadku
nie s¹ naliczane odsetki. 
- Jak du¿a najemców
maj¹cych zaleg³oœci w

op³atach wyra¿a chêæ
wspó³pracy z administra-
cj¹ celem sp³acania zobo-
wi¹zañ?

- Takich danych statystycz-
nych nie prowadzimy, ale jest
to niewielkie grono. To bardziej
my wychodzimy z ró¿nymi pro-
pozycjami, zachêcamy
t³umacz¹c, jakie gro¿¹ konsek-
wencje w przypadku
rosn¹cych zad³u¿eñ. Bywa, ¿e
sprawy trafiaj¹ do s¹du, ale to
ostatecznoœæ. Chcia³bym przy-
pomnieæ, ¿e pod wzglêdem
œci¹galnoœci zobowi¹zañ jeste-
œmy bardzo skuteczni. W prze-
ciwieñstwie do wielu gmin, nie
dopuszczamy do tego, ¿eby za-
leg³oœci siê przedawnia³y. Nie
kryjê, ¿e w Gorzowie pod tym
wzglêdem prowadzimy dosyæ
ostr¹ politykê, dziêki której - jak
wspomnia³em - zad³u¿enie jest
proporcjonalnie ni¿sze ani¿eli w
wielu polskich miastach. Swoj¹
drog¹, póki gminy bêd¹ zobo-
wi¹zane do prowadzenia tak
obszernej pomocy mieszkalnej,
jak w tej chwili, póty bêdziemy
musieli ¿yæ z problemem
zad³u¿enia jeszcze d³ugo. Za-
wsze w spo³eczeñstwie znaj-
dzie siê grupa osób maj¹cych
powa¿ne k³opoty materialne, a
gdzieœ mieszkaæ musz¹.
Uwa¿am, ¿e nale¿y wprowa-
dziæ takie rozwi¹zania syste-
mowe, ¿eby z jednej strony
znaleŸæ sposoby na pomaga-
nie konkretnych ludziom, z dru-
giej odejœæ od obci¹¿ania
wspólnot i administracji do-
datkowymi kosztami.

RB

w trzy pytania do...
Zachęcamy dłużników do skorzystania z danej szansy 
Pawła Jakubowskiego, dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
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- Kto mo¿e zostaæ cz³on-
kiem Zwi¹zku Literatów
Polskich? 

- Osoba zainteresowana
cz³onkostwem musi z³o¿yæ
wniosek, do którego powinna
do³¹czyæ co najmniej trzy wy-
dane tomiki poezji lub dwie
ksi¹¿ki prozatorskie oraz re-
komendacjê w³adz oddzia³u,
do którego chce
przynale¿eæ. Z wnioskiem i
ksi¹¿kami zapoznaje siê Ko-
misja Weryfikacyjna ZLP, jej
cz³onkowie czytaj¹ te ksi¹¿ki,
wydaj¹ o nich opinie, które
s¹ podstaw¹ do akceptacji
wniosku lub odrzucenia. 
- Ile osób liczy obecnie
gorzowski Oddzia³?  

- Jest nas obecnie 27,
mimo bolesnych strat, bo Pe-
gaz zaniós³ na niebieski Par-
nas w ostatnich latach Mariê
Przybylak, Bronka S³omkê,
Kazia Furmana, Jana Gros-
sa. 
- Cz³onkami Zwi¹zku s¹
nie tylko mieszkañcy Go-
rzowa?

- W samym Gorzowie jest
nas 14. Ze wzglêdu na wiek i
stan zdrowia dwie poetki Sta-
nis³awa Plewiñska i Barbara
Trawiñska od jakiegoœ czasu
nie bior¹ ju¿ udzia³u w na-
szym ¿yciu literackim. Tych
twórczo aktywnych podam w
kolejnoœci alfabetycznej: Te-
resa Borkowska, Krystyna
Caban, £ucja Fice, Jerzy
G¹siorek (G¹sior), Roman
Habdas, Agnieszka Kopa-
czyñska-Moskaluk, Zygmunt
Marek Piechocki, Aldona Ro-
bak, El¿bieta Skorupska-Ra-
czyñska, Anna Strzelec, Ta-
deusz Szyfer i ja. Mam na-
dziejê, ¿e niebawem do³¹cz¹
do nas Agnieszka Moroz,
Maria Borcz i Ferdynand
G³odzik, którzy spe³niaj¹ kry-
teria wymagane przez Ko-
misjê Kwalifikacyjn¹ przy
Zarz¹dzie G³ównym ZLP.
- A inni?
- Kilku naszych cz³onków

mieszka zagranic¹: Joanna
Ziembiñska w Sztokholmie,
Jurek Grodek we Writzen,
blisko Kostrzyna, ale po nie-
mieckiej stronie, podobno
Karolem Parno-Gierliñskim
zaopiekowa³a siê rodzina w
Berlinie. Karol Graczyk wy-
jecha³ do Torunia. Bli¿ej
mieszkaj¹: Jerzy Alski w My-
œliborzu, Edward Di³anian w
Sulêcinie, Marek Grewling w
Babimoœcie, Beata Igielska
w Skwierzynie, Henryk
Wawrzyniec Kordoñ w Lubi-
kowie, Ludwik Lipnicki w
Drezdenku, W³adys³aw
£azuka w Choszcznie, Irena
Zieliñska w Miêdzyrzeczu,
Ma³gorzata ¯ytkowiak w
Barlinku. Mamy swoich

przedstawicieli w ca³ym re-
gionie. 
- Co daje przynale¿noœæ
do ZLP?

- Przede wszystkim poczu-
cie bycia w dobrym towarzy-
stwie. Zwi¹zek Literatów Pol-
skich zak³ada³ Stefan ¯erom-
ski, a póŸniej jego cz³onkami
byli wszyscy wybitni polscy li-
teraci. Tak¿e pewnoœæ dan¹
przez Komisjê Kwalifika-
cyjn¹, ¿e to, co napisa³em
ma wartoœæ literack¹. Sko-
ñczy³y siê czasy, kiedy przy-
nale¿noœæ do organizacji
twórczej dawa³a jakieœ nad-
zwyczajne przywileje. Bo
chyba za taki nie mo¿na
uznaæ znaczka do marynarki
z logo ZLP. Pewnym
wyró¿nieniem jest te¿ pierw-
szeñstwo w dofinansowaniu
wydania ksi¹¿ki, jeœli
zwi¹zek uzyska takie fundu-
sze, albo uczestnictwo w al-
manachu poetów i pisarzy,
jak to siê sta³o z okazji nie-
dawnego jubileuszu 10-le-
cia gorzowskiego oddzia³u.
Nikt ju¿ nie nak³ada na pi-
sarza funkcji publicznych,
jak to by³o w dawnej pol-
skiej literaturze. Teraz twór-
czoœæ literacka, a szczegól-
nie poetycka, jest form¹
wyra¿enia osobowoœci au-
tora. Przy tym, nie wszyscy,
którzy pisz¹ ksi¹¿ki, chc¹
gdziekolwiek przynale¿eæ i
zawsze im wolno nie byæ
zrzeszonym. W literackim
œrodowisku Gorzowa tak¿e
s¹ tacy.
- Do 2004 roku gorzowscy
cz³onkowie ZLP nale¿eli do
oddzia³u w Zielonej Górze.
Dlaczego siê oddzielili-
œcie?

- Nawet by³em wicepreze-
sem tamtego oddzia³u. Wi-
dzia³em jednak, jak ta struk-
tura ogranicza nasze, go-
rzowskie dzia³ania, a o
czêste kontakty ze œrodowi-
skiem zielonogórskim by³o
trudno choæby tylko ze
wzglêdu na odleg³oœæ i ko-
munikacjê. Zacz¹³em myœleæ
o oddzieleniu, a pierwszym
krokiem do tego by³o pozys-
kania akceptacji w³adz zielo-
nogórskiego oddzia³u. Przy-
znajê, ¿e uzyska³em j¹ szyb-
ko, a pe³n¹ przychylnoœci¹ i
odt¹d ¿yjemy w du¿ej przyja-
Ÿni. Po prostu taki podzia³ by³
logiczn¹ koniecznoœci¹.
- Nadszed³ czas, aby
powo³aæ autonomiczny od-
dzia³. 

- Statut ZLP okreœla, ¿e
mo¿na powo³aæ oddzia³, gdy
wejdzie w jego sk³ad co naj-
mniej szeœcioro cz³onków, a
nas by³o ju¿ 11. Zarz¹d
G³ówny wyrazi³ zgodê i 18
grudnia 2004 roku, w obec-
noœci prezesa Zarz¹du
G³ównego ZLP Marka
Wawrzkiewicza, rozpoczêli-
œmy dzia³alnoœæ. Dyrektor
WiMBP Edward J. Jaworski
zadeklarowa³ pe³n¹ i bezinte-
resown¹ pomoc organiza-
cyjn¹ przy funkcjonowaniu
oddzia³u. Postanowiono, ¿e
siedziba oddzia³u bêdzie w
wojewódzkiej bibliotece.
¯yczliwoœæ dyrektora Jawor-
skiego odczuwamy do dziœ. 
- Wszystkie spotkania li-
teratów odbywaj¹ siê w
siedzibie biblioteki? 

- Konkretnie w Salonie Lite-
rackim, gdzie na g³ównej
œcianie wisz¹ kolorowe kary-
katury niemal ca³ego œrodo-

wiska pisarskiego Gorzowa
rysowane piórkiem i pêdzel-
kiem artysty-przyjaciela pisa-
rzy Zbigniewa Olchowika. W
centralnym holu stoj¹ popier-
sia Papuszy, Ireny Dowgiele-
wicz, Zdzis³awa Morawskie-
go, Kazika Furmana z bia³ym
szalem wokó³ szyi oraz mo-
dele pomników Furmana i
Papuszy, a odlew z br¹zu jej
pomnika stoi przy szklanej
elewacji ksi¹¿nicy Herberta
w Parku Ró¿, blisko miejsca
po ³aweczce, na której cy-
gañska poetka wró¿y³a go-
rzowianom.

- Organem prasowym od-
dzia³u jest „Pegaz Lubu-
ski”.  

- „Pegaz Lubuski” wydaje-
my od maja 2003 roku, uka-
za³o siê 59 numerów.
Wspó³wydawc¹ jest WiMBP
im. Zb. Herberta, która
przyjê³a wszystkie zadania
organizacyjne, natomiast re-
dakcja, której szefujê, odpo-
wiada za dobór artyku³ów do
druku. Od pocz¹tku pismo
mia³o i ma charakter warsz-
tatowy. Jest przeznaczone
dla œrodowiska literackiego z
pó³nocnej czêœci lubuskiego i
z po¿ytkiem dla jego rozwoju
utrzyma³o ten charakter do
dzisiaj, choæ wyj¹tkowo
udziela swoich ³amów pisa-
rzom „zza miedzy”, a nawet z
dalszych stron kraju. Od
pocz¹tku by³o skromne pod
wzglêdem edytorsko-graficz-
nym, ale bogate w treœæ i
¿ywe. Mo¿e byæ czytane w
wersji papierowej (300 egz.
nak³adu) i online na portalu
{www.wimbp.gorzow.pl}, a
ostatnio tak¿e na {www.zlp-
gorzów.cba.pl}, {www.litera-

ci.eu}, gdzie w formacie PDF
s¹ dostêpne bezp³atnie
wszystkie numery. Dziêki ³at-
wej œcie¿ce druku starsi i
m³odsi mog¹ pokazaæ to, nad
czym pracuj¹. W ka¿dym nu-
merze jest kolumna debiu-
tów, miejsce na nowe wier-
sze poetów, opowiadania,
szkice i felietony oraz kilka
kolumn recenzji nowych
ksi¹¿ek autorów gorzow-
skich. Dziêki „Pegazowi” œro-
dowisko literackie Gorzowa
okrzep³o. 
- Kolejny krok to „Biblio-
teka Pegaza Lubuskiego”.

