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Wszystkiego lepszego
w 2015 roku!
W nowy 2015 rok wchodzimy z nowymi nadziejami i szansami, jakie niesie nasze codzienne życie.

fot. Emilia Wójcik

Nadziejami i szansami na
lepsze ¿ycie osobiste, rodzinne, zawodowe, ale tak¿e ¿ycie
miasta. Miasta Gorzów, w którym przysz³o nam ¿yæ z urodzenia, wyboru lub przypadku.
Bo Gorzów jest dla nas jednym
z najwa¿niejszych z miejsc na
ziemi. Gorzów to nasze miasto
i ¿adna w³adza tego nie zmieni.
Oby wiêc nasze ¿ycie w Gorzowie by³o zwyczajnie lepsze. Tym bardziej, ¿e od kilku
tygodni mamy nowe w³adze prezydenta i Radê Miasta.
Przede wszystkim liczymy, ¿e
zmieni siê jakoœæ naszego codziennego ¿ycia. Jakoœæ
zwi¹zana z warunkami materialnymi, ale g³ównie z drogami i chodnikami i szeroko rozumian¹ estetyka i gospodarnoœci¹ miasta. Niekoniecznie
musi byæ na bogato, ale niech
bêdzie przynajmniej czysto,
schludnie i piêknie. Wystarczy
zadbaæ o to, co ju¿ jest i co
stosunkowo
niewielkim
nak³adem si³ i œrodków mo¿na
naprawiæ, poprawiæ i zmieniæ.
A na rzeczy wielkie i niew¹tpliwie potrzebne poczekamy.

JAN DELIJEWSKI

Barwy samotnoœci starego mistrza

Drodzy Czytelnicy, przed
Wami pierwszy numer papierowego wydania gazety
echogorzowa.pl, który w
internetowej sieci funkcjonuje ju¿ od 2012 roku.
Echogorzowa.pl ma setki
tysiêcy
czytelników
w
mieœcie, regionie, kraju, a
tak¿e na ca³ym œwiecie. Codziennie publikujemy nowe
informacje, komentarze, blogi, rozmowy, reporta¿e i kalendarium historyczne. Na
www.echogorzowa.pl zapowiadamy wydarzenia w
mieœcie i regionie; jest polityka, ale i sport oraz kultura,
kronika policyjna i motoryzacja oraz opowieœci ze szlaków
turystycznych. Na naszych
³amach pisz¹ dziennikarze i
znani gorzowianie jako blogerzy. To gwarantuje ró¿norodnoœæ
zainteresowañ
i
pogl¹dów oraz ocen ró¿nych
spraw, zjawisk i problemów.
Papierowe echogorzowa.pl,
to jedynie skromna prezentacja treœci z naszej internetowej strony. Wydajemy teraz
równie¿ gazetê w tradycyjnym
kszta³cie, by wyjœæ naprzeciw
oczekiwaniom tych, którzy z
ró¿nych powodów nie korzystaj¹ z internetu, a przy okazji
zachêciæ innych do systematycznego zagl¹dania na
www.echogorzowa.pl .
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w 2.01.
1960 r. - wznowiono komunikację
autobusową, uruchamiając
pierwszą po wojnie linię autobusową; na trasę linii 101 Marcinkowskiego-Śląska wyjechało pięć
autobusów San.
1960 r. - powołany został Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, jako 117 scena
państwowa w kraju; przygotowania do premiery trwały dziewieć
miesięcy.

w 3.01.
2012 r. - zmarł Zdzisław Jusis (79
l.), rzemieślnik, działacz echowy, b. poseł (1980-1984), b.
piłkarz, wychowanek Kolejarza
Gorzów, zawodnik Unii (19571966) i dwukrotny trener Stilonu
(1963-1964 i 1967-1968).

w 5.01.
1563 r. - w Gorzowie spalono cztery kobiety oskarżone o przepowiadanie nieszczęść i sprowadzenia
choroby na burmistrza.
1997 r. - siatkarze Stilonu zdobyli
Puchar Polski; największe
osiągnięcie sportowe w 50-leciu
klubu.

w 6.01.
1564 r. - po trzech tygodniach
utrzymywania się wysokiej wody,
wraz z ruszeniem lodów w Gorzowie wystąpiła powódź, która
zniszczyła większość przęseł
mostu i porwała kawałek grobli i
muru miejskiego, zniszczyła pola
uprawne, liczne wsie i folwarki
miejskie; pierwsza dość szczegółowo opisana powódź w dziejach miasta.
1930 r. - poświęcono łaźnię publiczną, najnowocześniejszy wówczas tego typu obiekt na wschód od
Berlina; było to ostatnie przedsięwzięcie Maksa Bahra; Łaźnią Miejską
funkcjonowała do 2002 r., obecnie
hala tenisowa GKS Gorzovia.

w 7.01.
1979 r. - nastąpił przełom w zimie stulecia, która w sylwestra
sparaliżowała pół Polski, w tym
Gorzów; ustąpiły silne mrozy,
nastąpiła odwilż.
1958 r. - zm. ks. bp Teodor
Bensch (55 l.), pierwszy administrator apostolski diecezji warmińskiej, od grudnia 1956 r. ordynariusz gorzowski.

7 paŸdziernika 1924 r. na uroczystym posiedzeniem magistratu oddano do u¿ytku nowy
budynek ratusza przy ul. Obotryckiej 16. By³o to wiêc ju¿ ponad 90 lat temu.

Od 1 stycznia 2015 r. zmieni³y siê numery rachunków
bankowych Urzêdu Miasta
Gorzowa i pozosta³ych jednostek bud¿etowych.
Przez najbli¿sze piêæ lat
obs³ugiwane bêd¹ przez
PKO BP S.A. Zanim wiêc
zap³acisz kolejny podatek
lub op³atê lokaln¹, sprawdŸ
numer rachunku. Nowe numery rachunków bankowych
sprawdzisz na stronie:
Do dyspozycji mieszkañców bêdzie piêæ punktów
kasowych PKO BP S.A., w
których p³atnoœci na rzecz
miasta mo¿na dokonywane
bez dodatkowych op³at:
PKO BP S.A. Oddzia³ 1, ul.
Kosynierów Gdyñskich 79.
PKO BP S.A. Oddzia³ 2, ul.
Górczyñska 21.
PKO BP S.A. Oddzia³ 3, ul.
Jagie³³y 3.
Punkt kasowy PKO BP w
Urzêdzie Miasta, ul. Sikorskiego.
Punkt kasowy PKO BP w
Urzêdzie Miasta ul. Przemys³owa 53.

W 1945 r. ratusz zajêty
zosta³ przez sowieck¹ komendanturê wojenn¹. W
okresie 1946-1950 stanowi³
siedzibê
Ekspozytury
Urzêdu Wojewódzkiego w
Poznaniu, nastêpnie przeszed³ w u¿ytkowanie Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego i MO,
a w latach 1989-2004
mieœci³a siê tam siedziba Komendy Rejonowej i Miejskiej
Policji. Od ponad 10 lat budynek stoi nieu¿ytkowany.
Wed³ug pierwotnych planów
po remoncie mia³y znaleŸæ
siê tam wydzia³y urzêdu
miasta rozproszone obecnie
po ca³ym mieœcie. Prezydent
Tadeusz Jêdrzejczak zdecydowa³ jednak, ¿e lepszym
rozwi¹zaniem bêdzie budowa
nowego ratusza na Zawarciu,

Nowi zastępcy
prezydenta
Wraz z odejściem z urzędu
prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka odeszli także
jego zastępcy.
Ze stanowiskami pożegnali
się Ewa Piekarz, Alina Nowak i
Stefan Sejwa. Ich miejsca zajęli nieznani szerzej do pory
Łukasz Marcinkiewicz, Agnieszka Stanisławska i Jacek
Szymankiewicz. To były pierwsze decyzje kadrowe prezydenta Jacka Wójcickiego. Ponadto na jego wniosek rada
miasta odwołała skarbnika Gorzowa Małgorzatę Zienkiewicz i
powołała do tej roli Agnieszkę
Kaczmarek.
W urzędzie nastąpiła nie tylko
zmiana kadrowa, ale i pokoleniowa, bo nowa ekipa jawi się
jako młoda, acz wykształcona i
nieco już doświadczona. W
ślad za tym pójdą zapewne kolejne zmiany na stanowiskach
kierowniczych w urzędzie oraz
spółkach, zakładach i instytucjach podległych prezydentowi.
Zresztą Jacek Wójcicki wyraźnie zapowiedział, że rewolucji
nie będzie, ale będą zmiany,
których mieszkańcy mniej lub
bardziej niecierpliwe oczekują.
Niezbędne są także zmiany w
samym urzędzie przy ul. Sikorskiego, w którym czas zatrzymał się wiele lat temu. Tu już
nie wystarczy zwykłe malowanie, pucowanie i odświeżanie.
Magistrat potrzebuje remontu.
ZET

●

Stary landsberski ratusz czeka na lepsze czasy i może się wreszcie doczeka

na co z kolei nie zgodzi³a siê
Rada Miasta. Rada nie wyrazi³a równie¿ zgody na sprzeda¿ obiektu przy Obotryckiej.

Co z wiekowym ratuszem
postanowi zrobiæ nowy
prezydent i nowa Rada?
Tego jeszcze nie wiemy,

ale czas nagli. Bo zwyczajnie szkoda zabytkowego
obiektu.
ZET

Wreszcie znikną dymy
nad naszym miastem

RED

W dziejach Gorzowa jeszcze nie by³o tak wielkiej inwestycji. Na dodatek
bez z³otówki z miejskiej kasy, choæ ma s³u¿yæ przede wszystkim miastu.
T¹ inwestycj¹ jest budowa
nowoczesnego bloku gazowo-parowego w gorzowskiej
elektrociep³owni,
która
nale¿y do Polskiej Grupy
Energetycznej. Za prawie
800 mln z³. powstaje tu instalacja,
która
wytwarzaæ
bêdzie ciep³o dla ca³ego
miasta, u¿ywaj¹c do tego
gazu, który pochodziæ ma z
pobliskiej kopalni w pobli¿u
Dêbna. A to oznacza docelowo ca³kowit¹ rezygnacjê z
wêgla, którego palenie jest
znacznie bardziej szkodliwe i
uci¹¿liwe dla œrodowiska ni¿
u¿ywanie
ekologicznego
gazu. Budowa ruszy³a w ubr.
i wed³ug za³o¿eñ ca³a instalacja ma byæ przekazana do
u¿ytkowania ju¿ w 2016 r.
Niezale¿nie od tej inwestycji realizowany jest w Gorzowie znany ju¿ projekt KAWKA, o którym szerzej piszemy w innym miejscu. Dziêki
temu projektowi w œródmieœciu znikn¹æ maj¹ piece
kaflowe i w 380 budynkach
zamieszkanych i u¿ytkowanych przez 7 tys. gorzowian
pojawi siê ciep³a woda w
kranach i kaloryferach.
Oznacza to, ¿e ubêdzie i to

Gorzowskim
PKS-em
do Poznania
i Szczecina
za 1 zł!

Gorzowski
PKS
nie
ustêpuje pola konkurencji.
Od grudnia z Gorzowa do
Poznania i Szczecina
mo¿emy pojechaæ ju¿ za 1
z³! Warunkiem jest kupno
biletu przez internet, za
poœrednictwem
strony
www.pks-gorzow.pl

fot. Archiwum

1950 r. - w Gorzowie wznowiono
komunikację tramwajową.
2002 r. - Gorzów powiększył się o
prawie 900 ha terenów popoligonowych, przyłączonych z gminy
Kłodawa; gmina otrzymała 3,5
mln zł rekompensaty.
2005 r. - powstał Lubuski Ośrodek Regionalny TVP w Gorzowie.
1905 r. - urodził się Jan Korcz, artysta-malarz, pionier Gorzowa,
organizator słynnej ,,akademii
pana Jana’” dla plastyków-amatorów, zm. w 1984 r.
67. ur. obchodzi Stanisław Żytkowski, adwokat i działacz
społeczny, b. poseł i radny, b.
przywódca podziemnych struktur
„Solidarności” w Gorzowie.

Wiekowy ratusz, który
marnieje

Miasto
zmieniło bank
i numery
rachunków

fot. Stanisław Miklaszewski

w 1.01.

Styczeń 2015 r.

fot. Archiwum
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MIJA DZIEŃ

W gorzowskiej elektrociepłowni już niedługo przestaną
używać węgla

znacznie w mieœcie py³u,
dwutlenku wêgla i innych zanieczyszczeñ
powietrza.
Zak³ada siê wrêcz, ¿e po
2017 roku emisje py³ów,
dwutlenku siarki i benzopire-

www.echogorzowa.pl
Redakcja (adres do korespondencji):
66-400 Gorzów Wlkp. ul Walczaka 20, tel. 519 462 660
redakcja@echogorzowa.pl

nu spadn¹ do zera, a emisja
dwutlenku wêgla obni¿y siê o
po³owê. Inwestycjê za 65 mln
z³ w imieniu miasta Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej.

Redaktor naczelny: Jan Delijewski.
Zespół redakcyjny: Robert Borowy, Jerzy Kułaczkowski,
Stanisław Miklaszewski, Renata Ochwat, Ryszard
Romanowski.
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Oto godziny odjazdu autobusów PKS z e-biletem za 1 z³:
Gorzów Wlkp. - Poznañ
- 7.00, 15.40
Poznañ - Gorzów Wlkp.
- 12.15, 19.00
Gorzów Wlkp. - Szczecin
- 12.30,
Szczecin - Gorzów Wlkp.
- 15.10.
Szczegó³owe informacje o ebiletach gorzowskiego PKS
na stronie www.pks-gorzow.pl
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Specjalna strefa nie tylko
dla gospodarczego rozwoju

KALENDARIUM
Styczeń 2015

W gorzowskiej podstrefie Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powoli wyczerpuj¹ siê proste mo¿liwoœci rozwoju.

fot. Archiwum

Nie chodzi wcale o ni¿sze
ulgi podatkowe, jakie obowi¹zuj¹ od po³owy zesz³ego
roku, czy te¿ o brak ziemi
pod kolejne inwestycje. Po
prostu przy bezrobociu
siêgaj¹cym w mieœcie oko³o
7% coraz trudniej o pracowników.
Dlatego
firmy
dzia³aj¹ce w strefie, które zatrudniaj¹ ju¿ kilka tysiêcy
osób, szukaj¹ ludzi do pracy
w s¹siednich bli¿szych i dalszych miejscowoœciach.
Myœl¹c wiêc o dalszym rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej, ale i rozwoju gospodarczym terenów o du¿ym
potencjale, zarz¹d KSSSE
stale zabiega o powiêkszenie
zasiêgu
swojego
dzia³ania nie tylko w woj. lubuskim, ale równie¿ w Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem. Szczególnie tam,
gdzie potencjalni inwestorzy
mog¹ znaleŸæ dla siebie dogodne warunki w zakresie infrastruktury, logistyki oraz

firmy działające w strefie, które zatrudniają już kilka tysięcy osób, szukają ludzi do pracy w
sąsiednich bliższych i dalszych miejscowościach

w³aœnie mo¿liwoœci pozyskania kadr pracowniczych. W
naszym regionie kolejnym
takim miejscem s¹ okolice
Drezdenka, gdzie w³aœnie na
podstawie rz¹dowego rozporz¹dzenia powstaje nowa
podstrefa. Tereny podstrefy
obejmuj¹ oko³o 7 ha gminnych gruntów na wylocie z
Drezdenka w kierunku
Miêdzychodu.
Wed³ug
za³o¿eñ na terenach w³¹czo-

nych do strefy w ci¹gu najbli¿szych kilku lat mo¿e powstaæ ponad 4 tys. nowych
miejsc pracy i ok. 900 w jej
otoczeniu. A planowane
nak³ady inwestycyjne mog¹
wynieœæ ok. 1,3 mld z³. Oczywiœcie potrzeba na to czasu,
bo najpierw konieczne jest
uzbrojenie tego terenu w niezbêdn¹ infrastrukturê, a to
wymaga pieniêdzy i pracy.
Ju¿ jednak pojawiaj¹ siê

pierwsi potencjalni inwestorzy, którzy widz¹ tu szansê
dla siebie.
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
od 1997 roku z sukcesem
wspiera i obs³uguje inwestorów krajowych i zagranicznych, dziêki czemu nie tylko
nasze miasto i region rozwijaj¹ siê gospodarczo. To s¹
bezpoœrednio zainwestowane miliardy i ponad 23

tysi¹ce miejsc pracy w samej
strefie i kolejne tysi¹ce w jej
otoczeniu. KSSSE jest najszybciej rozwijaj¹c¹ siê polsk¹ specjaln¹ stref¹ ekonomiczn¹
zarówno
pod
wzglêdem finansowym, jak i
terytorialnym. Obecnie jest to
jedna z najwiêkszych stref w
Polsce. Jej atutem s¹ atrakcyjne tereny przemys³owe,
idealne pod inwestycje typu
greenfield, czyli jako forma
bezpoœrednich inwestycji zagranicznych. Inwestycje greenfield podejmowane s¹
przez firmy, które finansuj¹
utworzenie w kraju docelowym zupe³nie nowej jednostki poprzez budowê obiektów, instalowanie urz¹dzeñ i
uruchamianie dzia³alnoœci
gospodarczej.
Inwestycje
tego typu s¹ preferowane,
gdy proces produkcji jest pracoch³onny lub gdy produkty
firmy macierzystej s¹ szeroko
znane w kraju docelowym.
ZET.

Mineralna
prosto z kranu

Nowa linia technologiczna segreguj¹ca odpady w Chróœciku spe³nia wszelkie
unijne wymogi i stawia gorzowski Zak³ad Utylizacji Odpadów.

Gorzowianie wcale nie musz¹
butelkowanej wody mineralnej.

Zak³ad Utylizacji Odpadów
jest za³o¿on¹ w 1992 roku
spó³k¹ miejsk¹ dzia³aj¹c¹ na
terenie Zwi¹zku Celowego
Gmin MG-6. Jeszcze do niedawna nikt chyba siê nie
spodziewa³, ¿e po 22 latach
dzia³alnoœci stanie siê jednym z najnowoczeœniejszych
zak³adów w Europie. Obok
zak³adu w Chróœciku spó³ka
stworzy³a pole golfowe na
Zawarciu i innowacyjny dzia³
badawczo-wdro¿eniowy w
Stanowicach, ratuj¹c przy
okazji tamtejszy popadaj¹cy
w ruinê pa³ac.
Zmodernizowana linia pozwoli równie¿ na uproszczenie selektywnej zbiórki odpadów. U³atwi to ¿ycie mieszkañcom z powodu zastosowania
najprostszego systemu segregacji, czyli podzia³u odpadów na
suche, biologiczne i szk³o. Nowa
linia potrafi rozsortowaæ odpady
na
kilkanaœcie
rodzajów.
Urz¹dzenie techniczne potrafi
tak¿e podzieliæ œmieci lepiej ni¿
dobra gospodyni. No i nie czuæ
przy tym ¿adnych zapachów,
które jeszcze do niedawna by³y
tu czymœ normalnym.
- Zastosowane urz¹dzenia
robi¹ to lepiej i skuteczniej
ni¿ mieszkañcy - mówi³ prezes ZUO Marek Wróblewski,

Jakiś czas temu podczas
badań wody w jednym z gorzowskich ośrodków zajmujących się zdrowiem zarówno psychicznym, jak i fizycznym podałem plastikowy
kubek z wodą z kranu. Był on
jednym z anonimowych
białych kubków oznaczony jedynie numerem, które zawierały najznamienitsze wody mineralne pochodzące z Polski,
Francji i Włoch. Chodziło wtedy o uwodornienie i tzw. liczbę
Beauvisa, która im jest niższa,
tym woda lepsza. Okazało
się, że gorzowska ,,kranówa’’
pobiła znamienite marki, których półlitrowa flaszeczka potrafi kosztować ponad 4 zł.
Słyszałem również od kolegów uprawiających turystykę
motorową i żeglarzy, że zdarzało im się mylić gorzowską
wodę z kranu zabraną do mycia z wyszukanymi wodami z
marketów. Te ostatnie po wielu dniach i zaliczonych kilometrach zaczynały wydzielać
nieprzyjemne osady i zapachy, a woda z kranu była jak
kryształ. Nieco później okazało się, że gorzowska woda
ma właściwości niezłej wody
mineralnej.
Woda do gorzowskich kranów dochodzi z jednego z

fot. Archiwum

Maszyny lepiej
posortują te śmieci

Dzięki zmodernizowanej linii gorzowski ZUO stał się jednym
z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie.

dziêkuj¹c pracownikom pionu gospodarki odpadami,
którzy opracowali zakres
modernizacji, jaki ca³y system. Dziêki zmodernizowanej linii gorzowski ZUO sta³
siê jednym z najnowoczeœniejszych zak³adów tego
typu w Europie. Do³o¿ono
kilka istotnych elementów.
Najwa¿niejsze z nich to dwa
kolejne aparaty fotooptyczne
do sortowania odpadów
oraz rzadko gdziekolwiek
spotykany i bardzo innowacyjny separator zwany
sto³em balistycznym. Potrafi

on segregowaæ odpady w
zale¿noœci od ich ciê¿aru i
kszta³tu. Powsta³a równie¿
druga nitka do produkcji paliwa alternatywnego RDF,
którego produkcjê rozpoczêto w 2011 roku. To
wszystko pozwala dojœæ do
tego, ¿e zaledwie oko³o 20%
odpadów trafiaj¹cych do
zak³adu bêdzie sk³adowanych. Rozpatruj¹c rzecz inaczej, a¿ ponad 80% tego, co
wyrzucamy do œmietników,
zostanie wykorzystane ponownie.
RYSZARD ROMANOWSKI

kupowaæ

trzech ujęć. Najstarsze tzw.
centralne znajduje się przy ul.
Kosynierów Gdyńskich. Młodsze są ujęcia w Kłodawie i
Siedlicach.. Parametry wody z
każdego ujęcia oraz atesty, o
jakich marzą niektórzy producenci tanich wód mineralnych,
każdy może obejrzeć na firmowej stronie. Przy czym litr
gorzowskiej wody kosztuje 40
groszy. Czy za taką sumę
można kupić litr wody mineralnej? Inna sprawa, że nieuchronnie, zdaje się, czekają
nas podwyżki ceny wody. Ale i
tak w Gorzowie jest taniej niż
w wielu innych miastach.
Mimo podwyżek…
Jednakże PWiK nie tylko dostarcza nam wodę dobrej jakości, ale również odbiera nasze ścieki, które po oczyszczeniu trafiają z powrotem do
natury w stanie przyjaznym
dla środowiska. A ponieważ
stale rosną wymagania i potrzeby w tym zakresie, a i stan techniczny urządzeń tego wymaga,
stąd też m.in. realizacja tej wielkiej inwestycji, której byliśmy
świadkami na ulicach miasta,
znanej pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”.
RYSZARD ROMANOWSKI

w 9.01.
1950 r. - Miejska Szkoła Muzyczna im. F. Nowowiejskiego została
upaństwowiona i przekształcona
w Państwową Szkołę Muzyczną I
stopnia.
1910 r. - ur. ks. Wilhelm Pluta,
od 1958 r. biskup gorzowski, zm.
w 1986 r.
w 10.01.
1914 r. - pierwsza lokomotywa
przejechała nowo zbudowany
wiaduktem.
w 11.01.
1992 r. - zm. Edward Jancarz (45
l.), najwybitniejszy gorzowski
żużlowiec, zawodnik Stali Gorzów
(1965-1985) i Wimbledonu
(1977-1983), 12-krotny medalista
MŚ, 11-krotny uczestnik IMŚ,
dwukrotny mistrz Polski w 1975 i
1983, trzykrotny zdobywca „Złotego Kasku”; zginął z ręki żony Katarzyny.
2002 r. - zm. Zenon Nowopolski
(54 l.), dziennikarz gorzowski i
historyk Dębna, autor monografii
poświęconej dębnowskim maratonom oraz pomnika litewskich
pilotów w Pszczelniku.
w 12.01.
1933 r. - ur. Henryk Ankiewicz,
dziennikarz i pisarz, autor m.in.
książek „Szkice gorzowskie” i
„Tatarzy gorzowscy”, zm. w 2005
r.
Urodziny obchodzą:
1931 r. - ur. Zbigniew Petri, nauczyciel wf, maratończyk i długodystansowiec, organizator Klubu
Biegacza im. Bronisława Malinowskiego.
1937 r. - ur. Roman Bukartyk, b.
działacz polityczny i sportowy, b.
kierownik drużyny „Stali” (19641975), b. wiceprezes KS Stilon,
honorowy członek GOZPN, b. radny (1998-2010).
w 13.01.
1905 r. - przy ul. Szpitalnej i
Teatralnej oddano kolejny obiekt
kompleksu szpitala miejskiego z
blokiem operacyjnym i kaplicą.
1963 r. - na lodowisku przy budynku dzisiejszej AWF rozegrano
pierwszy mecz hokejowy między
drużyną Miejskiego Ośrodka
Sportowego a zespołem Studium
Nauczycielskiego. W 1968 r. - w
pięciolecie pierwszego meczu hokejowego - na nowo zbudowanym
„Lodostilu” przy ul. Pomorskiej
rozegrano pierwsze spotkanie
drużyn hokejowych, w którym zawodnicy Stilonu Gorzów ulegli
Sparcie Szczecin 1:16.
1941 r. - ur. Emanuel Lasker (72
l.), mistrz świata w szachach, syn
barlineckiego rabina, jeden z
najsłynniejszych absolwentów
landsberskiego gimnazjum.
2009 r. - zm. Aleksander Dzilne
(80 l.), b. prezes KS Stal (19671972), pionier miasta, budowniczy stadionu żużlowego.
w 14.01.
1915 r. - ur. Kazimierz Nir, kolejarz i pionier miasta, łucznik i
trener łucznictwa, muzyk, zm. w
1988 r.
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w 16.01.
2003 r. - zm. ks. kanonik Jan
Pikuła (49 l.), od 1984 r. - pierwszy proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gorzowie i
budowniczy kościoła, kapelan lubuskich myśliwych i policjantów.
w 17.01.
1944 r. - ur. Henryka Żbik-Nierubiec, artystka plastyk, specjalizująca się w tkaninie artystycznej,
zm. w 2001 r.
1974 r. - zm. Łucjan Lepka (66 l.),
grawer i działacz cechowy, pionier
miasta, założyciel najstarszej w
mieście firmy „Alba”.
1996 r. - zm. Aleksander Fogiel
(86 l.), b. aktor gorzowski (19791980), odtwórca m.in. roli Maćka z
Bogdańca w filmowej wersji
„Krzyżaków” Aleksandra Forda i
sołtysa w „Samych swoich” Sylwestra Chęcińskiego..
2013 r. - zm. Marian Klaus (86 l.),
kompozytor, instrumentalista,
stroiciel instrumentów, bard dawnej „Casablanki”.
w 18.01.
1972 r. - zm. Dionizy „Dyśku”
Wajs (87 l.), starszy o 26 lat mąż
Papuszy, ceniony harfista, twórca
15-osobowej orkiestry, z którą zjeździł całą Europę.
w 19.01.
1949 r. - Leon Kruszona, pionier i
pierwszy wiceprezydenta miasta
został zmuszony do ustąpienia ze
stanowiska.
2008 r. - bp Stefan Regmunt, nowy
ordynariusz, dokonał ingresu do
gorzowskiej katedry.
w 20.01.
2000 r. - zm. Władysław Klimek
(73 l.), nauczyciel fizyki, esperantysta, działacz katolicki, b. radny
(1990-1994), b. prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, działacz
„Wspólnoty Polskiej”.
w 21.01.
1985 r. - u zbiegu ul. Pomorskiej i
Podmiejskiej doszło do karambolu
pięciu wozów tramwajowych, w
którym obrażenia odniosło dziewięć osób.
w 22.01.
1986 r. - zm. ks. bp Wilhelm Pluta
(76 l.), od 1958 r. administrator
apostolski, a od 1972 r. ordynariusz diecezji gorzowskiej; zginął w
wypadku samochodowym.
w 23.01.
1944 r. - zlikwidowano przedostatnią linię tramwajową, wprowadzając komunikację trolejbusową
również na trasie ul. Dworcowa plac Słoneczny.
1987 r. - zm. Bekir Rodkiewicz (98
l.), imam, przywódca duchowy
islamskiej ludności tatarskiej w
Gorzowie.
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Akademia Gorzowska
coraz bliżej

Takiego spotkania na szczycie w sprawie
Tadeusz Jêdrzejczak po 16 latach odszed³ z urzêdu prezydenta powo³ania Akademii Gorzowskiej jeszcze nie by³o.
Gorzowa, bo tego chcieli mieszkañcy miasta.
I odszed³ z klas¹, co trzeba
mu przyznaæ i oddaæ. Pamiêtamy
jednak,
¿e
wczeœniej trochê brakowa³o
tej klasy w relacjach z mieszkañcami i Rad¹ Miasta.
Ocena 16 lat urzêdowania
T. Jêdrzejczaka nie jest prosta i ³atwa. Niew¹tpliwie
prawdziwe jest stwierdzenie,
i¿ ma ju¿ trwa³e miejsce w
historii miasta nie tylko dlatego, ¿e rz¹dzi³ najd³u¿ej.
Mimo wszystko Gorzów
mocno siê zmieni³ pod jego
rz¹dami, w czym jest jego
du¿a osobista zas³uga. Mia³
pomys³y, plany i wizje, które
wciela³
w
¿ycie,
nie
ogl¹daj¹c siê czasami na innych. I by³by na urzêdzie
mo¿e znacznie d³u¿ej, gdyby
pamiêta³ o swoich obietnicach i naszych nadziejach,
gdyby tak mocno spiesz¹c
siê w przysz³oœæ, tak bardzo
nie zapomina³ o teraŸniejszoœci, która coraz mocniej
skrzeczy. Lekcewa¿¹c przy
tym niemal ostentacyjnie potrzeby, oczekiwania i têsknoty gorzowian.
O ile pamiêta mu siê mniejsze i wiêksze inwestycje, wypominaj¹c czêsto ich koszty,
o tyle nazbyt ³atwo zapomina
o tym, ¿e po³o¿y³ du¿e
zas³ugi w ratowaniu miasta
od zapaœci gospodarczej po
upadku wielkich fabryk i
zak³adów, na których sta³
Gorzów. Przede wszystkim
mam tu na myœli specjaln¹
strefê gospodarcz¹, czyli

Najgorsze by³o jednak to, ¿e
w tym wszystkim zabrak³o
symetrii i w³aœciwych proporcji miêdzy wielkimi planami a
bie¿¹cymi potrzebami. Tym
bardziej, ¿e ci¹gle mamy w
pamiêci nadmiern¹ rozrzutnoœæ przy budowie filharmonii za 130 milionów czy
wspieranie ¿u¿la w postaci
turniejów Grand Prix za 15
milionów. Przy jednoczesnej
biedzie i oszczêdzaniu na
drogach, chodnikach, parkach i zieleni, ale i kulturze
oraz sporcie. O oœwiatowej
nêdzy ju¿ nie wspominaj¹c.
Z pewnoœci¹ wielkim cieniem na jego prezydenturze
po³o¿y³y siê powszechnie
znane sprawy prokuratorsko-s¹dowe. To zapewne z
tego powodu zamyka³ siê sobie, przestawa³ s³uchaæ i
ws³uchiwaæ siê w g³osy i opinie innych, maj¹cych czêsto
odmienne zdanie, i odsuwaæ
ich wrêcz od siebie. Na swój
sposób straci³ wiêc kontakt z
rzeczywistoœci¹, rzeczywistoœci¹ przez nas ka¿dego
dnia widzian¹ i doœwiadczan¹, co sprawi³o, ¿e on
sam i jego otoczenie nie
mog¹ do koñca zrozumieæ,
sk¹d wziê³a siê ta wyborcza
przegrana.
I to by³oby na tyle na
po¿egnanie by³ego ju¿ prezydenta Tadeusza Jêdrzejczaka, oczywiœcie w du¿ym
skrócie i wielkim uproszczeniu.

fot. Stanisław Miklaszewski

1938 r. - ur. Ryszard Sawicki, b.
działacz opozycyjny, b. dyrektor
szpitala (1991-1997), pierwszy
przewodniczący RM, jeden z organizatorów sportu niepełnosprawnych w Polsce, zm. w 2000 r.

fot. Stanisław Miklaszewski

w 15.01.

Na pożegnanie prezydenta
Tadeusza Jędrzejczaka

Tadeusz Jędrzejczak

podstrefê KSSSE w Baczynie, gdzie powsta³y tysi¹ce
miejsc pracy, ale i wcale
spore i liczne firmy na terenie dawnego Stilonu. Bez
tego nie mo¿na by³oby
myœleæ i marzyæ dzisiaj o lepiej p³atnych miejscach pracy i rozwoju miasta.
Zrozumia³e by³o tak¿e jego
bud¿etowe zaciskanie pasa,
by miasto mia³o jak najwiêcej
pieniêdzy i mo¿liwoœci siêgania po œrodki unijne na realizacjê wielkich projektów, o
których w ostatnich latach
by³o g³oœno. Nie wszystkie
jednak musia³y siê nam podobaæ w kszta³cie proponowanym akurat przez niego.

LESZEK ZADROJÆ

Ten mój Gorzów wcale
nie Wielkopolski
Kiedy po studiach w Poznaniu szuka³em pracy i ¿yciowych perspektyw,
koniecznie chcia³em powróciæ na Ziemiê Lubusk¹.
Mog³a byæ Zielona Góra,
ale pad³o na Gorzów, ze
wzglêdu w³aœnie na owe perspektyw, które mia³o m³ode
wojewódzkie miasto pod koniec lata 70. ubieg³ego wieku. W ka¿dym razie nie
chcia³em pozostaæ w szeroko rozumianej Wielkopolsce,
choæ pojawia³y siê tam ciekawe propozycje pracy i
p³acy. Przed wszystkim z powodów mentalnych i sentymentalnych.
Od Wielkopolski jednak tak
ca³kiem nie uciek³em, chocia¿by przez ten przymiotnik
w nazwie miasta. Od
pocz¹tku on mi przeszkadza, irytuje i gnêbi. Ale to
pó³ biedy, gorzej, ¿e on
miastu i nam w dzisiejszym
œwiecie szkodzi - wizerunko-

fot. Stanisław Miklaszewski
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wo i biznesowo. Nie dosyæ,
¿e mylnie sytuuje nasze
miasto w Polsce, to jeszcze
deprecjonuje i degraduje w
oczach mieszkañców kraju i
œwiata. I z³oœci mnie ju¿
t³umaczenie, ¿e Gorzów jest
miastem
wojewódzkim
le¿¹cym poza najszerzej nawet pojmowan¹ Wielko-

polsk¹. Niestety, czêsto siê
zdarza, ¿e wrêcz myl¹ nasze miasto z Gorzowem
Œl¹skiem. I wychodzi, ¿e
Œl¹ski czy Wielkopolski, i tak
nieznany, bo to chyba jakaœ
ma³a mieœcina…
Dlatego podopisujê siê
obiema rêkami pod tym, co
mówi¹ ludzie w ró¿nych œrodowiskach, ¿e dla dobra Gorzowa trzeba odci¹æ przymiotnik
„Wielkopolski” i
odes³aæ do Poznania. I nie
przekonuj¹ mnie argumenty
o kosztach, bo ca³¹ operacjê
mo¿na przeprowadziæ tak,
by
by³a
jak
najmniej
uci¹¿liwa dla gorzowian,
przedsiêbiorców i miasta.
Zreszt¹, ¿eby zyskaæ, trzeba
najpierw straciæ.
JAN DELIJEWSKI

Przyłączenie AWF do PWSZ jest najkrótszą drogą do
Akademii Gorzowskiej.