- Ksi¹¿ki w tej serii zaczê³y
siê ukazywaæ w 2005 r.
Przez blisko 10 lat wydaliœmy
65 ksi¹¿ek autorów zwi¹za-
nych z Gorzowem i regionem
gorzowskim, w tym kilka an-
tologii. Mo¿emy je opracowy-
waæ i drukowaæ g³ównie dzi-
êki dotacjom z bud¿etu Mias-
ta Gorzowa pozyskiwanym w
konkursie ofert dla organiza-
cji pozarz¹dowych, czasem z
bud¿etów s¹siednich miast i
gmin, niekiedy pomagaj¹
nam osoby prywatne lub fir-
my przyjazne autorom.
Czêsto autorzy wspomagaj¹
ten fundusz wk³adem w³as-
nym, przeznaczaj¹c na ten
cel otrzymywane stypendia
twórcze, nagrody w konkur-
sach lub honoraria za czyta-
nie ich ksi¹¿ek w Radiu Za-
chód. 
- Które z ksi¹¿ek naszych
autorów oceniane s¹ naj-
wy¿ej?

- Co roku odbywa siê kon-
kurs o Lubuski Wawrzyn Lite-
racki za najlepsz¹ ksi¹¿kê li-
terack¹ wydan¹ w minionym
roku w województwie lubu-
skim. S¹ tak¿e Wawrzyn
Naukowy i Wawrzyn Dzienni-
karski, ale do nich nie preten-
dujemy. G³ówne Lubuskie
Wawrzyny otrzyma³y w tym
czasie ksi¹¿ki autorów: Wi-
tolda NiedŸwieckiego (2004),
Ireneusza K. Szmidta (2005),
Henryka Wawrzyñca Kordo-
nia (2006), Ludwika Lipnic-
kiego (2007), Karola Graczy-
ka (2008), Marka Lobo Woj-
ciechowskiego (2009), Beaty
Patrycji Klary (2011) i po-
œmiertnie „Rzecz o dorzecz-
noœci” Zdzis³awa Morawskie-
go (2013). To laureaci, ale
wyró¿nieniem jest tak¿e
sama nominacja, a wœród
nieminowanych byli: Marek
Piechocki, Teresa Borkows-
ka, Irena Zieliñska, Agniesz-
ka Kopaczyñska-Moskaluk i
Beata Igielska.  Do za-
uwa¿onych zaliczyæ trzeba
tak¿e ksi¹¿ki Ma³gorzaty
Prusiñskiej, Agnieszki Moroz
i Alicji £ukasik, które otrzy-
ma³y od Kapitu³y Lubuskiego

Wawrzynu Literackiego
wyró¿nienia za najlepsze de-
biuty w poszczególnych la-
tach. Przy wyliczaniu sukce-
sów nie mogê pomin¹æ auto-
rki poczytnych powieœci -
Ma³gorzaty ¯ytkowiak, której
ksi¹¿ki drukuje renomowane
krajowe wydawnictwo Pró-
szyñski i spó³ka.  
- Ka¿da promocja „Pega-
za Lubuskiego” gromadzi
nie tylko autorów, ale tak¿e
wielu sympatyków i cz³on-
ków ich rodzin. 

- Traktujemy te promocje
jako otwarte zebrania nasze-
go zwi¹zku twórczego, gdy¿
wœród goœci upatrujemy wier-
nych nam czytelników i po-
tencjalnych zwi¹zkowych
kole¿anek i kolegów. Prezen-
tujemy wtedy autorów
w³aœnie wydanych ksi¹¿ek, a
autorzy wierszy lub innych
krótszych form czytaj¹ swoje
utwory, zawsze jest tak¿e
krótkie przedstawienie in-
nych ksi¹¿ek - naszych lub o
nas. Zale¿y nam, aby auto-
rzy byli rozpoznawalni, aby
nie ograniczali siê tylko do pi-
sania, ale tak¿e dzielili siê
swoimi s¹dami. 
- W Gorzowie odbywaj¹
siê tak¿e imprezy literackie
organizowane nie tylko
przez ZLP, ale innych ini-
cjatorów. Nie przeszkadza
to Wam? 

- Jesteœmy usatysfakcjono-
wani, gdy ujawniaj¹ siê inni
organizatorzy literackich zda-
rzeñ. A jest ich sporo: spot-
kania w klubie „Na Zapiecku
w ZUO”, cykl „Potyczki Lite-
rackie” w pubie „£ubudubu”,
wieczory w klubie „Lamus”
od tego roku z now¹ formu³¹,
nawet 15 lat Klubu Poetów
Okr¹g³ego Sto³u w Grodz-
kim Domu Kultury jest do-
robkiem GDK, a z ZLP
wi¹¿e go tylko moja osoba,
bo moderujê tam zajêcia.
Mamy festiwal literacki „Fur-
manka” organizowany przez
Agnieszkê Kopaczyñsk¹-
Moskaluk i Beatê Patrycjê
Klary. Wa¿n¹ rolê od ponad
30 lat odgrywa sekcja lite-
racka RSTK, a szczególnie
jej warsztaty twórcze. W
WiMBP s¹ organizowane
spotkania z pisarzami i pro-
mocje ksi¹¿ek, a tak¿e
Ogólnopolski Konkurs Lite-
racki im. Zdzis³awa Moraw-
skiego, w filiach spotkania
autorskie, dyskusje o
ksi¹¿kach i wystawy. Coraz
wiêksz¹ popularnoœæ zdoby-
waj¹ wieczory czytania
utworów z okazji jubileuszy
literackich organizowane
przez Beatê Klary. W moim
odczuciu jest takich zdarzeñ
sporo.   n

Twórczość literacka jest formą
wyrażenia osobowości autora
Z Ireneuszem Krzysztofem Szmidtem, prezesem Oddzia³u w Gorzowie Zwi¹zku Literatów Polskich,  rozmawia Krystyna Kamiñska.

Prezes Ireneusz K. Szmidt z butelką wina sprezentowaną z okazji jubileuszu 10-lecia Oddziału
przez właściciela winnicy, pisarza z Zielonej Góry Alfreda Siateckiego. 
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Szyfer ma niezwyk³¹
³atwoœæ celnego formu³owa-
nia myœli w formie wierszowa-
nych fraszek lub aforyzmów.
Szacuje, ¿e stworzy³ ok. 12
tysiêcy fraszek, z których
opublikowano niespe³na 5
tysiêcy. Inne czekaj¹ na do-
pracowanie. Takie podejœcie
œwiadczy o krytycyzmie auto-
ra, który kieruje do druku tylko
najlepsze. 

Tadeusz Szyfer urodzi³ siê 2
lipca 1938 r. w Chrubieszo-
wie. W Gorzowie mieszka od
1945 roku. Debiutowa³ z roz-
machem. Nikomu nieznany
autor wygra³ ogólnopolski
konkurs na fraszkê og³oszony
przez jedno z najwiêkszych
wydawnictw „Iskry”, w którym
nagrod¹ by³o wydanie ksi¹¿ki.
Tak Tadeusz Szyfer w 1980
roku wystartowa³ z ksi¹¿k¹
„Parê gaf i paragraf”. Na-
stêpne jego ksi¹¿ki to - za-
wsze o oryginalnych tytu³ach -
„Moje wyboye, czyli prawdy
ma³e dla dojrza³ych”, „Wolne
igraszki na 102 fraszki, czyli
pikantne dania do wyœmiewa-
nia”, „Fraszka prawdê ci po-
wie, czyli Prawie bia³a ksi-
êga”, „£eb w ³eb - turniej saty-
ryków” (wspólnie z Janem
Grossem), „Jaja z PiS-anek”.

Tadeusz Szyfer - starszy
ju¿ dzisiaj, jowialny pan z wy-
sokim czo³em - dalej jest w
pe³nej mocy twórczej. Nawet
przy³apany na ulicy, sypie jak
z rêkawa fraszkami i z³otymi
myœlami, na przemian z na-
rzekaniem na zdrowie, na
brak forsy czy na wredn¹ poli-
tykê. 

Zarówno fraszki, jak i afo-
ryzmy Tadeusza Szyfera
wyró¿nia warsztatowa niena-
gannoœæ. Na wszystkich jego
spotkaniach autorskich licznie
zebrana publicznoœæ raz po
raz nagradza autora gromkim
œmiechem i brawami. Wiele
osób zabiera ze sob¹ do
domu pere³ki humoru Tadeu-
sza, dziêki czemu udaje mu

siê sprzedawaæ na pniu za-
wsze kilkanaœcie nowych i
trochê starych ksi¹¿ek. 

Tadeusz Szyfer jest te¿
mistrzem aforyzmu. Potrafi w
kilku s³owach zawrzeæ nie tyl-
ko g³êbok¹ myœl, ale tak¿e
ciekawy podtekst. A to du¿a
sztuka. 

Jego wierszowane fraszki i
aforyzmy by³y w³¹czane do
antologii, np. „¯¹d³o i miód
m¹droœci”, „Aforyzmy pol-
skie”, „Fraszki polskie”, „Po-
têga myœli - ksiêga aforystyki
polskiej XXI wieku”, „Ksiêga
aforyzmów”. Tak¿e czêsto
publikowane by³y w lokalnych
gazetach, dawniej w „Ziemi
Gorzowskiej”, póŸniej w
„G³osie Gorzowa”, ostatnio w
„Pegazie Lubuskim”. 

Ostatnio wydany tom fra-
szek i aforyzmów ilustrowa³
Zbigniew Olchowik. Z w³aœci-
wym sobie talentem karykatu-
rzysty narysowa³ kilka portre-
tów Tadeusza Szyfera, jak np.
ten z ok³adki. 

A poni¿ej fraszka z najno-
wszej ksi¹¿ki: 

Do polityków

Powinni to wiedzieæ, bo w
tym stanu racja,

¯e kompromis lepszy ni¿
kompromitacja!

rrr
Tadeusz Szyfer „Moje zmy-

œlenia raczej dla doros³ych” -
aforyzmy, sentencja, fraszki.
Wydawca Zwi¹zek Literatów
Polskich, Oddzia³ w Gorzowie
Wlkp., Gorzów Wlkp. 2014.
Ksi¹¿ka wydana w serii „Bib-
lioteka Pegaza Lubuskiego”
nr 67 wydana dziêki fundu-
szom Urzêdu Miasta Gorzo-
wa w ramach konkursu ofert.
Ilustracje Zbigniew Olchowik.
84 s. 

Ksi¹¿kê mo¿na kupiæ w ksi-
êgarni „Daniel” i w antykwaria-
cie. Tak¿e pod adresem e-
mail:zlp.gorzow@wp.pl. 

KRYSTYNA KAMIŃSKA

Fraszki Szyfera
Tadeusz Szyfer wyda³ nowy tom fraszek i aforyzmów,
zatytu³owany „Moje zmyœlenia raczej dla doros³ych”. 

r  e  k  l  a  m  a

Dziêki temu melomani
mog¹ oczekiwaæ tylko sa-
mych spektakularnych wyda-
rzeñ. Klasê zespo³u doce-
niaj¹ te¿ odbiorcy, bo sala
zape³nia siê za ka¿dym ra-
zem niemal w ca³oœci.

Orkiestra i melomani s¹
dok³adnie w po³owie sezonu.
Pierwsza jego czêœæ przy-
nios³a wiele wydarzeñ. Ale
równie wiele, równie intere-
suj¹cych wydarzy³o siê od 1
stycznia bie¿¹cego roku. 