W siedzibie Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej
z w³adzami uczelni spotkali
siê w grudniu pose³ Krystyna
Sibiñska, senator Helena
Hatka, marsza³ek El¿bieta
Polak oraz prezydent Jacek
Wójcicki. I wszyscy mówili
jednym g³osem, ¿e trzeba to
wreszcie zrobiæ, deklaruj¹c
przy tym daleko id¹c¹ pomoc. Marsza³ek E. Polak
obieca³a nawet dodatkowe
pieni¹dze na dokoñczenie
remontu budynku fizjoterapii,
by sk³oniæ w³adze Akademii
Wychowania Fizycznego do
szybkiego podpisania porozumienia z PWSZ w sprawie
wspólnego utworzenia akademii. Dalsz¹ pomoc zadeklarowa³ tak¿e prezydent J.
Wójcicki.
Teraz przede
wszystkim od AWF zale¿y,
czy jesieni¹ 2015 roku rozpocznie dzia³alnoœæ Akademia Gorzowska. Oczywiœcie,
potrzebna bêdzie to tego
specjalna ustawa, ale to
bior¹ ju¿ na siebie nasze
parlamentarzystki, pod warunkiem, ¿e spe³nione zostan¹ wymogi formalne.
Sk¹d bierze siê ten opór i
przeci¹ganie sprawy ze strony AWF, mimo jasnej deklaracji woli powo³ania samodzielnej gorzowskiej akademii? Mo¿na jedynie siê
domyœlaæ i spekulowaæ, bo
oficjalnie nikt przynajmniej w
Gorzowie nie chce mówiæ,
¿e problemem s¹ warunki
przy³¹czenia gorzowskiego
wydzia³u AWF do PWSZ, bo
to jednak ma byæ przy³¹czenie a nie po³¹czenie. A tu ju¿
na starcie, jak mówi¹ nieoficjalnie i pok¹tnie pracownicy
AWF, pojawia siê pewna
nierównoœæ w traktowaniu
obu podmiotów, przejawiaj¹ca siê m.in. w zapowiedziach ró¿nych ograniczeñ i
redukcji wobec czêœci awfowskiej przysz³ej akademii.
W tej sytuacji niezbêdne wydaje siê uspokojenie nastrojów, chocia¿by poprzez wyraŸn¹ deklaracjê równoprawnego
i
symetrycznego
traktowania
obu
umawiaj¹cych siê stron. Bez
tego trudno o porozumienie,
które dla niezwykle wra¿li-

wego œrodowiska akademickiego ma wrêcz ¿yciowe
znaczenie. Mimo i¿ wszyscy
ju¿ zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
przy³¹czenie AWF do PWSZ
jest najkrótsz¹ drog¹ do
Akademii Gorzowskiej.
Najkrótsza nie dla wszystkich jest jednak najlepsza i
bezwarunkowo do przyjêcia.
I tu jest tak¿e du¿e pole do
popisu dla nowych w³adz
Gorzowa. Prezydent Jacek
Wójcicki pierwszy krok ju¿
zrobi³. Mo¿e zrobiæ równie¿
nastêpne wystêpuj¹c w roli
zaanga¿owanego mediatora, który ma bardzo du¿o do
zaoferowania. Wiêcej nawet
ni¿ marsza³ek El¿bieta Polak, której hojnoœæ na rzecz
akademickoœci Gorzowa nie
przes³oni znacznie wiêkszej
hojnoœci na rzecz akademickoœci Zielonej Góry, ale to
ju¿ temat na ca³kiem inne
opowiadanie.
I jeszcze jedna sprawa. Z
formalnego punktu widzenia
dzisiaj z po³¹czenia PWSZ
z gorzowskim wydzia³em
AWF
na dobr¹ sprawê
mog³aby powstaæ w³aœciwie
tylko akademicka szko³a
wy¿sza, czyli coœ poœredniego miêdzy wy¿sz¹ szko³a zawodow¹ a akademi¹. Do powstania akademii potrzebne
s¹ bowiem dwa wydzia³y z
prawem do doktoryzowania,
a w Gorzowie mamy na razie
jeden (AWF). Ustawa jednak
pozwala, po spe³nieniu okreœlonych kryteriów i pozytywnej opinii resortowego ministra, na warunkow¹ zgodê
na stworzenie akademii,
która w okreœlonych czasie
ma osi¹gn¹æ wszystkie niezbêdne wymagania, w tym
uzyskanie prawa do doktoryzowania na drugim wydziale. A PWSZ jest akurat na
dobrej drodze do uzyskania
tego prawa. St¹d te zabiegi i
przyspieszenie, bo po³¹czenie stworzy nowe mo¿liwoœci rozwoju i dzia³ania, aczkolwiek
o
wszystkim
przes¹dzi dopiero specjalna
ustawa, któr¹ nasi parlamentarzyœci ju¿ zdaje siê
przygotowuj¹ i za ni¹ lobbuj¹.
JAN DELIJEWSKI

pytania do...

Skonfliktowani z dziećmi
z pokolenia na pokolenie

Dyscyplina kosztów to jedno,
ale najważniejsze są przychody

- Jakie s¹ najwiêksze problemy gorzowskich rodzin
zastêpczych?
- W moim, podkreœlam,
wy³¹cznie moim odczuciu problemów jest coraz wiêcej. Pracujê od kilku lat z rodzinami
zastêpczymi, adopcyjnymi i rodzinami, którym siê dzieci z
ró¿nych powodów odbiera i
mam wra¿enie, ¿e jest tym rodzinom coraz trudniej. Nigdy
nie by³o ³atwo, ale w moim odczuciu s¹ rodziny, w których od
pokoleñ coœ Ÿle funkcjonuje i bardzo trudno jest to przerwaæ.
- Na czym polega ten pokoleniowy ³añcuszek?
- Trochê wygl¹da to rzeczywiœcie jak ³añcuszek. Rodziny te
próbuj¹ coœ zmieniæ, zajmuj¹c siê na przyk³ad dzieæmi swoich dzieci. Jednak czêsto nadal powielaj¹ stare b³êdy. Dzieci
nie zajmuj¹ siê swoimi dzieæmi z ró¿nych powodów. Rodzice
zajmuj¹ siê nimi, nastêpnie kolejnymi dzieæmi i nadal
pope³niaj¹ te same b³êdy. Nie pomaga dobra wola, bo te
dzieci sprawiaj¹ podobne problemy, jak niegdyœ rodzice. Kolejni rodzice s¹ skonfliktowani z dzieæmi i tak dalej z pokolenia na pokolenie. Poza tym dzieci staj¹ siê kartami przetargowymi. Wiadomo, ¿e ci ludzie maj¹ ró¿ne problemy, jak np.
bieda. Naprawdê jednak chodzi o to, ¿e nie potrafi¹ siê zdystansowaæ i skupiæ na w³asnych dzieciach.
- W jaki sposób mo¿e pomóc centrum, bo wygl¹da to
jak dziedziczna choroba genetyczna tyle, ¿e w sferze
psychiki?
-Troszkê tak i ta choroba przechodzi z pokolenia na pokolenie. Mamy za zadanie przerwaæ ten ³añcuszek i zaj¹æ siê
tymi rodzinami, ¿eby sytuacjê zmieniæ. W niektórych przypadkach to siê udaje. Rodzice próbuj¹ inaczej spojrzeæ na
dziecko, zaczynaj¹ je rozumieæ. Wiêkszoœæ jednak nie chce
korzystaæ z tej pomocy lub pozoruje, ¿e chce, bo wie, i¿ z pomoc¹ spo³eczn¹ trzeba dobrze ¿yæ, bo daje pieni¹dze. Myœlê, ¿e ca³y system nie do koñca jest adekwatny do tych problemów, poniewa¿ jeœli coœ siê Ÿle dzieje w rodzinie biologicznej i dochodzi do tego, ¿e siê dzieci zabiera, to wszystko
powinno dziaæ siê bardzo szybko. Dopóki trwa najwiêksza
motywacja do zmiany. Jak siê to wszystko rozci¹gnie w czasie z powodu procedur s¹dowych i innych problemów, jak
przepisy itd., to motywacja mija. Rodziny widz¹, ¿e wszystko
przesz³o i ich zdaniem ju¿ jest w porz¹dku. Rodzice odwiedzaj¹ dzieci raz w tygodniu. Dzieci siê ciesz¹. Sielanka. Nikomu ju¿ nie zale¿y, aby sytuacjê zmieniæ. Reasumuj¹c, s¹ problemy dziedziczone spo³ecznie i systemowe

- Obserwuj¹c zmiany zachodz¹ce w naszej lecznicy, mo¿na powiedzieæ, ¿e niedawny bankrut na powa¿nie zacz¹³ prê¿yæ
musku³y. Uda³o siê wyprowadziæ na prost¹
sprawy finansowe, teraz trwa ofensywa inwestycyjna. W czym tkwi ten sukces?
- Najproœciej mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to
zas³uga nie tylko kadry kierowniczej, ale
wszystkich pracowników, a przede wszystkim
pewnej konsekwencji dzia³añ. W ubieg³ym
roku przyjêliœmy okreœlon¹ strategiê, zosta³a
ona zaakceptowana przez radê nadzorcz¹ i
krok po kroku realizujemy wytyczone tam cele.
Powiem wprost, ka¿dym szpitalem mo¿na
zarz¹dzaæ efektywnie, ale musz¹ byæ spe³nione podstawowe warunki. Pierwszym z nich
jest sprawa dawnych zobowi¹zañ. ¯aden szpital nie poradzi sobie, jeœli w pierwszej kolejnoœci nie bêdzie w stanie obs³u¿yæ zad³u¿enia.
Je¿eli radzi sobie z tym, to z wypracowanej
nadwy¿ki mo¿e zacz¹æ inwestowaæ. Jest to
wa¿ne, bo tylko poprzez zwiêkszanie przychodów mo¿emy mówiæ o rozwoju danej jednostki. Niektórzy pope³niaj¹ b³¹d, skupiaj¹c siê
na nadmiernym ciêciu kosztów. To jest droga
do nik¹d. Oczywiœcie musi byæ zachowana
pe³na dyscyplina wydatków, ale nie mo¿na
bezgranicznie oszczêdzaæ. Wydatki maj¹
mieæ charakter rozwojowy, czyli, zwiêkszaj¹c
koszty, zwiêkszamy przychody. Dlatego tak
mocno stawiamy na inwestycje, bo dziêki nim
nie tylko podnosimy jakoœæ us³ug, ale przede
wszystkim rozszerzamy ich zakres.
- Tempo inwestycyjne, jakie narzuciliœcie
w szpitalu pozwala wierzyæ, ¿e za kilka lat
gorzowska lecznica mo¿e byæ stawiana na
równi z najbardziej znanymi szpitalami w
Polsce. Przesadzam, czy jest to jak najbardziej realne?
- Nie przesadza pan. Naszym za³o¿eniem
jest, ¿eby by³ to szpital, którego ranga bêdzie
odpowiada³a poziomowi przychodów. Mo¿e
niewielu gorzowian wie, ale to nasz szpital w
tej chwili pod wzglêdem przychodów plasuje
siê w krajowej czo³ówce. Roczny kontrakt szpitala powoli zbli¿a siê do 200 mln z³otych rocznie. I teraz zmierzamy do unowoczeœnienia
lecznicy pod ka¿dym wzglêdem. Nie tylko wizualnym, ale g³ównie chcemy stosowaæ najnowsze metody leczenia, bo tylko tym sposobem œci¹gniemy do nas pacjentów i dalej

fot. Archiwum

Iwony Szpakowskiej, psychologa z zespołu do spraw
pieczy zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy
Rodzinie i Polityki Społecznej.
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Biżuterią też rządzi moda

fot. Archiwum

●

w 24.01.

Ryszarda Hatały, wiceprezesa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie

Renaty Zarys, która prowadzi punkt sprzedaży biżuterii w jednym z supermarketów.

- Jak d³ugo zajmuje siê pani sprzeda¿¹ bi¿uterii?
- Minê³y ju¿ trzy lata, od kiedy sprzedajê bi¿uteriê. Jest to przyjemna praca, a rozpoczê³am j¹
dlatego chyba, ¿e jest to takie kobiece. Bi¿uteria,
kamienie szlachetne, diamenty mog¹ fascynowaæ.
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- Co trzeba wiedzieæ, ¿eby dobrze dopasowaæ
do klientki naszyjnik, kolczyki lub pierœcionek?
- S¹ klientki bardzo wymagaj¹ce, którym trudno
coœ poleciæ. Wielu klientkom jednak ja wybieram
bi¿uteriê i s¹ z tego bardzo zadowolone. Trudno
powiedzieæ, jak to siê robi. Mo¿e naprawdê trzeba
mieæ jakiœ szósty zmys³, aby dobrze dobraæ. Chodzi o wygl¹d, kolor oczu, w³osów, osobowoœæ a
mo¿e coœ jeszcze. Naprawdê trudno mi powiedzieæ. Dobieram do twarzy, do sposobu ubierania
siê. Czêsto bi¿uteriê dla swoich kobiet wybieraj¹
mê¿czyŸni, ale z nimi te¿ bywa bardzo ró¿nie. Bywaj¹ zdecydowani, lecz czêœciej s¹ tacy, którym
trzeba doradziæ. Jakoœ mi to wychodzi, a œwiadczy
o tym rosn¹ca liczba sta³ych klientek. Nie mam
zbyt wiele towaru, bo punkt jest niedu¿y. Staram

bêdziemy
napêdzaæ poziom przychodów. Chcemy
równie¿, ¿eby
nasi pracownicy czuli siê tu
dowartoœciowani, mieli mo¿liwoœci podnoszenia kwalifikacji zawodowych i
na d³ugo wi¹zali siê z tutejszym œrodowiskiem.
Dodam jeszcze, ¿e na razie pokazaliœmy opinii
publicznej tylko czêœæ planowanych zadañ inwestycyjnych. Nie wspominam tutaj o drobnych remontach czy zakupach, ale w planie s¹
dalsze bardzo potrzebne, mniejsze i wiêksze
dzia³ania rozwojowe. Ot, choæby niebawem
og³osimy przetarg na modernizacjê za oko³o
1,2 mln z³ serwerowni. Jest to serce ca³ej infrastruktury informatycznej szpitala. Po remoncie
bêdziemy mogli rozwin¹æ u nas IT, zakupiæ terminale i to wszystko pozwoli na podjêcie
pe³nej pracy na dokumentacji elektronicznej.
Ju¿ nied³ugo bêdzie u nas tak, ¿e pacjent zrobi w ambulatorium badanie i zanim wróci na
oddzia³ jego wyniki czy zdjêcia rentgenowskie
bêd¹ ju¿ w komputerze u lekarzy. Popularne
papierki czy klisze odejd¹ do lamusa.
- Czy dzisiaj szpital jest ju¿ na tyle wiarygodnym partnerem, ¿e ³atwiej jest rozmawiaæ o pieni¹dzach na dalszy rozwój?
- Z pozyskiwaniem funduszy z zewnêtrznych
Ÿróde³ jest tak, i¿ najwa¿niejszy jest odpowiedni pomys³ i bardzo czytelna argumentacja.
Przed rokiem najwa¿niejszym zadaniem dla
zarz¹du naszego szpitala by³o uporz¹dkowanie wszystkich bie¿¹cych spraw i doprowadzenie do generowania nadwy¿ki. Dopiero po
u³o¿eniu tych tematów zaprezentowaliœmy nasze projekty. Gdybyœmy od samego pocz¹tku
wyci¹gali rêce po pieni¹dze, zapewne nikt by
nam nie uwierzy³. Dopiero, gdy udowodniliœmy,
¿e mamy fundusze na wk³ad w³asny, rozmowy
zaczê³y nabieraæ korzystnego dla nas kszta³tu.
I jak wspomnia³em, to dopiero pocz¹tek, poniewa¿ mamy opracowan¹ strategiê rozwoju na
latach 2014-2020. Nie chcemy o wszystkim
mówiæ na wyrost, lecz pragniemy konsekwentnie dzia³aæ i bêdziemy oczywiœcie informowaæ
o kolejnych ruchach, ale na bie¿¹co.

fot. Archiwum

w trzy
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siê go jednak dobraæ tak, ¿e ka¿dy mo¿e znaleŸæ
coœ, co go zachwyci. Trzeba pamiêtaæ, ¿e bi¿uteria
równie¿ podlega modom. Teraz bardzo modne s¹
kryszta³y Swarovsky’ego. Podobaj¹ siê klientkom ju¿
kolejny rok. Na pewno te¿ panie podgl¹daj¹ kolekcje
firmy Apart. Mamy podobne kolekcje, tyle ¿e znacznie tañsze. Czêsto bywa, ¿e od dawna mamy coœ,
co dopiero ogl¹dam w czasopismach jako nowoœæ.
- Niektóre drobiazgi które le¿¹ u pani na
pó³kach za 100 lub 200 z³ do z³udzenia przypominaj¹ produkty renomowanych firm, które
kosztuj¹ kilka tysiêcy euro. Czy da siê je
odró¿niæ na palcu lub szyi?
- Dobrzy specjaliœci i koneserzy zapewne poznaj¹, ale zwyk³y szary cz³owiek nie.

RAR

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

1947 r. - otwarto diecezjalną księgarnię św. Antoniego; jest to jedna
z najstarszych, funkcjonujących
stale w tym samym obiekcie, placówek handlowych w mieście.
2004 r. - w kolekturze Totalizatora
przy ul. Szarych Szeregów w Gorzowie padła główna wygrana w
Dużym Lotku - 3 013 545 zł.
2007 r. - zm. Jerzy Pogorzelski (74
l.), działacz piłkarski, b. prezes
ZKS Stilon (1982-1992), członek
honorowy GOZPN.

w 26.01.
1951 r. - ks. inf. Edmund Nowicki,
pierwszy administrator apostolski
w Gorzowie, został usunięty z
urzędu przez władze komunistyczne.
1925 r. - ur. dr n. med. Wiesław
Greczner, b. żołnierz AK, specjalista ortopedii i traumatologii,
twórca gorzowskiej ortopedii, zm.
w 2005 r.
w 27.01.
1937 r. - uruchomiono po raz
pierwszy komunikację autobusową w mieście; na miasto wyruszyły trzy pojazdy marki „Mercedes” i dwa „Magirus”, obsługując
dwie linie mające początek na
Starym Rynku, pierwsza wiodła
do koszar piechoty przy ul. Myśliborskiej, druga do szpitala psychiatrycznego.
1986 r. - z udziałem prymasa Józefa Glempa odbył się pogrzeb
bp. Wilhelma Pluty; jego ciało
złożone zostało w grobowcu wymurowanym w przedsionku katedry.
1997 r. - zm. Irena Byrska (96 l.),
aktorka, reżyser teatralny i pedagog, b. dyrektor dyrektor Teatru
im. Juliusza Osterwy w Gorzowie
(1963-1966).
w 28.01.
1584 r. - podczas wojny rybnej
między miastem i urzędem domeny w Mironicach o jezioro przy ul.
Błotnej, burmistrz Simon Schede
rozwiązał konflikt pokojowo, zapraszając starostę na baraninę z
brukwią; jest to jedna z najstarszych wzmianek o jeziorze przy ul.
Błotnej.
1981 r. - na rogu ul. Estkowskiego
i Orląt Lwowskich oddano nowy
biurowiec Zakładów Mięsnych z
zapleczem socjalnym, stołówką,
sklepem; wszystko wyburzono w
2005 pod budowę „Askany”.
2002 r. - w nocy nad Ziemią Lubuską przeszła nawałnica, wichura sięgała 24 m/sek., w Gorzowie
ok. 3.00 szybkość wiatru wynosiła
23 m/sek.; zginęły dwie osoby,
kilkanaście zostało rannych; w
Borku drzewo zwaliło się na stajnię, w Gorzowie połamało wiele
drzew.
w 29.01.
1971 r. doszło do zamachu bombowego na budynek Sądu Powiatowego przy ul. Mieszka I 42, eksplozja zdemolowała pięć pomieszczeń na wysokim parterze.
1994 r. w Gorzowie uruchomiono
pierwsze anteny przekaźnikowe
telefonii komórkowej.
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w 30.01.
1945 r. oddziały sowieckie zajęły
Gorzów; godz. 2-3.00 - zarządzono
ewakuację miasta; godz. 3.30 - sowieckie czołgi zaskoczyły mieszkańców Różanek; od godzin rannych - przy temperaturze ok. minus
10 st. trwał exodus mieszkańców i
władz transportem kołowym i kolejowym; godz. 15.20 - sowieckie
wozy pancerne przejechały przez
Marwice; komendant obrony Landsberga, nie wykonawszy rozkazów, wycofał się do Kostrzyna;
godz. 16-18 - wycofujące się oddziały niemieckie wysadziły oba
mosty na Warcie, przerwana została ostatnia linia tramwajowa
Grobla - Dworzec, Zamoście zostało pozbawione energii i gazu;
godz. 21-22 - ostatnie pododdziały
niemieckie wycofały się z Górczyna
przez ul. Matejki do koszar przy ul.
Myśliborskiej; godz. 22.00 - w okolicy mostu na Kanale Ulgi landsberscy volkssturmiści ostrzelali
batalion Volkssturmu wracający z
Borka, zginęło 17 żołnierzy; ok.
23.00 - pierwsze oddziały sowieckie dotarły do śródmieścia; godz.
0.30 - ostatnie oddziały niemieckie
pod dowództwem Waltera Neumanna opuściły koszary przy ul.
Myśliborskiej, udając się przez
Małyszyn do Nowin; wg niektórych
świadków pierwsze czołgi zwiadowcze wkroczyły do miasta 30
stycznia od strony obecnej ul. Konstytucji 3 Maja, stąd jej powojenna
nazwa Armii Czerwonej; miasto zajęte zostało przez pododdziały 32
korpusu piechoty 5 Armii Uderzeniowej, jej dowódcą był gen. płk.
Nikołaj Erastowicz Bierzarin (190445), później pierwszy komendant
wojenny Berlina.
1995 r. w Gorzowie po raz pierwszy obchodzono Dzień Pamięci i
Pojednania.
2001 r. w hallu Łaźni Miejskiej ponownie odsłonięto popiersie Maxa
Bahra, zrekonstruowane przez Jerzego Sobocińskiego z Poznania; w
uroczystości uczestniczył Jürgen
Bahr, prawnuk fundatora Łaźni.
2004 r. gorzowscy alpiniści, Marek
Kobus i Wanda Janik, zdobyli najwyższy szczyt Ameryki Pd. - Acongaguę (6960 m n.p.m.); nazajutrz
dołączyli do nich pozostali uczestnicy Tomasz Walkowiak i Artur
Brykner
w 31.01.
1948 r. - Państwowe Zakłady
Inżynierii nr 3 przejęły obiekty byłej
fabryki maszyn i odlewni żeliwa H.
Pauckscha między ul. Jerzego i
Grobla oraz byłej fabryki Gustava.
Schrödera przy ul. Przemysłowej
13-16, gdzie znajdowała się
główna siedziba późniejszych
Zakładów Mechanicznych.
2010 r. - nad Kłodawką przy ul.
Chrobrego odsłonięto pomniki malarzy Jana Korcza i Ernsta Henselera.
1914 r. - ur. Jadwiga Osińska,
Matka Faustyna od Jezusa Króla
Miłosierdzia, pierwsza faustynka,
przełożona generalna SS Miłosiernego Odkupiciela, założycielka
sanktuarium w Myśliborzu, zm. w
1955 i spoczywa na gorzowskim
cmentarzu.
n
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Handlarze
Szaleni kierowcy
na lubuskich drogach narkotyków już
Czteropasmowa droga S-3, mimo „w¹skiego gard³a” na obwodnicach Gorzowa
i Miêdzyrzecza, czyni podró¿ znacznie ³atwiejsz¹ i bardziej bezpieczn¹.
Ten kierowca chcia³ chyba
ustanowiæ rekord prêdkoœci
na S-3. Pêdzi³ mercedesem w
kierunku
Gorzowa
z
prêdkoœci¹ 234 km/h, czyli a¿
o 114 km/h za szybko! Kiedy
patroluj¹cy ten teren policjanci
nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem zauwa¿yli jad¹cego z nadmiern¹
prêdkoœci¹ mercedesa, ruszyli za pojazdem, mieli
pocz¹tkowo problem, aby dogoniæ pirata. Po dok³adnym
pomiarze prêdkoœci okaza³o
siê, ¿e pêdzi a¿ 234 km/h, w
miejscu gdzie mo¿na jechaæ
120 km/h. Policjanci jechali za
nim kilkanaœcie kilometrów,
poniewa¿ trudno by³o go dogoniæ i bezpiecznie zatrzymaæ
do kontroli drogowej. Uda³o siê
to dopiero na zwê¿eniu trasy
w rejonie Gorzowa.
Piratem okaza³ siê 27-letni
mieszkaniec
Szczecina.
Mê¿czyzna powiedzia³, ¿e
zdaje sobie sprawê z tego,
¿e jedzie z nadmiern¹
prêdkoœci¹, ale by³ tego dnia
w Warszawie i bardzo spieszy mu siê do domu, a droga
jest dobra i jedzie bezpiecznie. Nie wzi¹³ najwyraŸniej
pod uwagê tego, ¿e w razie
nag³ego hamowania zapewne nie zd¹¿y³by zatrzymaæ
pojazdu. W zwi¹zku z przekroczeniem prêdkoœci prawie
dwukrotnie (234 km/h w
miejscu, gdzie jest ograniczenie do 120 km/h), policjanci odst¹pili od ukarania
go mandatem karnym. W
jego sprawie zosta³ skierowany wniosek o ukaranie do
S¹du
Rejonowego
w
Miêdzyrzeczu. Za tego typu
wykroczenie grozi kara
grzywny do 5 tys. z³.
Jeszcze szybciej postanowi³ pojechaæ 29-letni mieszkaniec Krosna Odrzañskiego, który pêdzi³ osobowym
bmw ponad 250 km/h. Sytuacja ta mia³a miejsce w
grudniu. Nieoznakowanego
passata, którym poruszali
siê policjanci z Sekcji Zabezpieczenia Autostrady KWP w
Gorzowie Wlkp., jeszcze na
odcinku drogi wojewódzkiej

fot. Archiwum policji
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nr 138 w rejonie Torzymia z
du¿¹ prêdkoœci¹ min¹³ kieruj¹cy osobowym bmw.
Choæ policjanci ruchu drogowego na drodze widzieli ju¿
wiele ekstremalnych zachowañ, to tym byli bardzo zaskoczeni. Próba zatrzymania
szar¿uj¹cego kierowcy „bmki” do ³atwych nie nale¿a³a.
Tym bardziej, ¿e zatrzymanie szaleñca musia³o iœæ w
parze z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeñstwa.
Najdrobniejszy b³¹d przy tej
prêdkoœci móg³ byæ tragiczny
w skutkach. Tego zupe³nie
nie bra³ pod uwagê 29-letni
kierowca, który po wjeŸdzie
na autostradê rozwin¹³
prêdkoœæ swojego pojazdu
do ponad 250 km/h! Blisko
30 km pogoñ za piratem
okaza³a siê skuteczna.
Szaleñcza szar¿a tym bardziej by³a niebezpieczna, ¿e
kieruj¹cy bwm na tylnych oponach mia³ niemal do zera
zu¿yty bie¿nik. Opony bardziej
przypomina³y te z bolidu ni¿
tradycyjnych samochodów.
29-latek w dalsz¹ podró¿ ju¿
siê nie uda³, poniewa¿ straci³
dwa dokumenty. Dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy.
Przypadek ten zostanie rozpatrzony przez s¹d. Wystawienie mandatu karnego w takiej
sytuacji okaza³o by siê niewspó³mierne do zachowania
tego kierowcy dlatego wniosek
o ukaranie trafi do s¹du.
Inny z kolei kierowca na drodze S-3 wywo³a³ wielkie zdziwienie i zapewne przera¿enie
innych kierowców jad¹cych
pewnego dnia w stronê

Szczecina. Poinformowali oni
oficera dy¿urnego gorzowskiej komendy, ¿e osobowe
audi porusza siê przeciwnie
do kierunku ruchu. Wed³ug
zg³oszenia samochód mia³ jechaæ pasem awaryjnym w
stronê Gorzowa. Po tej informacji patrol ruchu drogowego
uda³ siê na trasê S-3. Nieodpowiedzialny kierowca zosta³
zatrzymany przy wspó³udziale s³u¿by drogowej, która nadzorowa³a drogê ekspresow¹.
Zatrzymanym
kierowc¹
okaza³ siê 20-latek ze Strzelec
Krajeñskich.
M³ody
mê¿czyzna t³umaczy³, ¿e pomyli³ drogê i przez przypadek
wjecha³ na S-3. Po oko³o 20
km zawróci³ i niezgodnie z
kierunkiem jazdy jecha³ w
stronê Gorzowa. Gdyby przejecha³ jeszcze kilka kilometrów, móg³by bezpiecznie zawróciæ na wêŸle drogowym
Myœlibórz. Na szczêœcie jego
jazda nie zakoñczy³a siê tragedi¹. Nietrudno sobie wyobraziæ, jakie by³yby skutki zderzenia z pojazdami, jad¹cymi
w stronê Szczecina. Zdezorientowani kierowcy, którzy
mijali jad¹cy pod pr¹d samochód, mogli wykonywaæ
gwa³towne manewry.
Kierowca nie by³ pod
wp³ywem alkoholu, ani narkotyków. Z³o¿y³ wyjaœnienia i
przyzna³ siê do winy. Za spowodowanie zagro¿enia bezpieczeñstwa w ruchu drogowym na³o¿ono na kierowcê
grzywnê w wysokoœci 1 tys.
z³ oraz pó³roczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
n

za kratkami

Policjanci i prokuratorzy prowadz¹ z narkobiznesem
prawdziw¹ wojnê, która jedna nie ma koñca.
W tym przypadku skuteczna praca gorzowskich policjantów z Wydzia³u do Walki
z Przestêpczoœci¹ Narkotykow¹ oraz Prokuratury Rejonowej i Okrêgowej w Gorzowie pozwoli³a na zatrzymanie
szeœciu osób i przedstawienie im ³¹cznie 16 zarzutów.
Troje z nich zosta³o tymczasowo aresztowanych. Osoby
te ze sprzeda¿y amfetaminy i
marihuany, których wartoœæ
szacuje siê na ponad 110
tys. z³., uczyni³y sobie sta³e
Ÿród³o dochodów. To blisko 5
tys. pojedynczych dzia³ek
handlowych. Grozi im do 12
lat pozbawienia wolnoœci.
Akt oskar¿enia w tej sprawie trafi³ do S¹du Rejonowego w Gorzowie. Nad spraw¹
pracowali gorzowscy policjanci z Komendy Miejskiej
Policji w Gorzowie Wlkp.,
którzy na zwalczaniu mechanizmów
przestêpstw
narkotykowych znaj¹ siê
najlepiej. Ich czynnoœci
nadzorowa³a pocz¹tkowo
Prokuratura Rejonowa, a
nastêpnie Okrêgowa w Gorzowie. Wspó³praca ta da³a
bardzo wymierne efekty.
Pocz¹tkowe
ustalenia
zwi¹zane by³y z dotarciem
do wiedzy przez gorzowskich policjantów. Dalsze
ustalenia poparte prac¹
operacyjn¹ uwiarygodnia³y
sygna³y o dystrybucji narkotyków przez ma³¿eñstwo z
Gorzowa. Mê¿czyzna w wieku 34 lat oraz jego 7 lat starsza partnerka mieli zajmowaæ siê handlem narkotykami. By³a to amfetamina oraz
marihuana. Para mia³a z
tego procederu uczyniæ sobie sta³e Ÿród³o dochodów.
Zbierany krok po kroku materia³ dowodowy coraz bardziej
uwiarygodnia³
tê
w³aœnie hipotezê. W momencie, kiedy by³ ona na
tyle przekonuj¹ca, dosz³o do
pierwszych zatrzymañ. Te
nast¹pi³y ju¿ w marcu 2014
roku. Ma³¿eñstwo us³ysza³o
po szeœæ zarzutów. Najciê¿szy dotyczy wprowadza-

nia do obrotu znacznych
iloœci narkotyków w celu
osi¹gniêcia
korzyœci
maj¹tkowej. £¹cznie uda³o
im siê wprowadziæ na rynek
ponad kg amfetaminy i tak¹
sam¹ iloœæ marihuany. To
³¹cznie blisko 5 tys. pojedynczych dzia³ek handlowych.
Pozosta³e zarzuty dla tych
dwojga dotycz¹ równie¿
wprowadzania do obrotu
tych narkotyków, ale w
iloœciach ju¿ du¿o mniejszych ni¿ te opisane. Para
decyzj¹ S¹du Rejonowego
w Gorzowie zaraz po zatrzymaniu zosta³a aresztowana
na trzy miesi¹ce. PóŸniej zastosowano œrodki wolnoœciowe. Zgodnie z przepisami
ustawy o przeciwdzia³aniu
narkomanii, grozi im do 12
lat pozbawienia wolnoœci.
Trzecim z podejrzanych w
tej sprawie jest 33 letni gorzowianin. Mê¿czyzna by³
kurierem i odpowiada³ za
pomocnictwo w narkotykowym procederze. W zwi¹zku
z tym, ¿e dzia³a³ wspólnie i w
porozumieniu ze wspomnian¹ dwójk¹, us³ysza³ podobny zarzut. On z kolei w
areszcie spêdzi³ dwa miesi¹ce i podobnie jak swoim
wspólnikom, grozi mu do 12
lat pozbawienia wolnoœci. Pozosta³e trzy osoby to
mê¿czyŸni w wieku 32 i 33
lat. Oni us³yszeli zarzuty
zwi¹zane z posiadaniem narkotyków, które otrzymywali od
g³ównych dystrybutorów - 41letniej kobiety i 34 letniego
gorzowianina. Oni po czynnoœciach procesowych zostali zwolnieni. Za przestêpstwo,
którego siê dopuœcili grozi im
do trzech lat pozbawienia
wolnoœci.
Na podstawie materia³u dowodowego zebranego przez
policjantów oraz Prokuraturê
Rejonow¹
w
Gorzowie
Wlkp., wszyscy podejrzani
przyznali siê do winy i z³o¿yli
wnioski o wydanie wobec
nich wyroków skazuj¹cych
bez przeprowadzenia rozprawy.
n

Złodzieje wchodzą do domu kulturalnie
W ostatnim czasie na terenie woj. lubuskiego dosz³o do kilku kradzie¿y pieniêdzy dokonanych przez obce osoby.
Wchodzi³y one do domów
pod ró¿nymi pretekstami, np.
powró¿enia, sprzeda¿y kurtki
lub dywanu i wykorzystuj¹c nieuwagê domowników krad³y pieni¹dze lub cenne przedmioty.

W taki sposób straci³a pieni¹dze 72-letnia mieszkanka
niewielkiej wsi ko³o Skwierzyny, któr¹ „odwiedzi³a” kobieta, mówi¹c, ¿e zdejmie
kl¹twê z jej mieszkania.

PóŸniej, wykorzystuj¹c nieuwagê kobiety, ukrad³a jej pieni¹dze. Nale¿y wiêc pamiêtaæ,
¿e przestêpcy stosuj¹ ró¿ne
metody w celu wzbudzenia
naszego zaufania i przekona-

nia o autentycznoœci sytuacji,
w której siê znaleŸliœmy. W
kontaktach z nieznajomymi
najlepiej
jest
zachowaæ
wzmo¿on¹ czujnoœæ i rozwagê. W sytuacji, gdy obce

osoby znajd¹ siê w naszym
mieszkaniu nie spuszczajmy
ich z oczu, nie pozwalajmy
chodziæ po domu i nie chwalmy siê drogocennymi przedmiotami czy gotówk¹.
n

Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl
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Cena za wygodę i świeże powietrze
Tak du¿ej inwestycji realizowanej przez Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej jeszcze w Gorzowie nie by³o.

fot. Archiwum

Mowa oczywiœcie o przedsiêwziêciu pod nazw¹: „Redukcja emisji zanieczyszczeñ powietrza w œródmieœciu Gorzowa Wlkp.” Nie
chodzi jedynie o wartoœciowa stronê projektu, która wynosi ponad 71 mln z³, ale
przede wszystkim o to, ¿e w
tysi¹cach mieszkañ znajduj¹cych siê w 380 budynkach na Nowym Mieœcie
przestan¹ dymiæ kominy i
pojawi siê centralne ogrzewanie oraz ciep³a woda w
kranie. To prawdziwa rewolucja œródmieœciu, na której
zyskaj¹ jego mieszkañcy
oraz wszyscy gorzowianie.
Mieszkañcy Nowego Miasta
partycypowaæ bêd¹ jedynie
w kosztach instalacji w
mieszkaniach i to jedynie
25%, których sp³ata zostanie
roz³o¿ona na 7 lat przy odsetkach wynosz¹cych 2,5%
w skali roku. To naprawdê
niewiele w zmian za wygodê
posiadania
centralnego
ogrzewania i œwie¿ego powietrza przez ca³y rok.
Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeñ powietrza poprzez lik-

Na Nowym Mieście przestaną dymić kominy i zatruwać powietrze…

widacjê wysokoemisyjnych
systemów zaopatrzenia w
energiê ciepln¹ (piece kaflowe, c.o. eta¿owe wêglowe)
na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeñ - w
œródmieœciu Gorzowa (dzielnica Nowe Miasto). Projekt

dofinansowany zostanie ze
œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Likwidacja niskiej
emisji wspieraj¹ca wzrost
efektywnoœci energetycznej i
rozwój rozproszonych odna-

Rozliczanie ciepła
w lokalach mieszkalnych

wialnych Ÿróde³ energii” Bardziej znany jako program pilota¿owy KAWKA.
Projekt zrealizowany jest w
partnerstwie pomiêdzy miastem Gorzów a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z siedzib¹ w Be³chatowie.
Operatorem,
tj.

jednostk¹ organizacyjn¹ realizuj¹c¹ zadanie w imieniu
miasta jest ZGM. Okres realizacji: 1.01.2014 r. 31.12.2017 r. Dzia³aniami
projektu objêtych zostanie
380 budynków zlokalizowanych w 27 kwarta³ach w
œródmieœciu Gorzowa ograniczonych ulicami: Jagie³³y,
Drzyma³y,
Kosynierów
Gdyñskich, Wyszyñskiego i
Roosevelta, o ³¹cznej kubaturze ok. 1 293,5 tys. m3. Planowane jest wybudowanie sieci
ciep³owniczych o ³¹cznej
d³ugoœci 7 435 m oraz 6 546 m
przy³¹czy wewn¹trz kwarta³ów
mieszkalnych. W 3 080 lokalach przewidziane jest przeprowadzenie modernizacji sposobu zasilania w c.o. i c.w.u.
Źród³a finansowania to: 45%
- dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej; 44,831%
- po¿yczka Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej;
10,168 % - wk³ad w³asny zapewniony przez partnera.
Ca³kowita wartoœæ projektu
wyniesie 71.080.740 z³.
ZET

Wodomierze
a rachunki za wodę

Trwa wymiana wodomierzy g³ównych na
Podzielniki ciep³a to urz¹dzenia dla wielu osób ci¹gle bardzo radiowe. U³atwi to znacznie ich odczyt.
tajemnicze, mimo ¿e pojawi³y siê wiele lat temu.

fot. Archiwum

W sk³ad kosztów wchodzi
moc pobrana, która wynosi
oko³o 60%. Pozosta³e 40% to
moc zamówiona, liczona siê
od m kw. i dzielona równomiernie na wszystkie lokale. W tym
miejscu dochodzimy do podzielników. Przez ca³y rok
mierz¹ one iloœæ jednostek, nastêpnie pod koniec grudnia s¹
odczytywane. Wskazania na
podzielnikach zostaj¹ przez
ca³y rok, mo¿na je sprawdzaæ i
w ramach reklamacji mo¿na je
odczytaæ i wykorzystaæ.
W zale¿noœci od wielkoœci
grzejników
ustala
siê
wspó³czynnik. Jak jest wiêkszy
grzejnik, to wspó³czynnik jest
wiêkszy.
Oprócz
tego
uwzglêdnia siê po³o¿enie
mieszkania, czy jest ono na
parterze, ostatnim piêtrze przy

œcianach szczytowych i wtedy
s¹ odpowiednie zni¿ki. W tych
lokalach s¹ bowiem wiêksze
straty ciep³a ni¿ w pozosta³ych.
W sk³ad op³at wchodzi jeszcze
rycza³t, którego wartoœæ odejmuje siê od sumy wskazañ
podzielników. Nastêpnie dzieli
siê wynik przez sumê
zu¿ytych jednostek i otrzymuje
cenê pojedynczej jednostki.
W zale¿noœci od tego, ile
tych jednostek zosta³o w lokalu naliczonych po uwzglêdnieniu wspó³czynników wynikaj¹cych z po³o¿enia lokalu,
wychodzi faktyczna liczba jednostek do rozliczenia. Liczbê
tê mno¿y siê przez cenê jednostki i faktura trafia do lokatora.
Tradycyjne
podzielniki
dzia³a³y na zasadzie parowania cieczy, która w ka¿dym
mieszkaniu zachowywa³a siê
mniej wiêcej podobnie, pozostawiaj¹c dosyæ du¿y margines
b³êdu, si³¹ rzeczy zaokr¹glany
na korzyœæ lokatora. Nowe
urz¹dzenia dzia³aj¹ bardziej
precyzyjnie i dok³adnie rejestruj¹ wszystkie zmiany. Zarówno stare, jak i nowe s³u¿¹ do
okreœlenia w taki sam sposób
liczby zu¿ytych jednostek
ciep³a.
RAR

Nie trzeba bêdzie wiêc szukaæ tych urz¹dzeñ po zakamarkach budynków. Wystarczy zbli¿yæ siê na kilka metrów do wodomierza, ¿eby
odczytaæ go na specjalnym
urz¹dzeniu.
- Odpada bieganie za kluczem do miejsca, w którym
jest zainstalowany licznik
g³ówny. Szczególnie czasoch³onny bywa odczyt w
starych budynkach, gdzie
liczniki bywaj¹ montowane w
trudno dostêpnych pomieszczeniach. Wodomierze lokalowe s¹ w mieszkaniach i
dostaæ siê do nich mo¿na jedynie w obecnoœci lokatora.
Wyj¹tkiem s¹ nowe budynki
z oddzielnymi pionami mówi £ucja Szulc z ADM 1.
Porównania wartoœci z licznika g³ównego z sum¹ wskazañ podliczników wykazuj¹
w wiêkszoœci wypadków niewielkie ró¿nice. Mo¿e kiedyœ
tradycyjne liczniki w mieszkaniach zostan¹ zamienione
na urz¹dzenia z mo¿liwoœci¹
radiowego odczytu.
Rozliczenie nastêpuje raz
na pó³ roku na podstawie odczytu wodomierza g³ównego
i podliczników. Naliczane s¹
zaliczki na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego. Je¿eli lokator

fot. Archiwum

Teraz w wielu budynkach nastêpuje wymiana urz¹dzeñ starej generacji na cyfrowe. S¹ one
dok³adniejsze, ale sposób rozliczenia ciep³a pozostaje taki
sam. Podzielnik ciep³a nie jest
licznikiem, który mo¿na oczytaæ
i uzyskan¹ wartoœæ przemno¿yæ
przez jak¹œ kwotê. W wypadku
podzielnika mo¿e zdarzyæ siê,
¿e po ró¿nych kombinacjach,
dziêki którym wartoœæ wyniesie
bardzo ma³o, zap³acimy wiêcej
ni¿ byœmy zap³acili, nie zakrêcaj¹c kaloryfera. Sposób naliczania jest bowiem zupe³nie
inny ni¿ w tradycyjnych licznikach i internetowe porady o
chowaniu podzielników do lodówki spowoduj¹ tylko wy¿szy
rachunek wynikaj¹cy z wy¿szej
ceny jednostki.
Wystawienie faktury lokatorowi poprzedzone jest okreœleniem udzia³u iloœci ciep³a oddanego przez grzejniki w jego
lokalu do ca³kowitej iloœci
ciep³a dostarczonego do instalacji centralnego ogrzewania w
budynku. Iloœæ ta wskazywana
jest przez ciep³omierz zainstalowany w wêŸle cieplnym. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e wielkoœæ zamówionej mocy cieplnej
okreœla siê w stosunku do
ca³ego budynku a nie poszczególnych lokali.

zu¿ywa tyle samo wody co w
poprzednim okresie, to wychodzi na zero. Je¿eli zu¿yje
wiêcej lub mniej, wówczas
wychodzi nadp³ata lub niedop³ata. Lokator otrzymuje
dok³adne rozliczenie. Je¿eli
podczas odczytu podliczników nie ma lokatora, a zatem dostêpu do urz¹dzenia,
to wystawiany jest rachunek
na podstawie œredniego
zu¿ycia.
W zasobach ZGM znajduj¹
siê równie¿ lokale, w których
nie ma podwodomierza lub
urz¹dzenie to utraci³o legalizacjê. Faktury dla mieszkañców takich lokali wystawiane s¹ na podstawie
wskazañ
wodomierza
g³ównego, od których odejmuje siê sumê wskazañ pozosta³ych podwodomierzy w
tym budynku. W ka¿dym rachunku oprócz rozliczenia
kosztów zu¿ycia wody i œcieków zawarta jest op³ata abonamentowa.
RAR

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
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Mocno się trzymam i nie poddaję
Z Ryszardem Chwaliszem, przedsiêbiorc¹ i organizatorem pikników lotniczych w Trzebiczu Nowym, rozmawia Ryszard Romanowski.
mkniêty. Nie brakowa³o lokalnych wykonawców, którzy na
naszej scenie rozpoczynali
swoje kariery. Naprawdê trudno wymieniæ jakiœ jeden piknik
lub jedno wydarzenie. Staramy siê, aby ka¿dy by³ lepszy
od poprzedniego.

Od kiedy to przedsiêbiorca Ryszard Chwalisz
sta³ siê lotnikiem i organizatorem samolotowych zlotów?
- W 1995 roku pojecha³em z
bratem na targi do Pragi.
Sprzedawaliœmy lampy, które
produkujemy w naszej firmie.
Wczeœniej produkowaliœmy je
z ojcem, a brat zacz¹³ póŸniej
wchodziæ w ten interes. Wieczorem wracaliœmy i zobaczyliœmy stoj¹cy lekki samolot.
Pomyœla³em, ¿e chyba sobie
taki samolot kupiê. Minê³y
dwa miesi¹ce i rzeczywiœcie
kupi³em sobie samolot. Tak
zaczê³o siê moje latanie.

fot. Archiwum

- Samolot to wydatek podobny do dobrego samochodu, ale sam samolot to
nie wszystko.
- Tak. Problemy zaczê³y siê
póŸniej. Potrzebny by³ jakiœ
pas startowy i umiejêtnoœci.
Na szczêœcie pozna³em wspania³ych kolegów z aeroklubu
poznañskiego, a wœród nich
szefa wyszkolenia Witka Sorokê, który wiele mnie nauczy³.
Spêdzi³em z nim w powietrzu
wiele godzin. Tak zaczê³o siê
latanie i organizowane prze ze
mnie zloty. Pierwszy odby³ siê
w³aœnie w 1995 roku. Wtedy
by³a jedna motolotnia i mój
samolocik, a i tak byliœmy
zachwyceni. Tak powoli, powoli dosz³o do wydarzenia
takiej rangi, jak ostatni 24
zlot, w którym uczestniczy³o
tysi¹ce ludzi i dziesi¹tki samolotów. Jeszcze niedawno
by³ jubileuszowy 20 a ju¿
zbli¿a siê 25.

- Na jakiej podstawie mówi
siê, ¿e pikniki w Trzebiczu
Nowym to druga w województwie impreza po Przystanku Woodstock?
- Wziê³o siê to chyba z badañ marketingowych jednego
z wielkich polskich browarów.
Byæ mo¿e niektórzy czuj¹ siê
u nas jak na Woodstocku,
widz¹c t¹ sam¹, bardzo charakterystyczn¹, grupê ratowników cywilno-wojskowych, którzy dbaj¹ u nas o bezpieczeñstwo.

- Podobno jest pan najwiêkszym pracodawc¹ w
okolicy?
- Chyba jednak nie jestem
najwiêkszym pracodawc¹,
ale jednym z najd³u¿ej
dzia³aj¹cych. W minionym
roku nadesz³a taka fajna
chwila, ¿e obchodziliœmy 50lecie firmy. Pó³ wieku temu,
16 lipca za³o¿y³ j¹ mój ojciec.
Szkoda, ¿e nie do¿y³ do tego
jubileuszu. Pomaga³ mi siê w
ten biznes wci¹gn¹æ.
- Ci¹g³e zmiany przepisów,
kryzysowe sytuacje, czy
mo¿na w przypadku firmy
mówiæ o jakiejœ stabilizacji?
- Na
szczêœcie firma
zd¹¿y³a zdobyæ tak¹ renomê,

Ryszard Chwalisz, przedsiębiorca i organizator pikników lotniczych

¿e radzimy sobie nawet w
ciê¿kich czasach. Mamy dobre
kontakty. Wiele z nich zosta³o
po ojcu, ale równie¿ s¹ nowe.
S¹ firmy, które z nami od lat
wspó³pracuj¹. Mamy trzy zaprzyjaŸnione firmy z Niemiec,
które kupuj¹ od nas i wchodz¹
nowi odbiorcy. Robimy lampy i
ró¿ne inne elementy oœwietlenia. Zdobyliœmy na rynku zaufanie, co nie jest takie proste.
Oczywiœcie s¹ chwile ciê¿kie,
³atwe i dobre, ale jakoœ sobie
radzimy.
- W wielu miejscach,
szczególnie na pikniku widaæ kobieca rêkê.
- ¯ona Ela dzieli moj¹ pasjê i
razem organizujemy imprezy.
Przy okazji prowadzi gastronomiê, latem jest nam finansowo ³atwiej, zim¹ trochê gorzej. Ale jakoœ to idzie.

- Czy trudno pogodziæ lotnicz¹ pasjê z proz¹ ¿ycia?
- Mój ojciec zawsze mówi³:
synek nie mo¿na siê poddawaæ. Nie myœl, ¿e bêdzie lekko. Mocno siê tego trzymam i
nie poddajê siê w najtrudniejszych nawet sytuacjach.
Mo¿e dziêki temu spe³ni³y siê
moje marzenia.

- Latanie to jedno, ale organizowanie du¿ych imprez
lotniczych to co innego. Jak
to siê dzieje, ¿e do Trzebi-

cza przylatuj¹ nie tylko najznamienitsi piloci z ca³ej
Polski, lecz równie¿ goœcie
z ró¿nych krajów Europy?
- Odwiedzi³em bardzo du¿o
zlotów i przyjació³, którzy maj¹
lotniska. Bywa³em w ró¿nych
aeroklubach, gdzie rozwija³a
siê wspó³praca pilotów samolotów ultralekkich z ca³ej Europy. Nauczy³em siê bardzo
du¿o. Zaczê³y przylatywaæ
statki powietrzne z ca³ego
kontynentu. Ludzie robili sobie
u nas przerwy w lotach. Coraz
wiêcej pilotów zahacza³o o
nasze lotnisko i bardzo im siê
podoba³o. Tak nawi¹zywa³y
siê coraz to nowe kontakty. W
ubieg³ym roku mieliœmy równie¿ znakomitych goœci z Danii. Lecia³o sobie 27 samolocików na rajd po Polsce, Niemczech, Czechach i S³owacji.
Wyl¹dowali, aby trochê u nas
odpocz¹æ. Mieliœmy goœci z
Francji. Goœci z kraju i ca³ej
Europy jest bardzo du¿o i z
roku na rok coraz wiêcej. Z
Niemcami wspó³pracuje siê
doskonale. Musieli polubiæ
Trzebicz. Jestem te¿ jedynym
w Polsce pilotem bêd¹cym
jednoczeœnie cz³onkiem aeroklubu niemieckiego. Wœród
wielu wspania³ych postaci ze
œwiata lotnictwa bywaj¹ w
Trzebiczu piloci z kadry narodowej. Tradycyjnie ju¿ goœciliœmy ostatnio Darka i Sylwiê

Kêdzierskich, ale ju¿ jako
wicemistrzów œwiata. Mo¿e w
zdobyciu 11 tegorocznych
medali pomog³y treningi w
Trzebiczu. Co roku imprezê
uœwietnia nestor motolotniarstwa dr. in¿. Zbigniew Czerwik. Chyba impreza siê podoba.

-Za nami 24 pikniki lotnicze, które z nich najmilej
pan wspomina?
- Naprawdê trudno powiedzieæ, bo na ka¿dym dzia³o
siê wiele ciekawych rzeczy.
Mogliœmy ogl¹daæ przeró¿ne
ciekawe statki powietrzne, a
nawet nimi polataæ. L¹dowisko w Trzebiczu Nowym odwiedza³y rzadko spotykane
zabytkowe samoloty dziêki
kolegom z zaprzyjaŸnionego
niemieckiego klubu Rote Adler. By³ legendarny dwup³at
amerykañskiej armii WACO,
równie zas³u¿ony Boeing, niemal sta³ym goœciem jest niezwykle przed laty popularny
AN 2, d³ugo mo¿na wymieniaæ. Przylatywa³y najciekawsze polskie konstrukcje, takie
jak wiatrakowce ZEN czy motoszybowiec Fregata, dzie³o
konstruktora
legendarnej
Prz¹œniczki. Mo¿na by³o
ogl¹daæ balony i spróbowaæ
skoków ze spadochronem. Na
scenie wystêpowa³y takie
gwiazdy, jak np. Oddzia³ Za-

- Jest pan jednym z
za³o¿ycieli Aeroklubu Gorzowskiego. Dlaczego podobnej imprezy nie organizuje siê w Gorzowie?
- Bo nie ma gdzie. W
mieœcie wojewódzkim nie ma
l¹dowiska. Wypowiada³em siê
na ten temat wielokrotnie. Biznesmeni nie maj¹ czasu na
stanie w korkach, wiele czêœci
do maszyn przybywa drog¹
powietrzn¹, nie wspominaj¹c
ju¿ ratownictwa medycznego.
Dlatego trudno sobie wyobraziæ
na Zachodzie miasto, w którego granicach nie mo¿e wyl¹dowaæ ma³y samolot. Nie chodzi
tu o lotnisko pasa¿erskie dla
Dreamlinerów, tylko o l¹dowisko dla ma³ych samolotów.

- Tak ogromna impreza, jak
pikniki lotnicze, wymaga pomocy sponsorów. Jak wielkie firmy kojarz¹ lotnictwo?
- Jak na razie sponsorzy dopisuj¹. Bez nich nie by³oby imprezy. Wœród firm, które nas
wspomagaj¹, jest wiele wspania³ych osób, a niektóre z nich
równie¿ lataj¹. Od lat wspó³pracujemy tak¿e z nadleœnictwem,
a i wspó³praca z samorz¹dami
dobrze siê uk³ada.

- Jako przedsiêbiorca, organizator i pilot prze¿y³ pan
prawie wszystko, nawet lotniczy wypadek. Czy nie nachodzi³y myœli o zakoñczeniu kariery lotniczej?
- Tak, w powietrzu przeszed³em wiele. Analizuj¹c

swój wypadek, dochodzê do
wniosku, ¿e przyczyn¹ by³o
chyba paliwo. Jakbym wtedy
mia³ w zbiorniku dobre paliwo renomowanej firmy, to
bezpiecznie dolecia³bym do
celu Wtedy zrobi³a siê fatalna pogoda i silnik zacz¹³ bardzo du¿o paliæ. Zabrak³o mi
najwy¿ej 300 metrów. WyraŸnie widzia³em bezpieczn¹
³¹kê, gdy nagle samolot
zacz¹³ przepadaæ. Przypomnia³em sobie instruktora,
jak niegdyœ mówi³, aby ratowaæ ludzi, a nie dbaæ o samolot, który jest przecie¿
ubezpieczony. Skierowa³em
siê na drzewa. Dlatego poza
rozbiciem samolotu nic siê
nie sta³o. Kontuzja nogi nie
nast¹pi³a w rozbitym samolocie, a na przypadkowym
kamieniu ju¿ na ziemi.
Zupe³nie nie zrazi³o mnie to
do latania.

- Zosta³y panu jeszcze jakieœ marzenia do zrealizowania?
- Mam coraz to nowe marzenia. Nie chcê na razie
ich zdradzaæ. Wszystkie
zwi¹zane s¹ z lotnictwem.
Chocia¿ o jednym mogê powiedzieæ. Chcia³bym stworzyæ szko³ê modelarsk¹ dla
dzieciaków,
aby
mia³y
zajêcie przez zimê. Zima jest
bardzo d³uga. Jest ciemno,
z³a pogoda i marzenia o samolotach mog¹ zejœæ na odleg³y plan. Zw³aszcza, ¿e na
m³odzie¿ czyha wiele innych
pokus. Znacznie ³atwiej dostêpnych. Tymczasem modelarstwo to wspania³a pasja
i nauka zagadnieñ zwi¹zanych z lotnictwem. Nie jest to
tylko sposób spêdzania wolnego czasu i nauka. Modelarstwo pomaga uwierzyæ we
w³asne si³y i umiejêtnoœci.
Chcia³bym, aby na jubileuszowym pikniku nasze dzieciaki zaprezentowa³y jakieœ
swoje modele. .
- Czy mo¿na ju¿ powiedzieæ cokolwiek o tegorocznym, jubileuszowym
pikniku lotniczym?
- Impreza ju¿ od dawna jest
w trakcie przygotowañ i realizacji. Trwa modernizacja lotniska i szykujemy wiele atrakcji. Goœcie na pewno
bêd¹ zaskoczeni tym, co zobacz¹.
n
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Być lepszym w ładnej przestrzeni
Z Markiem Kobusem, architektem, przedsiêbiorc¹ i podró¿nikiem, rozmawia Robert Borowy
w której ¿yjemy, nastêpnemu
pokoleniu w jak najlepszym
stanie. Bez d³ugów, bez zdegradowanego œrodowiska,
bez rozpadaj¹cych siê kamienic, dziurawych ulic. To my
jesteœmy za to odpowiedzialni.
- Skoro jest Ÿle, to mo¿e
nie trzeba porywaæ siê na
wielkie inwestycje, lecz
skupiæ siê na uporz¹dkowaniu tego co mamy?
- Od 25 lat ¿yjemy w nowym, demokratycznym ustroju, który narodzi³ siê w staro¿ytnej Grecji. Ale tam demokracjê rozumiano nie tylko
jako system rz¹dów, lecz publiczn¹ przestrzeñ, która by³a
bardzo starannie pouk³adana.
U nas brakuje spójnej wizji
rozwoju przestrzeni publicznej. Tu nie chodzi jedynie o
posprz¹tanie miasta, aczkolwiek jest to wa¿na rzecz wymagaj¹ca natychmiastowych
dzia³añ. Chodzi przede
wszystkim o pewn¹ zmianê
mentalnoœci, myœlenia o
dobru wspólnym. Mo¿na i
trzeba wymieniæ nawierzchnie ulic, chodników, zbudowaæ
œcie¿ki
rowerowe,
urz¹dziæ place zabaw, oœwietliæ parki i zadbaæ o architekturê ulicy, czyli ³awki, lampy,
œmietniki, drzewa, gazony. To
rzecz konieczna, ale niewystarczaj¹ca. To nie zlikwiduje
istniej¹cego marazmu. Najwiêkszym wyzwaniem jest
zmiana
œwiadomoœci
spo³ecznej. W mojej ocenie
bardzo du¿e rezerwy tkwi¹ w
aktywizacji spo³ecznej. U nas
jest szereg ludzi wykluczonych, takich którzy gdzieœ tam
w pewnym momencie nie
nad¹¿yli za wszelkimi zmianami i potem przysz³o
zniechêcenie. W tym gronie
jest mnóstwo wartoœciowych
osób,
których
trzeba
wci¹gn¹æ do spo³ecznej aktywnoœci. Sposobów jest naprawdê wiele. Piêknie to rozpoczynaj¹ liczne ju¿ ruchy
obywatelskie. Ale musz¹ to
zrozumieæ ludzie z magistratu, bo oni maj¹ najwiêksze
mo¿liwoœci organizacyjne. To
urzêdnicy powinni pamiêtaæ,
¿e miasto dobrze zarz¹dzane
to takie, w którym ludzie chc¹
mieszkaæ, pracowaæ i wychowywaæ dzieci. Z którego nie
wyje¿d¿aj¹, bo tu jest ich
miejsce na ziemi.
- Czym jest architektura?
- Jest to sztuka kszta³towania przestrzeni. Tworzymy
³adniejsz¹ przestrzeñ, ¿eby
ka¿dy z nas, czu³ siê w niej lepiej, by³ coraz lepszym
cz³owiekiem. Pamiêtam, jak
jeden z moich profesorów,
¿eby nam studentom zobrazowaæ
definicjê,
poda³
wyj¹tkowo prosty przyk³ad.
Je¿eli traficie, mówi³, do zapuszczonej, brudnej i - prze-

fot. Archiwum

- Z architektonicznego
punktu widzenia podoba
siê panu Gorzów?
- Porusza pan temat, gdzie
ka¿dy, a zw³aszcza architekt,
ma prawo mieæ w³asn¹
ocenê. Symbolizuje to jeden z
„architektonicznych” dowcipów. Po latach spotyka siê
dwóch architektów. Jeden z
nich jest z synem. Ten drugi
przypatruje siê dzieciakowi,
krêci g³ow¹ i w pewnym momencie mówi ,,ja zrobi³bym to
inaczej’’. Rzecz w tym, ¿e nie
chodzi o szczegó³y, detale,
ale trzeba wypracowaæ kompleksow¹ wizjê rozwoju miasta i konsekwentnie j¹ realizowaæ. W Gorzowie zawsze
tego brakowa³o i nic pod tym
wzglêdem siê nie zmienia.
Dlatego odpowiadaj¹c wprost
na pañskie pytanie, Gorzów
nie jest naj³adniejszym miastem, ale bardzo du¿o mo¿na i
trzeba zrobiæ, ¿eby by³o lepiej.
- W czasach ,,gierkowskich” by³ pan miejskim architektem i mia³ pan wp³yw
na rozwój miasta. Niewiele
chyba wówczas uda³o siê
zrobiæ?
- Do Gorzowa przyjecha³em
35 lat temu, gdy zespó³ architektów, w którym uczestniczy³em, wygra³ ogólnopolski
konkurs na projekt zagospodarowania centrum miasta. W
tamtych czasach szybko okaza³o siê, ¿e projekt to jedno,
mo¿liwoœci drugie. Niewiele
pomys³ów z tamtego projektu
zosta³o zrealizowanych. Organizatorom raczej chodzi³o o
pozyskanie dla nowo powsta³ego województwa osób
z wykszta³ceniem architektonicznym, ¿eby szybko i tanio
stawiaæ budynki mieszkalne,
gdy¿ ludzie nie mieli gdzie
mieszkaæ. Najgorsze, ¿e
ma³o od tamtych czasów siê
zmieni³o. Niedawno ponownie
rozstrzygniêto ogólnopolski
konkurs na zagospodarowanie centrum. Wielu œwietnych
architektów z kraju i zagranicy
wykona³o ciê¿k¹ pracê,
og³oszono wyniki, rozdano
nagrody i nast¹pi³a cisza.
Projekty le¿¹ gdzieœ na strychu przykryte kurzem, a œródmieœcie niszczeje.
Nasze miasto straci³o bardzo istotny sens uczuciowy i
spo³eczny. Urbanizacja mimo
definicji nie jest miastotwórcza. Nie mo¿na sprowadzaæ
zagadnienia do sieci komunikacji i zasilania. Konieczna
jest spójna wizja rozwoju
œródmieœcia, wizja nacechowana wra¿liwoœci¹ spo³eczn¹
i duchem odpowiedzialnoœci
za wspóln¹ przestrzeñ. Solidarnoœæ pokoleñ nie dotyczy
tylko sk³adki na ZUS p³aconej
przez aktualnie zatrudnionych
dla emerytów. My musimy
przekazaæ dziedzictwo kulturowe i materialne, przestrzeñ,