Wydarzeniem du¿ym i bez
precedensu sta³ siê koncert
z okazji œwiêta narodowego
Rumunii. A to za spraw¹ nie-
zwyk³ych goœci, jak i samego
afisza oraz bonusowego
bisu. Za pulpitem dyrygen-
ckim stan¹³ bowiem Chris-
tian Florea, rumuñski dyry-
gent i wiolonczelista. By³ to
jego pierwszy koncert w Pol-
sce, ale jak zaznaczy³, zna
dobrze polsk¹ muzykê i do-
konania polskich kompozyto-
rów. Drugim goœciem wie-
czoru by³ rewelacyjny flecista
Stefan Diaconu, który ma
zwi¹zki z Polsk¹, choæby
przez fakt studiowania w
warszawskim Uniwersytecie
Muzycznym im. Fryderyka
Chopina. Na afiszu by³a tylko
rumuñska muzyka, i zachwy-
ci³a ona bardzo. Jednak na
zawsze w pamiêci fanów zo-
stan¹ bisy. Bo najpierw ma-
estro Florea zagra³ na wio-
lonczeli, zreszt¹ po¿yczonej
od Piotra Wiêc³awa, prze-
piêkn¹ melodiê hiszpañsk¹,
a nastêpnie Stefan Diaconu
przy wspó³pracy gorzow-
skich muzyków wykona³
¿ywio³ow¹ ludow¹ piosenkê
mo³dawsk¹. Koncert, pierw-
szy dla podkreœlenia w
bie¿¹cym roku, wyznaczy³
wysoki standard, spowodo-
wa³, ¿e apetyty muzyczne

siê zaostrzy³y. Fani oczeki-
wali wiêcej.

I siê nie zawiedli. Na-
stêpnym koncertem by³a bo-
wiem gala operowa z maes-
tro Rubenem Silw¹ za pulpi-
tem, Barbar¹ Gutaj-Monowid
- sopran i Jakubem Monowi-
dem - kontratenorem jako
goœæmi wieczoru. I tu znowu
zaskoczenie, bo bywalcy gal
operowych przyzwyczajeni
siê do sta³ych punktów pro-
gramu, jak Kuplety Barinka-
ja, arie z „Ksiê¿niczki czarda-
sza” czy „Zemsty nietoperza”.
Tym razem nic takiego siê nie
wydarzy³o, bo afisz zosta³ tak
skonstruowany, i¿ ods³oni³
inne zachwycaj¹ce kompozy-
cje wpisuj¹ce siê w nurt bel
canto. W pamiêci meloma-
nów zostanie na d³ugo za-
chwycaj¹cy „Duet kwiatów” z
opery Leo Delibesa „Lakme”.
Znakomicie zestrojone g³osy
pañstwa Monowid zabrzmia³y
mistrzowsko. 

Filharmonia tradycyjnie te¿
wpisa³a siê w obchody Dnia

Pamiêci i Pojednania. Na
scenie pojawili siê muzycy
Filharmonii Pó³nocnozachod-
nioniemieckiej z Herfordu, a
solist¹ by³ w³oski pianista Fa-
bio Bidini. Na afiszu znalaz³a
siê miêdzy innymi VII Symfo-
nia A-dur, opus 92 Ludviga
van Beethovena. Jednak w
pamiêci melomanów z tego
wieczoru zostanie bonusowy
bis wykonany przez Fabio Bi-
diniego, czyli Nokturn cis-
moll z opusu poœmiertnego
Fryderyka Chopina. To kró-
ciutka kompozycja, grywana
zwykle przez wybitnych pia-
nistów jako bis ostatni. Bo jak
mówi¹ sami muzycy, po tym
drobia¿d¿ku nic ju¿ wiêcej
zagraæ nie mo¿na. Tak¿e i t¹
kompozycj¹ zakoñczy³ swój
wystêp w FG Piotr Paleczny,
wybitny polski pianista. 

Tak¿e do klasy wybitnych
wydarzeñ nale¿y zaliczyæ lu-
towy koncert „Mistrzowie wie-
deñscy glamour” z maestro
Andrzejem Straszyñskim za
pulpitem i siostrami Olg¹ oraz

Natali¹ Pasiecznik w rolach
solistek. Afisz by³ tak skom-
ponowany, aby pokazaæ zna-
komite umiejêtnoœci goœci. Bo
Olga Pasiecznik, jedna z naj-
lepszych europejskich œpie-
waczek, czarowa³a g³osem,
Natalia kunsztem pianistycz-
nym w 21 Koncercie Forte-
pianowym Wolfganga Ama-
deusza Mozarta, a orkiestra
FG porywaj¹cym wykona-
niem I Symfonii C-dur opus
21 Ludviga van Beethovena. 

Sumuj¹c tylko te wydarze-
nia, mo¿na i nale¿y za-
uwa¿yæ jedno - FG jest na
fali wznosz¹cej, nie darmo
zbiera same pozytywne opi-
nie i dobre krytyki. 

Wa¿ne jest tak¿e i to, ¿e in-
stytucja ma ju¿ sta³¹, doœæ
pokaŸn¹, grupê bywalców.
Bo jeœli porównaæ liczbê
s³uchaczy na ka¿dym kon-
cercie do danych z innych fil-
harmonii, okazuje siê, ¿e
tak¿e i pod tym wzglêdem
jest w czo³ówce.

RENATA OCHWAT

Filharmonia Gorzowska na
fali, co doceniają melomani
Kilka koncertów tylko w tym roku pokaza³o, ¿e orkiestra Filharmonii Gorzowskiej jest w
znakomitej dyspozycji.

Olga Pasiecznik, jedna z najlepszych europejskich śpiewaczek, czarowała głosem.
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Zaczê³o siê 13 stycznia
1963 r. - na lodowisku przy
budynku dzisiejszej AWF ro-
zegrano pierwszy mecz ho-
kejowy miêdzy dru¿yn¹ Miej-
skiego Oœrodka Sportowego
a zespo³em Studium Nau-
czycielskiego. Zwyciê¿yli ho-
keiœci MOS 5:2. Natomiast w
1968 r. - w piêciolecie pierw-
szego meczu hokejowego -
na nowo zbudowanym „Lo-
dostilu” przy ul. Pomorskiej
odby³o siê pierwsze spotka-
nie dru¿yn hokejowych, w
którym zawodnicy Stilonu
Gorzów ulegli Sparcie
Szczecin 1:16.

Najbardziej znan¹ postaci¹
gorzowskiego hokeja by³ tre-
ner Andrzej Wo³kowski.
Postaæ nietuzinkowa i wielce
zas³u¿ona dla polskiego
sportu. Trenowani przez sta-
rego mistrza hokejowego sti-
lonowcy ocierali siê nawet o
pierwsz¹ ligê. I kto wie,
gdzie by³by dzisiaj gorzowski
hokej, gdyby w 1982 r. Lo-
dostilu nie zlikwidowali…

5 marca 2015 r. mija 20.
rocznica  œmierci Andrzeja
Wo³kowskiego.

By³ sportowcem wszech-
stronnym. Uprawia³ wyczy-
nowo wioœlarstwo i kajakar-
stwo, œciga³ siê na rowerze i
gra³ w pi³kê no¿n¹. Przygod¹
jego ¿ycia sta³ siê jednak ho-
kej na lodzie, któremu poœwi-
êci³ sw¹ m³odoœæ, wiek œred-
ni i lata dojrza³e. Startowa³ w
mistrzostwach œwiata i na ig-
rzyskach olimpijskich, by³
trenerem mistrzów Polski i
Jugos³awii. By³ ostatnim, któ-
ry hokeistów ZKS Stilon wo-
dzi³... ANDRZEJ WO£KOW-
SKI.

Dali kij do łapy i kazali
strzelać

Urodzi³ siê w 1913 roku w
grodzie pod Wawelem. W
Krakowie wiêc rozpocz¹³
sw¹ d³ug¹ karierê hokejow¹.
W Towarzystwie Gimna-
stycznym Sokó³. Pomóg³ mu
w tym przypadek, jak to
zwykle w ¿yciu bywa. Uwiel-
bia³ jazdê na ³y¿wach, a naj-
bli¿sze lodowisko nale¿a³o
w³aœnie do Soko³a. Spêdza³
tam ca³e popo³udnia, œliz-
gaj¹c siê bez opamiêtania.
By³a to kosztowna zabawa.
Bilet wstêpu kosztowa³ ca³e
20 groszy. Na szczêœcie
mama rozumia³a i pochwa-
la³a namiêtnoœæ syna, gdy¿
sama lubi³a poœlizgaæ siê na
³y¿wach. Znajdowa³a wiêc
owe 20 groszy.

Trwa³o to kilka lat, a¿ które-
goœ dnia...

- Podszed³ do mnie jakiœ fa-
cet, który czêsto nam siê
przygl¹da³ i zapyta³, czy

chcia³bym graæ w hokeja.
Mia³em 14 lat i o ¿adnym ho-
keju jeszcze nie s³ysza³em.
Propozycja jednak mnie
ucieszy³a, bo poparta by³a
kart¹ wolnego wstêpu na lo-
dowisko Soko³a.

Zacz¹³em chodziæ na tre-
ningi. Przez pierwsze dni je-
Ÿdzi³em jak dawniej. Wresz-
cie dali mi kij do ³apy, rzucili
kr¹¿ek i kazali strzelaæ do
bramki. Antek Reyman, pó-
Ÿniejszy serdeczny kolega z
dru¿yny, j¹³ mi pokazywaæ,
jak nale¿y nak³adaæ kr¹¿ek,
jak ci¹gn¹æ, jak strzelaæ, by
ten fruwa³ w powietrzu. Nic
mi nie wychodzi³o. Co
uderzê, to kr¹¿ek sunie po
lodzie i tak w kó³ko. Ani o
centymetr nie mog³em go
podnieœæ do góry. Z³oœci³o
mnie to okrutnie. Postano-
wi³em potrenowaæ w domu.
Zamkn¹³em siê w pokoju i
dawaj po parkiecie strzelaæ w
drzwi. Wali³em tak do czasu,
gdy z krzykiem wpad³a matka
i zobaczy³a drzwi piêknie obi-
te uderzeniami kr¹¿ka. Do-
sta³em manto, ale cieszy³em
siê, ¿e zaczyna mi coœ wy-
chodziæ. Na lodzie jednak
znów nie wychodzi³o. Spró-
bowa³em wiêc strzelaæ w cza-
sie jazdy. O dziwo, kr¹¿ek
unosi³ siê w powietrzu.

Po kilku miesi¹cach trenin-
gu Andrzej Wo³kowski rozeg-
ra³ swój pierwszy w ¿yciu
mecz. Sokó³ spotka³ siê z
RKS Wawel. By³y to wiêc lo-
kalne derby, które zawsze
wywo³uj¹ wiele emocji.
£atwo mo¿na sobie wyobra-
ziæ emocje debiutanta...

- Przyszed³ do mnie pan
Olek K³aput, kierownik sekcji
i bez ¿adnego wstêpu powie-
dzia³: jutro grasz mecz. Rzu-
ci³ mi pod nogi sprzêt i po-
szed³ sobie. Zg³upia³em. Jaki
mecz? Nie zna³em ani prze-

pisów, ani zasad gry. Kole-
dzy obiecali mnie nauczyæ...

Ca³¹ noc nie spa³em. Taki
by³em zdenerwowany. W
szatni nie wiedzia³em nawet,
jak mam siê ubraæ. Suspen-
sory by³y wówczas gumowe,
ochraniacze na nogi - pi³kar-
skie getry za krótkie, a spo-
denki wygl¹da³y na mnie jak
slipy k¹pielowe. Nogi mia³em
praktycznie go³e. Jedynie
rêkawice pasowa³y jako
tako.

Z pocz¹tku nie wiedzia³em,
co z sob¹ zrobiæ na lodowis-
ku. Pêta³em siê bez sk³adu i
³adu, ogl¹daj¹c siê rozpaczli-
wie na kolegów. A¿ siê ze-
Ÿli³em. Co tam koledzy, po-
myœla�³em. Dopad³em kr¹¿ek
i wio do przodu przez ca³e lo-
dowisko, i bêc na bramkê,
bêc. Bramkarz normalnie siê
wystraszy³. Wpuœci³ jednego
gola, drugiego, trzeciego...
Zdo�by³em siedem bramek.
Od tej pory stale wystêpo-
wa³em z numerem siedem
na plecach czy to w klubie,
czy w reprezentacji.

Trzech muszkieterów

W barwach Soko³a gra³
przez piêæ lat, zyskuj¹c mia-
no jednego z najlepszych
napastników w kraju. W
1933 roku, za zgod¹ wszyst-
kich zainteresowanych, zna-
laz³ siê w Cracovii. Cracovia
w owym czasie dysponowa³a
dwójk¹ œwietnych napastni-
ków: Adamem Kowalskim i
Czes³awom Marchewczy-
kiem, którzy mieli ju¿ za
sob¹ start na olimpiadzie w
1932 roku w Lake Placid.
Obaj grali na skrzyd³ach,
brakowa³o im œrodkowego.
Zosta³ nim Andrzej Wo³kow-
ski.