Marek Kobus, architekt, przedsiębiorca i podróżnik

praszam
za
s³owo
œmierdz¹cej ubikacji, to wielu,
bez wzglêdu na poziom kultury osobistej wyjdzie i poszuka
miejsca obok ¿eby za³atwiæ
swoj¹ potrzebê fizjologiczn¹.
Je¿eli natomiast ubikacja
bêdzie
czysta,
lœni¹ca,
pachn¹ca i zadbana, wielu
siê zastanowi nim rzuci na
posadzkê papierek czy peta.
Cz³owiek w ³adnej przestrzeni
staje siê lepszy. Gorzów natychmiast mo¿na i trzeba posprz¹taæ. Gdy przestaniemy
byæ zmuszeni do patrzenia
pod nogi, aby siê nie przewróciæ, podniesiemy g³owy i wtedy na dobre dojrzymy koniecznoœæ zajêcia siê architektur¹.
- Prawie ka¿de miasto ma
swoje
reprezentacyjne
miejsce, gdzie spotykaj¹
siê ludzie, turyœci, gdzie odbywaj¹ siê ró¿ne wydarzenia spo³eczne. Czy Gorzów
ma takie serce?
- Gorzów zosta³ dosyæ mocno poobijany przez liczne zakrêty historii. Centrum praktycznie nie istnieje. Znaczna
partia miasta jednak pozosta³a. W sytuacji, kiedy zanika
nam wspomniany duch miasta, powinniœmy staraæ siê uratowaæ okolice katedry i trakt
Chrobrego, to jest szansa dla
Gorzowa. Nie chcia³bym w tej
chwili snuæ tutaj prywatnej
wizji. Najwa¿niejsze jest, ¿eby
przyj¹æ strategiczne cele i na
ich bazie przygotowaæ plan
dzia³ania. Podstaw¹ do rozpoczêcia dzia³añ winien byæ
rozstrzygniêty konkurs, o którym wspomnia³em. Mówi¹c o
wizjach, nie mo¿emy skupiaæ
siê tylko na propozycjach architektonicznych. Tu nie chodzi o to, czy tramwaj ma
jeŸdziæ ulic¹ Chrobrego, czy
nie. Wa¿ne jest, czy ze
spo³ecznego punktu widzenia
s¹ tam potrzebne tramwaje.
Je¿eli tak, to przyjmujemy tê
propozycjê i przechodzimy do
nastêpnej. Architekci sobie
poradz¹ z zaprojektowaniem

stosownej nawierzchni, spowolnieniem ruchu itp. Analizujemy, co ma znajdowaæ siê na
takim deptaku. Wiemy, ¿e jedna i druga galeria wyssa³y
ruch handlowy z centrum, ale
nie ma co ju¿ nad tym dyskutowaæ. Trzeba poszukaæ innych, mo¿e ciekawszych rozwi¹zañ. Galerie artystów,
œwietlice
œrodowiskowe,
miejsca spotkañ seniorów,
kluby osób wychodz¹cych z
uzale¿nieñ - przyk³ady mo¿na
mno¿yæ, chodzi o to, aby by³o
po co tam chodziæ. Maj¹c taki
pakiet wizji, zasiadamy i dopiero projektujemy. A potem
konsekwentnie realizujemy
krok po kroku, w zale¿noœci
od mo¿liwoœci finansowych,
przyjêty plan.(…)
- Pana pasj¹ s¹ podró¿e
po ca³ym œwiecie. Czêsto
¯ycie umyka szybciej
ni¿ siê spodziewamy.
Mo¿na i trzeba
to zmieniæ, ¿yczliwoœæ
ju¿ zaczyna byæ modna.
dociera pan tam, gdzie nie
ma turystów. Mo¿e my, Europejczycy, powinniœmy lepiej poznaæ inne kultury i
inny styl ¿ycia, ¿ebyœmy
wtedy naprawdê zaczêli rozumieæ, jakie s¹ najwa¿niejsze wartoœci w ¿yciu?
- Rzeczywiœcie, wyprawy,
które organizujemy z kolegami, s¹ czêsto w miejsca,
gdzie nie docieraj¹ turyœci za
poœrednictwem biura podró¿y. By³em w ponad 100
krajach na wszystkich kontynentach. To jest inna optyka
postrzegania rzeczywistoœci
ni¿ przy zwiedzaniu powszechnie dostêpnych ³adnych miejsc. Ale to nie jest
inny œwiat. To my jesteœmy
innym œwiatem. Nasza kultura i cywilizacja œródziemnomorska to raptem Europa,
Ameryka, Australia. W tym

krêgu
kulturowym
nas
wszystkich jest 25%, pozosta³e 75% to jest w³aœnie ten
inny œwiat. I z ich punktu widzenia nie mo¿emy narzucaæ
reszcie swoich wartoœci.
Owszem, zazdroszcz¹ nam
tej naszej cywilizacji, gdy¿
ka¿dy cz³owiek stosunkowo
szybko i ³atwo przyzwyczaja
siê do dobrobytu. Ale ¿ycie to
nie tylko kwestie materialne.
Wie pan, ¿e najszczêœliwszym spo³eczeñstwem na
œwiecie s¹ mieszkañcy Bhutanu, jednego z biedniejszych krajów na naszym globie. By³em na wyspie Bantayan na Filipinach miesi¹c po
tym, jak przesz³o tam oko cyklonu Haiyan, najwiêkszego
jaki kiedykolwiek dotar³ do
l¹du. Zniszczy³ wszystko na
swojej drodze, zabijaj¹c wielu ludzi. Bieda jest tam w tej
chwili nie do opisania. Tym
niemniej ludzie tam s¹ pogodni, ¿yczliwi, pomocni,
uœmiechniêci.
- U nas, niestety, brakuje
zwyk³ej ludzkiej ¿yczliwoœci. Mo¿na to zmieniæ?
- Po siermiê¿nym komunizmie zach³ysnêliœmy siê dobrobytem materialnym Zachodniej Europy. Wielu z nas
uczestniczy jeszcze w tak
zwanym wyœcigu szczurów,
którego wygraæ nie sposób.
Kto wchodzi do tej absurdalnej gry, do wyniszczaj¹cej
walki o dobrobyt materialny,
czêsto nie dostrzega spraw
spo³ecznych, traci przyjació³.
A kiedy zorientuje siê, ¿e to
wszystko mija siê z celem,
czêsto bywa za póŸno. ¯ycie
umyka szybciej ni¿ siê spodziewamy. Mo¿na i trzeba to
zmieniæ, ¿yczliwoœæ ju¿ zaczyna byæ modna. (…)
- Jako doœwiadczony
przedsiêbiorca uwa¿a pan,
¿e nasze miasto jest przyjazne dla rozwijania lokalnego biznesu?
- Osobiœcie nie odczuwam
¿adnych niedogodnoœci w
prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej. Jest to zapewne zwi¹zane z tym, ¿e przez
25 lat wolnoœci gospodarczej
nabra³em odpowiedniego
doœwiadczenia. Nie oznacza
to, ¿e jest dobrze. Na pewno
wiele rzeczy mo¿na uproœciæ,
¿eby szczególnie m³odzi ludzie, maj¹cy ciekawe pomys³y, nie obawiali siê rozpocz¹æ ich realizacji poprzez
za³o¿enie w³asnej firmy.
Przepisy prawa nigdy nie
nad¹¿¹ za ludzk¹ inwencj¹.
Istotne jest zaanga¿owanie
urzêdników, którzy powinni
przyj¹æ postawê pomocn¹,
wyzbyæ siê myœlenia, ¿e czegoœ siê nie da zrobiæ. To oni,
nawet gdy nie maj¹ na coœ
wp³ywu, winni pokierowaæ,
doradziæ, jak dan¹ sprawê
mo¿na szybko i prosto za³at-

wiæ. Ale pamiêtajmy równie¿,
¿e zmiana œwiadomoœci nie
mo¿e dzia³aæ tylko w jedn¹
stronê. Ka¿dy, kto chce rozwijaæ siê w sferze wiêkszego
lub mniejszego biznesu musi
równie¿ wiele daæ od siebie.
- Gorzów jest skazany na
bycie miastem o niskim
wskaŸniku zamo¿noœci?
- To zale¿y, jak bêdziemy
promowaæ rozwój gospodarczy. Trzeba pamiêtaæ, ¿e tak
zwana realna gospodarka, to
nie s¹ tylko wielkie zak³ady.
To bardziej drobna, mrówcza
praca jak najwiêkszego grona przedsiêbiorców. Zewsz¹d jesteœmy atakowani
ró¿nymi
liczbami
dotycz¹cymi dochodu krajowego brutto, ale przecie¿ pojedynczego cz³owieka nie interesuje, czy zak³ad na drugim
koñcu
Polski
wyprodukuje milion czy milion sto telewizorów. Ma³o
tego, realna gospodarka stanowi mo¿e 50% obrotów.
Reszta to s¹ operacje instytucji finansowych z udzia³em
wirtualnego pieni¹dza. Jest
to czêsto szkodliwe dla normalnej dzia³alnoœci. Wie pan,
jak Szwajcarzy buduj¹ swój
maj¹tek? Tam od pokoleñ
dba siê o dziedzictwo, inwestuje siê w remonty, w rozbudowy, w modernizacjê. Kolejne pokolenie nie zaczyna od
nowa. Nieruchomoœci, przedsiêbiorstwa przez lata zyskuj¹ na wartoœci, a suma
dzia³añ ca³ej spo³ecznoœci
podnosi maj¹tek kraju. U nas
nie ma jeszcze takiego
dzia³ania, ale najwiêkszym
problemem hamuj¹cym rozwój wszelkiej dzia³alnoœci s¹
rosn¹ce obci¹¿enia fiskalne.
Dlaczego one rosn¹? Bo
pañstwo i samorz¹dy zamiast racjonalnie planowaæ
wydatki, zad³u¿aj¹ siê, co w
konsekwencji zmusza je do
podnoszenia bud¿etowych
wydatków w kolejnych latach,
nie patrz¹c na realne
wp³ywy. Musimy nauczyæ siê
dbaæ o dziedzictwo kulturowe. Tego w Gorzowie nie
robimy. Finansujemy nowe
obiekty, a jednoczeœnie pozwalamy, ¿eby w ruinê popad³a zasadnicza tkanka
miasta, wspania³e budynki
w œródmieœciu, wybudowane jeszcze przez Niemców.
Wyremontowanie ich utworzy ³adniejsz¹ przestrzeñ, o
której
wspomnia³em
wczeœniej, wielokrotnie podniesie wartoœæ finansow¹
miasta. Zachêci te¿ innych
do inwestowania i tak
w³aœnie nakrêca siê realn¹
gospodarkê. (…)
czytaj

v

cała rozmowa na

www.echogorzowa.pl

10

ROZMOWA

Styczeń 2015 r.

Jak ktoś ma rację, to zmienię poglądy
Z Augustynem Wiernickim, prezesem firmy Metalplast i Stowarzyszenia im. Brata Krystyna, rozmawia Ryszard Romanowski
myœla³em, ¿e warto by³oby
daæ coœ spo³eczeñstwu.
Za³o¿yliœmy organizacjê charytatywn¹ przy parafii Piêciu
Mêczenników. By³ to w 1992
rok i nie bardzo by³o wiadomo, jak w takiej organizacji
dzia³aæ. By³ to pocz¹tek wielkiej transformacji i wielkich
nadziei na to, ¿e zacznie siê
dobrobyt, ¿e wszystkim zacznie siê dobrze dziaæ. Tymczasem sta³o siê, jak siê
sta³o. Oczywiœcie jakieœ 15%
spo³eczeñstwa
ca³kiem
nieŸle sobie ¿yje, a dla 1%
jest wrêcz cudownie. Mo¿na
te¿ powiedzieæ, ¿e po³owa
spo³eczeñstwa jakoœ ¿yje, a
druga po³owa nie radzi sobie
z niczym, jest zad³u¿ona i
wegetuje od pierwszego do
pierwszego. Z tego co najmniej 20% to wielka nêdza.
- Jakie by³y pierwsze
dzia³ania stowarzyszenia?
- Za³o¿yliœmy pierwsz¹
sto³ówkê
dla
ubogich.
Robi³em to trochê od niechcenia, bo musia³em walczyæ jeszcze ze sp³at¹ d³ugu
zwi¹zanego z tym naszym
biznesem. Wtedy te¿ proboszcz W³adys³aw Pawlik
opowiada³, ¿e przychodzi do
niego wiele osób prosz¹c o
talerz zupy, ¿e widzi k³opoty
w rodzinach, gdy zaczyna
brakowaæ z³otówki na chleb
itd. Pozornie tej biedy nie
by³o a¿ tak w mieœcie widaæ,
trzeba by³o siê dobrze przyjrzeæ. Zrobi³em tê sto³ówkê,

fot. Archiwum

- Stworzy³ pan du¿¹,
dobrze prosperuj¹ca firmê
a jednoczeœnie dzia³a pan
od lat charytatywnie. Jak
to wszystko siê zaczê³o?
- Mia³em to szczêœcie, ¿e
od 1973 roku by³em dyrektorem du¿ej firmy i to za czasów Gierka, do tego bêd¹c
bezpartyjnym. By³a wówczas
taka fala pod nazw¹ ,,m³odzi
do w³adzy’’. Wygra³em konkurs i siê za³apa³em. Oczywiœcie w stanie wojennym na
mocy dekretu mnie wyrzucono. Obserwujê to wszystko
od tamtych czasów i staram
siê odró¿niæ prawdê od
g³upoty. Szybko dochodzi siê
do wniosku, ¿e trzeba siê
opieraæ tylko na prawdzie.
Od tamtych czasów bacznie
to wszystko obserwujê. W
stanie wojennym z tzw. wilczym biletem trudno by³o o
pracê. Jeden z sekretarzy
partii powiedzia³ mi wtedy,
¿e od dzisiaj mogê byæ co
najwy¿ej palaczem. Tak rzeczywiœcie by³o. Gdziekolwiek
siê pojawi³em, dostawa³em
decyzjê odmown¹. Tak siê
w³aœciwie zaczê³a moja przygoda z biznesem, chocia¿ w
komunie te¿ robi³em biznes.
By³em szefem du¿ej instytucji handlowej. Robi³em
wszystko w oparciu o zasady
ekonomii. Komuna musia³a
paœæ, bo ekonomiê zamieni³a na ideologiê. Dzisiaj te¿
ekonomiê zamienia siê na
ideologiê jakiegoœ tam wolnego rynku. Dzieje siê to
samo. Politycy tego nie rozumiej¹, bo weszli na œcie¿kê
ideologizacji ekonomii. Nieograniczony wolny rynek,
czyli rekin bierze wszystko.
Gospodarkê trzeba rozumieæ
i umiejêtnie ni¹ sterowaæ.
Niemcy mog¹ sterowaæ
swoj¹ gospodark¹, Szwecja
równie¿, nie wspomnê o Finlandii, a nam wciœniêto do
g³owy, ¿e nie wolno ni¹ kierowaæ. Wystarczy wolny rynek. Rz¹d to taka grupa bezrobotnych, którzy dobrze zarabiaj¹, pilnuj¹c, ¿eby rekin
bra³ wszystko.
- Stworzy³ pan jednak w
tych warunkach stabiln¹
firmê.
- Swoj¹ pracê w realiach
polskiego wolnego rozpocz¹³em z przymusu. Zaczê³y koñczyæ siê zasoby finansowe, pojawi³y siê d³ugi i
z ¿on¹ za³o¿yliœmy malutki
kiosk przy ul. Mieszka I w
Gorzowie. Przy czym Gorzów sta³ siê miejscem mojej
banicji, do którego musia³em
uciekaæ i gdzie w koñcu
kupi³em mieszkanie. Sklepik
zacz¹³ nieŸle prosperowaæ i
w koñcu zrobi³a siê z niego
ca³kiem rozs¹dna firma. Jak
wyszed³em z biedy i zaczê³o
siê dosyæ dobrze dziaæ, po-

Po³owa spo³eczeñstwa
jakoœ ¿yje, a druga
po³owa nie radzi sobie
z niczym…
aby spo³eczeñstwu sp³aciæ
d³ug i okaza³o siê, ¿e zamiast spodziewanych 30
osób na obiad przysz³o 100,
a po paru dniach prawie 200.
Trzeba by³o wszystko zrobiæ
inaczej. Pojecha³em do
Szwecji podgl¹daæ Armiê
Zbawienia. Okaza³o siê, ¿e
bogat¹ Szwecjê trudno by³o
porównaæ do Polski i trzeba
robiæ po swojemu. Wtedy
jeszcze u nas mo¿na by³o
coœ takiego zrobiæ, bo istnia³o du¿o ma³ych sklepów,
hurtowni, znacznie wiêcej
piekarñ sk¹d dostawaliœmy
produkty. Za³o¿yliœmy tak¹
grupê ¿ebracz¹ i sam
stan¹³em na czele tego ¿ebractwa, bo wykarmiæ 200
osób to nie takie proste.
Trzeba by byæ Rockefelerem.
- Chodz¹c po ulicach, nie
widzê a¿ tak wielkiej biedy.
- Do tej pory wielu ludzi
mówi, ¿e nie ma biedy. Niech pan zapyta tego, co przyjedzie Mercedesem, to

Augustyn Wiernicki prezes firmy Metalplast i Stowarzyszenia
im. Brata Krystyna

us³yszy pan, ¿e nie ma biedy
a po ulicach chodz¹ nieroby.
Ci, którym siê jako tako powodzi, czêst¹ maj¹ jak¹œ
zaæmê na oczach i nie chc¹
widzieæ biedy. Wystarczy
przyjechaæ do nas i zobaczyæ, jak za samym chlebem
stoi 200 lub 300 osób. Tylko
za chlebem. Proszê powiedzieæ kiedy w Polsce ludzie
stali za chlebem? Cz³owiekowi op³aca siê przyjœæ po
bochenek za 1,50 z³. Najczêœciej bierze dwa, aby
jeszcze na jutro zosta³o. Jak
nie ma co zjeœæ, to posmaruje chleb smalcem i da dziecku do szko³y. Biedê siê widzi,
jak siê jej dotknie, jak jest blisko. Dzisiaj wszyscy chodz¹
³adnie ubrani, bo wystarczy
zajœæ do ,,ciucholandu’’, aby
za 2 z³ote kupiæ ca³kiem
rozs¹dny ciuch. Polska zamienia siê w kraj ,,ciucholandów’’. Wszystkie sklepy z
dobr¹ odzie¿¹ poznika³y.
Dobre sklepy zamieniaj¹ siê
w z³e. Dobry towar wypierany jest bardzo przeciêtny.
Jeszcze widaæ jakiœ ruch w
galeriach handlowych, ale
tam te¿ cudów nie ma.
- To do jak szerokiego
krêgu ludzi dociera Stowarzyszenie Brata Krystyna?
- Stowarzyszenie Brata
Krystyna ma ju¿ 22 lata.
Mo¿na wiêc odnieœæ siê do
tego, co by³o kilka lat temu.
Gdy mieliœmy ¿ywnoœæ z
systemu europejskiego, to
oko³o 3 tys. osób dostawa³o
rozs¹dne paczki ¿ywnoœciowe. W pó³nocnej czêœci naszego województwa 30 tys.
osób dostawa³o ¿ywnoœæ. To
by³a tylko czêœæ z tych, którzy powinni dostaæ. Nie
doje¿d¿amy do wszystkich
wiosek, a tam dopiero jest
bieda.
- Czy chodzi³o tylko o
brak ¿ywnoœci?

- Nie doje¿d¿aliœmy, bo nie
starcza³o na paliwo. Naszej
w³adzy brakuje wyobraŸni.
Nie zdaje sobie sprawy, ¿e
paliwo decyduje o dystrybucji ¿ywnoœci. Chodzi raptem
o oko³o 10 tys. z³ rocznie,
aby kilka razy odwiedziæ te
wioski. Sk¹d my, dzia³aj¹c
spo³ecznie, mo¿emy wzi¹æ
tyle paliwa. Mamy 13 œwietlic œrodowiskowych, w których dzieci dostaj¹ co najmniej jeden posi³ek i mog¹
odrobiæ lekcje z pomoc¹ wychowawczyñ i pedagogów.
Mamy Centrum Charytatywne, gdzie œwiadcz¹ pomoc
prawnicy, adwokaci. Tam
dopiero mo¿na sobie zdaæ
sprawê, ile osób ma niepoza³atwiane przeró¿ne sprawy rodzinne, w³asnoœciowe
itp. Ludzie nie wiedz¹, jak je
poza³atwiaæ. Rozpadaj¹ siê
rodziny, ma³¿eñstwa, uciekaj¹ dzieci, jest nieskoñczona liczba problemów.
- Poziom biedy zawsze
jest odbiciem rozwoju gospodarczego i przep³ywu
pieni¹dza?
- Niestety pieni¹dz jest towarem zupe³nie nieznanym
naszym politykom. Bieda
jest funkcj¹ si³y gospodarczej kraju. Powiedz mi, jak¹
masz si³ê gospodarcz¹, to
powiem,
jaki
masz
wskaŸnik biedy. Si³a gospodarcza zale¿y od kilku, kilkunastu lub kilkudziesiêciu
dobrze ci¹gn¹cych parowozów. Powiedz, ile masz w
kraju tych wielkich parowozów, to powiem, kiedy gospodarka wyjedzie na prost¹.
Myœmy
te
parowozy
ci¹gn¹ce gospodarkê zniszczyli. Jak ich nie ma, to te
ma³e zak³ady, warsztaty i
zak³adziki s¹ wagonikami,
których nikt nie ci¹gnie. W
Niemczech jednym z parowozów jest Volkswagen, któ-

ry zatrudnia 400 tys. pracowników i ci¹gnie kilka milionów ma³ych firm.
W Gorzowie z dzia³aj¹cych
ma³ych firma nie bêdzie ¿adnego chleba. Nikt ich nie
ci¹gnie, bo nie ma kto.
Dobry w³aœciciel czasem
trochê popchnie do przodu i
cieszy siê z jednego kroku.
W tym czasie niemieckie odpowiedniki zrobi³y kilometry.
Dlaczego tak jest? Bo analfabetyzm
ekonomiczny
siêgn¹³ szczytów, a gospodarka i ekonomia zamienia
siê w libertyñsk¹ filozofiê
funkcjonowania gospodarki
pañstwa. Niech ktoœ powie,
¿e stworzy siê now¹ Gdyniê,
nowy Centralny Okrêg Przemys³owy i prawdziwe przedstawicielstwa handlowe w
ca³ym œwiecie, a nie takie, co
nic nie robi¹, to mo¿e w coœ
uwierzê. Niemcy, Anglicy i
inne kraje maj¹ przedstawicielstwa, które dbaj¹ o
sprzeda¿ produktów w
ró¿nych czêœciach œwiata.
My nie mamy nawet do kogo
siê zg³osiæ. S¹ jakieœ przedstawicielstwa przy ambasadach, ale pij¹ tam kawê i nie
s¹ zainteresowani jakimiœ
pêtakami, którzy zak³ócaj¹
im spokój. Poza tym banki.
Tam banki nie s¹ po to, ¿eby
siê rozwijaæ kosztem innych,
ale przede wszystkim maj¹
wspieraæ firmy i nie doprowadzaæ je do bankructw. (…)
- Podobno gospodarka
przyspiesza, czyli poziom
biedy chyba siê zmniejsza?
- Bieda siê nie zmniejsza.
Analizujê j¹ na bie¿¹co. Jest
to moje naukowe zainteresowanie. Gorzów umiera. Czy
rz¹dz¹ca grupa polityczna
nie mo¿e siê zastanowiæ,
dlaczego tak siê dzieje.
Wyodrêbniæ czynniki, które
to powoduj¹. Mo¿e to wina
jednego z nich a mo¿e kilku.
Gospodarka to system i wystarczy, ¿e zepsuje siê jeden
trybik. Po nim posypi¹ siê
nastêpne, ale naprawê trzeba zacz¹æ od tego pierwszego. Pewnie nie wiedz¹, który
w gospodarce jest pierwszy.
Pierwszym jest handel, który
decyduje
o
obrocie
pieni¹dza. Pieni¹dz ma
kr¹¿yæ, a nie wyp³ywaæ. Handel powoduje zapotrzebowanie na produkcje. Nie ma
sklepów, to po co produkcja.
Produkcja wymaga instytutów naukowych itd. Jak to
wszystko robisz, to ktoœ musi
daæ pieni¹dze. Bank, ale
swój, nie obcy, który ciê zlicytuje, bo mu nie zale¿y, aby
siê uda³o, bo uderzasz w zagraniczne firmy przez niego
finansowane.
- Winny jest dop³yw obcego kapita³u?

- Jak ktoœ mówi, ¿e nas
dor¿nê³y obce kapita³y, to siê
myli. Nas dor¿nê³a g³upota
naszych
polityków.
Wszêdzie siê chroni swoich
obywateli i krzyczy g³oœno,
¿e dzieje siê krzywda.
- Mo¿e jest zbyt wiele hipermarketów?
- Gdy wchodzi hipermarket,
to ma³y sklep zaczyna mieæ
k³opoty. W³aœciciel obni¿a
koszty i stawia ¿onê za lad¹ i
jeszcze jakiœ czas próbuje
siê utrzymaæ. Zwykle nie zna
praw ekonomii globalnej i
jeszcze siê ³udzi. Za jakiœ
czas zauwa¿a, ¿e siê nie
utrzyma i zwalnia ostatniego
pracownika. W koñcu, gdy
¿ywnoœæ zaczyna siê psuæ,
dochodzi do wniosku, ¿e
musi wprowadziæ alkohol, bo
ludzie pij¹ i mo¿e to go uratuje.
- O czym œwiadczy fakt,
¿e
ksiêgarniê
trzeba
dobrze poszukaæ, a wódkê
mo¿na kupiæ na ka¿dej
niemal ulicy?
-Ludzie w Polsce nie pij¹, a
chlej¹. W Gorzowie jest ponad 400 punktów sprzeda¿y
alkoholu i chyba z 250 z
mocnymi alkoholami. To jest
poni¿enie spo³eczeñstwa. W
klasach przedmaturalnych
80% uczniów pije alkohol, z
tego co najmniej 10% zostanie alkoholikami. Ludzie nie
maj¹ nadziei na lepszy byt,
ale parê z³otych na piwo
znajd¹. Jest to patologiczny
model polskiej gospodarki, z
której nie da siê wykrzesaæ
poprawy
socjalnej
dla
spo³eczeñstwa. Jak nic siê
nie zmieni, to bieda bêdzie
coraz wiêksza, a na pewno
coraz drastyczniejsza. Coraz
wiêcej rodzi siê dzieci z zespo³em alkoholowym, niedorozwojem i innymi wadami.
PóŸniej
narasta
przestêpczoœæ, powstaj¹ domy
publiczne, agencje towarzyskie.
- Z tymi agencjami to chyba przesada?
- To ¿adna przesada. Jak
by³em w Szwecji, dowiedzia³em siê, ¿e w Gorzowie
produkuje siê najwiêcej filmów pornograficznych, do
tego z dzieæmi. Zatrzês³o
mn¹ i spyta³em, sk¹d o tym
wiedz¹. Us³ysza³em, ¿e informuje o tym miejscowa
policja. Ktoœ powie, ¿e Wiernicki to katastrofista i pokazuje model upadaj¹cego
spo³eczeñstwa. Chcia³bym,
aby ktoœ taki pokaza³ inny,
optymistyczny model. Jak
ktoœ ma racjê, to zmieniê
pogl¹dy.
n
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Barwy samotności starego m
według Bogdana Kunickiego

„Po indywidualnoœciach powstaje pustka nie daj¹ca siê zape³niæ naprawdê, przechodz¹ one do mitologii œrodowisk, staj¹ siê ich symbolami. Dla gorz
Zdzis³aw Morawski, dla fotografików - Waldemar Kuæko, dla krêgu plastycznego - Andrzej Gordon. Niepowtarzalnoœci¹ jednak przebija³ wszystkich Jan Korcz

Tej, niedoœcig³ej dla
pozosta³ych gorzowskich
artystów zdolnoœci do
wyrzeczeñ, zazdroszczono
mu po cichu bardziej
chyba ni¿ talentu
chodów i eleganckich mieszkañ,
Jasiu zazwyczaj w portfelu znajdowa³ podszewkê. Nigdy nie podejmowa³ robót komercyjnych,
nawet z koniecznoœci, nawet po
to, by przez czas jakiœ spokojnie
tworzyæ. On jeden mia³ takie, dziœ
zgo³a anachroniczne, poczucie
artystycznego pos³annictwa i
przekonanie, i¿ sztuka wymaga
poœwiêceñ: trochê sekundowa³
mu pod tym wzglêdem Andrzej

Jan Korcz

Gordon. Dlatego ¿y³ skromnie - a,
bywa³o, wrêcz ubogo - jakby powielaj¹c niegdysiejsze mity, i¿
bieda bywa stanem naturalnym
artysty. Tej, niedoœcig³ej dla pozosta³ych gorzowskich artystów
zdolnoœci do wyrzeczeñ zazdroszczono mu po cichu bardziej chyba ni¿ talentu, choæ ludzie wra¿liwi - twórcy - s¹ pod
tym wzglêdem szczególni, a zawiœæ ich pospolit¹ przywar¹, ale
te¿ motorem indywidualnych ambicji zarazem.
Jan Korcz bardzo by³ roz¿alony
na miasto, w którym spêdzi³ blisko 40 lat. Dlaczego wybra³
w³aœnie Gorzów? Mówi³, ¿e przez
przypadek. Inni, gdyby ich ktoœ
zechcia³ spytaæ, w surmy historii
d¹æ by poczêli, o nakazie chwili i
patriotycznych obowi¹zkach gadaæ. 0 tym, jak ojczyzna wzywa³a, by ziemie doszczêtnie wyludnione Polakami zap³odniæ. Tak
by prawili, bo uchodziæ za pioniera w dobrym by³o wtedy tonie.
Szczebiotem orderów, co im za
zas³ugi a tako¿ za samo gadanie
piersi poz³ocili, i g³adk¹ mow¹
uszy pieczêtuj¹c.
Korcz orderów nie mia³, móg³
wiêc rzec prosto:
- Przez przypadek. Poci¹g zatrzyma³ siê w Witnicy, dalej jechaæ nie móg³, wiêc wysiad³em,
kolejarza o miasto najbli¿sze zapyta³em i wróci³em do Gorzowa.
Potem zgorzowia³em.
Nie potrafi³ przymilnie bajaæ,
dlaczego tutaj zosta³. Mo¿e porywa³ go optymizm, którym na³adowana by³a wówczas atmosfera?
Mo¿e wzruszy³y go te wychudzone d³ugimi peregrynacjami kozy,
co w centrum Gorzowa, wœród

pokaleczonych domów, chwasty
wyskubywa³y, czuj¹c kres powojennego b³¹kania? Mówi³, ¿e tworzyæ mo¿na wszêdzie i nie trzeba
œwiata zdeptywaæ, aby byæ
dobrym malarzem.
- Prawda - potakujê, wiedz¹c,
jak Jan sprzeciwu nie znosi. - Ale
artyœcie takie miasto kiepskie
daje widoki. Wystawy s¹ objawieniem (nie dlatego, ¿e tak wspania³e, ale ¿e rzadkie), publicznoœæ na obrazy patrzy wzrokiem
œlepca, krytyk tu nie zagl¹da.
Czasem, kiedy po drodze z Poznania do Szczecina w Gorzowie
wysi¹œæ musi, to nie dla kontemplacji dzie³ prowincjonalnych malarzy, ile dla smakowania wystroju wyszynków. Nawet odg³osy rozedrganych
artystycznie
metropolii rzadko tu docieraj¹ i
s³abo je s³ychaæ. Zaiste wtr¹cam - bardzo to kiepski dla
artysty interes.
(…) Korcz nie mia³ takiego dylematu, gdy do Gorzowa w 1947
roku przyje¿d¿a³, bo tutaj niczego
nie by³o. I nigdy emigracyjnej
sk³onnoœci nie zdradza³, nie zamierza³ st¹d uciekaæ, inne bowiem mia³ ambicje i inne sobie
stawia³ cele. A te nie³atwo urzeczywistniæ w oœrodku oddalonym
od centrów kultury, w mieœcie o
znikomej zdolnoœci promocyjnej,
pozbawionym krytyki, wzorotwórczych autorytetów, mediów wyprowadzaj¹cych artystê poza regionalny obieg. PóŸniej Jasio na
wszystkich do znudzenia narzeka³, na wszystko wokó³ psioczy³.
Nigdy jednak na to, ¿e Gorzów
jego talent krêpuje, ¿e uniemo¿liwia zrobienie kariery, na jak¹
uzdolnieniami i niebywa³¹ praco-

witoœci¹ naprawdê zas³ugiwa³.
(…)
A miasto rzadko odwzajemnia³o
mu ciep³em. Ot, po prostu, magistrat kupi³ czasem parê obrazów, czasami lich¹ zapomogê
kapn¹³, ale klucze do mieszkania
da³ dopiero po wielu, wielu latach.
Zimowa³ wiêc Jan u znajomych,
po bursach, nawet w szpitalu. I
czeka³ na pracowniê. Æwieræ wieku czeka³. Nie zazna³ dostatku,
choæ potrzeby cia³a mia³ prawie
ascetyczne. Odk¹d zrezygnowa³
z nauczycielskiej posady, by swemu powo³aniu oddaæ siê bez
opamiêtania, notorycznie brakowa³o mu pieniêdzy. Rozpamiêtywa³ wtedy dni pe³ne upokorzeñ,
wiedz¹c, ¿e nazajutrz nic go lepszego nie czeka. Wtedy te¿ rozprawiaæ zacz¹³ o sztuce miêsa.
Zawsze trudno by³o wy¿yæ z obrazów. Zw³aszcza tutaj. Obdarowywa³ przeto znajomych, sprzedawa³ „po cenie surowca”, byle
tylko mieæ na p³ótno, farby,
pêdzle, byle móc malowaæ. Kiedy
wreszcie dosta³ rentê zas³u¿onego dla Polski Ludowej, sta³ siê
niezale¿ny finansowo. A zas³ugi
mia³ nie tylko artystyczne. Na
jak¹œ polityczn¹ galê namalowa³
kiedyœ w poœpiechu ogromny
portret Stalina modn¹ wtedy
technik¹ „wcierki”. Wciera³ zaœ z
tak¹ pasj¹ i entuzjazmem, ¿e nazajutrz, tu¿ przed uroczystoœci¹
okaza³o siê, ¿e farby rozpuœci³y liche p³ótno, wiatr do³o¿y³ swoje i z
generalissimusa
pozosta³y
nêdzne szcz¹tki, groŸnie powiewaj¹ce nad Janow¹ g³ow¹. Nie
wiedzieæ czemu, sabota¿yœcie
darowano.
Ale lata walki o miejsce w Gorzowie, o prawo do artystycznej
obecnoœci nie zatraci³y siê bez
œladu. S³ysza³o siê, ¿e Korcz by³
cierpki. Rzeczywiœcie. Ale nie o
cierpkoœci mówiæ trzeba, gdy
cz³owiek latami pozostaje bez
w³asnego k¹ta, bez serdecznoœci
wokó³, pozbawiony szczerego
uznania, na które by³ nies³ychanie ³asy, kryj¹c naturaln¹
s³abostkê pod mask¹ nonszalancji. Nie o cierpkoœci wtedy mówiæ,
a raczej o cierpliwoœci. I o odwadze oszukanego przez ukochane
miasto, o którym powie z
przek¹sem - a mo¿e z rozrzewnieniem, co siêga m³odzieñczych
woja¿y to powie - ¿e jest podobne do Pary¿a. I do Rzymu na
siedmiu wzgórzach. Niektórzy
szydy Janowe brali za dobr¹ monetê.
W tym du¿ym, na po³y nowoczesnym, pe³nym ludzi mieœcie
Jan czu³ siê samotny. To chyba
uczyni³o go zgryŸliwym, drapie¿nym, zawziêcie broni¹cym
nie¿yciowych racji. Zadecydowa³o o malarskiej osobowoœci, o

wiernoœci wobec niemodnej
szko³y, z której wyrós³. Sam
tnoœæ. Najdokuczliwsza z d
kuczliwych pasji. Korcz n
chêtnie obcowa³ z ludŸmi kultu
Albo to ja jestem kulturalny - py
- skoro rybê jem no¿em i wid
cem? Mówi¹ tutaj, ¿e jestem
tyst¹. A czyja wygl¹dam na
tystê? Brody nie mam, d³ug
w³osów nie noszê, czasami n
wet bia³¹ koszulê za³o¿ê...
Nu¿y³a go atmosfera empi
wych
ple-ple:
dys
prze¿uwaj¹cych te same my
niby-filozoficznych sporów wo
z³o¿onej konstytucji ¿ycia. Nu¿
atmosfera porywaj¹ca inny
O¿ywia³ siê dopiero na wys
wach. Stawa³ wtedy poœrodku
rêk¹ w kieszeni sztruksowej m
rynarki, z kpi¹co-pob³a¿liw
grymasem na ustach i mówi³. Z
palczywie, nierówno, pianissi
z krzykiem mieszaj¹c. S³ucha
go w napiêciu, trochê ze st
chem, kogo tym razem napadn
Napada³ najczêœciej na urzêd
ków, choæ nikt nie móg³ siê cz
bezpieczny. (…)
Zastanawia³em siê, dlacze
ten wra¿liwy, na swój spos
dobry i m¹dry cz³owiek - czê
faktycznie chimeryczny, zwy
szorstki, wrêcz chropowaty, rza
ko g³adki w s³owach - tak m
mia³ wokó³ siebie osób roz
miej¹cych go, a tak wielu niepr
jació³. I myœlê sobie, ¿eœmy pr
zwyczaili siê do bardzo ró¿ny
typów cz³owieka - do uczciwy
lojalnych, szlachetnych, do hip
krytów, lalusiów, prostaków. W
my, czego po ka¿dym oczekiw
Najmniej przywykliœmy natomi
do charakterów skomplikow
nych, rozkojarzonych emocjon
nie i tak impulsywnie szczery
¿e a¿ bolesnych. Takich, co w
garn¹æ potrafi¹ gorzkoœæ swe
wnêtrza, co innych racji poza
cjami swoich myœli nie znaj¹. N

fot. Archiwum

Barwy samotnoœci
- Wiêc chce pan, abym
wszystko opowiedzia³ od
pocz¹tku? O ¿yciu moim i o
mym malarstwie? Umie pan
chocia¿ pisaæ o ¿yciu? A na
sztuce pan siê zna? Bo ja ju¿
niejednego spod progu wyrzuci³em, jak tylko sensacji tutaj
szuka³.
Pukaj¹c do drzwi Jana Korcza,
przygotowany by³em na du¿o
gorsze powitanie. Tyle anegdot
s³ysza³em, tyle przedziwnych
opowieœci o rozwichrzonym charakterze, bezkompromisowej
z³oœliwoœci, przed któr¹ nic nie
chroni³o: ani powaga wieku, ani
wysokoœæ urzêdu, ani nawet
przyjazne
kontakty.
Nie
oszczêdza³ nikogo, rzuca³ siê na
ludzi z pazurami gorzkich s³ów i
chyba jeden tylko Zdzis³aw Morawski móg³ liczyæ na Janow¹
pob³a¿liwoœæ. Jego nie tyka³.
Przynajmniej w oczy. Nie taki Jasio straszny... - pomyœla³em wtedy - uznaj¹c, ¿e mistrz jest w
mi³ym humorze, a ja dosta³em
niedopowiedziane przyzwolenie
na rozmowê.
- Jeœli siê pan nie zna, to zaraz
mu wyt³umaczê. Istnieje sztuka i
sztuka miêsa.
S³awetne, ulubione powiedzonko Korcza. W ma³o wyszukanej
formie, lecz z jubilersk¹ precyzj¹
wyra¿a³o przyziemne zwi¹zki
apolliñskich snów z pospolit¹ codziennoœci¹. Mêdrcy staro¿ytnoœci mawiali napuszeni: „primum vivere, deinde philosophari”. Aby cz³owiek móg³ siê
oddawaæ rozkoszom swobodnego myœlenia czy estetycznej ekstazie, musi wpierw ¿yæ. Mieæ jako
tako wypchany ¿o³¹dek. To
samo, tyle ¿e w swojskiej postaci
us³ysza³em teraz. Wypowiada³a
je osoba, w której ¿yciu sztuka i
miêso przez wiêkszoœæ lat patrzy³y na siê spode ³ba.
- Co ja zreszt¹ bêdê panu klarowa³. Pan siê na tym lepiej zna
ode mnie. Bo dzisiaj wszyscy
na malarstwie siê znaj¹, rozprawiaj¹ uczenie. Tylko g³upio.
Przyjdzie taki na wystawê, na
obrazy z ukosa popatrzy i, mówiê panu, wychodzi tak samo
ubogi i œmieszny, jak wchodzi³.
A potem wym¹drza siê w gazecie. Ka¿dy siê na sztuce zna,
tylko ja nie. Po co im Korcz?
¯eby mówi³, co o nich naprawdê myœli? Co s¹ naprawdê
warci?

Jan Korcz by³ w Gorzowie absolutnym autorytetem w sprawach
sztuki,
arbitrem
najwy¿szym, ba - wyroczni¹. Bo
przez d³ugi okres artyst¹ praktycznie jedynym: Mietek Rzeszewski przyjecha³ tutaj jakieœ
dziesiêæ lat póŸniej i z tej pozycji
nie móg³ ju¿ mistrza wysadziæ.
Jasiowe wyroki - krótkie i szorstkie, zawsze natomiast bezkompromisowe, z³oœliwe - nie podlega³y apelacji. Nie widzia³ potrzeby
opierania ich na racjonalnych
podstawach - bo i po co? - ani
merytorycznego uzasadniania
ocen - bo i przed kim? Ferowa³ je
z dziecinn¹ ³atwoœci¹, a repertuar
mia³ raczej doœæ ubogi - knot,
szajs, szmira, kicz. Z czasem
przestano do nich przywi¹zywaæ
wagê, uwa¿aj¹c, i¿ p³yn¹ raczej
ze zgryŸliwoœci cz³owieka rozgoryczonego ni¿ z rzeczowego
os¹du wedle kryteriów estetycznych. Nie pamiêtam, aby Jasiowi
kiedykolwiek coœ siê szczerze,
bezwarunkowo podoba³o, aby
cokolwiek otwarcie pochwali³.
Kiedy pojawi³ siê legion m³odych
plastyków, Korcza monopol
s¹dzenia i monopol na nieomylnoœæ
bezpowrotnie
upad³.
Prze¿ywa³ to mocno i wobec
przybyszów stara³ siê trzymaæ
dystans, z satysfakcj¹ pastwi¹c
siê nad ka¿d¹ artystyczn¹
wpadk¹ m³odzieñca, co to
wszystkie rozumy malarskie pozjada³. Dzieli³ go od nich nie tyle
wiek, bo ten dystans Jan nader
swobodnie zaciera³, ile co najmniej pokolenie doœwiadczeñ i
eksperymentów plastycznych
oraz uwielbienie dla niemodnych
ju¿
konwencji
malarskich.
Ró¿ni³a przede wszystkim jednak
postawa wobec Muz i ca³kowite,
niewiarygodne wprost oddanie
sztuce. W pierwszych, wrêcz wybornych dla plastyków latach 70. i
80., kiedy inni dorabiali siê samo-

fot. Archiwum

Tak pisa³ przed laty prof. Bogdan Kunicki o mistrzu Janie Korczu, którego 110 urodziny obchodzimy w tym roku, w reporta¿u
opublikowanym w ksi¹¿ce „Barwy têczy”. Oto fragmenty tego reporta¿u.

Pomnik Jana Korcza
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lubimy byæ zaskakiwani. Trzeba
nam s³ów piêknych i grzecznych,
z³¹ prawdê kryj¹cych g³êboko.
Korcz by³ odmienny i jego reakcje
by³y nieobliczalne. Nie potrafi³ goryczy
woalk¹
uprzejmoœci
os³aniaæ. Zawsze stanowi³o niewiadom¹, czy widz zachwycaj¹cy
siê jego obrazem ujrzy na twarzy
artysty zadowolenie, czy te¿
us³yszy rubasznie szczere: „pan i
tak gówno siê na tym zna!” Ludzie
nie chc¹ takich prawd.
Mimo ¿alu, jaki do miasta ¿ywi³,
mimo rozmaitych pogró¿ek, Jasiu
nigdy nie sk¹pi³ mu dobra. Zebra³
kilku utalentowanych m³odzieñców, by w s³u¿bie Muz terminowali. Malarstwa uczy³ ich od
pocz¹tku - od uk³adania r¹k, od
historii i teorii sztuki, jak w normalnej akademii ich uczy³. Bo to
w³aœnie by³a s³awetna „Akademia
pana Jana”. Mozolna, bezinteresowna praca. I niewdziêczna.
Skar¿y³ mi siê, ¿e ch³opcy rw¹ siê
do wystaw, chc¹ katalogów,
rozg³osu. S¹ m³odzi, s¹ wiêc niecierpliwi. Ci¹¿y im mistrzowska
rêka, na ziemiê sprowadzaj¹ca
rozbudzone ambicje. Czasem któryœ odchodzi³, b³¹ka³ siê jakiœ czas
samotnie i skruszony wraca³. Jan
przyjmowa³ go z tak¹ sam¹ radoœci¹, z jakim smutkiem ¿egna³.
Nie chcia³ z nich czyniæ artystów. Talenty, jeœli takie s¹, zawsze
zd¹¿¹ siê objawiæ: tê prawdê
mistrza potwierdzi³ póŸniej Juliusz Piechocki. Pragn¹³ ich wtajemniczyæ w zawi³y jêzyk plastyki,
wychowaæ na œwiadomych, autentycznych odbiorców. Niewielu
zna ów jêzyk, choæ wielu udaje. A
rozumiej¹ z tego dok³adnie tyle z³oœci³ siê Korcz - ile z mowy
leœnych ptaków. ¯mudnie odrabia³ wiêc to, co zaniedba³a
szko³a, czego nie dopilnowali rodzice. W zamian otrzymywa³
czêsto pospolicie chamskie plotki. (…)

Taki by³, z grubsza bior¹c, Jan
Korcz, którego odwiedzi³em pewnego styczniowego popo³udnia
A.D. 1973. Spotykaliœmy siê potem wielokroæ i stale odkrywa³em
w artyœcie coœ nowego. W jego
trudnym towarzystwie nie sposób
by³o siê nudziæ. Przegl¹daj¹c
dziœ - 20 lat póŸniej - po¿ó³k³e notatki z tamtego spotkania, ci¹gle
s³yszê sceptyczne seplenienie
Jana: A na sztuce pan siê zna?
S¹ ludzie szczêœliwi, którzy w
historii pozostawiaj¹ œlad trwa³y swe dzie³a. Ale s¹ równie¿ tacy,
których wk³adem nie mniejszym
jest artystyczna i intelektualna
obecnoœæ, którzy swe ambicje
promieniuj¹ na otoczenie, rozbudzaj¹ uœpione aspiracje innych,
powstrzymuj¹ zw¹tpienia i przydaj¹ nowych zachêt do pracy.
Wraz z ich odejœciem, odchodzi
cz¹stka nas samych - naszej codziennoœci spêdzanej na dyskusjach raz donios³ych, innym razem
b³ahych, na przyjacielskich z³oœliwoœciach i szyderstwach, na banalnych pogawêdkach. Wa¿koœci
owej ulotnej obecnoœci nikt ¿adnym instrumentem nie zmierzy,
nigdy jej znaczenia precyzyjnie
nie ustali, bowiem bogactwa intelektualnych kontaktów mno¿¹ siê
i rozkwitaj¹ dopiero we wnêtrzu
drugiego cz³owieka. Po indywidualnoœciach powstaje pustka
nie daj¹ca siê zape³niæ naprawdê, przechodz¹ one do mitologii œrodowisk, staj¹ siê ich symbolami. Dla gorzowskiej kultury
tak¹ niepowtarzaln¹ osobowoœci¹ by³ Zdzis³aw Morawski,
dla fotografików - Waldemar
Kuæko, dla krêgu plastycznego Andrzej Gordon. Niepowtarzalnoœci¹ jednak przebija³ wszystkich Jan Korcz.
BOGDAN J. KUNICKI

”W przestrzeni têczy”, Agencja Dejamir, 1996r.

Zenon Bauer zmar³ 23 grudnia 2012 r. w wieku 99 lat. W³aœnie minê³a druga rocznica jego œmierci. Kim
by³? Gorzowianinem, który jak ma³o kto, zas³u¿y³ na godne upamiêtnienie w naszym mieœcie!
Na klatce schodowej mojego domu rodzinnego, który
nie by³ ¿adn¹ kamienic¹, lecz
przedwojenna will¹, podlegaj¹c¹ jednak wszelkim
re¿imom gospodarki kwaterunkowej, przez d³ugie lata
wisia³o du¿e obwieszczenie z
regulaminem, po¿ó³k³e, ale
trwa³e, bo wydrukowane na
jakimœ grubszym papierze.
Codziennie wiêc, id¹c do
szko³y i wracaj¹c, mia³em na
wysokoœci wzroku dwa nazwiska: przewodnicz¹cy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej in¿. Zenon Bauer i sekretarz Prezydium MRN
Franciszek Klessa. Tak
wygl¹da³y pocz¹tki mojej
edukacji regionalnej i samorz¹dowej.
F. Klessa (1921-2001), który na ratuszu spêdzi³ wiêcej
czasu (1950-1953 i 19571975) ni¿ Bauer, dziel¹c z
nim okres politycznej nie³aski,
poszed³ jednak w zapomnienie, natomiast Bauer, choæ
dzia³a³ w niew³aœciwym czasie, sta³ siê ikon¹ miasta,
wzorem roztropnego gospodarza i troskliwego ojca miasta, zw³aszcza w czasach, gdy
lokatorzy magistratu zmieniali
siê jak rêkawiczki. Ukoronowaniem tej nowej, niezwyk³ej
kariery Bauera by³o nadanie
mu honorowego obywatelstwa miasta, chyba najbardziej zas³u¿onego od wszystkich innych podobnie uhonorowanych, choæ i temu aktowi
towarzyszy³ zgrzyt ze strony
tych, którzy wy¿ej od zas³ug
stawiali czasy, w których musia³ dzia³aæ.
Zna³em Bauera, on w koñcu
pozna³ i mnie, ale nie mogê
sobie przypomnieæ, czy poznaliœmy siê osobiœcie. Mo¿e
jedna przypadkowa rozmowa, mo¿e jeden telefon. I
sporo korespondencji, któr¹
dziœ
przechowujê
jako
wyj¹tkow¹ pami¹tkê. Pierwszy taki list, który otrzyma³em
co najmniej przed æwieræwieczem, by³ spisem dokonañ
Przewodnicz¹cego, który w
ten sposób chcia³ mi daæ do
rêki bryk, chyba na wypadek
pisania nekrologu. Nikt wtedy
nie przypuszcza³, ¿e na ten
moment przyjdzie czekaæ
wyj¹tkowo d³ugo. Chyba
¿aden z ojców miasta nie ¿y³
tak d³ugo...
Z tego spisu dowiedzia³em
siê, ku swojemu zaskoczeniu,
¿e to Bauer wybudowa³ drug¹
nitkê ul. Armii Czerwonej,
czyli Konstytucji 3 Maja. Ku
zaskoczeniu, bo nawet dla
mnie ulica ta by³ dwujezdniowa „od zawsze”. By³ to
zreszt¹ fragment wiêkszej

fot. Archiwum
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Zenon Bauer podczas spotkania u kolejarzy (z prawej). Obok
Henryk Land (1928-2004), ówczesny kierownik Wydziału
Organizacyjno-Prawnego PMRN (1965-1972). Dokument
odbiera Stanisław Gajewski (1919-1989), kolejarz-pionier,
działacz związkowy, sportowy i kultury, jeden z tych, który
bardzo się chciało...

ca³oœci, na któr¹ z³o¿y³y
przed³u¿enie ul. Chrobrego
do Warty i poszerzenie mostu, ca³oœæ przedsiêwziêcia
rozbi³a siê jednak o teren
„Ursusa”, wówczas prosperuj¹cego znakomicie, który
by³ ani „do przeskoczenia”, a
zw³aszcza „do przebicia”.
Zreszt¹ ju¿ na moœcie przejecha³ siê sam Bauer, wyczerpuj¹c cierpliwoœæ Zielonej
Góry. Koniec tej inwestycji
(1967-1969) zbieg³ siê w czasie z jego odwo³aniem z funkcji przewodnicz¹cego, nie
przypominam sobie zreszt¹
¿adnego oficjalnego otwarcia
mostu, chyba nast¹pi³o to ju¿
„z marszu”.
Bauer, stary przedwojenny
samorz¹dowiec, choæ wtedy
wcale nie tak stary, umia³ w
swych rozgrywkach z Zielon¹
Gór¹ wykorzystywaæ znakomicie tak bezwolny organ, jakim z perspektywy wydaje siê
ówczesna Miejska Rada Narodowa postrzegana li tylko
jako maszynka do g³osowania. Wszystkie kontrowersyjne sprawy przepuszcza³
przez MRN, by z uchwa³¹ w
rêku t³umaczyæ siê w Zielonej
Górze, ¿e „wiecie-rozumiecie”, ale ja nie mogê dzia³aæ
wbrew radnym. I na to doktrynalne stwierdzenie w czasach „w³adzy ludu” nie by³o
argumentu. Tak by³o te¿ podczas s³ynnego buntu radnych
w 1961, kiedy nie przyjêto
narzuconego bud¿etu, zrywaj¹c sesjê MRN. Wprawdzie bud¿et ten w koñcu
uchwalono, z aneksem, który
nigdy nie zosta³ zrealizowany,
ale sprawa odbi³a siê
g³oœnym echem w kraju i
mocno podbudowa³a gorzowian.
Mam u siebie dokument
wyj¹tkowy, kopiê wniosku
prezydenta Zygfryda Kujawskiego (1909-1967) z 1948 r.
do Ministerstwa Ziem Odzys-

kanych w sprawie przyznania
„dodatku dla wysokowykwalifikowanych” dla Bauera, który
by³ wtedy od roku inspektorem miejskim. „Sam charakter czynnoœci s³u¿bowych
wskazuje na to, ¿e stanowisko to nie mo¿e byæ obsadzone przez osobê o przeciêtnych kwalifikacjach zawodowych, tym bardziej, ¿e
miasto Gorzów Wlkp. spe³nia
od 1-szego kwietnia 1948 r.
wszystkie funkcje rz¹dowej
w³adzy administracji ogólnej
I-szej instancji„ - pisa³ gospodarz miasta w 1947-1949. To
w³aœnie Bauer, porz¹dkuj¹c
administracjê miasta, spowodowa³ po dwóch latach odzyskanie przez Gorzów praw
powiatu miejskiego, czyli
grodzkiego. Dodajmy z³oœliwie, ¿e Zielona Góra takie
prawa uzyska³a dopiero w
1950 r., „z automatu”, ju¿ jako
miasto wojewódzkie...
Lista dokonañ Bauera jest
d³uga, ale ¿adne z nich nie
by³oby czymœ wyj¹tkowym,
gdyby nie czas, w którym
wszystko, co normalne, jawi³o
siê wyj¹tkowe i spektakularne. Swoje rz¹dy na ratuszu
Bauer zacz¹³ od wielkich
porz¹dków w mieœcie, a
zw³aszcza wywózki gruzów.
Bo to, co nie zd¹¿ono
uprz¹tn¹æ w czasach pionierskiego entuzjazmu, pozamiatano póŸniej i poprzykrywano,
udaj¹c, ¿e sprawy nie ma. Natychmiast te¿ zabra³ siê za wysychaj¹ce krany, sprowadzaj¹c
ju¿ w drugim miesi¹cu rz¹dzenia dwoje specjalistów z politechniki w Gliwicach - Zbigniewa Hawe³kê (1926-2012) i Halinê Sporn¹ (1926-2011), by
zadbali o wodê dla gorzowian, i
dbali przez nastêpne 30 lat.
To w³aœnie na kadencjê
Bauera przypada czas zabudowy, bo raczej - nie odbudowy, œródmieœcia, a tak¿e
pierwszych
gorzowskich

osiedli i pierwszych gorzowskich wie¿owców,
to za Bauera powsta³ teatr
pañstwowy w mieœcie, który
zreszt¹ za jego czasów
œwiêci³ swe najwiêksze triumfy. Sprowadza³ do miasta artystów, dla których kaza³ budowaæ pracownie. To z
pocz¹tkami rz¹dów Bauera
kojarz¹ siê trzy doroczne, legendarne ju¿ wystawy gospodarcze (1958-1960), organizowane przez niezwyk³ego
spo³ecznika, mec. Paw³a
Dudê (1917-1976). To Bauer
budowa³ zrêby szkolnictwa
wy¿szego w Gorzowie,
powo³uj¹c punkty konsultacyjne uczelni szczeciñskich.
To za Bauera powsta³
spo³ecznym sumptem „Lodostil”, 17. w kraju sztuczne
lodowisko. W koñcu to Bauer
urz¹dzi³ nowy cmentarz przy
¯wirowej, gdzie zadba³ te¿ o
niewielki k¹cik dla siebie i bliskich, tu¿ przy wschodniej
œcianie kaplicy cmentarnej.
Spocz¹³ wiêc obok ¿ony
W³adys³awy (1918-1997) i
ziêcia Adama Gêbki (19382000).
Nie wszystkie plany Bauera
zosta³y zrealizowane, nie
wszystkie zd¹¿y³ zakoñczyæ.
Wiele z tego, co zacz¹³ lub
za³atwi³ dla miasta, otwierali
ju¿ nastêpcy. Nie mam pod
rêk¹ wspomnianego spisu
dokonañ, który dostarczy³ mi
sam Bauer, zawieruszy³ siê
podczas licznych redakcyjnych przeprowadzek. Sam
zreszt¹ zaczyna³em ju¿
w¹tpiæ, czy kiedykolwiek
bêdê mia³ okazjê wykorzystaæ ten wykaz w nekrologu.
Bauer wydawa³ siê wieczny,
niewiel zabrak³o mu przecie¿
do 100 lat...
Rz¹dzi³ Gorzowem 11 lat i
24 dni. To nijak ma siê do
rz¹dów Wilhelma Meydama
(35 lat) czy Ottona Gerloffa
(28), ale na tle powojennej
karuzeli wydawa³o siê rekordem nie do pobicia. Dokona³
tego dopiero prezydent Tadeusz Jêdrzejczak, który rz¹dzi³
d³u¿ej. Ale i tak Bauer pozostaje wzorem niedoœcignionym. Sta³ siê ikon¹ Gorzowa
wyra¿aj¹c¹ têsknotê za starymi, dobrymi czasami, które
nie dla wszystkich by³y dobre,
ale wielu zapad³y w serca i
pamiêæ. By³y to czasy, gdy ludziom chcia³o siê coœ robiæ,
osi¹gaæ, dzia³aæ na rzecz
miasta i otoczenia, nierzadko
na przekór czasom i „województwu”, razem, bo przeciwnik by³ na zewn¹trz. Bauer potrafi³ znakomicie ten entuzjazm dyskontowaæ i podsycaæ.

JERZY ZYSNARSKI
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Na Junaku, z Mazurem i Merlisem
Stanis³aw Lisowski urodzi³ siê w 1929 roku w Wilnie i nie mia³ wiele czasu, aby bli¿ej zetkn¹æ siê z motoryzacj¹.

fot. Archiwum

Z kilku motocykli z³o¿y³ jeden, na którym wyruszy³ na
rajdowe szlaki. Warto przypomnieæ, ¿e Harley-Davidson WLA zupe³nie nie nadawa³ siê do jazdy w terenie.
D³uga i ciê¿ka maszyna
stworzona by³a na asfaltowe
drogi, a sta³a siê motocyklem
wojskowym dlatego, ¿e w
ówczesnym USA nie produkowano niczego bardziej
porêcznego. Jazda Harleyem po rajdowych bezdro¿ach wymaga³a nie lada
kunsztu i by³a doskonal¹
nauk¹ dla zawodników rajdowych i crossowych. Czerwony Harley i jego kierowca stawali siê coraz s³awniejsi. Stanis³aw Lisowski stawa³ na
podium obok mistrzów znanych jeszcze przed wojn¹.
Podczas jednych z zawodów
w Poznaniu wytopi³ mu siê
t³ok. Dojecha³ na jednym cylindrze, ale o dobrym miejscu
nie by³o mowy.
- Po wyœcigu zawo³a³ mnie
Jerzy Mieloch i spyta³, czemu

Po wertepach i bezdrożach na Harleyach i…

fot. Archiwum

Z prawdziwym Mazurem na Farmie Wawrzyńca

wysoki, naspawany t³ok
zwiêkszaj¹cy
stopieñ
sprê¿ania i typowe, dozwolone przeróbki. Wszystkie wymiary siê zgadza³y. Myœmy
zrobili ma³y cyrk. Kolega
Semperski trzyma³ troskliwie
cylinder pod pach¹. Tak jakby chcia³ coœ ukryæ. Sêdziowie zmierzyli œrednicê t³oka i
skok. Wszystko siê zgadza³o.
T³ok by³ seryjny, nawet bez
naspawanego denka. Bacznie analizowali cylinder. Te¿
by³ w porz¹dku. Uznali, ¿e tajemnica niezwyk³ej mocy kryje siê w g³owicy cylindra, w
której równie¿ nie znaleŸli
wiêkszych zmian. PóŸniej
moim motocyklem interesowa³a siê dyrekcja fabryki Junaka. Zaproponowano nawet
nowy motocykl za g³owicê.
Odmówi³em, uzasadniaj¹c, i¿
motocykl nale¿y nie do mnie
a do klubu. Poza tym nie
chcia³em byæ nieuczciwy.
G³owica nic by im nie dala.
Ca³a tajemnica kry³a siê w fazach rozrz¹du i krzywkach.
W koñcu i tak dostali mój motocykl w zamian za fabryczn¹
rajdówkê - opowiada pan
Stanis³aw.
Na Junaku zdoby³ tytu³
wicemistrza Polski. By³a te¿
Jawa na talon. Kierowcy
przyzwyczajonemu
do
ciê¿kich czterosuwowych
maszyn niezbyt siê podoba³a, ale równie¿ dostarczy³a
wielu przygód, emocji i sukcesów. W³aœnie na Jawie wystartowa³ w Rajdzie Tatrzañskim - imprezie cenionej

niemal tak jak Six Days Trophy,
czyli
motocyklowa
szeœciodniówka. Na Rajdzie
Tatrzañskim pozna³ olimpijczyka Stanis³awa Marusarza.
Ta niezwykle ciê¿ka, trzydniowa impreza wymaga³a
¿elaznej kondycji od ludzi i
sprzêtu. Zwykle zarówno
trudne górskie bezdro¿a jak i
pogoda nie sprzyja³y zawodnikom. Jawa nie wytrzyma³a.
Nast¹pi³o pêkniêcie przedniego teleskopu i ko³o ustawia³o siê w najdziwniejszych
p³aszczyznach. Jazda sta³a
siê udrêk¹, a na naprawê nie
by³o co liczyæ.
- Mia³em dosyæ. Zatrzyma³em siê i ju¿ wiedzia³em,
¿e tego rajdu nie skoñczê.
Nie mam si³y. Nagle zatrzyma³a siê obok na rajdowej
WFM córka twórcy polskiego
motocrossu. By³a uœmiechniêta i bardzo zadowolona z
jazdy i pogody. Zamieniliœmy
kilka s³ów, po czym ostro ruszy³a, aby nie spóŸniæ siê na
punkt kontrolny. Pomyœla³em,
¿e jak baba mo¿e, to ja te¿.
Przesz³o zmêczenie i ruszy³em na trasê. Rajd
skoñczy³em, ale na jakimœ
dalekim miejscu - wspomina
Stanis³aw Lisowski.

Mazury i Ursusiki

Na pocz¹tku lat 60. trzeba
by³o zawiesiæ kask na ko³ku i
zaj¹æ siê prac¹. Tym bardziej, ¿e po pierwszej wyprodukowanej w £abêdach serii
produkcja g¹sienicowych
traktorów Mazur DT 50 trafi³a

A nagrodą za zwycięstwo była walizka

do gorzowskiego Ursusa.
Traktor mia³a staæ siê przebojem eksportowym i seria
Mazurów pojecha³a do Brazylii. Za traktorami pod¹¿yli
polscy fachowcy, aby prowadziæ szkolenia dotycz¹ce
obs³ugi i rozwijaæ sieæ serwisów. Nie zabrak³o wœród nich
pracownika dzia³u kontroli jakoœci Stanis³awa Lisowskiego. W egzotycznej Brazylii
spêdzi³ pó³tora roku. Od razu
zauwa¿y³, ¿e Mazury nie nadaj¹ siê na ten rynek. Brazylijczycy byli przyzwyczajeni
do niemal bezobs³ugowych i
niezawodnych
amerykañskich Caterpillarów. W
Mazurze fatalnie rozwi¹zano
uk³ad rozrz¹du. Samosmaruj¹ce tuleje klawiatury zaworowej trzeba by³o wymieniaæ co 50 godzin pracy.
Chwila zadumy nad silnikiem
i od razu nasun¹³ siê pomys³.
Wystarczy³a rurka ³¹cz¹ca
wyjœcie z bocznikowego filtra
oleju z obudow¹ klawiatury,
aby problem przesta³ istnieæ.
Ca³a przeróbka kosztowa³a
kilka dolarów.
Z drug¹ usterk¹ by³o nieco
gorzej. Podczas eksploatacji
w Brazylii rozsypywa³y siê
skrzynie biegów. Polscy specjaliœci mieli problem ze znalezieniem przyczyny. Stanis³aw Lisowski przypomnia³
sobie, ¿e w trakcie testów w
Gorzowie, podczas przygotowywania toru do motocrossu
wjecha³ w dó³ i traktor stan¹³
niemal pionowo. Wtedy obok
w³¹czonego pierwszego bie-

gu zakleszczy³a siê dwójka.
Zdj¹³ obudowê, cofn¹³ ko³o
zêbate i by³o po problemie.
Brazylijczycy zapewne dodawali gazu, co niszczy³o ca³y
mechanizm. Nale¿a³o zastosowaæ blokadê biegów, która
dzisiaj jest standardem. Wtedy jednak by³ to problem.
Polska centrala odpowiedzia³a, ¿e w ci¹gu dwóch
miesiêcy rozwa¿y mo¿liwoœci. Rozwa¿y, ale jeszcze
nie zbuduje blokad. Tymczasem grunt na brazylijskim
rynku dos³ownie siê pali³. Pó³
¿artem, pó³ serio zwrócono
siê do Stanis³awa. Po analizie mechanizmu zmiany biegów wpad³ na pomys³ drobnej modyfikacji prowadnic.
Na szczêœcie w pobli¿u by³
warsztat mechaniczny prowadzony przez Rosjanina,
gdzie by³y niezbêdne narzêdzia, a i z porozumieniem
siê nie by³o problemu. Po kilku godzinach intensywnej
pracy w wa³kach pojawi³y siê
wyciêcia i gniazda, w których
umieszczono kulki. Wieczorem blokada znalaz³a siê w
pokoju szefów, którzy patrzyli
na ni¹ z niedowierzaniem.
Obecny przy tym in¿ynier z
zak³adów
Cegielskiego
wyci¹gn¹³ d³oñ i pogratulowa³. Po czym w nocy
sporz¹dzi³ rysunki tego rozwi¹zania. Skrzynie sta³y siê
niezawodne.
W Brazylii równie¿ przyda³a
siê dawna lekcja Mielocha.
Wraz z Mazurami trafi³y za
Ocean tzw. Ursusiki. Jednoko³owe ma³e ci¹gniki Ursus C
308 przypominaj¹ce do
z³udzenia Dzika produkowanego w gorzowskim Gomadzie. W ,,Ursusikach’’ silniki
odmawia³y pos³uszeñstwa w
brazylijskich upa³ach i wilgoci. Wystarczy³ rzut oka na
œwiece, aby zrozumieæ, o co
chodzi. Odpowiednia regulacja zap³onu usunê³a problem.
W 1961 roku Stanis³aw Lisowski powróci³ do kraju. W
miêdzyczasie polskie centrale handlowe zainteresowa³y
siê
rynkiem
egipskim.
Zebrano ekipê, która ruszy³a
do kraju faraonów. Lisowski
do³¹czy³ do niej niemal w
ostatniej chwili. W tych cza-
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Lekcja Mielocha

tak siê sta³o. Wytopi³ siê t³ok odpar³em. W Harleyu! To niemo¿liwe. Poka¿ œwiecê. Odkrêci³em œwiecê i zanios³em
pokazaæ mistrzowi. Wzi¹³ j¹
do rêki, spojrza³ i pokiwa³
g³ow¹. Po chwili wyci¹gn¹³
swoj¹ œwiecê zap³onow¹.
Popatrz - powiedzia³ - zapamiêtaj na cale ¿ycie, jak ma
wygl¹daæ œwieca. Ta lekcja
wielokrotnie mi siê w ¿yciu
przydawa³a - wspomina pan
Stanis³aw.
Nazwisko Mieloch jeszcze
przed wojn¹ przyci¹ga³o na
tory i trasy zawodów setki kibiców. Poznañski zawodnik
zdobywa³ mistrzowskie tytu³y
w wyœcigach drogowych, trawiastych, crossach i rajdach
jeszcze wiele lat po wojnie.
By³ równie¿ w³aœcicielem
ogrodnictwa i podobno wyhodowa³ piêkn¹ odmianê czarnych ró¿.
Gdy u schy³ku lat 50. rozpoczêto w Szczecinie produkcjê Junaka, starano siê
jak najlepiej przygotowaæ
maszynê do sportu. Po jednym ze szczeciñskich motocrossów na torze nieopodal
ówczesnej fabryki motocykli
SFM zaproponowano m³odemu zawodnikowi Stali przeja¿d¿kê nowym polskim czterosuwem po torze. Junak
spodoba³
siê
panu
Stanis³awowi i niebawem seryjna maszyna tej marki trafi³a do gorzowskiego klubu.
Zosta³a odchudzona o niemal 40 kg, a jej silnik wzmocniono, wykorzystuj¹c wiedzê
mechaników dru¿yny ¿u¿lowej. Rozpoczê³a siê z³ota
passa zwyciêstw i rywalizacja z Franciszkiem Stachiewiczem, kierowc¹ który m.in.
jest motocyklowym rekordzist¹ Polski w szybkoœci
bezwzglêdnej. Rekord uzyskany na Junaka do dziœ jest
nie pobity.
- Po zawodach, w których
Franek wygra³ swoj¹ klasê a
ja by³em drugi, dowiedzieliœmy siê, ¿e zawodnicy startuj¹cy na brytyjskich motocyklach z³o¿yli protest. Twierdzili, ¿e to niemo¿liwe, i¿
nasze silniki maj¹ regulaminow¹ pojemnoœæ 350 ccm.
Trzeba by³o rozbieraæ silniki.
W Junaku Franka widaæ by³o
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Kiedy skoñczy³ pierwsz¹
dekadê ¿ycia, wybuch³a wojna. By³y konie, polowania i
kontakty z partyzantami.
PóŸniej trzeba by³o opuœciæ
ukochane miasto i ruszyæ na
koniec œwiata, z kresów
wschodnich na zachodnie
krañce nowej Rzeczpospolitej, tym razem ludowej.
Wszystko zaczê³o siê od
motocykla Diamant, odnalezionego gdzieœ przy dzisiejszej ul. M³yñskiej. Pod koniec
lat 40. mia³ ju¿ prawo jazdy i
zosta³ cz³onkiem klubu Unia,
który niebawem przekszta³ci³
siê w ZKS Stal. Czasy by³y
dziwne. Corocznie motocykle
by³y œwiêcone pod gorzowsk¹ katedr¹ a póŸniej
bra³y udzia³ w zawodach pod
socjalistycznymi has³ami. W
nietypowy sposób mo¿na te¿
by³o zostaæ w³aœcicielem motocykla. Poszukiwania nowej
maszyny doprowadzi³y do
zdezelowanych Harley Davidsonów porzuconych przez
Armiê Czerwon¹. Amerykanie dostarczali je, podobnie
jak Willysy, wraz z ró¿norodnym uzbrojeniem w ramach
programu Lend Lease.