Jeszcze w tym samym roku
atak Cracovii sta³ siê pod-
por¹ reprezentacji narodowej

Polski. W kraju nie mieli so-
bie równych, na œwiecie zali-
czani byli do najlepszych.
Nie bez powodu nazywano
ich trójk¹ muszkieterów.

A.Wo³kowski wystêpowa³ w
dru¿ynie narodowej, z prze-
rw¹ w okresie wojny, do
1949 roku. Zaczyna³ repre-
zentacyjn¹ karierê, maj¹c lat
20, skoñczy³ w 36 roku ¿ycia.
Kilka razy bra³ udzia³ w mist-
rzostwach œwiata, dwukrot-
nie startowa³ na igrzyskach
olimpijskich. Strzeli³ niezli-
czon¹ liczbê goli. Gra³ fair i
cieszy³ siê sympati¹ kolegów
oraz kibiców. Nie omija³y go
kontuzje i urazy, ale zawsze
stara³ siê byæ do dyspozycji
trenerów.

Z imprez najwy¿szej rangi
najbardziej utkwi³a mu w pa-
miêci olimpiada 1936 roku w
Garmisch-Partenkirchen,
gdzie polscy hokeiœci zajêli
szóste miejsce, tocz¹c dra-
maty�czn¹ walkê z Kanadyj-
czykami i Austriakami o wyj-
œcie z grupy eliminacyjnej.
Trenerem polskiej dru¿yny
by³ Rolf Adamowski,
cz³owiek, który w 1924 roku
zacz¹³ Polaków uczyæ gry w
hokeja na lodzie.

- Przed pierwszym me-
czem w Ga-Pa trener
zarz¹dzi³ rozgrzewkê na na-
turalnym lodowisku znaj-
duj¹cym siê na jeziorze. Je-
zioro by³o du¿e i obawiano
siê, ¿e lód za³amie siê pod
w³asnym ciê¿arem, gdy¿ po-
wstawa³y ju¿ garby.
Wyr¹bano wiêc z brzegu
przerêble, aby zapewniæ
dop³yw powietrza pod lód.
Ja, nie chc¹c nadk³adaæ dro-
gi id¹c wyznaczon¹ œcie¿k¹,
postanowi³em pójœæ na skró-
ty. Przeskoczy³em przez ba-
rierkê i patrzê... lecê prosto
do wody. Marchewczyk siê
œmieje, ¿e trenujê p³ywanie

do letniej olimpiady, a ja
wœciek³y wy³a¿ê z wody.
Rozgl¹dam siê dooko³a i
widzê, ¿e w pobli¿u siedzi
sobie na krzese³ku Bawar-
czyk i tak¿e rechocze. Ty
jesteœ ju¿ 21, co tak skoczy³,
mówi do mnie po niemiecku.
Ot, mia³ zabawê.

Na olimpiadzie w Ga-Pa
bywa³y jednak momenty
mniej zabawne, choæ z cza-
sem i one w ustach
A.Wo³kowskiego przybra³y
charakter humorystycznej
anegdoty. Ale wtedy œmiaæ
mu siê nie chcia³o...

- Graliœmy mecz z Kanadyj-
czykami, u których na obro-
nie wystêpowa³ potê¿ny
ch³op, prawie dwa metry
wzrostu i ponad sto kilo
¿ywej wagi. W czasie nasze-
go spotkania pada³ gêsty
œnieg. Co piêæ minut
sprz¹tano lodowisko, a i tak
trudno by³o siê po nim poru-
szaæ. Wreszcie uda³o mi siê
nabraæ szybkoœci i ruszyæ z
kr¹¿kiem do przodu. Mia³em
przed sob¹ tylko wspomnia-
nego obroñcê. Ja w lewo, on
w lewo. Ja w prawo, on w
prawo. Zrobi³em zwód, ¿eby
wybiæ go z tego rytmu lewo-
prawo, lewo-prawo, i...
wpad³em prosto na niego.
Wzi¹³ mnie na ramiê, do-
sta³em w szczêkê i tak wy-
prostowany polecia³em ple-
cami na lód.

Ockn¹³em siê w szpitalu,
gdzie posk³adano mnie do
kupy i po³o¿ono na ³ó¿ku.
Mia³em z³amany nos, nad-
wyrê¿ony krêgos³up i by³em
ca³y obola³y. O ma³o siê nie
za³ama³em, ale zobaczy³em
na s¹siednim ³ó¿ku rumu-
ñskiego saneczkarza, który
mia³ szczêœcie trafiæ prosto
w drzewo. Rozpruty od góry
do do³u, ca³y w banda¿ach.
Pomyœla³em wiêc, ¿e to, co

mnie spotka³o, to jeszcze nic
w porównaniu z tamtym.
Spakowa³em manatki i ku
zdziwieniu lekarzy oraz kole-
gów wróci³em do zespo³u.

Nastêpnego dnia A.
Wo³kowski by³ znów na lo-
dzie. Hokeiœci to jednak
twardzi ludzie...

- Tym razem graliœmy z Au-
striakami. Mecz sêdziowa³
Belg Andre Luace, prezes
Œwiatowego Zwi¹zku Hokeja
na lodzie. Ten sam, któremu
na mistrzostwach œwiata
1931 roku w Krynicy rzucono
kalosz pod nogi. Widaæ za-
pamiêta³ to sobie dobrze.
Austriacy prowokowali bójki,
kiedy zaœ ok³adaliœmy siê ki-
jami po ³bach, on spokojnie
odwraca³ siê plecami i wda-
wa³ siê w pogawêdki z kibi-
cami. Kowalski dosta³ kijem
w oko, które wylaz³o mu ni-
czym œlimak ze skorupy.
Marchewczykowi rozwalono
nos. Ludwiczakowi te¿ siê
zdrowo oberwa³o. Mnie siê
jakoœ upiek³o, bo do bijatyki -
by³em przecie¿ nie w pe³ni si³
- specjalnie siê nie
przyk³ada³em.

Graliœmy jednak dalej. Au-
striacy prowadzili 2:1. Na
piêæ sekund przed koñcem
ka¿dego meczu w³¹cza³ siê
buczek, który bucza³ do
ostatniej sekundy spotkania.
Wtedy wiadomo by³o, ¿e to
koniec. W³aœnie zaczê³o bu-
czeæ, kiedy dosta³em kr¹¿ek,
min¹³em obroñców i strze-
li³em gola. Uradowany jadê
do ch³opaków, bo remis
dawa³ nam awans, a oni do
mnie z pretensjami, ¿e strze-
li³em za póŸno, ¿e sêdzia nie
uzna³ bramki, gdy¿ jakoby
by³o ju¿ po czasie, co by³o
nieprawd¹. Skubany, tak nas
za³atwi³.

Za³amani poszliœmy do
szatni, gdzie przybiegli do
nas Szwajcarzy, mówi¹c, ¿e
dla nich to my jesteœmy zwy-
ciêzcami. Kiepskie to by³o
pocieszenie. Pomyœla³em
nawet, ¿e je¿eli na takim
sêdziowaniu ma polegaæ
owe szybciej, dalej, wy¿ej, to
ja siê na to nie piszê. Przy-
szed³ tak¿e kierownik ekipy,
p³k. Glabisz ze s³owami po-
cieszenia, ¿e za³o¿¹ protest,
bo to rzeczywiœcie drañstwo.
Co tam po proteœcie, skoro
rozpatrywaæ mia³ go ten sam
drañ, co nam sêdziowa³.

Na otarcie ³ez Polacy wy-
grali turniej pocieszenia, w
którym oprócz nich starto-
wa³y zespo³y Wêgier, £otwy i
Holandii.

Głową na bandę

Start polskich hokeistów na
igrzyskach olimpijskich 1948

Andrzej Wołkowski (stoi jako ostatni z prawej) i jego stilonowska drużyna.
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Wielki mistrz, który jako ostatni       hokeistów 
Stilonu przed laty wodził
Ma³o kto ju¿ pamiêta, ¿e by³ w Gorzowie kiedyœ hokej na lodzie, bo by³o te¿ lodowisko. Słynny Lodostil przy ulicy Pomorskiej cieszył się olbrzymim   zainteresowaniem gorzowian.



Warto tam siê wybraæ, bo i
droga wzd³u¿ lewego brzegu
Odry jest niezwykle malowni-
cza. Wzniesienia na niemiec-
kim brzegu pradoliny s¹
wy¿sze ni¿ po naszej stronie.
Gdy wyjedziemy ju¿ z
p³askich terenów zalewo-
wych, poczujemy siê jak w
górach. Urz¹dzenia nawiga-
cyjne chwilami poka¿¹ wyso-
koœæ oko³o 100 m n.p.m. Tury-
œci, którzy nie przepadaj¹ za
podjazdami i zjazdami, mog¹
wybraæ wygodn¹ autostradê.
Ju¿ wiele kilometrów od celu
podró¿y widaæ wœród zielo-
nych wzgórz ogromn¹ sta-
low¹ konstrukcjê w Niederfi-
now. Po zjeŸdzie ze wzgórz
niemal górsk¹ drog¹ pokonu-
jemy zwodzony most. W prze-
ciwieñstwie do wielu podob-
nych konstrukcji, urz¹dzenie
dzia³a i przy odrobinie
szczêœcia lub pecha trafimy na
korek i do woli bêdziemy mogli
kontemplowaæ odrzañski
kana³ i dzia³anie archaicznego
urz¹dzenia. Jeszcze kilka kilo-
metrów i trafimy na wygodny
parking przy gigantycznej sta-
lowej konstrukcji. Na turystów
czeka kawiarnia, stragany z je-
dzeniem i pawilon, w którym
mo¿na kupiæ bilet za 1 euro i
zaopatrzyæ siê w przewodnik.
Nie trzeba znaæ niemieckiego,
bo wszystkie informacje
przet³umaczono równie¿ na
jêzyk polski. Wszystkie ceny
skalkulowano równie¿ na
nasz¹ kieszeñ.

Podnoœnia statków w Nie-
derfinow to doskonale
dzia³aj¹cy zabytek techniki i
jeden z najwiêkszych tego
typu obiektów w Europie.
Przeci¹æ dzia³ wodny Odry i
£aby próbowano co najmniej
od XIII wieku. Powstawa³y
kana³y z wielk¹ liczb¹ œluz.
Otwarcie drogi wodnej z Za-

chodu do Szczecina i
Wroc³awia przez wieki
spêdza³o sen z powiek kon-
struktorom i w³adcom. Kana³y
ze œluzami dzia³a³y, ale mia³y
zbyt ma³¹ przepustowoœæ. U
schy³ku XIX wieku wymyœlono
podnoœniê. Jednak¿e z budo-
wy zrezygnowano ze wzglêdu
na ówczesny stan techniki. W
roku 1905 cesarz Wilhelm II
zarz¹dzi³ budowê kana³u mi-
êdzy Hawel¹ i Odr¹. Kana³
oddano do u¿ytku w roku
1914 i statki o tona¿u do 600
t, pokonuj¹c zaledwie piêæ
œluz, mog³y dop³yn¹æ do Odry.
Punktem newralgicznym
ci¹gle by³a ró¿nica wysokoœci
oko³o 40 m pomiêdzy górn¹
czêœci¹ kana³u a nadodrza-
ñskimi bagnami. Dopiero w la-
tach 1924-1926 sporz¹dzono
odpowiedni projekt z wyko-
rzystaniem bocznikowych sil-
ników elektrycznych pr¹du
sta³ego. Podnoœniê oddano
do u¿ytku 21 marca 1934
roku. By³ to wówczas najwiêk-
szy obiekt w obrêbie niemiec-
kiej sieci œródl¹dowych dróg
¿eglownych. W ogromnym,
wysokim na 59,1 m stalowym
rusztowaniu porusza siê coœ
w rodzaju gigantycznej wan-
ny. Mo¿e siê w niej zmieœciæ

statek o wypornoœci 1000 t i
zanurzeniu do 2,5 m. Warto
przypomnieæ, ¿e na nieuregu-
lowanej Warcie wiele proble-
mów ma nasza Kuna o zanu-
rzeniu zaledwie 1,4 m.