Konno i traktorem po brazylijskiej dżungli

przez całe życie

Do „Bartosza” na naleśniki
z barszczykiem
- U nas to nawet niejadki zaczynaj¹ jeœæ - œmieje siê wspó³w³aœcicielka
„Bartosza”. Pierwsza i jedyna jak do tej pory w mieœcie naleœnikarnia
ca³y czas cieszy siê nies³abn¹cym powodzeniem.
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sach bowiem bardziej stawiano na specjalistów od
propagandy ni¿ mechaniki.
Wœród wielu egipskich przygód i anegdot szczególnie
wspomina
zdarzenie
zwi¹zane z Junakiem. Obok
ci¹gników usi³owano sprzedaæ egipskiej policji Junaki.
Niestety, polskie motocykle
nie wytrzymywa³y upa³ów.
U¿ywane dot¹d przez policjantów brytyjskie AJS ci¹gle
jeŸdzi³y a Junaki ,,pada³y’’ z
powodu przegrzania ju¿ po
kilku kilometrach. Szko³a
Mielocha, œwieca i ju¿
wszystko by³o jasne. Pan
Stanis³aw zabra³ siê za regulacje, po czym zaprosi³ szefa
policji
na
przeja¿d¿kê.
Pêdz¹c
tras¹
testow¹,
s³ysza³ z tylnego siode³ka
okrzyki : slow, slow! Policjanci
byli
pod
wielkim
wra¿eniem, a szef polskiej
ekipy dopiero dowiedzia³ siê,
¿e ma w ekipie doœwiadczonego zawodnika a do tego
wicemistrza polski na Junaku.
Niestety, wszystko siê kiedyœ koñczy. Trzeba by³o powróciæ do polskiej prozy
¿ycia i zmierzyæ siê z rzeczywistoœci¹ Peerelu. Szybko
siê okaza³o, ¿e polski podbój
œwiatowych rynków równie¿
siê skoñczy³. W roku 1970
stanê³a produkcja traktorów
g¹sienicowych, a znacznie
wczeœniej ciê¿kich motocykli.
Prototypy nowych konstrukcji
nie znalaz³y miejsca nawet w
muzeach. Zgodnie z podzia³em w ramach tzw. Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, produkowaæ tak wymyœlne urz¹dzenia móg³ jedynie Zwi¹zek Radziecki.
Cz³owiek, który w Brazylii i
Egipcie walczy³ o renomê polskich produktów a do tego zetkn¹³ siê z zupe³nie inn¹ rzeczywistoœci¹ i stylem ¿ycia,
nie móg³ siê czuæ dobrze w
realiach schy³ku lat 60. Przy
pierwszej okazji wzi¹³ ¿ycie
we w³asne rêce i otworzy³
warsztat samochodowy. Podziw dla jakoœci produktów
marki Mercedes sprawi³, ¿e
zacz¹³ specjalizowaæ siê w
naprawach aut z gwiazd¹ na
masce. Przez wiele lat
w³aœnie u niego w podgorzowskiej Wysokiej by³ jedyny taki warsztat w Polsce.

Gdzieœ pod koniec lat 80.
sta³ siê w³aœcicielem radzieckiej amfibii MAW. Po
wielu zabiegach powsta³ samochód, którym móg³ pojechaæ na poznañski zlot pod
auspicjami fabryki w Antoninku. Tarpaniada nie spodoba³a mu siê zbytnio.
Myœla³ o rajdach a nie zlotach. Zobaczy³ jednak, jak
je¿d¿¹ Willysy i zacz¹³ roz-

Jazda Willysem też była przyjemna

gl¹daæ siê za takim samochodem. Po kilku klatach
zaczê³y kr¹¿yæ nieco ¿artobliwe plotki, ¿e wszystkie polskie Willysy trafi³y do Wysokiej.
- To by³a oczywiœcie nieprawda. Du¿o tutaj trafi³o,
ale na pewno nie wszystkie
- œmieje siê pan Stanis³aw i
zaczyna opowieœæ o poszukiwaniach ocala³ych po
dziejowych zawieruchach
samochodów.
- Mia³em swój sposób.
Przyje¿d¿ali taksówkarze,
aby naprawiaæ im lub
zak³adaæ silniki Mercedesa.
Zdarza³o siê, ¿e np. klientowi z Jeleniej Góry mówi³em,
¿e s³ysza³em i¿ miejscowy
nadleœniczy jeŸdzi Willysem
i chyba chce go sprzedaæ.
Jak dojdzie do transakcji, to
oplata za silnik bêdzie symboliczna. Po jakimœ czasie
taksówkarz
informowa³
mnie, ¿e owszem jest Willys, ale nie w Jeleniej Górze
i jeŸdzi nim weterynarz a nie
nadleœniczy - opowiada z
uœmiechem.
Samochody trzeba by³o
odbudowaæ i dostosowaæ do
rajdów. Pocz¹tkowo by³ silnik Mercedesa a skrzynia
biegów Willysa. PóŸniej powsta³ Merlis na ramie Mercesdesa G, zwanego Gelend¹. Silnik równie¿ pochodzi³ z Mercedesa a
wszystko zosta³o jeszcze
odpowiednio wzmocnione.
Ca³oœæ przykryto nadwoziem przypominaj¹cym sylwetkê Willysa. Merlis s³yn¹³
z niezawodnoœci i nie szkodzi³y mu nawet kilkumetrowe skoki przy wielkich
prêdkoœciach. Kolejny i
ostatni Merlis 3000 te¿ mia³
ramê Gelendy, ale inny,
mocniejszy silnik i szerzej
rozstawione ko³a. Podziw
dla konstrukcji Jeepa i Mercedesa przerodzi³ siê w samodzielnie
zbudowane
auto ³¹cz¹ce najlepsze cechy tych marek. Korzenie
tej fascynacji siêgaj¹ równie¿ pobytu w Brazylii.
- W Brazylii jeŸdzi³em
wszystkim, co tam jeŸdzi. Konno, samolotem, poci¹giem,
czasem trzeba by³o r¹baæ
drzewa, aby jechaæ dalej. By³y

te¿ Willysy - wspomina gorzowski Mistrz.
Rzadk¹
cech¹
by³a
umiejêtnoœæ przyci¹gania ludzi
i zara¿ania ich w³asn¹ pasj¹.
W latach 80. rozpoczê³y siê
rajdy wed³ug formu³y wymyœlonej przez Stanis³awa Lisowskiego. Wtedy te¿ prezesem Automobilklubu Gorzowskiego by³ jego brat
Janusz Lisowski. Dziêki rajdom terenowym organizacja
przetrwa³a najciê¿szy okres
przemian gospodarczych i
ustrojowych. Na rajdy terenowe do Gorzowa przyje¿d¿a³o oko³o 100 za³óg.
Pocz¹tkowo byli to Polacy,
ale niebawem do³¹czyli Niemcy a nawet Czesi. Gorzowska ekipa wyruszaj¹ca
sprzed warsztatu w Wysokiej na rajdy w inne miejsca
Polski przypomina³a du¿¹
kolumnê wojskow¹.
- Bywa³o, ¿e rz¹d samochodów ci¹gn¹³ siê od wjazdu do warsztatu a¿ po widoczny na horyzoncie las.
Gdy pierwsze auta rusza³y
czêsto jeszcze np. domalowywano za³adowane lawety
- wspomina syn Andrzej Lisowski.
Z gorzowskim mistrzem
trudno by³o wygraæ i równie
trudno pokonaæ by³o zespó³ z
Gorzowa, nad którym bacznie czuwa³. Wiêkszoœæ za³óg
jecha³a samochodami z Wysokiej. Pan Stanis³aw opracowywa³ taktykê tak, aby punkty zdobywane w ka¿dej z
klas gwarantowa³y sukces.
Nie szczêdzi³ przy tym energii, czasu i pieniêdzy. W latach, kiedy wszêdzie podupada³y ze wzglêdów finansowych rajdy i wyœcigi,
Automobilklub Gorzowski
wchodzi³ w now¹, z³ot¹ erê
rajdów terenowych, która
ci¹gle trwa. Stanis³aw Lisowski zakoñczy³ karierê zawodnika w po³owie pierwszej dekady XXI wieku, przekazuj¹c
kierownicê wnukowi Tomaszowi.
Stanis³aw Lisowski w minionym roku skoñczy³ 85 lat,
co by³o powodem wielkiej
fety zorganizowanej przez
przyjació³, wychowanków i
sympatyków.

- Przecie¿ ten bar to ca³e
moje ¿ycie - mówi Ania Zalewska i t³umaczy, ¿e „Bartosz” jest tylko dwa lata od
niej starszy. - Odk¹d pamiêtam, to siê ci¹ga³o tam
rodziców na naleœniki, potem
w szkole siê samemu lata³o,
a i teraz bar jest zawsze
fajn¹ rezerw¹, kiedy nie
mam pomys³u na obiad mówi.

A miały być tosty

„Bartosza” 35 lat temu, w
1989 r. otworzy³y dwie
wspólniczki Teresa Jura i
Wies³awa G¹siorek. Mia³yœmy bardzo przychylnego dyrektora PSS, pana Romana Nowakowskiego, który
nam wiele spraw na
pocz¹tku u³atwi³. Choæ powtarza³, ¿e spó³ki rzadko
przetrzymuj¹ próbê czasu.
Udaj¹ siê jedna na sto. Widaæ my t¹ setn¹ by³yœmy. Bo
spó³ka ju¿ ma 35 lat - mówi
Wies³awa G¹siorek.
I opowiada, ¿e w jej przypadku prowadzenie baru to
by³a próba odejœcia od zawodu, a z wykszta³cenia i
zami³owania jest technikiem
architektem. Ale kiedy praca
zaczê³a jej zajmowaæ dzieñ i
noc, to postanowi³a j¹ zmieniæ i tak zaczê³a siê przygoda z naleœnikami. Na
pocz¹tku by³y ajentkami
w³aœnie w PSS.
- To mia³ byæ bar krokietowy, bo taka akcja wówczas w
Polsce by³a, stawianie na
krokieciki. My wymyœli³yœmy
tosty. Na dzieñ otwarcia
przygotowa³yœmy te¿ trochê
naleœników. I kiedy przysz³o
wielkie otwarcie, okaza³o siê,
¿e tosty to nieporozumienie,
bo klienci chcieli tylko naleœniki. Co by³o robiæ, trzeba
siê
by³o
szybko
przebran¿owiæ - opowiada
Wies³awa G¹siorek.

Klienci z całego świata

- Ile razy wracam na wakacje do domu, muszê tu

przyjœæ na naleœniki. Nawet
moja w³oska rodzina je lubi opowiada Alicja Fabrizzi,
która od ponad 20 lat mieszka w Rzymie, a do Polski
przyje¿d¿a na wakacje kilka
razy do roku. I t³umaczy, ¿e
jej ulubione to naleœniki z ruskim nadzieniem.
- Fakt, przyje¿d¿aj¹ do nas
klienci z ca³ego œwiata i siê
zachwycaj¹, ¿e bar jest
ci¹gle w tym samym miejscu, ¿e tak samo wygl¹da,
¿e ci¹gle smaki s¹ takie
same - potwierdza Wies³awa
G¹siorek. I dodaje, ¿e na naleœnika nadzianego ró¿nymi
przysmakami zachodz¹ te¿
obcokrajowcy,
którzy
goszcz¹ w mieœcie i chwal¹.
I jak siê okazuje, potrafi¹ natchn¹æ, jeœli chodzi o kolejne
rodzaje faszerowanych przysmaków. Bo jak t³umaczy
w³aœcicielka, to miêdzy innymi z ich podszeptów powsta³y naleœniki nadziewane
miêsem, a nawet ryb¹, bo
jednym z hitów jest naleœnik
z tuñczykiem, co prawda jest
w formie krokietu, ale krokiet
to te¿ przecie¿ jest naleœnik.
Tyle, ¿e zapieczony w panierce.

Ruskie były podejrzane

Obecnie do najczêœciej zamawianych
naleœników
nale¿¹ te z ruskim nadzieniem. - W karcie pojawi³y siê
gdzieœ tak na pocz¹tku lat
90.,
wtedy
zreszt¹
zosta³yœmy w³aœcicielkami,
bo do tej chwili by³yœmy tylko
ajentkami w PSS. Znalaz³am
gdzieœ przepis w³aœnie na
naleœniki faszerowane ziemniakami
opowiada
Wies³awa G¹siorek. I jak siê
okazuje, klienci na dzieñ
dobry do nowego przysmaku
podeszli nader ostro¿nie. Bo
jak mówi jedna z w³aœcicielek, nadzienie by³o na tyle
nietypowe, ¿e smakosze musieli siê prze³amywaæ. Ale
jak siê prze³amali, to od razu
sta³y siê popularne. - Ostat-
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Rajdy terenowe
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Bar jest ciągle w tym samym miejscu, te same są też smaki

nio na topie s¹ naleœniki faszerowane szpinakiem. I co
dziwne, nawet ludzie, którzy
nie lubi¹ szpinaku, u nas jakoœ nie narzekaj¹ - opowiada pani Wies³awa.
A niektórzy klienci dodaj¹,
¿e w³aœnie dla tego ró¿nego
nadzienia zagl¹daj¹ do naleœnikarni. - Bo generalnie
jesteœmy przyzwyczajeni tylko do naleœników z serem
albo na s³odko, z d¿emem
albo owocami. A tu proszê, z
czym tylko siê zamarzy. Bo i
z miêsem, bo na s³odko, bo z
parówk¹, no w ka¿dym razie
jest w czym wybieraæ.
Mo¿na nawet zjeœæ naleœnika z tuñczykiem - mówi Andrzej Czarkowski, bywalec,
który najchêtniej zamawia
w³aœnie ruskie i tuñczykowe.
I dodaje, ¿e w okolicach
Bo¿ego Narodzenia wpada
na te z farszem z kapusty i
grzybów, a do tego zamawia
czerwony barszczyk. - No i
bywa, ¿e œwi¹teczne tak nie
smakuj¹, jak te tutaj - œmieje
siê znad talerza.

Bar jak dom babci

Od samego pocz¹tku te¿
nie zmienia siê wystrój baru.
Nikomu w Gorzowie raczej
nie
trzeba
opisywaæ
wygl¹du. Warto tylko zaznaczyæ, ¿e w wystroju zmienia
siê tylko jedno. Przybywa
starego fajansu na wysokich
pó³kach. Przy aran¿acji pomieszczenia pomóg³ Jerzy
G¹siorek,
m¹¿
pani
Wies³awy, znany gorzowski
artysta i wieloletni dyrektor
kiedyœ Biura Wystaw Artystycznych, dziœ Miejskiego
Oœrodka Sztuki. - A dlaczego
mia³by siê zmieniaæ wystrój?
Przecie¿ domy naszych
babæ te¿ siê nie zmienia³y,
przez lata by³y takie same.
No i my podobnie myœlimy mówi pani Wies³awa.
I dodaje, ¿e podobnie jak
babcie, „Bartosz” stawia na
jakoœæ. Bo tu zawsze wszystko jest œwie¿e i bardzo wysokiej jakoœci. No i do sukcesu
przyczynia siê te¿ sta³a ekipa. Jedna z pracownic pracuje tu ju¿ 32 lata, inne maj¹
po kilka lub kilkanaœcie lat
sta¿u. I to te¿ przek³ada siê
na sukces popularnego
miejsca. - Przychodz¹ do nas
klienci i mówi¹, ¿e choæ staraj¹ siê w domu przyrz¹dziæ
podobne nadzienie, to im nie
wychodzi. I wnuki ci¹gn¹ ich
do „Bartosza”. Ale i tak najfajniejsze s¹ ma³e dzieci, które z
prostot¹ deklaruj¹, ¿e takich
dobrych naleœników nigdy nie
jad³y a przecie¿ dzieci nie
k³ami¹ - mówi pani Wies³awa.
RENATA OCHWAT
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...POD ROZWAGĘ 

Umiera dzielnica
dzielnic!
Pytamy często o śródmieście naszego miasta, w którym umiera rodzinny handel.
W centrum prawie nie widać turystów, szczególnie zza Odry, jest brzydkie, niefunkcjonalne
i turystom nieprzyjazne. Wyjątek stanowi tu
bulwar wschodni, który jakby przez przypadek spełnił społeczne, ekonomiczne i turystyczne oczekiwania. Brakuje w śródmieściu miejsc parkingowych, a te nowoczesne i za ogromne pieniądze wybudowane przy
Filharmonii zlokalizowano nikomu nie po drodze – ciągle puste. Nie zmodernizowano w centrum miasta handlowych ciągów pieszych, nie zadbano o dobry i prosty dojazd i o to, aby lokalizacje handlu śródmiejskiego
były równie atrakcyjnie, jak galerie i hipermarkety. Wprowadzono wielkopowierzchniowe sklepy lecz lokalny handel nie dostał żadnego wsparcia.
Na wszystko brakuje pieniędzy, wpływy do budżetu marne. Było do przewidzenia, że małe sklepy w zaniedbanym centrum upadną. Setki rodzin
pozbawiono ich jedynego źródła utrzymania, w sytuacji katastrofalnego
rynku pracy nie będą miały z czego żyć, młodzi po prostu masowo emigrują, bo nie znajdują godnego zatrudnienia i nie mogą wykazać się
przedsiębiorczością na swoim. Mały rodzinny biznes ledwo co zaczął
funkcjonować, a już kapitał międzynarodowy sprowadziły go do stanu
wegetacji i często do upadku. Gorzów poddano hipermarketyzacji. Lokalizacja każdego nowego hipermarketu zawsze oznacza to samo: totalne
spustoszenie w rodzimej przedsiębiorczości, upadek handlu, a w ciągu
kilku lat wegetacja lub masowe bankructwa. Tak też się stało. (…)
O handel trzeba dbać nieustannie, a jak dba się w Gorzowie?
Przykładowo na ul. Kosynierów Gdyńskich – na odcinku tuż za rondem
w kierunku hotelu Mieszko miasto stawia zakaz zatrzymywania się,
mimo że pas pieszy jest poszerzony i możnaby stworzyć tam miejsca
parkingowe. Jeden niefortunnie postawiony znak zakazu skazuje handlowców na wegetację. Podobnie z ulicą Dworcową – zrobiono z niej jednokierunkową – po co? Nie lepiej było zmodernizować skrzyżowanie z
ul Sikorskiego, by usprawnić połączenie z Dworcową i dalej ze

Składową? Skazano sklepy przy Dworcowej na upadek. Z ul. Dzieci
Wrzesińskich w ulicę Łokietka, w kierunku Dąbrowskiego i dalej do centrum też nie wjedziemy, bo postawiono znak zakazu. Chodziło ponoć o
usprawnienie ruchu, ale nie wzięto pod uwagę, że te ulice komunikują
przyjezdnych z centrum Gorzowa i decydują o efekcie ekonomicznym
okolicznych handlowców. Oczywiście, niektóre ulice muszą być jednokierunkowe, ale czy wszystkie? Weźmy choćby Warszawską, która na
krótkim odcinku od III LO do Sikorskiego wcale nie musi być jednokierunkowa. Przecież po niewielkiej modernizacji moglibyśmy nią wjeżdżać
do centrum w sąsiedztwo Katedry. Przy Białym Kościółku należy wrócić
do pomysłu budowy ronda, które by komunikowało przyjezdnych z
całym śródmieściem i dawało możliwość wjazdu do centrum ze wszystkich kierunków.
Najgorzej ma przyjezdny nieznający miasta, trafiając choćby na Warszawską od ronda Santockiego – po kilkuset metrach mija Biały Kościółek i ląduje na osiedlu Widok, skąd reklamy zaprowadzą go prosto na
parking któregoś z hipermarketów lub po prostu, nie zatrzymując się, jedzie dalej. Jadąc z kierunku Gdańska, niezachęcony możliwością zaparkowania pojazdu, prawym pasem ul. Wybickiego na pewno wjedzie
prosto do Askany. Jest to klasyczny przypadek inżynierii powodującej,
świadomie lub nie, wyprowadzanie ruchu z centrum w kierunku wielkich
obiektów parkingowo-handlowych.
Brzmi to jak teoria spisku. Jakby to komuś pasowało, że śródmieście
umiera – mało atrakcyjne, nikt w nim nie chce czy nie może się zatrzymać, ulice jednokierunkowe wyprowadzą przyjezdnego wprost na parkingi centrów handlowych, a zatem nie pójdzie na zakupy w centrum
miasta, nie odwiedzi muzeum czy Katedry, nie wypije przysłowiowej
kawy i nie zostawi pieniędzy. Ale jak przyjezdny ma się poruszać w tym
jednokierunkowym labiryncie miasta?
Samochody osobowe to zmora XXI wieku, ale to też narzędzie pracy i
środek powszechnej komunikacji, a z tym trzeba umiejętnie żyć. Nie da
się samochodów wyeliminować i pozbyć zakazami wjazdu czy postoju.
Po prostu nieustannie należy zwiększać liczbę miejsc parkingowych
wszędzie, gdzie to tylko możliwe, a ulice jednokierunkowe ustalać tylko
tam, gdzie jest to konieczne. Trzeba pamiętać, że samochodem jedzie

...NADZIEJA DLA GORZOWA 

Był za długo
Myśląc o bilansie rządów Prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka, należy pamiętać o całym
szesnastoleciu. Na pewno w sumie jest to bilans pozytywny. Ale już nie na miarę obecnych
oczekiwań mieszkańców naszego Miasta. Ludzi, którzy stali się Europejczykami, którzy
często jeżdżą za granicę, którzy niemal na co dzień lub niewiele rzadziej
bywają w Berlinie, Frankfurcie, Londynie itp. I nie chodzi mi wcale o
sprawy wielkie w sensie inwestycji, nowych budowli, stadionów, bo te
były, nawet na wyrost. Chodzi mi o sprawy przyziemne. Coś, co się rzuca w oczy, chodząc po Gorzowie, to postępująca degradacja Miasta w
sensie fizycznym. Zapuszczona zieleń, odrapane budynki, katastrofalny
stan nawierzchni ulic, tramwaje czterdziestoletnie, dziwaczny układ komunikacyjny w centrum miasta, makabryła tzw. dominaty itd., itp.
Gorzowianom powoli odechciewało się żyć w naszym mieście. Każdy
z nas lubi czystość, porządek, przystrzyżone trawniki, równe jezdnie i
chodniki itp. Tego potrzeba jak powietrza. Kolejna sprawa to szkoła
wyższa z prawdziwego zdarzenia. O Akademii Gorzowskiej mówi się od
wieków. Zamiast ją tworzyć, obserwowaliśmy spór pomiędzy władzami
Miasta, pisząc eufemistycznie, a władzami uczelni, które tę Akademię
miały utworzyć. Od wielu lat nie posunęliśmy się do przodu w tej sprawie. A młodzi zamiast tu studiować, wyjeżdżali. Wracając na wakacje,
widzieli miasto, jak wyżej, i nie mieli żadnej ochoty tu wracać.
Dowodem takiego stanu był ranking ogłoszony w tygodniku „Polityka”,
na kilka dni przed wyborami, w którym Gorzów umieszczono na 52 miejscu, na 66, wśród dużych miast w Polsce. Ranking, w którym najważniejszym kryterium oceny władz miasta był komfort życia jego mieszkańców. Na dobitkę Zielona Góra, co dla nas szczególnie bolesne, w
tym rankingu znalazła się zdecydowanie wyżej, bo na 24 miejscu. I to
było zgodne z odczuciami mieszkańców i zapewne wielu wahających
się ten ranking przekonał, że tak dalej być nie może.
Symbolem z kolei oderwania od rzeczywistości, nie tyle samego Prezydenta, co jego ekipy, było upieranie się przy postawieniu szlabanu oddzielającego Filharmonię od Miasta. Na kilka interpelacji radnych w tej
sprawie, by szlaban usunąć, kierownictwo Miasta odpowiadało, że nie
jest to możliwe, gdyż samochody z miasta podjeżdżając pod Filharmonię pozostawiały na świeżym bruku ślady oleju, co psuło estetykę miejsca (tak dosłownie). Bruk był ważniejszy od mieszkańców, którzy musieli
dreptać ok. 150 metrów z parkingu do gmachu Filharmonii, najczęściej
w wizytowych strojach, bo tak się przecież chodzi do przybytku Muz.

●

przecież w kierunku śródmieścia potencjalny klient, od którego w znacznej części zależy rozwój handlu, gorzowskich przedsiębiorstw i kondycja finansowa miasta. Tenże zmechanizowany klient nie przeszkadza
swoim samochodem właścicielowi galerii, tam go przyjmą uprzejmie
choć za cenę biletu parkingowego. W śródmieściu taki klient, to zakała,
intruz i trzeba się go pozbyć jednokierunkową ulicą, wyprowadzając do
galerii handlowej albo hipermarketu i to tak, aby czasem nie mógł
gdzieś na jakimś rondzie lub łatwym objazdem wrócić pod któryś z
małych sklepików, pod kawiarenkę czy restaurację. Jeśli już udałoby mu
się wrócić do centrum, co graniczy z cudem, to cena biletu z parkomatu
zakupów mu nie ułatwi i kawy w gorzowskiej kawiarence nie wypije. Są
miasta, gdzie w sobotę za postój w śródmieściu się nie płaci.
Widzimy z wielkim smutkiem upadek małych i średnich sklepów odzieżowych i spożywczych, kawiarenek i restauracji i bolesny upadek
księgarń. Równocześnie widzimy wysyp agencji towarzyskich, sklepów
alkoholowych i z dopalaczami, pijalni piwa, ciucholandów, banków
zadłużających biedne społeczeństwo i aptek będących odzwierciedleniem zdrowotnej kondycji naszego społeczeństwa. Do tego dochodzi cała
patologia gorzowskiej transformacji, która nas pozbawiła dużych i solidnych przedsiębiorstw, które jeszcze niedawno były lokomotywami gorzowskiej gospodarki. Fundusze z UE za parę lat się skończą i co wtedy?
Żeby sensownie rozwiązać problem śródmieścia, należy zadbać o jego
kondycję finansową. Nasze śródmieście od dawana powinno być wielką
galerią handlową, szczególnie ul. Sikorskiego i Chrobrego. Tak na wzór
Piotrkowskiej w Łodzi, śródmieścia Nysy, starówki Torunia, Półwiejskiej i
starówki w Poznaniu czy centrum Gniezna. Jest z czego i od kogo brać
przykłady. Skąd pieniądze na rozruch? Będzie nowa perspektywa funduszy UE, trzeba już się przygotować. Wiele zadań robić etapami i konsekwentnie dążyć do zamierzonego celu, rozłożyć w czasie. Społeczeństwo
zrozumie, tylko uczciwie trzeba Mu to powiedzieć i dać nadzieję. (…)
AUGUSTYN WIERNICKI

czytaj
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cały tekst na www.echogorzowa.pl

...PATRZĘ NA MOJE MIASTO 
Do tego dochodził obraz Prezydenta skonfliktowanego z Radą Miasta.
I nie istotne, po czyjej stronie leżała wina za taki stan rzeczy. Chociaż
wydaje się mało prawdopodobne, by zawsze rację miał ten jeden (Prezydent) a 25 (Rada) racji nie miało.
Na koniec, kiedy Prezydent praktycznie już poległ, osinowym/osikowym kołkiem, niczym wampira, przebili go towarzysze z lewicy,
zgłaszając na ostatniej sesji Rady, tuż przed wyborami, wysoce krytyczną wobec niego uchwałę o stanie dróg, jezdni i chodników w
mieście. Przypomnę, że ta sama lewica umieściła p. Prezydenta na
pierwszym miejscu swojej listy w wyborach do Sejmiku, który to mandat
zresztą jako jedyny z ich listy zdobył. Cóż, takie są zwyczaje na lewicy,
czym Prezydent nie powinien być zaskoczony.
Kończąc ten wątek, jestem przekonany jednak że już niedługo mieszkańcy Gorzowa z sentymentem będą wspominać Prezydenta Jędrzejczaka. Jako „swojego chłopa”, człowieka wielu talentów, ze swadą przemawiającego, rzeczywistego budowniczego naszego miasta, ale który
był po prostu „za długo”. Także jako straszliwie skrzywdzonego przez
wymiar sprawiedliwości. Najpierw przez postawienie mu absurdalnych
zarzutów, następnie skazanego w I instancji, oczywiście niesłusznym
wyrokiem (wstyd gorzowska Temido!). Na szczęście są jeszcze sędziowie w Szczecinie.
Samokrytycznie przyznaję, iż także i ja ponoszę część odpowiedzialności za tę porażkę. Przez zdecydowaną część ostatniej kadencji
byłem w klubie go popierającym. Nie żałowałem decyzji o wstąpieniu
do tego klubu, gdyż po trzech kadencjach widziałem dokonania
Jędrzejczaka, a także uważałem, iż należy mu się wsparcie w jego
trudnej wtedy sytuacji prawnej. Uczestnicząc, z racji zawodu, w jego
procesie (chociaż nie byłem jego obrońcą) dostrzegałem niesprawiedliwość oskarżenia i niewinność Prezydenta. Odszedłem z jego klubu w
momencie, w którym został (praktycznie) oczyszczony z zarzutów,
widząc, że sprawy idą w złym kierunku. A klub „Nadzieja dla Gorzowa”,
który już na początku miał minimalny wpływ na Prezydenta, przy końcu
kadencji wpływu już nie miał żadnego. Nie uważałem więc, że muszę
trwać na posterunku do końca, kiedy „Titanic” tonął, tym bardziej, że
nie ja byłem jego kapitanem
Nowy Prezydent ma do zapisania czystą kartę. Ma wielką szansę,
tym bardziej, że na razie niczym sobie nie zasłużył na tak olbrzymi kredyt zaufania. Władza została mu podana na tacy. Oby tej szansy nie
zmarnował. Oby wykorzystał entuzjazm obywatelskiego ruchu, który go
wyniósł do władzy, a także chęć współpracy, jaką żywią na pewno
wszyscy członkowie nowej Rady.
JERZY WIERCHOWICZ

Nie zmarnować
tej szansy
Nie dość, że uniknęliśmy czarnego scenariusza, to jeszcze otwierają się wspaniałe
perspektywy dla naszego miasta. Nie zmarnujmy tej szansy. Fantastyczne rozstrzygnięcie w tych wyborach daje szansę na skuteczną władzę oraz otwiera możliwości porozumienia i współpracy.
Nie koncentrujmy się na tym, co nas różni, ale co wspólnie możemy
zrobić dla mieszkańców.
Oczywiście gratuluję panu Jackowu Wójcickiemu, Prezydentowi
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, bardzo wyraźnego, jednoznacznego zwycięstwa w tych wyborach. Najciekawsze jest to połączenie w
Radzie Miasta - świeżości i entuzjazmu z doświadczeniem i powściągliwością. To może dać niezwykle dobre rezultaty. Wszystko zależy, jak zwykle, od konkretnych ludzi. Przyjmując wypowiadane
słowa nowego lidera naszego miasta poważnie, jeżeli to tylko możliwe, budujmy wielką koalicję dla miasta i mieszkańców. Nie widzę
żadnych powodów i argumentów, żeby tego nie robić. 150% energii
skierujmy na wykorzystywanie szans naszego miasta i na rozwiązywanie konkretnych problemów.
MIROSŁAW RAWA

< Blogi na echogorzowa.pl

Na portalu echogorzowa.pl swoje blogi prowadzi wielu
znanych gorzowian. Oprócz tych zaprezentowanych 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.
Tutaj prezentujemy tylko skromną cząstkę tekstów, jakie
do tej pory opublikowali nasi blogerzy, którzy piszą na
różne tematy, kiedy tylko chcą, co sprawia, że jedni piszą
częściej, inni rzadziej, ale piszą pod swoim nazwiskiem
i zawsze na temat.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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...MOJE IRYTACJE I FASCYNACJE 

Landsberska opowieść
o pradziadku
Ma to miasto jedną fantastyczną rzecz, którą
chwalą jak kraj między rzekami długi i szeroki.
A są to modelowe, wzorcowe, wręcz przyjazne kontakty z byłymi mieszkańcami. A nie
wszędzie tak jest. Piszę to na kanwie tego co
się całkiem niedawno w książnicy wojewódzkiej wydarzyło. Otóż Wolfhart Paucksch opowiadał tam o swoim pradziadku i jego firmie, czyli
Johannie Hermanie Pauckschu i jego zakładach budowy maszyn, jednej z największych, bodaj największej fabryce w przedwojennym Landsbergu. Hermann Paucksch to twórca fabrykanckiej potęgi, ale i budowniczy Zawarciańskiego Zameczku, czyli do niedawna siedziby
Grodzkiego Domu Kultury, o który pieczołowicie należy zadbać i mam
nadzieję, że to się stanie, ale też twórca opieki socjalnej, którą w niebywały, jak na tamte czasy sposób, otoczył swoich ludzi właśnie ten
światły i głęboko mądry pracodawca.
I choćby już to, że kolejny potomek kolejnego fabrykanta wygłosił
wykład o swoim antenacie, jest niezwykłe i godne chwalenia pod niebiosa. Bo zwyczajnie rzadko się zdarza, w skali zresztą całego kraju,
aby takie kontakty byłych mieszkańców trwały, i aby ich potomkowie po
latach wspominali ich w publicznych instytucjach. Bo raczej zapomina
się o tych ludziach, albo niechętnie pamięta, bo przecież cały czas pokutuje dziwaczne przekonanie, że być może Niemcy zechcą tu wrócić i
coś tam zabrać.
Trzeba i należy pamiętać, że takie modelowe kontakty budowane
były od wielu lat. Zaczęły się w latach 70. ubiegłego wieku dzięki
Hansowi Beske, który dołożył wielu starań, aby jednak wrócić do rodzinnego miasta, choć klimat wcale nie był sprzyjający. Potem zmienił się system i kontakty stały się możliwe i ówczesne władze wykorzystały tę szansę. Zapraszały ziomków do udziału w miejskich uroczystościach, dość przypomnieć odsłonięcie Pauckschmarie,
fontanny kobiety z wiadrami, wspólnym polsko-niemieckim wysiłkiem
odtworzonej pieczołowicie przez gorzowską rzeźbiarkę Zofię Bilinską.
Dość przypomnieć Dni Pamięci i Pojednania obchodzone każdego 30
stycznia, dość wspomnieć kontakty na płaszczyźnie kultury czy nawet