Szerokoœæ wanny w Nieder-
finow wynosi 12 m, d³ugoœæ
85, a fundamenty konstrukcji
siêgaj¹ 20 m w g³¹b ziemi.
Obserwuj¹c nieustann¹
pracê podnoœni, mo¿na tylko
pozazdroœciæ Europie Za-
chodniej dróg wodnych. Obok
barek i jednostek turystycz-
nych z Polski i Niemiec
mo¿emy napotkaæ jednostki
brytyjskie, szwajcarskie, fran-
cuskie itp. Chcia³oby siê po-
ogl¹daæ chocia¿ fragmencik
takiego ruchu z gorzowskiego
bulwaru. Okazuje siê jednak,
¿e przepustowoœæ starej pod-
noœni jest ci¹gle zbyt ma³a i
nieopodal powstaje niemal
bliŸniacza konstrukcja.

Gdy po zwiedzeniu podno-
œni zostanie nam jeszcze
trochê czasu, warto odwie-
dziæ zoo w pobliskim Ebers-
walde. Wiele zwierz¹t nie
przebywa w klatkach i mile
widziani s¹ goœcie z psami,
co w Polsce jest zupe³nie nie
spotykane.

RYSZARD ROMANOWSKI

Ogromną kontrukcję widać z bardzo daleka
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Wielki mistrz, który jako ostatni       hokeistów 
Stilonu przed laty wodził
Ma³o kto ju¿ pamiêta, ¿e by³ w Gorzowie kiedyœ hokej na lodzie, bo by³o te¿ lodowisko. Słynny Lodostil przy ulicy Pomorskiej cieszył się olbrzymim   zainteresowaniem gorzowian.
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Stalowe okno na świat
w Niederfinow
Miejsce zapieraj¹ce dech w piersiach mi³oœnikom techniki, jednoczeœnie
doskonale znane wodniakom, le¿y oko³o 30 km od przeprawy
promowej w Gozdowicach i oko³o 100 km od Gorzowa. 

Podnośnia statków w Niederfinow to doskonale działający zabytek techniki
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roku w Saint Moritz z góry
skazany by³ na niepowodze-
nie. Po wojennych zawieru-
chach sport dopiero siê od-
radza³. Hokeiœci nie mieli
gdzie trenowaæ. Jedyne
sztuczne lodowisko w Kato-
wicach by³o zrujnowane i
czeka³o na remont. Naszym
hokeistom brakowa³o wiêc
obycia z lodem i kr¹¿kiem.
Na dodatek nie potrafili graæ
wed³ug zmienionych zasad,
które ju¿ powszech�nie obo-
wi¹zywa³y.

W tej sytuacji konfrontacja
z dru¿ynami Szwecji, Kana-
dy i Czechos³owacji, które
praktycznie przez ca³¹ wojnê
nie schodzi³y z lodu, nie
mog³a wypaœæ korzystnie...

- Szwedzi robili z nami co
chcieli. Czuliœmy siê zagu-
bieni, otumanieni, a oni
urz¹dzili sobie ostre strzela-
nie. Przy stanie 12 lub 13 do
zera, w po³owie trzeciej ter-
cji, nast¹pi³a zmiana stron.
W ferworze walki nie za-
uwa¿y³ tego Wróbel i hukn¹³
do... w³asnej bramki. Urado-
wany podniós³ kij do góry i
krzyczy: siedemnastka! sie-
demnastka! Dopiero bram-
karz Szlendak zgasi³ jego ra-
doœæ mówi¹c: no i czego siê
cieszysz baranie, ¿e mi
strzeli³eœ gola?! Nikt jednak
do niego nie mia³ specjal-
nych pretensji, bo wszyscy
byliœmy sko³owani.

W 1949 roku reprezenta-
cja Polski uda³a siê po raz
pierwszy do Zwi¹zku Ra-
dzieckiego na kilka oficjal-
nych i towarzyskich spot-
kañ. Wœród reprezentantów
by³ równie¿ Andrzej
Wo³kowski.

- Najpierw odbywaliœmy
wspólne treningi z klubowymi
zespo³ami Moskwy, z Kryli¹
Sowietów, CSKA i Lokomoti-
wem. Oficjalny mecz miêdzy-
pañstwowy rozegraliœmy na
£u¿nikach. Nie by³o jeszcze tej
piêknej hali widowiskowo-spor-
towej, graliœmy na stadionie
pi³karskim odpowiednio przy-
gotowanym. W dru¿ynie
Zwi¹zku Radzieckiego wy-
stêpowa³ legendarny Wsie-
wo³od Bobrów, póŸniejszy tre-
ner wielokrotnych mistrzów
œwiata. On w³aœnie przypadko-
wo zaczepi³ mnie ³y¿w¹, na
skutek czego polecia³em
g³ow¹ na bandê. A wtedy gra³o
siê bez kasków ochronnych.
Wyr¿n¹³em wiêc g³ow¹ w
bandê, odbi³em siê i upad³em
na plecy. Lekarze stwierdzili
wstrz¹s mózgu i pêkniêcie cze-
repu. 25 dni spêdzi³em w mo-
skiewskim szpitalu. Na tym
zakoñczy³em swój udzia³ w
tournee po Zwi¹zku Ra-
dzieckim.

Po powrocie do kraju le-
karz kategorycznie zabroni³
mi graæ, kaza³ unikaæ wszel-
kich wstrz¹sów. Ale powiedz
to wariatowi! Mieszka³em w
Zakopanem i ledwo siê po-
kaza³ pierwszy œnieg,
wzi¹³em narty pod pachy i
poszed³em w góry. Z
pocz¹tku zje¿d¿a³em
ostro¿nie, ale w koñcu pu-
œci³em siê na pe³en gaz. W
pewnym momencie
postawi³o mnie w poprzek,
wywin¹³em kilka kozio³ków i
wyl¹dowa³em na œnie¿nej
zaspie. Wsta³em nieco
oszo³omiony, ze zdziwieniem
stwierdzi³em, ¿e widzê nor-
malnie - to nie jest ze mn¹
a¿ tak Ÿle, pomyœla³em, i
wróci³em na lód, do hokeja.

Trenerska odyseja

A.Wo³kowski wiedzia³
dobrze, ¿e zbli¿a siê kres
jego zawodniczej kariery,
choæ stara³ siê j¹ maksymal-
nie przed³u¿yæ. W 1950 roku
zapisa³ siê na kurs instrukto-
rów hokeja na lodzie organi-
zowany przez PZHL. Uko-
ñczy³ ten kurs z drug¹ lokat¹
na egzaminach koñcowych.
Rozpocz¹³ nowy etap w
swym sportowym ¿yciu, ale
okres przejœciowy by³ ³agod-
ny - d³ugo jeszcze gra³ w
dru¿ynach, które prowadzi³
jako trener.

Swoj¹ trenersk¹ odysejê
rozpocz¹³ w Gwardii Zakopa-
ne. Nastêpnie pracowa³ w
nowotarskim Podhalu, które
wprowadzi³ do II ligi. W decy-
duj¹cym o awansie meczu z
£KS-em £ódŸ sam zdoby³
zwyciêsk¹ bramkê. W No-
wym Targu przebywa³ od
1953 do 1956 roku. Kolejne
dwa lata spêdzi³ jako graj¹cy
trener w Piaœcie Cieszyn,
sk¹d odszed³ po otrzymaniu
z PZHL propozycji pracy za
granic¹.

Przez piêæ lat, do 1963
roku pracowa³ w Jugos³awii,
gdzie przede wszystkim
szkoli³ hokeistów mistrza
tego kraju, HDC Jesenice.
Ponadto zajmowa³ siê kadr¹
narodow¹. Odniós³ tam wiele
sukcesów, zyska³ mnóstwo
pochlebnych recenzji. Przy-
czyni³ siê do uruchomienia
przez przemys³ jugos³owia-
ñski produkcji sprzêtu hoke-
jowego.

Po powrocie do Polski tre-
nowa³ dru¿ynê GKS Katowi-
ce, któr¹ doprowadzi³ do
tytu³u mistrzowskiego w
1965 roku. W tym samym
sezonie uleg³ proœbom
dzia³aczy Odry i przeniós³
siê do Opola. Wprowadzi³
opolsk¹ Odrê do drugiej ligi i
w 1969 roku zameldowa³ siê

w Tychach, aby uratowaæ
miejscowy zespó³ przed de-
gradacj¹. Po drodze by³a
jeszcze Stal Sanok, Dolmel
Wroc³aw i w 1974 roku zjawi³
siê w Gorzowie.

Andrzej Wo³kowski wespó³
z kilkoma innymi szkoleniow-
cami i dzia³aczami w³o¿y³
wiele serca i wysi³ku w roz-
wój gorzowskiego hokeja,
który by³ nawet bliski awansu
do pierwszej ligi. Niestety,
ten ogromny wysi³ek poszed³
na marne, zosta³ zaprze-
paszczony. 23 czerwca 1982
roku zarz¹d ZKS Stilon z bó-
lem podj¹³ decyzjê „o zawie-
szeniu dzia³alnoœci pierwszej
dru¿yny hokeja na lodzie” ze
wzglêdu na z³y stan urz¹dzeñ
pracuj¹cych na potrzeby lo-
dowiska, wymagaj¹cego
zreszt¹ generalnego remon-
tu. Dzia³alnoœæ sekcji mia³a
byæ w ograniczonym zakresie
prowadzona. Z czasem
dzia³al�noœæ sekcji tak¿e zos-
ta³a zawieszona. A. Wo³kow-
ski wyjecha³ z Gorzowa.

- Wiem z w³asnego do-
œwiadczenia, ¿e je¿eli raz siê
coœ zlikwiduje, to trzeba pó-
Ÿniej d³ugich lat pracy, aby
osi¹gn¹æ dawny poziom. Na-
sza dru¿yna by³a najstarsza
w drugiej lidze, œrednia wieku
wynosi³a 25 lat i je¿eli bêdzie-
my czekaæ kilka lat, to z tych
zawodników nie bêdzie ju¿
po¿ytku, a m³odzie¿y w tych
warunkach siê nie wyszkoli, i
przyjdzie zaczynaæ wszystko
od pocz¹tku - rzek³ na po¿eg-
nanie olimpijczyk starej daty,
który by³ ostatnim co hokeis-
tów Stilonu wodzi³.

rrrrrr
Andrzej Wo³kowski zmar³ w

1995 roku. Zapomniany, jak
gorzowski hokej.

Trudno jednoznacznie
ustaliæ, ile razy A.Wo³kowski
bra³ udzia³ w mistrzostwach
œwiata. „Encyklopedia Spor-
tu” (wydanie l) podaje, ¿e by³
on trzykrotnym uczestnikiem
MŒ (1933, 1939, 1947). On
sam utrzymywa³, ¿e w œwia-
towych mistrzostwach starto-
wa³ piêciokrotnie (dodatkowo
jeszcze w 1935 i 1937). Po-
dobny k³opot jest z uczest-
nictwem w olimpiadach. Pa-
miêæ ludzka jest zawodna,
ale „Encyklopedia Sportu”
równie¿ nie jest w pe³ni wia-
rygodnym Ÿród³em, gdy¿ za-
wiera liczne b³êdy i nie-
œcis³oœci. Mo¿e i w tym przy-
padku? Zreszt¹ , dla
gorzowskiego hokeja nie ma
to ju¿ wiêkszego znaczenia.

JAN DELIJEWSKI

„Przygody ze sportem”,
Agencja DEJAMIR, 1995
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Wszyscy jesteśmy Romami
Są momenty, kiedy nie należy milczeć. Zdumiewa mnie

próba sprowadzenia pobicia Edwarda Dębickiego do kolej-
nego łobuzerskiego „jeden na jeden” wybryku. Banalizacja,
lekceważenie, zła to nie jest dobra droga. „Bij cygana !”, 
a może „Bij żółtka”, „Bij, bo biały, czarny, skośnooki,
mądrzejszy, a może inny!”. Może powinienem powiedzieć:

wszyscy jesteśmy Romami, gdy bije się gorzowianina romskiego pochodzenia . 
Panie Edwardzie. Przepraszam Pana za tych, którzy pobili, za tych, którzy nie

reagowali, za tych, którzy winni byli od razu podjąć postępowanie, a tego nie zrobili. 
Jest Pan żyjącą historią Gorzowa. Rom, honorowy obywatel miasta, twórca kultu-

ry, który od wielu lat kolejnym pokoleniom, nie tylko Polakom przybliża czar i piękno
„muzyki taborów”. Osobą znaną i szanowaną. Bez Pana artyzmu, miłości do Gorzo-
wa nie bylibyśmy tym miastem i tym województwem, jakim jesteśmy. 

Przed ubiegłorocznym festiwalem Romane Dywesa spotkałem się z prezesem
Polskiego Związku Romów Romanem Kwiatkowskim. Okazał się bardzo intere-
sującym rozmówcą. Opowiadał o realizowanych w Europie programach integracyj-
nych i oświatowych i wspominał również o niepokojących zjawiskach wzrostu agre-
sji i stygmatyzacji Romów. Przekonywałem go wówczas, że lubuskie z uwagi na
swoją historię, to miejsce spotkania wielu kultur. Tolerancyjne i przyjazne dla Ro-
mów. Zapewniałem, że znam tylko pozytywne relacje z miejscowości, w których za-
mieszkują Romowie. Ubiegłoroczny festiwal miał szczególny wymiar artystyczny i
wyjątkową oprawę. Długie wieczorne improwizowane koncerty, bezpośrednia rela-
cja TV, entuzjastycznie reagująca widownia. To wszystko sprawiło, że mogłem mó-
wić o regionie jako o miejscu tolerancyjnym i przyjaznym. A jednak dzisiaj muszę
powiedzieć: przepraszam. Nie ulega wątpliwości, że dla napastników jedną z
przesłanek agresji było romskie pochodzenie Pana Edwarda. Może więc pobijmy
kolejnych, bo kibicują nie tym drużynom, bo inaczej myślą, bo… Są momenty, w
których nie wolno milczeć. 

JERZY OSTROUCH

...PO PROSTU LUBUSKIE �

Żegnamy 
ks. Witolda

Smutny dzień. Żegnamy ks. Wi-
tolda. Przysiadał się przed laty ks.
Witek do „stolika nr 1”, gdy tylko
zastał tę kłótliwą gromadkę w
MPiK-u. Zwykle po książkę wpa-

dał.  Książek kupował przecież dużo. Miał „chody” w księ-
garniach gorzowskich. Bez „znajomości” trudno było
książkę kupić. No i przysiadał się. Do  Mietka Rzeszew-
skiego, do Zdzisława Morawskiego. Do całej reszty. To
tam poznałem go i dzięki starym „komuchom” zaprzyjaź-
niłem się z księdzem Witkiem. Tak go wszyscy w MPiK-u
nazywali. A znali się przecież jeszcze z teatru, gdzie po
premierach w bufecie, przy kieliszeczku dyskusje prowa-
dzili. Nigdy zbyt dużo czasu dla nas nie miał, ale zawsze
chociaż tyle, żeby ze Zdzisławem się „powadzić”, z nami
się „pospierać” i na odchodnym „zagrozić”, że nas i tak na-
wróci na drogę chrześcijańskiej cnoty. Szczególnie uparł
się na Zdzisława i Mietka. Michała Puklicza nie musiał na-
wracać, Andrzej Gordon miał własne układy ze Stwórcą.
Gdym na krótko przed śmiercią Mietka zadzwonił do Witka
z prośbą, „czy by do Mietka nie mógł wpaść porozmawiać,
bo to już chyba koniec”, usłyszałem – „zaraz będę”. Nie
wiem, o czym rozmawiali. A gdym się z niewczesnej cieka-
wości namolnie dopytywał, groził mi najgorszymi mękami
piekielnymi i osobistym kontaktem z jego nogą. Gdy się
następnym razem spotkamy, to już nie będę musiał się py-
tać. Wszystko będzie jasne.

PIOTR STEBLIN KAMIŃSKI

...OSTATNI PRZY STOLIKU NR 1

Co zastał prezydent
Wójcicki? 

Mamy w Gorzowie nową sytuację, odmłod-
zoną Radę Miasta i nowego prezydenta.
Społeczeństwo obdarzyło zaufaniem prezy-
denta z poza starego układu, jakby mówiąc po-
przednikom: wam już dziękujemy. Warto się

zastanowić, co zastał nowy prezydent, jaką sytuację gospodarczą, jaki
stan źródeł dochodów i jak rozdmuchane koszty utrzymania miasta. Na
pewno bilans otwarcia jest potrzebny.

Widzimy, że zastał miasto bez kluczowych gałęzi przemysłu, bez tych
gorzowskich niegdyś sztandarowych zakładów. Miasto upadających
księgarni, pustych lokali handlowych, miasto ciucholandów i kilkuset
sklepów z alkoholem, agencji towarzyskich i dilerów narkotyków, wzras-
tającej liczby bezdomnych i zadłużonych lokatorów miejskich i spółdziel-
czych mieszkań. 

W poprzednich latach za wszelką cenę sprzedawano wszystko, spro-
wadzano kapitał zagraniczny nie bacząc czy jest on ważny dla rozwoju
miasta, jakie korzyści daje w krótkim czasie i czy wywoła efekt rozwojo-
wy w dłuższym okresie. Widzimy, że znaczącego impulsu rozwojowego
to nie dało. Po wpompowaniu w miasto kilkaset milionów z funduszy UE
gospodarka nawet nie drgnęła. Patrzymy na to wszystko, analizujemy
wydatki na stadiony, pola golfowe za miliony, Dominantę, ścieżki rowe-
rowe, obiekty kultury, jak choćby filharmonię, na której koncerty ludzi po
prostu nie stać. Jest kilka trafionych inwestycji, np. infrastruktura wod-
no-kanalizacyjna, obwodnice drogowe, bulwar zachodni, ale one nie ru-
szyły koła zamachowego gospodarki. 

Patrząc na to wszystko nie chce się wierzyć,  że nie ma gorzowskiego
przemysłu - Silwany, Ursusa, Gozametu, Zakładów Stolarki Budowla-
nej, Fabryki Domów, dużych przedsiębiorstw handlowych WPHW i
Społem. Na to miejsce nic nowoczesnego i równoważącego nie po-
wstało. Zniszczono społeczny dorobek wielu pokoleń.

W tym czasie kilka tysięcy, przeważnie młodych i wykształconych, z
Gorzowa wyjechało na zachód. Lekarzy, inżynierów ślusarzy i budow-
lańców już brakuje. Czy w Gorzowie mamy jeszcze jakiś przemysł, który
nakręca koniunkturę rozwojową, daje dobrze płatne miejsca pracy i two-
rzy trwałe fundamenty kooperacyjne z małymi i średnimi przedsiębior-
stwami? Próba diagnozy gospodarczej.

Kapitał, który w ostatnich dwóch dekadach często trafiał do Gorzowa
miał charakter wypierający. Inwestor zagraniczny wiedział, że po wejś-
ciu do miasta wyprze z rynku  miejscowe firmy nieprzystosowane do
tzw. konkurencji globalnej. Inwestorzy wypierający wcale nie poprawili
lokalnego stanu gospodarki, bo zajęli przestrzeń już istniejących firm,
które często nawet nieźle funkcjonowały. Ten kapitał w Gorzowie zloka-
lizował filie, tzw. córki swych matczynych przedsiębiorstw mających sie-

dziby za zachodnią granicą. Układ córka – matka jest po to, by wygene-
rowane zyski przekazać do central-matek.

Kapitał wypierający lokalizował się w bliskim sąsiedztwie lokalnych i
często bardzo dobrych przedsiębiorstw z myślą zastosowania agresyw-
nych metod konkurencji. Firmy lokalne z braku środków finansowych na
reklamę i możliwości obniżki kosztów nie potrafiły sprostać konkurencji.
Ten międzynarodowy kapitał chcąc wyprzeć z rynku firmy lokalne stoso-
wał różne chwyty marketingowe i finansowe. Lokalne firmy szybko się
zwijały. Hegemon po przejęciu rynku działał jak klasyczny monopolista
uwolniony od tubylczych firm.    

Innym kapitałem, który trafił do Gorzowa to kapitał tzw. goszczący. On
siedzi na walizkach, jak je napełni to przenosi się dalej, gdzie jest jesz-
cze tańsza siła robocza i przyzwolenie na wykorzystywanie niewolniczej
pracy. Widzimy, że po niektórych firmach już nie ma śladu, albo pozos-
tały resztki z przeprowadzki. Pozytywny efekt tego kapitału goszczące-
go jest na krótko. Pieniądze zarobili i przenieśli się dalej. 

Tak wyglądał mechanizm likwidacji naszych przedsiębiorstw.                                           
Inwestorzy przejmujący, wypierający  czy goszczący zwykle reprezen-

tują liberalny model gospodarczy oparty na zależności między silnym cen-
trum zarządzania w kraju pochodzenia a podległą jej firmą córką. Filie nie
wywołują znaczącego rozwojowego efektu kooperacji. Większość tego co
potrzebują do produkcji dostarcza im centrum logistyczne z kraju pochodze-
nia. One najczęściej kompletują, składają, pakują, a nie produkują. Układ
typu córka – matka wytwarza zależny model przepływu zysków w kierunku
do centrali. Stąd np. Niemcy mają dzisiaj nadpłynność finansową i nad-
wyżkę budżetową. Nam natomiast pozostają długi m.in. spowodowane
odpływem pieniądza za granicę. Te firmy w małym stopniu zasilają dochody
budżetowe. Tego typu filie koncernów zagranicznych nie potrzebują wielu
ludzi wykształconych. Największe zapotrzebowanie mają na pracowników
przy taśmie montażowej. Ten model gospodarki nie prowadzi do dobrobytu
i do zmniejszenia biedy. Bezrobocie w Gorzowie spadło tylko dlatego, że kil-
ka tysięcy ludzi wyjechało na zachód do pracy. Jak potwierdzają sondaże,
kolejnych kilka tysięcy szykuje się do wyjazdu. Do tego trzeba dodać jesz-
cze nietrafione i bardzo drogie inwestycje miejskie obciążające dochody
budżetu i generujące trudne do opanowania koszty ich eksploatacji.

Co w tej sytuacji i w pierwszej kolejności zrobi  prezydent miasta. Czy ma
jakieś pole manewru? Zastał bardzo trudną sytuację. 

Czy będziemy miastem peryferyjnym?
Tylko jeden rodzaj inwestorów działa rozwojowo na miejscowe oto-

czenie biznesowe – to ten o trwałym charakterze. Buduje trwale obiekty
i wywołuje efekt kooperacji z lokalnymi zakładami. Ma biura badawcze i
sekcje wdrażania nowych technologii, zatem tworzy zapotrzebowanie
na ludzi wysoko wykształconych, którym dobrze płaci. To z kolei prowa-
dzi do zwiększenia zapotrzebowania na rozwój nauki, tworzenie nowych
kierunków studiów i odtwarzania się klasy średniej. W Gorzowie, jak
dotąd, takie firmy na palcach jednej ręki policzyć można. 

Gorzów nabiera cech gospodarki peryferyjnej, skąd daleko do centrów
gospodarczych (np. Berlin, Poznań, a niebawem Zielona Góra), jest tu
tania siła robocza i otwarty rynek zbytu dla globalnych koncernów. Pery-
feryjność gospodarcza Gorzowa prowadzi do tego, że miejscowe przed-
siębiorstwa zamieniają się w firmy o charakterze niszowym. Aby rato-
wać siebie i swoich pracowników, szukają miejsc, w których jeszcze
można coś zarobić. Prędzej czy później zostaną wyparte przez między-
narodowe firmy, które jako monopoliści także sięgną po te nisze. Ten
napływowy kapitał nie stał się czynnikiem aktywizacji gospodarczej na
poziomie  społecznych oczekiwań. Można dziś bez ryzyka powiedzieć,
że na dłuższą  metę niewiele daje i utrwala stan neokolonialnego wy-
zysku naszej taniej siły roboczej. 