...RACJE, AKCJE I REAKCJE 
na płaszczyznach prywatnych. No marzenie taka sytuacja. I nam się to
tu w mieście nad trzema rzekami zwyczajnie udało.
A przecież kontakty biblioteki z wnukami byłych fabrykantów to nie jeden ślad. Takie uskutecznia też Muzeum Lubuskie. Bo przecież utrzymuje przyjazne związki z panią Carlą Mueller, wnuczką Gustwa
Schroedera, budowniczego siedziby muzeum, też gorzowskiego fabrykanta. Pani Carla jest na co dzień w muzeum. I za każdym razem powtarza, że to szczęście widzieć rodzinny dom tak zadbanym. Dzięki potomkom Schroedera muzeum wzbogaciło się i wzbogaca o cenne
przedmioty, bo związane z rodziną fundatora. W tym mój ulubiony
obiekt, cudnej urody zestaw śniadaniowy, który można podziwiać na
parterze budynku, a który ja planowałam jakiś czas temu zwyczajnie
ukraść, ale durny pomysł wywietrzał mi z głowy - żart naturalnie, ale ile
razy w muzeum jestem, to idę sobie pogapić się przepiękny porcelanowy komplecik.
A warto tu powiedzieć, że podobnych kontaktów z byłymi mieszkańcami nie ma Szczecin, gdzie ciągle niewygodnie jest mówić o niemieckich korzeniach miasta, o czym za każdym razem mówią goście z
tego miasta zaprzyjaźnieni z gorzowskim placówkami kulturalnymi i badawczymi. Dość wspomnieć, że jeszcze rok temu w Winnym Grodzie
obchodzono Dzień Powrotu do Macierzy, i ja zawsze przy takich okazjach się zastanawiałam, kto i jaki powrót do jakiej Macierzy obchodzi.
Bo ze zwykłej logiki mi wychodziło i nadal wychodzi (choć akurat z tej
dziedziny mózgowej aktywności to ja raczej marna jestem), że to Niemcy powinni takie święto obchodzić, a nie osiedleńcy, którzy po II wojnie zamieszkali w Grünebergu. Taki paradoks.
Co więcej, po latach udało się wiele wspólnych pamiątkowych kamieni i pomników ustawić na cmentarzach mniejszych miejscowości w
okolicy miasta na siedmiu wzgórzach ustawić. A co wcale łatwe nie
było, bo w mniejszych dziurkach opór społecznej materii był znacznie
większy niż w mieście wielkim i pięknym, jak do znudzenia powtarza mi
przemiła znajoma w nadziei, że ja też w ten miraż uwierzę. Choć teraz
może i ono się stanie piękne, jak je nowa władza dość poważnie wysprząta.
No jednym słowem dobrze i normalnie się dzieje, bo tylko w taki sposób można uporać się z ogromem win i żalów po obu stronach, jednak
z akcentem przewagi win po tej drugiej stronie, niestety.
RENATA OCHWAT
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Mój kawałek muru
berlińskiego
Właściwie to już od pierwszych dni listopada 1989 roku siedziałem w Berlinie.
Henio, czyli „Łysy” z Gorzowa do Berlina
zachodniego mnie przywiózł, łóżko polowe
w mieszkaniu rozstawił i kazał czekać. Mur
zaraz padnie. No to czekałem, pod mur codziennie biegałem i obserwowałem jak setki, a później tysiące obywateli świata mur od
strony „wolnej” chciało rozebrać. „Łysy” do pracy chodzić musiał
.W Senacie był zatrudniony, a jako mężczyzna sprawny i młody
wraz z grupą urzędników prawdziwe pieniądze po dzielnicach berlińskich rozwoził.
Codziennie na mocy ustaleń pomiędzy NRD i NRF setki starych
ludzi przechodziło przejściami pomiędzy wrogimi częściami miasta. W odwiedziny. Po latach. Kwitła miłość rodzinna, nie bez znaczenia była też w niektórych przypadkach pazerność enerdowców.100 marek zachodnich na głowę Senat dawał, a to był solidny
zastrzyk gotówki. Widziałem na przejściu na dworcu przy Friedrichstrasse staruszka, którego enerdowska rodzina do barierki doprowadziła, a z zachodniej strony rodzinka za laskę delikwenta
wciągała. Taka była przemożna chęć zdobycia DM. Z powrotem
było nie lepiej. Babcia musiała przejść parę metrów przez zrobioną już lukę w murze na Potsdamer Platz. Żeby było śmieszniej,
Plac był wtedy gigantyczną łąką, na której kozy się pasły. Napięcie, jakie towarzyszyło jej przejściu, pamiętam do dziś. Padła
dopiero w ramiona wschodnioniemieckiej rodziny, ale reklamówki
ogromne od ALDIEGO - doniosła.
Dni mijały, olbrzymie rusztowania dla kamer TV przy Bramie
Brandenburskiej mokły w deszczu, a władze negocjowały. Zachodnie, żeby jak najmniej bolało połączenie, wschodnie, jak uratować tyłki partyjnych aparatczyków i bandziorów ze Stasi. Czekałem, ale robić to było co. Mur, głównie na odcinku od Placu Poczdamskiego do prawie samej Bramy oblepiony był turystami z
całego świata. I wszyscy kuli. Kilofy, dłuta i młoty. Na murze
żołnierze NRD, a pod murem podcinają ich „kujony”. Całkiem
sprawny byłem, to i pomagałem kuć. Babulka jakaś w wieku, jaki
mam teraz, pracowicie próbowała śrubokrętem chociaż

●

kawałeczek odłupać. Cholera - Polka. „Dla córeczki mój kochany,
dla córeczki”. No to kułem. Po dwóch dniach skonstatowałem, że
muskuły mi rosną, czas leci, a ja nie mam żadnego kamienia. I jakoś bez narzędzi pod murem byłem. ”Angola” zobaczyłem.
Pięknie był zbudowany, opalony i z gustem ubrany. A sprzęt jaki!
Najwyższej niemieckiej klasy majzel i młotek . Sam tylko jakiś taki
delikatny. Dawaj sprzęt! Kułem, kułem na styku dwóch płyt, beton
twardy jak na nadbrzeżach portowych, a kamieni pomalowanych
nie przybywa. Miejscowe dzieciaki, Niemki, jakieś Azjatki. Wszyscy moje kamienie, ciężką pracą odkute zbierają. A „poszli wy”, bo
STASI zawołam. Na sam dźwięk STASI uciekli. Resztę kamieni do
kieszeni i z „Angolem” do parku zapalić. Miał tylko skręty, miły był
i żeby był heteroseksualny, to nawet kumplami mogliśmy zostać.
Do niedzieli pamiętam wytrzymałem. W poniedziałek musiałem
być w pracy. Niemiaszki tam i z powrotem łażą, po stówie zbierają, mur stoi, a ja muszę do roboty. Pociąg do Frankfurtu i biegiem do przejścia na most. Za godzinę mam ostatni autobus do
Gorzowa. Na przejściu pusto, a w niemieckiej budce granicznej
starszy Niemiec je kolację i ma mnie głęboko w... Po niemiecku
umiem tylko hande hoch, a ,gut, to jak mam mu wytłumaczyć, że
mi się spieszy. Do dziś pamiętam, że ze słoiczka żarł sałatkę warzywną. Na oko trochę za dużo marchewki było. Za słodka musiała być. Moja Basia lepszą robi. Stoję, czekam. Nic. Kurteczkę
do figury miałem, zimny wiatr gwiżdże jak w Kazachstanie, a ten
je i autobus zaraz odjedzie. Koszmar.
I wtedy wyjąłem z kieszeni kolorowe odłamki muru. Tak sobie,
żeby pooglądać. Zobaczył je .Oczy na szypułkach mu wyszły.
Poznał je. A może sam przed laty ten mur stawiał? Na migi pokazałem, że ja mu kamyczek, a on mnie do ojczyzny puści. Dałem.
Pokazał, że za dwa. Cholera, pazerny szkop. Dałem. Już, już barierkę otwierał i jakaś Gerta mu się przypomniała, czego nie
omieszkał mi powiedzieć. A masz ty ...Biegiem na dworzec.
Zdążyłem na autobus i to tylko po to, żeby za parę dni znowu do
Berlina wrócić na oficjalne uroczystości. Szaleńcza była ta
późniejsza wizyta, ale tego nie opiszę, bo jednym z niezapomnianych przeżyć był koncert Mścisława Roztropowicza w załomie
muru berlińskiego, a tego wielkie serce drobnej Renatki Ochwat
może nie wytrzymać.
PIOTR STEBLIN KAMIÑSKI

Gorzów – miasto
moje, twoje, nasze
Przyznaję, nie jestem rodowitym gorzowianinem. Takich przybyszy jak ja, w 130-tysięcznej populacji gorzowian jest zapewne
całkiem sporo. Każdy z nas, „przyszywanych
gorzowiaków”, musiał po swojemu budować
osobiste relacje z miastem, gromadzić emocje i przeżycia, które stały
się z czasem podstawą lokalnego patriotyzmu. To długi i mozolny proces, tym cięższy że trafiłem tu już jako dorosły i ukształtowany facet.
Zawsze czułem się uboższy od swoich gorzowskich przyjaciół o
wszystkie ich doznania i wspomnienia z dzieciństwa, z zazdrością
słuchałem rozmów kolegów z jednego podwórka połączonych wspólnotą szkolnej ławy, pierwszych wzruszeń i przygód. Miałem, co prawda
i ja swoją Arkadię dzieciństwa, ale opuściłem ją przed laty, a koledzy z
podwórka rozpierzchli się gdzieś po świecie.
Budowanie swej gorzowskiej tożsamości rozpoczynałem tak jak pionierzy z roku 1945, od nauki poruszania się w nieznanym labiryncie
ulic. Potem przyszedł czas poznawania ludzi tu żyjących, bo przecież
miasto to ludzie. Gorzów zawsze miał tę niespotykaną wszędzie cechę
- akceptacji i szybkiej asymilacji ludzi z zewnątrz, obcy bardzo szybko
stawali się swoi. Pewnie wynikało to z tradycji miasta, którego społeczność stanowili wędrowcy z różnych stron świata, repatrianci „zza
Buga”, przesiedleńcy z Akcji Wisła, pierwszy kolejarski zaciąg z wielkopolskiego Wągrowca, Romowie, dla których to miasto stało się przystanią dla ich taborów.
Ulepienie tych wszystkich ludzi różniących się właściwie wszystkim,
od wierzeń religijnych poczynając, a na obyczajach i upodobaniach kulinarnych kończąc, to pasjonujący proces socjologiczny i materiał na
wielowątkową powieść.
Problemem dla wszystkich przybyszy, i tych z roku 1945, i tych którzy
przyjechali tutaj zwabieni ofertą zatrudnienia w powstających wielkich
zakładach produkcyjnych, i tych z wojewódzkiego zaciągu roku 1975,
czy tych, którzy postanowili swą edukację odbyć w renomowanych gorzowskich ogólniakach było oswojenie miasta, tak by można je uznać
za swoje. Najtrudniej było zaraz po wojnie, gdy miasto było zrujnowane
nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim zostało kompletnie pozbawione jakichkolwiek cech szczególnych, takich które mogłoby być jakimś
znakiem rozpoznawczym, tak jak dla poznaniaków jest ich
oszczędność, dla warszawiaków etos powstania i stołeczności, a dla
Krakowa magia cudownego miasta o wielkiej historii. Stąd właśnie
biorą te często rozpaczliwe próby określenia „gorzowskowości”, co jednak okazuje się ułudą i poszukiwaniem nieistniejącego jednorożca.
Dlatego puchniemy z dumy, gdy „rycerze czarnego toru” (to poetyka
sportowych sprawozdawców) zdobywają tytuł krajowego mistrza, cieszymy się z sukcesów gorzowskich rodaków, choć ich sukcesy zawodowe i artystyczne to najczęściej wynikają wyłącznie z ich pracy i talentu.
Chyba jednak nie można mówić o gorzowskim genius loci, który mógłby
przyczynić się do osiągnięć Krystyny Prońko, Kazimierza Marcinkiewicza, Katarzyny Zawidzkiej, czy wielu innych naszych krajan, którym powidło się w wielkim świecie. Fakt, że w ich życiorysach został odnotowany kiedyś gorzowski adres nie miał zwykle żadnego związku z ich karierą.
Zbyt często nękał nas kompleks prowincjonalnego miasta położonego gdzieś tam na dzikim zachodzie, kiepsko skomunikowanego z
resztą kraju, a w dodatku bezczelnie wykorzystywanego i eksploatowanego niczym afrykańska kolonia przez cwanych sąsiadów z południa.
Pojawiły się jednak oznaki zmiany sposobu myślenia o naszych gorzowskich sprawach. Coraz częściej i powszechniej staramy się inspirować przeszłością naszego miasta, również tymi latami, gdy Gorzów
był Landsbergiem am Warthe, szukając w historii powodów do dumy,
że właśnie tutaj znaleźliśmy swoje miasto na ziemi. Piękna wystawa
starych fotogramów przygotowana przez Alinę Czyżewską i jej przyjaciół, stała ekspozycja w spichlerzu pokazująca widoki z przedwojennego Gorzowa pokazuje walory pięknego, klimatycznego, pełnego zieleni
i urokliwych zakątków miasta. Tak się złożyło, że w tym samym czasie
wpadły mi w ręce dwa piękne wydawnictwa o niedawnej przeszłości
Gorzowa, wydany w roku 2012 zbiór prywatnych fotografii gorzowian i
tak właśnie zatytułowany „Z albumu gorzowian” oraz pachnący
świeżością album wydany z okazji „100 lat Parku Róż”.
Ze starych fotografii uśmiechają się do nas mieszkańcy zarówno
Landsberga, jak Gorzowa lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Ten
uśmiech to nie tylko poza na potrzeby fotografa, mam wrażenie iż
przez ten uśmiech przebija radość z życia w tym mieście, umiłowanie
Heimatu, ale także i małej ojczyzny. To wspaniale przesłanie dla potomnych; cieszmy się swoim miastem, kochajmy jego piękne zakątki i
ulubione miejsca. Nauczmy się uśmiechać tak jak to robili nasi rodzice,
dziadkowie, czy też starzy landsberczycy. To nie tani sentymentalizm,
to raczej życiowa filozofia, którą winniśmy się kierować w tych niełatwych czasach. Może nam to wyjść tylko na dobre.
JERZY KUŁACZKOWSKI
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Żużel: Bankructwo zajrzało w oczy
Po zakoñczeniu sezonu ¿u¿lowego w 2000 roku w gorzowskim klubie pojawi³o siê pytanie, co dalej? Pytanie z pozoru ³atwe, gorzej by³o
z odpowiedzi¹. Tak naprawdê znów wszystko rozbija³o siê o pieni¹dze.

fot. Archiwum

Przez kolejnych kilka miesiêcy trwa³o rozliczanie siê z
zawodnikami, dzia³acze
nie ukrywali, ¿e borykaj¹
siê z rosn¹cymi d³ugami
siêgaj¹cymi blisko dwóch
milionów z³otych. Po raz
pier wszy bankructwo tak
na powa¿nie zajrza³o gorzowskiemu ¿u¿lowi w oczy.
¯eby ratowaæ dru¿ynê, koniecznym by³o zwrócenie siê
o pomoc do w³adz miasta.
Na wniosek Rady Miasta w
trybie alarmowym klub otrzyma³ 600-tysiêczna dotacjê z
bud¿etu. Pojawi³ siê jednak
problem z przelaniem pieniêdzy, a sezon w³aœnie rusza³. W proteœcie na opiesza³oœæ miejskich urzêdników wiceprezesi Jerzy
Synowiec i Zbigniew Woziñski podali siê do dymisji.
Gdy pieni¹dze znalaz³y siê
na klubowym koncie, obaj
cofnêli decyzje. Potem z t¹
dotacj¹ namno¿y³o siê wiele
innych k³opotów. Do akcji
wkroczy³ nawet prokurator,
uznaj¹c, ¿e nie zosta³a ona
wydana
zgodnie
z
obowi¹zuj¹cym prawem administracyjnym. Po zakoñczeniu œledztwa skierowano sprawê do s¹du, a
winnymi okazali siê miejscy
urzêdnicy zajmuj¹cy siê rozliczeniem dotacji. Klub zosta³
ponadto zobowi¹zany do oddania pieniêdzy, a co za tym
sz³o, nie móg³ wystêpowaæ
przez kolejne lata o nowe
œrodki publiczne (…)
W rundzie zasadniczej gorzowianie zajêli trzeci¹ pozycjê,
ale
w
rundzie
fina³owej, gdzie walczono ju¿
o medale, zawodnikom Pergo zabrak³o determinacji i,
poza œwietnym wystêpem
przeciw torunianom na w³asnym torze (wygrana 53:37),
w pozosta³ych potyczkach
jeŸdzili tak, jakby nie do
koñca wierzyli we w³asne
mo¿liwoœci. Nie zawsze potrafili te¿ w³aœciwie przygotowaæ siê sprzêtowo. St¹d na
finiszu przegrali bój o br¹zowy
„kr¹¿ek” z Poloni¹ Bydgoszcz,
choæ w bezpoœrednich meczach byli lepsi. W ca³ym sezonie ligowym Pergo na 20 rozegranych spotkañ dziewiêæ
rozstrzygnê³o na swoj¹ korzyœæ, jedno zremisowa³o i ponios³o dziesiêæ pora¿ek. I podobnie jak rok wczeœniej, nasi
zawodnicy ponieœli za du¿o
przegranych niewielk¹ ró¿nic¹
punktow¹. Owszem, zdarza³y
siê spotkania, które Stal
przegrywa³a
w
wyniku
choæby kontrowersyjnych decyzji arbitrów, ale w niektórych pojedynkach gorzowscy
zawodnicy oddawali rywalom zwyciêstwo na w³asne
¿yczenie.

fot. Archiwum

Gorzowscy kibice nie pozostali obojętni na informację o wycofaniu drużyny z rywalizacji
ligowej. Pod katedrą rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją do władz miasta o ratowanie
żużla nad Wartą.

Pod szyldem Pergo gorzowscy żużlowcy startowali przez pięć sezonów, do 2001 roku. Na
zdjęciu drużyna wicemistrzów Polski z 1997 roku. Stoją od lewej: Sylwester Moskwiak,
Mariusz Staszewski, Piotr Świst, Tony Rickardsson, Zenon Plech (trener) i Les Gondor (prezes). Klęczą od lewej: Paweł Nizioł, Robert Flis, Piotr Paluch i Tomasz Bajerski

Pomimo braku medalu, który by³ na wyci¹gniêcie rêki,
zadowolony z przebiegu sezonu by³ prezes Les Gondor, który w mediach mówi³,
i¿ dziêki zaanga¿owaniu
wielu ludzi uda³o siê przetrwaæ jeden z najtrudniejszych okresów nadwarciañskiego speedwaya. Powiedzia³ wprost, ¿e to cud, i¿
maj¹c pustki w klubowej kasie, uda³o siê zajœæ tak daleko. Zw³aszcza ¿e w opinii fachowców dru¿yna mia³a walczyæ o utrzymanie siê w
ekstralidze, a nie o miejsce
na podium (…).
I znowu ledwo wstawiono
do warsztatów motocykle, a
w œrodowisku sportowym
Gorzowa pojawi³o siê pytanie: co dalej? Sytuacja finansowa klubu sta³a siê ju¿ tak
dramatyczna, ¿e brakowa³o
pieniêdzy na codzienn¹
dzia³alnoœæ. Nie mówi¹c o
rosn¹cych d³ugach. Jeszcze

w paŸdzierniku prezes Gondor twierdzi³, ¿e nie bêdzie
powtórki b³êdu z minionego
roku, kiedy to tu¿ przed rozpoczêciem rozgrywek okaza³o siê, ¿e brakuje pieniêdzy na wszystko. Nawet
na przygotowanie sprzêtu.
Przyzna³ te¿, ¿e rewolucyjnych zmian nie nale¿y siê
spodziewaæ, bowiem klubu
nie staæ na kontraktowanie
gwiazd. Z drugiej strony
uwa¿a³, ¿e posiadany potencja³ kadrowy jest ci¹gle ciekawy i trzeba w tych ¿u¿lowców inwestowaæ, dawaæ im
szansê.
Te s³owa prezesa mo¿e nie
napawa³y wielkim optymizmem, ale pozwoli³y kibicom
na spokojne udanie siê na
¿u¿lowe wakacje. Nie trwa³y
one d³ugo. Kiedy na dobre
wyp³ynê³a sprawa Ÿle rozliczonej dotacji otrzymanej na
pocz¹tku roku z bud¿etu
miasta, sta³o siê jasne, ¿e

klub znalaz³ siê w dramatycznej sytuacji. 29 listopada w
godzinach nocnych (!) zarz¹d
Stali podj¹³ decyzjê o wycofaniu zespo³u z ekstraligowych
rozgrywek w sezonie 2002,
argumentuj¹c decyzjê utrat¹
p³ynnoœci finansowej i brakiem perspektyw na dalsze
pozyskiwanie œrodków na
dzia³alnoœæ sportow¹. Jednoczeœnie na listê transferow¹
wystawiono wszystkich zawodników bez wa¿nych kontraktów. I to za wyj¹tkowo atrakcyjne kwoty odstêpnego.
Przyk³adowo Piotr Œwist trafi³ na listê ze stawk¹ zaledwie
75 tys. z³otych, Rafa³ Okoniewski tylko za 50 tys., a
Mariusz Staszewski za 30
tys. z³otych. Woln¹ rêkê w
poszukiwaniu nowego pracodawcy otrzyma³ równie¿ Jason Crump, który mia³
wa¿ny kontrakt z Pergo.
Za³amany informacj¹ o wycofaniu stalowców z ligi by³

nie¿yj¹cy ju¿ Aleksander Ilnicki, cz³owiek-legenda gorzowskiego
speedwaya.
Przez kilkadziesi¹t lat by³ kierownikiem stadionu i szefem
organizacji imprez. W rozmowie ze mn¹ nie kry³ ¿alu i rozczarowania.
- Wszystko ma kiedyœ swój
koniec - zacz¹³ ze smutkiem.
- Uwa¿am, ¿e wina obecnych
k³opotów ca³ego ¿u¿la w Polsce le¿y g³ównie po stronie
dzia³aczy, a w przypadku Gorzowa tak¿e po stronie radnych. Ludzie narzekaj¹, ¿e
zawodnicy wyciskaj¹ z klubu
tyle pieniêdzy, ile siê da. Zgoda, zarabiaj¹ oni stanowczo
za du¿o do obecnych mo¿liwoœci finansowych gospodarki kraju, ale kto im daje te pieni¹dze, kto wreszcie podbija
bêbenek ¿¹dañ? Jeœli Rickardsson nagle uciek³ z Gorzowa do Gdañska, to nie dlatego, ¿e morskie powietrze jest
zdrowsze, ale dlatego, ¿e
gdañszczanie zdecydowanie
przebili stawki proponowane
przez Pergo. Potem jeszcze
wiêcej Szwedowi dali torunianie. A dlaczego Œwist nagle
wyjecha³ do Rzeszowa?
Przyk³ady te mo¿na mno¿yæ,
ale wszyscy je doskonale
znaj¹. Natomiast radni powinni zrozumieæ, ¿e nale¿y
wspieraæ spo³eczne inicjatywy wzbudzaj¹ce szerokie zainteresowanie mieszkañców.
Jeœli s¹ pieni¹dze na kulturê,
to i powinny byæ na sport, w
tym na ¿u¿el - stwierdzi³.
Oburzony stanowiskiem
zarz¹du klubu by³ Stanis³aw
Pieñkowski,
wieloletni
dzia³acz klubu i znany sêdzia
¿u¿lowy. Kiedy do niego zadzwoni³em w ostatni dzieñ listopada w 2001 roku, w pierwszej chwili powiedzia³, ¿e nie
wie, jak skomentowaæ decyzjê dzia³aczy podjêt¹ bez
udzia³u szerszego grona ludzi, którym na sercu le¿y
dobro tego sportu.
- Dlaczego o tak wa¿nej
sprawie decyduje kilka osób?
- zapyta³ retorycznie. - Jeœli
dzia³acze klubu uznali, ¿e wyczerpali mo¿liwoœci w pozyskiwaniu œrodków, powinni
najpierw powiedzieæ o tym
przy otwartej kurtynie, a nie
sami podejmowaæ decyzjê,
która wzbudza ogromne zaskoczenie. Przez kilka ostatnich lat jeden z panów prezesów obra¿a³ inne osoby ze
œrodowiska sportowego, a
dzisiaj zamiast przyznaæ siê
do pope³nionych b³êdów i wykazaæ skruchê, przyk³ada
rêkê do likwidacji czegoœ, co
kilka pokoleñ budowa³o przez
ponad 50 lat. Chcê wierzyæ,
¿e to tylko sen, bo je¿eli rzeczywiœcie dru¿yna nie przyst¹pi do rozgrywek, wtedy

przez 15-20 lat Gorzów nie
odbuduje ¿u¿la - doda³.
Zaskoczenie zwi¹zane z
decyzj¹ Pergo wywo³a³o szok
nie tylko w Gorzowie. Pamiêtam, ¿e kiedy zadzwoni³em z t¹ informacj¹ do Adama Zaj¹ca, redaktora naczelnego „Tygodnika ¯u¿lowego”,
ten od razu powiedzia³, i¿ nie
wyobra¿a sobie, aby gorzowscy ¿u¿lowcy nie wyst¹pili
w przysz³ym roku w ekstralidze.
- Czasami mam wra¿enie,
¿e dzia³acze Pergo zachowuj¹ siê jak obra¿one panienki, które radykalnymi decyzjami chc¹ wymusiæ na lokalnym otoczeniu zdobycie
funduszy na dzia³alnoœæ klubu, zamiast samemu wzi¹æ
siê do ciê¿kiej pracy - stwierdzi³.
W ocenie by³ego trenera
Stali (tak¿e nie¿yj¹cego ju¿)
Jerzego Kniazia przyk³ad
problemów finansowych gorzowskiego klubu œwiadczy³,
i¿ œrodowisko ¿u¿lowe dosz³o
do granicy, po przekroczeniu
której istnienie profesjonalnego ¿u¿la w Polsce zosta³o zagro¿one.
- Nie mogê uwierzyæ, ¿e
Pergo wycofuje siê z rozgrywek. Dla mnie Gorzów zawsze znaczy³ w ¿u¿lu coœ
wiêcej ni¿ tylko jeden z wielu
oœrodków. Ale z drugiej strony doszliœmy ju¿ do absurdów, gdy¿ ¿u¿lowcy ¿¹daj¹
astronomicznych kwot, a
dzia³acze im je daj¹. Bo za
wszelk¹ cenê dzia³acze chc¹
siê ratowaæ, co prowadzi w
efekcie do ruiny. Gdyby ode
mnie zale¿a³o, nigdy nie
p³aci³bym zawodnikom za
podpisywanie kontraktów.
Oferowa³bym im dobre stawki
za zdobyte punkty - powiedzia³.
Czy¿by wielki ¿u¿el mia³ naprawdê znikn¹æ z nadwarciañskiego krajobrazu? - zastanawiali siê kibice, którzy
zostali pora¿eni informacj¹
podan¹ przez media. Nawet
zakochany bez umiaru w futbolu „Przegl¹d Sportowy”
uzna³ wiadomoœæ z Gorzowa
za jedn¹ z najwa¿niejszych i
artyku³ pod wiele mówi¹cym
tytu³em „To nie blef” zamieœci³
na drugiej stronie. Nie takiej
jednak promocji chcieli
¿u¿lowcy siedmiokrotnych
dru¿ynowych mistrzów Polski…
ROBERT BOROWY

Od redakcji: Jest to fragment ksi¹¿ki ,,¯u¿el nad
Wart¹ 1990-2014’’, która
wkrótce ma byæ wydana
przez WiMBP przy udziale
KS Stal Gorzów. Ksi¹¿ka
bêdzie do nabycia w sklepie
klubowym w Nova Park
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Gorzów jak Nowy Jork i cztery bisy
To siê nie zdarza, aby gwiazda i to takiego formatu, jak Thomas Hampson, bisowa³a a¿ cztery razy i takie mi³e s³owa pod adresem zarówno orkiestry, jak i
samej instytucji, a tak¿e publicznoœci wypowiada³a.
nierozpoznawalnym. W tym
momencie, co wa¿ne, kiedy
zdecydowa³, ¿e jednak jedzie na koncert, na zaproszenie maestry Moniki Woliñskiej, g³ównego architekta
pierwszego i jedynego wystêpu wielkiego amerykañskiego barytona. Thomas Hampson wyst¹pi³ w repertuarze
z
pieœniami
Gustawa Mahlera i zaczarowa³ nawet tych, co to niekoniecznie
lubi¹
s³uchaæ
pieœni. Ka¿da pozytywna
uwaga gwiazdy o jej dobrych
zaskoczeniach przyjmowana
by³a huraganem braw na
stoj¹co. W efekcie melomanom dane by³o wys³uchaæ a¿
czterech bisów i zobaczyæ,
jak po ostatnim gwiazda w
tanecznych lansadach oddala siê do garderoby, a za ni¹
w takich samych maestra
Monika Woliñska, która tego
wieczoru by³a skoncentrowana maksymalnie, co mo¿na
by³o dok³adnie obserwowaæ w
trakcie koncertu. A trzeba dodaæ, ¿e jeden bis na takim koncercie, to bonus, a by³o tym razem cztery. To siê zwyczajnie
nie zdarza i œwiadczy o tym, ¿e
œpiewakowi spotkanie z polsk¹, dok³adnie gorzowsk¹ publicznoœci¹, jednak siê podoba³o i to chyba bardzo.
Afisz pi¹tkowego koncertu
skomponowany by³ nad wy-

fot. Archiwum

Koncert awizowany jako
wydarzenie sezonu w Gorzowskiej Filharmonii, takim
w istocie by³. A to za spraw¹
wielkiej klasy i olbrzymiego
talentu, tak¿e aktorskiego
oraz niewymuszonej rewerencji samej gwiazdy, znakomitego przygotowania i poprowadzenia orkiestry Filharmonii Gorzowskiej, jak i
widzów, którzy na wydarzenie przybyli 24 paŸdziernika
2014 r..
- Kiedy jecha³em tu, do
tego kompletnie nieznanego,
nierozpoznawalnego
dla
mnie miejsca, nie wiedzia³em, czego siê spodziewaæ. A tu zobaczy³em tak¹
piêkn¹ salê koncertow¹,
spotka³em tak¹ znakomit¹
m³od¹ orkiestrê i prowadzon¹ przez tak znakomitego dyrygenta - mówi³ po kolejnym bisie Thomas Hampson, amerykañski baryton,
gwiazda pierwszej wielkoœci
wokalistyki operowej i klasycznej, kiedy nios³y go oklaski i okrzyki wiwatu publicznoœci. I doda³ tak¹ uwagê, ¿e
Nowy Jork ma Carnegie Hall
i jest z tej s³ynnej sali dumny,
ale móg³by byæ szczêœliwy,
gdyby mia³ tak¹ salê, tak¹
orkiestrê, takiego dyrygenta i
tak¹ publicznoœæ, jakich
spotka³ w Gorzowie, czyli w
miejscu kompletnie dla niego

Thomas Hampson zaczarował melomanów

raz ciekawie i jednoczeœnie
przemyœlanie. Ca³y repertuar
bowiem opiera³ siê o kompozycje tylko jednego kompozytora, austriackiego neoromantyka Gustawa Mahlera. I
tak siê z³o¿y³o, ¿e zarówno
pierwsz¹, jak i drug¹ czêœæ
koncertu otwiera³y utwory orkiestrowe, wprowadzaj¹ce
g³ównego aktora wydarzenia. Na pocz¹tek zabrzmia³o
przepiêkne, liryczne, zaczynaj¹ce siê od bardzo ci-

chych, piano, tonów „Adagietto” z V Symfonii cis-moll.
A drug¹ czêœæ otworzy³a
kompozycja
„Œwiêto
umar³ych”. I obie wykonane
zosta³y z godn¹ podziwu
precyzj¹, z utrzymaniem
tempa, ze znakomitymi jego
zmianami oraz balansem
miêdzy piano a forte,
zw³aszcza w „Œwiêcie”, co
szczególnie wa¿ne jest, bo
³atwo jest w tym utworze o
przesadê. Maestra czuwa³a

nad ca³oœci¹, przepiêknie
odbiera³o siê poszczególne
instrumenty, które wprowadza³y w temat i potem go
rozwija³y.
A kiedy wszed³ na scenê
Thomas Hampson, to liczy³
siê g³ównie on. Amerykañska gwiazda na pocz¹tek
zaœpiewa³a cztery pieœni ujête
w jedn¹ ca³oœæ zatytu³owan¹
„Pieœni wêdruj¹cego czeladnika”, czyli cykl wczesnych
kompozycji powsta³ych z zauroczenia, zachwytu, mi³oœci
w koñcu kompozytora do
œpiewaczki. Wykonanie œwietne. W drugiej czêœci kolejne
cztery pieœni z cyklu „Rückert-Lieder”. I to samo
okreœlenie, wykonanie œwietne. A jak do tego do³o¿yæ
znakomicie dysponowan¹ i
œwietnie prowadzon¹ orkiestrê, to jest ju¿ miara sukcesu. Bo pieœni Mahlera
wcale proste w wykonaniu z
orkiestr¹ nie s¹. Bo dyrygent
musi panowaæ nad tym, aby
muzyka, zw³aszcza w partiach forte, nie przykry³a
g³osu œpiewaka, aby nagle
nie okaza³o siê, ¿e orkiestra
sta³a siê najwa¿niejszym aktorem wydarzenia.
Tego wieczoru w Filharmonii Gorzowskiej najwa¿niejszym aktorem w partiach
wokalnych by³ w³aœnie wokalista, œpiewak, gwiazda. Bo

to jego g³os, niewspomagany
przez mikrofon, by³ œwietnie
s³yszalny, a orkiestra by³a
tylko tym, czym w takich wydarzeniach ma byæ, czyli
drugim po g³osie, instrumentem. I to kolejne dla FG i maestry uk³ony za mistrzostwo,
za tak¹ precyzjê wykonania.
Bo poprowadziæ ca³y wielki
zespó³ muzyków tak, aby
jednak wokalista by³ przede
wszystkim najwa¿niejszy, to
precyzja i mistrzostwo.
To kolejny koncert, który po
wielu innych, FG mo¿e sobie
z³otymi zg³oskami w historii
swojej, która ma zaledwie
trzy pe³ne i pocz¹tek czwartego sezonu zapisaæ. I to z
kilku powodów. Po pierwsze
wyst¹pi³a gwiazda, wielka
postaæ, wielki wokalista i
jednoczeœnie fantastyczny
artysta, który potrafi znakomicie wpisaæ siê w chwilê wystêpu. Po drugie maestra tak
poprowadzi³a orkiestrê, ¿e tylko braæ wzór i pytaæ, jak to
robi. Po trzecie orkiestr FG
kolejny raz udowodni³a, ¿e
potrafi zagraæ wszystko. Nawet trudne kompozycje Gustawa Mahlera. Wiêc mo¿e
pora aby w ca³oœci zmierzyæ
siê z wielkim symfoniami
Mahlera, bo po takim preludium mo¿na siê tego spodziewaæ.
RENATA OCHWAT

...CZYTAJ ZE MNĄ 

Pamięci Zdzisława
Morawskiego
W końcu 2014 roku odbył się finał XVIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im.
Zdzisława Morawskiego, a nagrodzone prace
zostały wydane w książce pt. „Słowa, które leczą”.
Konkurs ten po raz pierwszy w 1993 roku zorganizowali przyjaciele Zdzisława Morawskiego skupieni wokół Klubu Myśli Twórczej „Lamus” dla uczczenia pierwszej rocznicy śmierci poety. Od tej pory
odbyło się już 17 edycji przeprowadzonych przez Klub lub wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną, zaś ostatnia, 18. edycja jest wynikiem samodzielnej pracy biblioteki i tak już ma pozostać. Konkurs odbywa
się co dwa lata, rozstrzygany jest w dwóch kategoriach: poezji i prozy.
Książkę otwiera wiersz Hanny Antoniny Bondarenko z Lublina, która zdobyła pierwszą nagrodę za jeden wiersz pt. „kobieta która gotuje rosół” zaczynający się od słów: kobieta porzucona dla młodszej połyka oddech. Jury
uznało, że wiersz ten tak wybija się spośród innych, że drugiej nagrody nie
przyznało.
Natomiast w kategorii prozy zdaniem jury na konkurs zgłoszono dużo
dobrych opowiadań, ale żadne nie wyróżniało się na tyle, aby zdobyć
pierwszą nagrodę. Tak więc najwyższą nagrodę (choć drugą) przyznano Barbarze Kowalewskiej z Zielątkowa za opowiadanie „Księga bram”. To przejmująca opowieść kobiety chorej na raka, która w trakcie leczenia musi kilka
razy przekroczyć symboliczne bramy, które prowadzą do szczęścia, czyli
zdrowia. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można przeczytać w tej
książce. Niestety, w gronie laureatów nie ma autorów z Gorzowa.
Z okazji finału konkursu Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
wydała także bibliografię Zdzisława Morawskiego. Część pierwsza obejmuje twórczość literacką z podziałem na tomiki poetyckie (17), powieści (3),
dramaty (14), słuchowiska radiowe (8), publikacje w antologiach (26). Przy
każdym tomiku wykaz zamieszczonych wierszy i spis recenzji, a przed laty
recenzji takich pisano sporo. Przy dramatach i słuchowiskach - miejsce wy-