Z tym zmierzy się prezydent miasta.
Czy można to wszystko jeszcze naprawić?
Wielka sieć zbytu kooperuje głównie z wielkimi producentami i do-

stawcami. Średnie i małe firmy produkcyjne po prostu plajtują, bo nie
ma dla nich zbytu w małych i upadających sklepach i hurtowniach. Han-
del jest pierwszym i niezbędnym ogniwem sprawnego łańcucha gospo-
darczego. Drugim są lokalne polskie banki. Dopiero kolejnymi ogniwa-
mi, będącymi funkcją tych pierwszych, są zakłady produkcyjne i ośrodki
badawcze pracujące dla przemysłu. Całość jest łańcuchem ogniw ze
sobą ściśle powiązanych dających zdrowy system narodowej gospodar-
ki. Tak mają Niemcy, Japonia, Korea, USA, Chiny. Na tą drogę próbują
wejść Węgry i Chorwacja, a naprawić swój zepsuty system próbuje Gre-
cja i Hiszpania. Mamy skąd brać przykład.  Przemodelowanie polskiej
gospodarki jest konieczne, w tym Gorzowa. Do galopu trzeba wziąć par-
lamentarzystów. Niech nie gadają o dyrdymałach, a zajmą się zagad-
nieniami determinującymi nasz rozwój gospodarczy. 

Prezydentowi naszego miasta nic innego nie pozostaje, jak pomagać
naszym handlowcom, naszym rodzimym firmom, a szczególnie budow-
lanym. Martwi zapewne prezydenta, że gorzowskie targowiska są mar-
ne, giełdy niewykorzystane, centrum Gorzowa umiera, zespół stragano-
wy nad Wartą powoli zamiera. Bez handlu lokalnego nie ma rozwoju
produkcji. Należy wszelkimi metodami ratować i wspomagać mały i
średni gorzowski handel oraz ten nazywany eksportem, który w innych
krajach jest podstawą dobrobytu miast i narodów. 

Cieszy, kiedy słyszymy, że prezydent naszego Gorzowa znalazł meto-
dę na obniżenie kosztów niektórych inwestycji prawie o połowę, że uru-
chamia oszczędności związane z kosztami wynajmu biur administracji
miejskiej i nie kończy na tym poszukiwań ograniczania kosztów funkcjo-
nowania miasta. Koszty funkcjonowania miasta ograniczyć trzeba, bo
nie będzie środków na zahamowanie dekapitalizacji miejskiego
majątku, o rozwoju nie wspominając. W tym wszystkim należy prezy-
denta wspierać. Rozpoczął dobrze, bo od oszczędzania, a nie od obie-
cywania. To budzi naszą nadzieję.

AUGUSTYN WIERNICKI 

...POD ROZWAGĘ �

Pozbawili się 
atrakcji turystycznej
Jedna z okolicznych wiosek dość długo
miała nietypową i mocno niepoprawną
w sensie dziś atrakcję turystyczną. Mam
na myśli Rudnicę, może nie tuż za
opłotkami miasta na siedmiu wzgó-

rzach, ale jednako niezbyt daleko. Mała wieś na Błotach
Warciańskich, z całkiem pokaźną historią, miała obecnie jedną
ciekawą atrakcję turystyczną. Po przełomie demokratycznym w
1989 roku i po generalnych porządkach nazewniczych w całym
kraju, w tej jednej, jedynej wioseczce zachowała się ulica ni
mniej, ni więcej, imienia prezydenta Bolesława Bieruta. Przez
cały ten czas nikt z mieszkańców jakoś nie występował z
płomiennymi protestami, aby „skompromitowanego bohatera”
zastąpić słuszniejszą, bardziej na czasie nazwą. Jakoś im to nie
przeszkadzało. 
A za ostatnie lata właśnie za sprawą tej ulicy do Rudnicy zajeżdżali
turyści, robili sobie zdjęcia, komentowali i co dziwne, nie były to złe
komentarze, w typie – jaki ciemnogród, komunistę sobie we wsi
zostawili. Nie, raczej takie, no proszę, wzorem Niemiec, nie chcą
zmieniać stanu rzeczywistego. Bo to jednak historia i jaka by ona
nie była, trzeba ją brać z całym dobrodziejstwem, ale i złem inwen-
tarza. A skąd to wiem? Ano z prostej sprawy. Sama jako przewod-
niczka po tych terenach zawiozłam tam kilka wycieczek. No i za
każdym razem było zaskoczenie, ale i chwilka na fotografie, bo nie
tylko wskaźnik z nazwą ulicy w Rudnicy był. Bo tam jest też całkiem
spore graffiti z nazwą. Teraz trzeba będzie zamalować, bo skoro
nazwy ulicy już nie ma… 

RENATA OCHWAT
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Pieniądze 
na sport 
Ostatnie, pełne ekspresji
dyskusje dotyczące podziału
miejskich pieniędzy przezna-
czonych na gorzowski sport,
a na sport młodzieżowy w

szczególności, skłaniają do refleksji. Tak jak jest obec-
nie, dalej po prostu być nie może. A jak ma być? To
bardziej proste niż się wydaje. Tężyzna fizyczna młod-
zieży osiągana przez uprawianie sportu – rozumianego
jako połączenie wysiłku fizycznego z rywalizacją z prze-
ciwnikiem to zadanie dla rodziców, szkół, ale w szcze-
gólności dla władz miasta. Organizowanie sportu młod-
zieżowego to budowa obiektów sportowych oraz finan-
sowe wspomaganie klubów sportowych. To jedno z
najważniejszych zadań miasta, na które pieniędzy nig-
dy nie powinno zabraknąć. Wbrew pozorom sprawiedli-
wy podział miejskich środków jest i możliwy i prosty. Nie
ma też potrzeby powoływania kolejnego gremium
składającego się z kilkunastu osób, które to gremium je-
dynie spotęguje dzisiejsze kłótnie i niczego nie załatwi.
Odpowiedzialność za podział środków musi wziąć na
siebie jeden człowiek, najlepiej, aby był to kompetentny
szef wydziału sportu. Bo kto, jak kto – jeśli on nie będzie
się znał na sporcie, to i wieloosobowe grono, nawet za-
cnych działaczy nie da sobie rady, bo kołderka krótka, a
każdy będzie ciągnął w swoją stronę.
Kryteria podziału powinny być tylko dwa. Pierwsze – w
podziale winny uczestniczyć tylko te kluby, które szkolą
młodych ludzi w sporcie związanym z wysiłkiem fizycz-
nym. To powinno wyeliminować kluby szachowe, war-
cabowe, brydżowe, organizujące rozgrywki darta, cym-
bergaja, rzucanie kulkami i inne temu podobne, które
dzisiaj pochłaniają lwią część budżetu . Im też z pew-
nością coś się należy, ale na litość boską – z puli na
rozrywkę, a nie na sport. Nie może być bowiem tak, że
szachista otrzymuje z kasy miasta 3,5 tys. zł. na rok, a
młody piłkarz „Stilonu” 350 zł, czyli dziesięć razy mniej.

Drugim kryterium winna być liczba rzeczywiście szkolo-
nych młodych sportowców, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zawodników wybitnie utalentowanych, którzy
winni otrzymywać pomoc indywidualną w postaci solid-
nego stypendium. Dzisiaj bowiem jest tak, że najbar-
dziej utalentowany pingpongista młodego pokolenie w
Europie, a za chwilę pewno i na świecie – dwunastolet-
ni Samuel Kulczycki zdany jest na symboliczna pomoc
z klubu, a tak naprawdę na pomoc ojca Szymona i
dziadka Ryszarda. Taki chłopak może być w przyszłoś-
ci dumą Gorzowa, ale trzeba mu pomocy realnej.
Mając na uwadze to drugie kryterium – największą po-
moc winni uzyskać piłkarze nożni, koszykarki, pływacy,
wioślarze, kajakarze, piłkarze wodni, tenisiści stołowi,
bokserzy, piłkarze ręczni, siatkarze, a następnie inni.
Nieudolność urzędników wydziału sportu, widoczna
zresztą gołym okiem od lat - prowadzi też do jeszcze in-
nego smutnego wniosku – wąż zaczyna zjadać swój
własny ogon, co należy rozumieć jako pochłanianie
przez urzędników pieniędzy z budżetu na swoje własne
funkcjonowanie, co akurat w zakresie sportu jest zu-
pełnie zbędne.
Inną kwestią jest podział pieniędzy na sport wyczyno-
wy. Tu najpierw jest potrzebna dyskusja – czy zada-
niem miasta poza utrzymaniem obiektów sportowych i
łożeniem na sport młodzieżowy winno być utrzymywa-
nie również zawodowców, zarabiający czasem po kilka
tysięcy miesięcznie, ale też i po milion i więcej rocznie.
To jest jednak temat na osobne rozważanie, choć trze-
ba to też zrobić natychmiast, bo problem stoi tuż za
drzwiami i sam nie zniknie. Obecny regulamin obo-
wiązujący radę miasta teoretycznie jest klarowny: kasę
mają otrzymać żużlowcy, koszykarki i piłkarze nożni po-
czynając od III ligi. Ale sprawa jest tu bardziej skompli-
kowana niż w sporcie młodzieżowym. Bo beneficjentem
zdecydowanej większości środków liczonych w miliony i
przekazywanych w różny, często zakamuflowany spo-
sób jest tylko jeden klub i to przede wszystkim trzeba
wyjaśnić i uporządkować raz na zawsze. 

JERZY SYNOWIEC

...Z MIŁOŚCI DO MIASTA �

< Blogi na echogorzowa.pl
Na portalu echogorzowa.pl swoje blogi prowadzi wielu znanych gorzowian. Oprócz tych za-

prezentowanych tutaj pisze także wielu innych. Oczywiście pisać może każdy, kto tylko ma coś
do  powiedzenia, przekazania innym. Zainteresowanych prowadzeniem bloga na naszym
portalu prosimy o kontakt z redakcją, po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem portalu.
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Ostatni żart 
Leszka 
Millera

Słuchając, a też
oglądając, wystąpienie p.
Ogórek miałem dwa nie-

odparte odczucia.
Pierwsze, niesamowitej śmieszności sytuacji.

Otóż na najważniejszy urząd w państwie, polska
"lewica", cudzysłów nie bez kozery, wystawia
kandydatkę kompletnie nieznaną, niedoświad-
czoną, ale za to młodą i ładną, bo to wystarczy.
Wybierani na ten urząd w naszym kraju byli
Piłsudski /wybrany godności- nie przyjął/, Naruto-
wicz, Wojciechowski, Mościcki, Bierut, Jaruzelski,
Wałęsa, Kwaśniewski, Kaczyński. Ludzie już w
momencie wyboru o olbrzymim doświadczeniu
politycznym, o wielkich zasługach dla kraju,/z za-
strzeżeniem Bieruta i Jaruzelskiego- u których
zasług nie dostrzegam/, pełniący szereg naj-
wyższych stanowisk w państwie. Ludzie, którzy
już za życia mieli bądź mają swoje miejsce w his-
torii, nie tylko Polski. A tutaj taka propozycja.
Żenujące wystąpienie, wygłoszone histerycznym
tonem, pełne sztucznych gestów, z kabaretowym
zdaniem o telefonie do Putina. Jestem przekona-
ny, że to największy cynik polskiej polityki,
widząc nieuchronny schyłek swojej partii, nie for-

macji - bo mam nadzieję że lewica się odrodzi,
postanowił zakpić ze swoich towarzyszy. Bez po-
rozumienia z partią wystawił p. Ogórek, mówiąc
tym samym wszystkim towarzyszom: "a co mi
zrobicie, ja i tak zrobię jak zechcę", podobnie jak
szatniarz z "Misia" Bareji - "nie mam pańskiego
płaszcza i co pan mi zrobisz?". Ale żart ze swoich
towarzyszy partyjnych to nic wobec kawału, jaki
Miller tym samym zrobił wszystkim wyborcom
SLD. Jak oni się czują? Kompletnie zlekce-
ważeni, wręcz obrażeni.

I drugie odczucie, żalu. Nawet nie nad kandy-
datką. Jest ona mądrą wykształcona kobietą,
wiedziała co robi, sama jest sobie winna, ale żalu
nad polską lewicą. Czyli nad czymś, czego w na-
szym kraju nie ma. Jest nie do pojęcia, że w
dużym, cywilizowanym, demokratycznym kraju, w
środku Europy, nie ma prawdziwej lewicy, praw-
dziwej socjaldemokracji. Że ludzie lewicy,  są
zmuszeni głosować na cynicznych postkomunis-
tów, lub kilka kanap mieniących się lewicą. Żalu
nad wieloma wartościowymi, ideowymi, ludźmi z
SLD, jak choćby z gorzowskiej Rady Miasta, któ-
rych poznałem, uczestnicząc parę lat temu, w
koalicji "Lewica i Demokraci".

Przy takim liderze, przy takim kandydacie, idą
na zatracenie polityczne. A szkoda. Sądzę że po
takim numerze jaki im wyciął tow. Miller nawet
oni nie zagłosują na panią O.

JERZY WIERCHOWICZ

...NADZIEJA DLA GORZOWA �
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Mieliœmy okazjê poznaæ j¹
bli¿ej testuj¹c na gorzowskich
drogach. Dziêki uprzejmoœci
firmy Auto - Bis spêdziliœmy ra-
zem weekend. Ju¿
doje¿d¿aj¹c do swojego
gara¿u, czu³em, ¿e dobrze
bêdzie siê nam jeŸdziæ. Mam
bowiem od lat opracowany
system oceny zawieszeñ sa-
mochodowych, który dobrze
siê sprawdza. Zawdziêczam
go po czêœci w³odarzom go-
rzowskich ulic. Je¿eli w no-
wym samochodzie na mojej
pe³nej dziur ulicy nie s³ychaæ
pracy zawieszenia, to znaczy,
¿e mamy do czynienia z kom-
fortowym pojazdem, który
sprawi nam wiele niemi³ych
niespodzianek w szybkich se-
riach zakrêtów na szutrze i
œniegu. Je¿eli zaœ coœ s³ychaæ,
to bêdzie przyjemnoœæ z jazdy.
Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e w
projektowaniu nowej Fabii ak-
tywnie uczestniczy³ dzia³ spor-
tu Skoda Motorsport, liczy³em,
¿e jednak  bêdzie coœ s³ychaæ
i siê nie zawiod³em. Czym
prêdzej wyruszy³em na wypró-
bowane ju¿ na pod gorzow-
skie drogi. Nie wszyscy
wiedz¹, ¿e mamy w okolicy
szutry nie gorsze ni¿ w Finlan-
dii.  Dró¿ki te s¹ pe³ne zjazdów
i podjazdów, zakrêtów o ró¿nej
konfiguracji, mostków, a nade

wszystko ich nawierzchnia jest
niemal idealnie równa. Nie ma
mo¿liwoœci uszkodzenia auta
w dziurach lub koleinach. Co
najwy¿ej mo¿na wyl¹dowaæ w
ograniczaj¹cym nawierzchniê
rowie. Nie napiszê, gdzie to
jest, aby nie nara¿aæ siê La-
som Pañstwowym. 

Testowa Fabia z silnikiem o
poj. 1,2 l i mocy 110KM  dyna-
mik¹ zadowoli wiêkszoœæ
lubi¹cych szybka jazdê kie-
rowców. Rozpêdza siê do 100

km/ h w oko³o 9 sek i 150 km/h
osi¹ga bardzo szybko. Na licz-
nikowe 200 km/h trzeba trochê
poczekaæ, ale i tak krócej ni¿ w
wielu wiêkszych samocho-
dach. Nie chc¹c dra¿niæ czy-
taj¹cych ten tekst panów w
mundurach, powiem tylko, ¿e
prêdkoœci zbli¿one do maksy-
malnych sprawdzaliœmy tam,
gdzie przepisy to dopusz-
czaj¹. Nie wi¹za³o siê to z
wielkim poœwiêceniem finan-
sowym, bo œrednie zu¿ycie

paliwa oscylowa³o wokó³ 6 l na
100 km.

Tak doskonale parametry
wa¿¹cy ponad 1200 kg samo-
chód zawdziêcza nie tylko
konfiguracji silnika, ale rów-
nie¿ doskonale zestopniowa-
nej skrzyni biegów. Pierwsze
dwa prze³o¿enia s¹ krótkie i
trzeba uwa¿aæ, aby przy szyb-
kim starcie strza³ka obrotomie-
rza nie wesz³a na czerwone
pole, co skoñczy siê odci-
êciem paliwa. Je¿eli zmieniaæ

bêdziemy biegi przy obrotach
maksymalnego momentu wy-
nosz¹cych 4800 obr/min, to
ruszymy jak rakieta. Oczywi-
œcie, je¿eli zignorujemy suges-
tie wyœwietlacza, który pilnuje,
abyœmy jechali ekonomicznie i
sugeruje, jaki bieg wrzuciæ.
Auto doskonale trzyma siê as-
faltów, jest ma³o wra¿liwe na
silne boczne wiatry, a kierow-
ca dobrze czuje to, co ma pod
ko³ami. Na szutrze zawiesze-
nie robi wra¿enie sportowego.
Trudno Fabiê wyprowadziæ z
równowagi a elektroniczna
blokada mechanizmu ró¿nico-
wego powoduje, ¿e szybkie
zakrêty przeje¿d¿a jak po szy-
nach, czasem tylko ostrze-
gaj¹c lekkim uœlizgiem. Przy-
pomnia³em sobie pokaŸn¹
liczbê samochodów testo-
wych, którymi jeŸdzi³em w
ostatnich latach i ustawi³em
Fabiê ex equo na pierwszym
miejscu z autem na literê A.

Dosz³o do tego, ¿e
wje¿d¿a³em przednimi ko³ami
w rozryte, oblodzone b³oto,
aby chocia¿ trochê ,,pobokso-
waæ”, ale siê nie uda³o. Do-
szed³em do wniosku, ¿e to
auto jest idealne dla leœnika.
Na ogó³ ci m¹drzy ludzie nie
pchaj¹ siê w miejsca ekstre-
malnie nieprzejezdne, bo
zwykle wiedz¹, jak je omin¹æ.

Fabia da sobie doskonale
radê na leœnych drogach i
godnie bêdzie reprezentowaæ
w³aœciciela na parkingu pod
teatrem lub filharmoni¹. Wy-
godnie zabierze te¿ ca³¹ ro-
dzinê nad morze lub w góry,
bo Skoda jest pe³na praktycz-
nych rozwi¹zañ naprawdê
Simply Clever.   

Skoncentrowa³em siê na opi-
sie jazdy, bo w tej kategorii
niewiele aut, nawet z grupy
VW, sprosta nowej Skodzie.
Tymczasem warte uwagi s¹
zarówno elektroniczny system
komunikacji, jak i wygodne fo-
tele oraz przejrzysta stylizacja
tablicy rozdzielczej. Fabia ofe-
ruje równie¿ ogromne mo¿li-
woœci indywidualizacji przy po-
mocy wyposa¿enia dodatko-
wego. Studiuj¹c katalog,
zdziwi³em siê, ¿e mo¿na sobie
za¿yczyæ równie¿ zawieszenie
sportowe. Trudno sobie je wy-
obraziæ, bo zawieszenie auta,
z którym spêdziliœmy week-
end, by³o o wiele lepsze ni¿
oferowane przez niektóre mar-
ki zawieszenia sportowe. W
Fabii nie musimy wierzyæ w
zapewnienia konstruktorów,
gdy¿ ju¿ po kilku kilometrach
sami czujemy, ¿e wyprowadzi
nas z wiêkszoœci drogowych
opresji.

RYSZARD ROMANOWSKI

Testowa Fabia z silnikiem o poj. 1,2 l i mocy 110KM  dynamiką zadowoli większość lubiących
szybka jazdę kierowców. 
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Nową Fabią po gorzowskich 
i okolicznych drogach
Zupe³nie niedawno Skoda Fabia III generacji pojawi³a siê w sprzeda¿y. I od razu wzbudziła dużą ciekawość.

OdpowiedŸ na to pytanie
stara siê daæ raport TÜV
2015, powsta³y w oparciu o
badania techniczne ponad
8,5 mln pojazdów w Nie-
mczech przeprowadzone w
okresie od lata 2013 roku do

lata 2014 roku. Masowoœæ
próby jest jednoczeœnie naj-
lepsz¹ gwarancj¹ reprezen-
tatywnoœci tego badania, ale
raport nie obejmuje np. awa-
rii na drodze, poniewa¿ auto,
które stanê³o albo nie ru-

szy³o, nie dojecha³o na ba-
danie kontrolne…

Raportu usterkowoœci TÜV
2015 powstaje na podstawie
wyników kontroli technicznej
samochodów w Niemczech,
przeprowadzanych przy

okazji okresowych badañ
technicznych. Co istotne,
tamtejsze przegl¹dy rejestra-
cyjne obejmuj¹ kilkakrotnie
wiêkszy zakres weryfikacji
ni¿ nasze. Przejœcie takiego
badania ma wp³yw na cenê

samochodu u¿ywanego, bar-
dzo du¿¹ w przypadku star-
szych roczników.

Niemiecki TÜV (Technis-
cher Überwachungsverein),
a dok³adniej ³¹cznie kilka
TÜV-ów dzia³aj¹cych u na-
szego zachodniego s¹siada,
tworzy najwiêksz¹ sieæ pla-
cówek przeprowadzaj¹c¹
badania okresowe samocho-
dów. Na podstawie ich wyni-
ków od lat 70. powstaj¹ ra-
porty usterkowoœci. Wed³ug
zestawienia TÜV 2015 Toyo-
ta jest mark¹ najczêœciej wy-
stêpuj¹c¹ w pierwszych
dziesi¹tkach poszczegól-
nych klas wiekowych -
³¹cznie na czo³owych pozy-
cjach modele s³ynnej japo-
ñskiej marki znalaz³y siê a¿
trzynastokrotnie. Szczegól-
nie imponuj¹ca jest repre-
zentacja modeli najwiêksze-
go producenta pojazdów na
œwiecie w najstarszych gru-
pach wiekowych, które s¹
najlepszym wyznacznikiem
jakoœci, trwa³oœci i d³ugo-

wiecznoœci pojazdów. W
pierwszej dziesi¹tce  samo-
chodów 10- i 11-letnich, To-
yota ma a¿ cztery modele
(RAV4, Avensis, Corolla i Ya-
ris). Z kolei w pierwszej dzie-
si¹tce samochodów 8- i 9-
letnich s¹ a¿ trzy Toyoty:
RAV4, Corolla i Avensis.

Instytut TÜV w raporcie na
rok 2015 opublikowa³ tak¿e
listê najbardziej usterkowych
modeli, na podstawie której
powsta³ ranking najbardziej
usterkowych marek. Auta
tych marek wymagaj¹
znacznie czêstszej opieki i
kontroli ni¿ pojazdy najbar-
dziej niezawodne. O ile jed-
nak Fiaty z W³och tradycyj-
nie zajmuj¹ miejsca wœród
najbardziej awaryjnych, to
wytwarzane w Polsce mode-
le tej (500, poprzednia Pan-
da) s¹ w œcis³ej czo³ówce
niezawodnoœci, w okolicy a
nawet przed autami japo-
ñskich marek.

Źród³o:
BANKKIEROWCY.PL W RAPORTY

Toyota najbardziej niezawodna marką 
Które samochody s¹ najmniej usterkowe, a które najbardziej? Chcą o tym wiedzieć nie tylko kierowcy.
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