●

stawienia lub emisji, recenzje, informacja, gdzie znajdują się rękopisy, bo
ani dramaty, ani słuchowiska nie były drukowane.
Wiersze Zdzisława Morawskiego publikowane były 290 razy na łamach 47
pism, jego utwory prozatorskie i dramatyczne - 44 razy. Wszystkie te miejsca zostały skrupulatnie spisane. Następnych 661 pozycji to licznie rozsiane
na łamach pism lokalnych przede wszystkim felietony Zdzisława Morawskiego, które pisał w cyklach: „Listy znad Warty” („Nadodrze”), „Nasze trzy
grosze” (Nadodrze”), „Szklany ekranik” („Gazeta Gorzowska”),
„Rozważania o codzienności” („Nadodrze”), „W imię ładu i dla niego” („Ziemia Gorzowska”). W sumie uskładało się aż 1068 autorskich wypowiedzi
Zdzisława Morawskiego.
Część druga książki zawiera spis opracowań o osobie i twórczości pisarza
i obejmuje 175 pozycji, z czego 30 to wiersze lub inne utwory literackie kolegów poświęcone Morawskiemu.
Taki jest efekt ogromnej, dla mnie katorżniczej pracy Anny Sokółki i Danuty Zielińskiej. Po co one to robiły? Wysiłek obu pań będzie służył tylko wtedy,
gdy zostanie wykorzystany do opracowania dorobku pisarza. Ale kto się za
to zabierze? Nie mamy historyków literatury, bo gorzowska filologia polska z
PWSZ jest skromniutka. Nie ma w mieście klimatu do przypominania dorobku ludzi, bo przekreśliliśmy blisko 50 lat razem z tamtym ustrojem. A mimo
to wierzę, że ta pracowicie przygotowana bibliografia zainspiruje np. studentów do opracowania wybranych problemów twórczości, może jakiś doktorant zabierze się za Morawskiego, gdy materiał ma podany na tacy, może
Miasto zamówi u uznanego historyka literatury książkę o Morawskim, podobnie jak zamawia (albo zamawiało) książki historyczne. Może się doczekam…
Notatnik Gąsiora
Znany w Gorzowie - i nie tylko - plastyk, Jerzy Gąsiorek jest także autorem
wierszy, które podpisuje krótko: Gąsior. Właśnie ukazał się ósmy z tytułem
„Bliżej”. Wszystkie mają jednakową szatę graficzną: wydłużony format,
szarą okładkę tylko z tytułem i pseudonimem autora, bez żadnych ozdób,
przeważnie około 100 stron, a na każdej stronie jeden wiersz. Nie ma żad-

nych rozdziałów, autor nie układa swoich wierszy według wymyślonego planu, lecz po prostu prezentuje jeden za drugim. Tematy ich są różne, zależą
od codziennych zajęć, pory roku, miejsca pobytu autora, zdarzeń zewnętrznych, nawet polityki. Są jak notatki zapisywane z dnia na dzień. Przyznaję: przy pierwszych tomikach zarzucałam Gąsiorkowi bałagan tematyczny, chciałam, aby świadomie komponował tomik. A on nie, on pisze pamiętnik liryczny. I już się zgadzam, już nawet jestem ciekawa, w jaki świat
autor przeniesie mnie w następnym wierszu.
W ostatnim tomie „Bliżej” najwięcej jest wierszy zrodzonych w Santoku,
gdzie Jerzy Gąsiorek ma zabytkową wieżę, a w niej pracownię i kolekcję
swoich niezwykłych prac plastycznych tworzonych z odpadów drewna i innych resztek, które akurat pod ręką. Ale nie te prace (rzeźby) są tematem
utworów, a przede wszystkim oglądana z wysoka santocka przyroda.
Jerzy Gąsiorek jest także znanym cyklistą, od kilku lat przemierza
świat na rowerze. Po duchowe przeżycia pojechał na szlak św. Jakuba
aż do Santiago de Compostela, ale w tomiku znalazły się tylko cztery
wiersze tą wyprawą inspirowane. Są trzy z Drohobycza związane z
osobą Brunona Schulza, jeden z Rumunii. W sumie tylko osiem śladów
zagranicznych peregrynacji. Wszystkie inne wiersze powstały z polskich pejzaży i z przemyśleń autora, który skończył 73 lata i uważa siebie za starego. Coraz częściej spogląda do tego lepszego ze światów,
coraz częściej zwraca się do Boga z podziękowaniem za ciekawe
życie, z pytaniem, co dalej, a także z tym najważniejszym, które dominowało w poprzednich tomach: dlaczego wokół jest tyle zła i nieszczęść, dlaczego ludzie sobie sami wyrządzają tyle krzywd i dlaczego
pojedynczy człowiek nie ma żadnego na to wpływu. Smutne to konstatacje, ale taki jest ton ósmego notatnika Gąsiora. Nic na to nie poradzę.
KRYSTYNA KAMIŃSKA
Więcej o tych i innych książkach związanych z Gorzowem i naszym regionem w zakładce „Czytaj ze mną” na stronie www.echogorzowa.pl. Tam
także informacje, gdzie można daną książkę nabyć lub obejrzeć.

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

Pada, œnie¿yca, skwar, wieje - ¿adna taka przyczyna nie jest w stanie zatrzymaæ ³azików z Klubu
Turystyki Pieszej „Nasza Chata”.

Koleżanka mi powiedziała

fot. Archiwum

Chodz¹ okr¹g³y rok i
w³aœnie w minionym roku poszli po raz tysiêczny i chodz¹
dalej.
- Rodzina ju¿ siê przyzwyczai³a, ¿e uroczyste obiady
jada siê w soboty - mówi¹
cz³onkowie klubu, a w³aœciwie cz³onkinie, bo wiêkszoœæ
uczestniczek niedzielnych
wycieczek po podgorzowskich lasach to kobiety.

O tym, ¿e klub dzia³a i
dziej¹ siê takie wycieczki
Danucie
Szeligowskiej,
która ma 9 tys. km na liczniku, powiedzia³a kole¿anka. Postanowi³am zobaczyæ, jak
tam jest. A poniewa¿
wczeœniej sama siê wyprawia³am na podgorzowskie
³¹ki, to ju¿ mia³am jak¹œ
wprawê. I 22 marca 1995
roku posz³am po trasie ze
Starego Polichna do Skwierzyny i tak mi zosta³o, ¿e
chodzê - mówi. I opowiada,
jak na pierwsz¹ wycieczkê
wybra³a siê nie z plecakiem,
a … reklamówk¹, - No i tak
ca³¹ drogê sobie t¹ reklamóweczk¹ macha³am. Ale na
nastêpn¹ mia³am ju¿ plecak
- mówi. Jest ju¿ na emeryturze, ale energii ma za kilka
osób. Poza tym, ¿e chodzi
na rajdy, to jest jeszcze klubow¹ DJ-k¹, bo „Nasza
Chata” to tak¿e spotkania w
siedzibie, czyli w Klubie U
Szefa. To uroczyste op³atki,
imprezy okolicznoœciowe,
zabawy sylwestrowe. To
ca³y sposób ¿ycia, jaki wytworzy³ siê w trakcie tych bli-

Piechurzy z „Naszej Chaty” na jednej z wielu wycieczek

sko 20 lat wspólnego wêdrowania.
Znaczna wiêkszoœæ klubowiczów o „Chacie” dowiedzia³a siê w podobny sposób. Albo przeczytali w gazecie, albo us³yszeli od
znajomych. - Przeczyta³am
w gazecie. Akurat by³ reklamowany wyjazd nad morze,
taki jednodniowy wypad. Pomyœla³am sobie, dlaczego
nie. No i jak przysz³am na
zbiórkê, to nikogo nie
zna³am, ale mnie przyjêli do
siebie, choæ mnie testowali
na tym wyjeŸdzie - opowiada
El¿bieta Puchacewicz, która na co dzieñ pracuje w jednej z pañstwowych instytucji,
a z Chat¹ chodzi od 2000
roku.
Tak¿e Krystyna Leszczyñska o klubie us³ysza³a
od kole¿anki. - Jeszcze wtedy pracowa³am, by³am
pielêgniark¹, wiêc nie zawsze mog³am iœæ, ale od
razu mnie siê spodoba³o mówi.

historia

Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata” powstał 17 stycznia 1981 r. i działa przy
Klubie „U Szefa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszica” w Gorzowie Wlkp.
Początki klubu sięgają jednak roku 1979, kiedy to w Klubie „U Szefa”
zaczynają działać różne sekcje. Jedną z nich jest sekcja turystyczna,
uczestnicząca w życiu turystycznym osiedla i miasta. Były to przede wszystkim
rajdy organizowane przez działający przy Klubie „U Szefa” Speleoklub
„Gawra”, jak również imprezy organizowane przez PTTK. 17 stycznia 1981 r.
oficjalnie powołano do życia klub „Nasza Chata”. Pierwszym prezesem klubu
zostaje Małgorzata Nowakowska.
Klub uczestniczył w rajdach organizowanych przez PTTK, był
współorganizatorem Rajdu ”Szlakiem Stalowych Kopuł” oraz organizował Rajd
„Nietoperzy” i Rajd „Miejscami Pamięci Narodowej”. Po latach działalności
liczba członków klubu co roku zmniejsza się i w roku 1990 w związku z
brakiem zainteresowania turystyką klub zawiesił działalność. Działalność
reaktywowano wiosną 1994 roku, ale już jako samodzielny klub. Od tego
czasu działalność turystyczna „Naszej Chaty” rozwija się bardzo szybko i
wciąż integruje coraz większe rzesze miłośników pieszych wędrówek. W
szczytowym momencie klub liczy 188 osób. Terenem działania jest przede
wszystkim region gorzowski, ale również tereny sąsiednich województw oraz
ciekawe miejsca i imprezy turystyczne w całej Polsce. Klub jest członkiem
Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki z siedzibą w Szczecinie, w ramach
której jesteśmy członkiem IVV (Internationaler Volkssportverband),
międzynarodowej organizacji zrzeszającej turystów i kluby turystyczne z
całego świata. Klub ma swój hymn oraz logo. Jest prowadzona kronika
wycieczek i kronika wycinków prasowych. W 1999 r. na temat działalności KTP
“Nasza Chata” została napisana i obroniona przez studentkę gorzowskiego
AWF-u praca magisterska. Obecnie klub liczy 45 członków.

Tak¿e liderka, jeœli chodzi o
zaliczone wycieczki, Miros³awa Jêdruszczak-Pezda do klubu trafi³a dziêki
s³owu kole¿anek. I te¿ zosta³a. - Zreszt¹, jak ju¿ ktoœ
za³apie bakcyla, to trudno
mu w domu usiedzieæ mówi¹ klubowicze.

Żeby sadłem nie obrastać

Tak z regu³y na pytanie,
dlaczego chodzi na wycieczki, odpowiada mecenas Stanis³aw ¯ytkowski, który jest
w „Chacie” niemal od
pocz¹tku. Prawda jest taka,
¿e musia³ zacz¹æ aktywniej
¿yæ, bo przeszed³ operacjê
wszczepienia rozrusznika
serca i trzeba by³o zmieniæ
tryb ¿ycia.
Jak opowiadaj¹ stali bywalcy, wycieczka ze Stasiem,
bo tak siê o szacownym mecenasie mówi, jest zawsze
pewn¹ niewiadom¹. Bo
przewodnik uwielbia modyfikowaæ trasy i wybiera bezdro¿a. - Nazywa siê to
³a¿eniem po chaszczach, bo
wycieczka bez chodzenia po
krzakach wycieczk¹ stracon¹ - œmiej¹ siê klubowicze. Ale przyznaj¹, ¿e czasami takie wyprawy po bezdro¿ach mog¹ byæ mêcz¹ce.

Tylko lenie siedzą w domu

Tak ¿artobliwie i dosadnie
okreœla Krystyna Leszczyñska
tych,
którzy
przedk³adaj¹ domowe siedzenie nad uroki szwendania siê po lasach. Ale na
powa¿nie mówi, ¿e niedzielne wycieczki to radoœæ spotykania siê w grupie, zdrowe
spêdzanie czasu, poznawanie uroku lasów. - Ale to te¿
coœ wiêcej, ni¿ tylko niedzielna wycieczka. To ca³y styl
¿ycia. To te¿ wspólne wycieczki po kraju, to spotkania
na klubowych imprezach, na
zabawach, op³atkach i przy
innych okazjach Bo my spotykamy siê i poza klubowymi
imprezami. Bo my siê zwyczajnie lubimy i lubimy swoje
towarzystwo - mówi Mi-

ros³awa Jêdruszczak-Pezda,
która znana jest z artystycznych umiejêtnoœci oraz doskona³ych nalewek.

Podróżowania po kraju

Od kilku lat „Chata” jeŸdzi
tak¿e na dalsze wyprawy, na
kilkudniowe wypady do
Szczecina, Dolny Œl¹sk lub
te¿ na Wschodni¹ Œcianê
Polski. Od lat te¿ zalicza
trzydniowe po¿egnanie jesieni w Bledzewie. - I te¿ robimy to po minimalnych
kosztach, bo przecie¿ œrednio zamo¿ne z nas towarzystwo - mówi¹ klubowicze.
Ka¿dy z takich wyjazdów to
efekt pracy kilku osób, które
podejmuj¹ siê trudu organizacji, bywa te¿, ¿e ktoœ pe³ni
funkcjê przewodnika. Zawsze jest czas na zwiedzanie, ale i na dobr¹ zabawê
te¿.

W tysięczna trasę

Tysiêczna trasa wiod³a z
Nierzymia przez Zdroisk do
Santoczna. By³ niemi³osierny
upa³, ale turyœci dali radê,
choæ trochê pomstowali na
przewodnika, którym tym razem by³ Marcin Wasilewski,
¿e niemal ich zamordowa³.
W Santocznie czeka³a na
nich smaczna zupa gulaszowa w sprawdzonym barze u
pani Ani oraz okolicznoœciowy podarunek, d³ugopis ze
stosownym napisem. - No to
nastêpnych tysi¹ca - ¿yczyli
sobie wszyscy i ¿a³owali
mocno, ¿e z nimi nie by³o
prezes klubu Ma³gorzaty
Szymczak, ale z przyczyn
zdrowotnych musia³a wówczas siedzieæ w domu.
- No to do zobaczenia w
niedzielê - koñczyli swoj¹ tysiêczn¹ wycieczkê klubowicze. I wiadomo, ¿e spora ich
grupa jak zwykle wyruszy w
plener spod pomnika Mickiewicza, sk¹d o 9.00 zabierze ich
pan Micha³, który od lat wozi
klub do miejsca pocz¹tku niedzielnej ³azêgi. Bez wzglêdu
na porê roku i pogodê.
RENATA OCHWAT

Turystyka jest
tym, co lubię
Szlak daje wolnoœæ. W lesie albo w górach
myœli siê prostuj¹, spotyka siê fajnych ludzi.
Poznaje siê nowe zak¹tki.
Turystykê uprawiam, o niej
czytam i piszê. I zapraszam
wszystkich tak do chodzenia,
jak do pisania i dzielenia siê
swymi drogami.
Swoj¹ przygodê z turystyk¹
zaczê³am wiele lat temu. W
szkole œredniej zaczê³am
chodziæ na rajdy Polskiego
Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego. I by³y to
wycieczki po bli¿szej i dalszej okolicy. Weekendowe
wypady, które szybko wesz³y
mi krew. Zdobyæ wówczas
przyzwoite buty, czy plecak,
to by³o wyzwanie nie lada. A
jednak siê udawa³o.
To wówczas pozna³am
Miêdzyrzecki Rejon Umocniony i to tak dobrze, ¿e po
jakimœ czasie zaczê³am tam
prowadziæ znajomych. To
by³o moje miejsce magiczne.
Po latach do miejsc magicznych
zaliczy³am
tak¿e
Twierdzê w Kostrzynie nad
Odr¹ i te¿ czêsto prowadzê
tam znajomych. Bo rok bez
wizyty w Twierdzy uwa¿am
za stracony.
Kiedy trafi³am na studia,
niemal natychmiast z³apa³am
kontakt z Klubem Turystycznym Mat-Fiz-Chemu, bo tak
siê nazywa³ klub prowadzony
przez studentów i pracowników naukowych z wydzia³ów
matematyki, fizyki i chemii.
Przedziwne to by³o towarzystwo. Ludzie z ca³ego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którym chcia³o siê na
dwa dni jechaæ w Karkonosze czy Tatry. Pl¹taliœmy siê
te¿ po Wielkopolsce.
Potem ju¿ sama siê wyprawia³am na ró¿ne szlaki. Najchêtniej do Zakopanego,
jako bazy wypadowej w Tatry. I tam zreszt¹ najchêtniej
wracam.
Potem nast¹pi³ doœæ d³ugi
antrakt w czynnym uprawianiu turystyki, ale i tak siê wyrywa³am,
gdzie
tylko
mog³am. Od pewnego czasu
wróci³am na szlak i jestem
na nim stale.
Je¿d¿ê na wycieczki po zagadkowych i ciekawych
miejscach
w
regionie,
chodzê z Klubem Nasza
Chata, sama wyznaczam
szlaki po naszym mieœcie.
Takie inne, niekoniecznie
opisane w przewodnikach.
Okazuje siê, ¿e takich jak
ja, co lubi¹ zarówno chodziæ,
jak potem coœ o tym poczytaæ, jest wiêcej. Rusza nasza
specjalna strona - Na szlaku.
Jest to miejsce dla wszystkich, którzy zechc¹ siê pochwaliæ tym, gdzie gorzowianie byli lub bywaj¹. Swoj¹
drogê, ulubion¹ lub œwie¿o
poznan¹ trasê opisaæ mo¿e

fot. Maciej £ukaszewicz

Niedziela bez wycieczki
jest bez sensu

Styczeń 2015 r.

To ja, w Tatrach w czerwcu
2007 roku. Prawda, że trudno w to uwierzyć, ale był
czerwiec, a ja szłam z
Zakopanego do Doliny
Pięciu Stawów Gąsienicowych. Do Polskich Stawów
się już nie dało. W górach
była wówczas prawdziwa
zima.

ka¿dy. Razem stwórzmy
mapê gorzowskiej turystyki.
Tej bliskiej - o rzut kamieniem, ale i tej dalekiej, egzotycznej. To nic trudnego.
Zapaleni turyœci potrafi¹
piêknie mówiæ o swoich drogach, czemu¿ by wiêc nie
mogli usi¹œæ do komputera i
ich opisaæ. Okrasiæ relacjê
zdjêciami i przys³aæ do naszej redakcji. A jeœli ktoœ nie
lubi pisaæ, lub te¿ siê tego
obawia, znajdziemy i na to
sposób. Zawsze mo¿na siê z
nami umówiæ, my pos³uchamy, a potem spiszemy opowieœæ i œlad bêdzie.
Na pocz¹tek w turystycznej
zak³adce znajd¹ siê wszystkie
moje turystyczne kawa³ki, ale
ufam i g³êboko w to wierzê, ¿e
bardzo szybko znajd¹ siê te¿
tu teksty innych gorzowian,
którzy bêd¹ siê dzieliæ swoimi
skrawkami
turystycznego
œwiata. I nie ma znaczenia,
¿e ktoœ ju¿ dan¹ drog¹
szed³ wczeœniej. Z wêdrowaniem jest tak, ¿e ka¿dy
nawet na szlaku, który przeszed³ kilka razy, za ka¿dym
nastêpnym zauwa¿y coœ
nowego, coœ ciekawego,
coœ, co byæ mo¿e inny ³azik
zechce zobaczyæ na w³asne
oczy.
Czekamy wiêc na teksty o
wycieczkach pieszych, samochodowych, wêdkarskich
czy jakichkolwiek. Warunek
jest jeden. Pisz¹ gorzowianie o drogach, które sami
przeszli, przejechali. Bo tylko
takie s¹ godne polecenia, bo
tylko pot wylany przy ich pokonywaniu jest autentyczny i
warty utrwalenia.
Na szlaki wiêc i do piór.
RENATA OCHWAT
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Stefana Piosika wyprawa na antypody
Stefan Piosik, gorzowski przedsiêbiorca oraz podró¿nik i fotograf, zwiedzi³ ju¿ niemal wszystkie kontynenty. Pok³osiem tych wypraw s¹ albumy i wystawy
fotograficzne, na których prezentuje poszczególne miejsca, ludzi i krajobrazy bez ¿adnego retuszu i artystycznych wizji, pokazuje je takimi jakie s¹.
Tu opisuje sw¹ podró¿, której plonem by³a wystawa „Australia i Oceania” zaprezentowana w ubieg³ym roku w
Ma³ej Galerii Gorzowskiego
Towarzystwa Fotograficznego.

i miejscowoœæ o tej nazwie
jest naszpikowana hotelami,
pensjonatami i apartamentowcami wynajmowanymi turystom z ró¿nych krajów
œwiata. Co ciekawe, tam - na
specjalnie usypanej wyspie swoj¹ willê ma najbogatszy
cz³owiek œwiata Bill Gates.

W Australii i Oceanii

Na lądzie

Objazd kontynentu zaczêliœmy od najwiêkszego
miasta Australii, którego
aglomeracja liczy 4,5 mln
mieszkañców, podczas gdy
ca³a ludnoœæ kraju - 22 mln.
To Sydney. Po³o¿one miêdzy
Pacyfikiem a Górami B³êkitnymi powsta³o w 1788 r.
Jego czêœæ stanowi Port Jackson, najwiêksza naturalna
zatoka (55 km kw.), a tak¿e
liczne pla¿e (oko³o 100), w
tym s³ynna Bondi Beach.
Nadmorskie
promenady
kusz¹ pla¿ami, które bywaj¹
zabezpieczone
siatkami
chroni¹cymi przed rekinami,
jak np. na piêknej pla¿y w
Manly.
Kultowym miejscem, do
którego zd¹¿aj¹ turyœci z
ca³ego œwiata, jest Opera
House ulokowana w pobli¿u
Harbour Bridge - jednego z
najwiêkszych na œwiecie
mostów ³ukowych (rozpiêtoœæ
496 m) zbudowanego w
1932 r. Wokó³ opery, która z
za³o¿enia spe³nia funkcjê kulturow¹, têtni ¿ycie turystyczne. Robi to wra¿enie na przybyszach zarówno w dzieñ,
jak i w nocy, dziêki oœwietleniu, które podkreœla nowa-

Dla turysty to folklor, za który płaci

torsk¹ bry³ê wpisuj¹c¹ siê w
panoramê
miasta.
To
wra¿enie na zawsze pozostaje w pamiêci i nie tylko podkreœla akcent stricte architektoniczny, ale buduje markê
miasta, œci¹gaj¹c rzesze cudzoziemców z ca³ego œwiata.
Bêd¹c w Sydney, nie
mo¿na pomin¹æ s³ynnego
miejsca upamiêtniaj¹cego
australijskie si³y zbrojne z I
wojny œwiatowej, czyli ANZAC War Memorial. Pomnik
znajduje siê w Hyde Park,
dzielnicy biznesowej na
wschodnich obrze¿ach miasta.
Istotnym akcentem stolicy
kontynentu jest katedra
Najœwiêtszej Marii Panny. To
najwiêkszy koœció³ Australii,
wybudowany w stylu neogotyckim (od 1930 r. bazylika
mniejsza), dwukrotnie odwiedzany przez papie¿a Jana
Paw³a II.
Sydney to jedno z tych
miast œwiata, które maj¹
swoj¹ wie¿ê. Tower zosta³a
otwarta w 1981 r. i mierzy
309 m wysokoœci. Jej oszklona kopu³a pozwala upajaæ
siê widokiem panoramy. Podobne miejsca widzia³em
m.in. w Toronto w Kanadzie,
w New Yorku, Pary¿u, Barcelonie, Berlinie i teraz w Sydney.
Po dwóch dniach spêdzonych w Sydney camperami
ruszyliœmy do Brisbane. Lewostronny ruch okaza³ siê
dla nas pierwszym szokiem.
Trzeba siê by³o do tego szybko
przyzwyczaiæ.
Na
szczêœcie posz³o nam doskonale, bo w ci¹gu 12 dni
nie zaliczyliœmy nawet zadrapania na ¿adnym z piêciu samochodów. To niebywa³e
osi¹gniêcie, bo przecie¿ nie
tylko jechaliœmy autostrad¹ z
miasta, ale te¿ zje¿d¿aliœmy
z niej, parkowaliœmy, cofaliœmy, jeŸdziliœmy przez lasy.

Jaskinie

Nasza trasa wiod³a przez
Góry B³êkitne poroœniête w
przewa¿aj¹cej czêœci drzewami eukaliptusowymi, z których wydziela siê charakterystyczny delikatny olejek.

fot. Stefan Piosik

Ludzie

fot. Stefan Piosik

Wiele s³ysza³em o Australii
jako kontynencie, o jego
przyrodzie i ludziach, o obszarze, który jest tylko trochê
mniejszy od Europy. To wytworzy³o we mnie ciekawoœæ
i wielk¹ chêæ wyjazdu tam i
zobaczenia tego œwiata na
w³asne oczy. Podró¿, o której
zawsze marzy³em, odk³ada³em
kilka lat, bo przecie¿ odleg³oœæ
od Australii jest ogromna - np.
wyspy archipelagu Vanuatu
obok Nowej Kaledonii, gdzie
byliœmy 12 dni, dzieli od
Pary¿a 16,7 tys. km - wiêc i
czasu trzeba poœwiêciæ
wiêcej.
Wreszcie, gdy u nas królowa³a szara zima, odlecieliœmy samolotem z Warszawy (z miêdzyl¹dowaniem w
Dubaju) do Sydney. Na miejscu byliœmy po 30 godzinach. Ten wyjazd zaplanowa³em dwojako: na wodzie i
na l¹dzie. Najpierw przez 12
dni p³ywaliœmy po Oceanie
Spokojnym, a potem wróciliœmy na kontynent, by przez
dziesiêæ dni camperami (autami z mo¿liwoœci¹ skromnego przenocowania) poznawaæ ¿ycie Australii i jej
mieszkañców.

W³aœnie opary olejku, przy
czêstych opadach i lekkich
mg³ach sprawiaj¹ wra¿enie,
¿e góry s¹ b³êkitne. St¹d ich
nazwa. To w³aœnie tu odkryto
i objêto ochron¹ parku narodowego jaskinie. Nosz¹ nazwê Jenolan Caves, jest ich
oko³o 300 i s¹ najstarszymi
otwartymi jaskiniami na œwiecie. Licz¹ ok. 340 mln lat.
Wchodzi siê do nich d³ugimi
na 6 km korytarzami wykutymi wewn¹trz, dobrze
oœwietlonymi, dziêki czemu
stanowi¹ najwiêksz¹ atrakcjê turystyczn¹ Australii.
Oprowadzaj¹cy wycieczki
przewodnicy przekazuj¹ imponuj¹c¹, niemal naukow¹
wiedzê. Wysokoœæ jaskiñ
siêga od kilku do kilkudziesiêciu metrów. Ich wnêtrza
wype³niaj¹ formacje krasowe, takie jak: zwisaj¹ce stalaktyty, heliktytowe nacieki o
fantazyjnych formach drzewiastych czy te¿ stalagnaty
maj¹ce formy kolumn. Jeœli
przyj¹æ, ¿e 1 cm takiego nacieku odk³ada siê w ci¹gu stu
lat, ³atwo uœwiadomiæ sobie,
¿e
to
dzie³o
natury
kszta³towa³o siê przez miliony lat.
To doœwiadczenie wywar³o
na mnie wyj¹tkowe wra¿enie
i pozostawi³o niebywa³e
wspomnienia. Sk³oni³o do refleksji nad niewyobra¿alnie
d³ugim czasem, jaki min¹³ w
historii ludzkoœci i nad przemijaniem. My, Europejczycy,
zwykliœmy wszystko odnosiæ
do naszego gregoriañskiego
kalendarza, a przecie¿ jaskinie dowodz¹, ¿e coœ by³o ju¿
du¿o wczeœniej i tworzy³o siê
przez bardzo wiele lat. Takie
zderzenie cz³owieka z rzeczywistoœci¹ musi wywo³aæ
przemyœlenia. Oczywiœcie,
nie tylko dotycz¹ce ¿ycia.
Ale, gdy chce siê zg³êbiæ naturê, wtedy budzi siê œwiadomoœæ, ¿e jest ona nierozerwalnie zwi¹zana z czasem.

Winnice

Opuœciliœmy Góry B³êkitne.
Przed nami otwarte przestrzenie. W terenie pagórkowatym, podobnym trochê do
krajobrazu województwa lu-

Stefan Piosik

buskiego, trochê do regionu
bieszczadzkiego, spostrzegliœmy olbrzymie tereny zamkniête ogrodzeniami, w których pas³o siê domowe
byd³o: krowy, owce, konie.
Tych jest bardzo wiele, ale
nigdy zaprzêgniêtych do
wozu, tylko zwykle u¿ywanych do jazdy wierzchem. W
rejonie wschodnim nie widzia³em pól uprawnych ze
zbo¿ami czy roœlinami okopowymi, co by³o dla mnie
sporym zaskoczeniem.
Na tych pagórkowatych stokach rozsiad³y siê winnice.
Dziêki nim przez ostatnie lata
australijskie wina sta³y siê
znacz¹c¹ konkurencj¹ dla
producentów z Europy. Ich
powstanie stworzy³o korzystniejsze warunki ekonomiczne
dla farmerów i sta³o siê
wa¿nym elementem, który
odkrywa
Australiê
na
zewn¹trz w globalnym handlu. Tak¿e napoje wytwarzane
tam z owoców s¹ smakowite.
Szczególnie, gdy nastaje
piêkny wieczór w temperaturze 28 stopni z perspektyw¹
wolnego czasu.

Góry, morze i plaże

W Górach B³êkitnych natknêliœmy siê na wodospady,
uskoki skalne, wypiêtrzenia.
Na terenie stanu Nowa
Po³udniowa Walia, oko³o 100
km od Sydney, znajduje siê
formacja skalna Trzy Siostry,
która dominuje nad reszt¹
przestrzeni. Po³o¿ona u wlotu
do doliny Jamison Valley,
sk³ada siê z trzech ska³: Meehni, Wimlah i Gunnedoo ka¿da ma ponad 900 m
n.p.m. Powsta³y w wyniku
erozji piaskowca.(…)
Korzystaj¹c
z
okazji,
pop³ynêliœmy ³odzi¹ na morze. £owiliœmy kolorowe ryby
rafy koralowej. Jeden z kolegów mia³ szczêœcie, poniewa¿ trafi³ na s³ynnego b³êkitnego marlina. Du¿e wra¿enie
zrobi³a na nas latarnia morska, gdy uœwiadomiliœmy sobie, ¿e znajduje siê w najbardziej wysuniêtym na wschód
punkcie kontynentu australijskiego. Z kolei s³ynne Gold
Coast (czyli Z³ote Wybrze¿e)

Na kontynencie australijskim mieszka 22,5 mln ludzi,
z tego 100 tys. Aborygenów,
którzy maj¹ specyficzny sposób myœlenia. Wed³ug nich
cz³owiek powinien dbaæ tylko
o aktualny dzieñ i to, co jest
mu konieczne do ¿ycia. Jeœli
w Australii panuj¹ temperatury miêdzy 25 a 40 stopni, to
wystarczy, ¿e zbuduje sobie
dom z liœci i ga³êzi, i nie rozumie, po co bia³ym w miastach tak wysokie wie¿owce.
Nie rozumie te¿, po co robi¹
zapasy. Aborygeni uwa¿aj¹,
¿e wystarczy zjeœæ to, czego
potrzebuj¹ dziœ, a jutro znów
upoluj¹ lub zdobêd¹ strawê.
Wiedz¹, ¿e natura daje tyle,
by wystarczy³o bez koniecznoœci robienia zapasów. Nie
martwi¹ siê o jutro, bo przecie¿ nie zabraknie i ryb, i
ma³¿y, i ptaków, a panuj¹ce
temperatury nie wymuszaj¹
na nich jedzenia t³ustych
posi³ków, bowiem nie trac¹
energii. St¹d œwiat bia³ych ludzi i starych mieszkañców
Australii to dwa odmienne
œwiaty i dwie zupe³nie ró¿ne
filozofie. Mi³oœnicy natury
¿yj¹ jak zagubione istoty, bez
potrzeb duchowych wy¿szego rzêdu. Ograniczaj¹ siê do
metody: ¿yj tak, aby przetrwaæ. Jednak, choæ zwi¹zani
œciœle z natur¹ i korzystaj¹cy
z tego, co ona wytwarza, zaczynaj¹ korzystaæ z cywilizacji. Ich czysty zwi¹zek z przyrod¹ nieco siê zmienia i nierzadkim obrazkiem jest
widok Coca Coli, która dociera nawet do najodleglejszych
wysp Oceanii.
W czasie pobytu na wyspach tubylcy prezentowali
nam swoj¹ kulturê w czasie
specjalnych pokazów. Zetkn¹³em siê z tym, ¿e muzykê wydobywaj¹ np. z palmowych kijów nape³nionych
wod¹. Wtedy iloœæ wody decyduje o jakoœci i wysokoœci
dŸwiêku, który powstaje poprzez uderzanie w otwór
rêk¹. Do muzyki u¿ywa siê
te¿ butelek od czasu, gdy
zosta³y wynalezione. Przy takich instrumentach odbywaj¹
siê œpiewy i tañce. Prawdopodobnie spontanicznie. Ci
wolni ludzie tañcz¹ i œpiewaj¹, gdy tego chc¹.
Zobaczyliœmy te¿, ¿e do
obrony s³u¿y³ im zaostrzony
kij - nie mieli metalu, bo nie
znali technologii jego wytwa-

rzania - a sznurek robili z
w³ókien roœliny. Z pewnoœci¹
jakieœ formy prostego rzemios³a s¹, ale niewidoczne.
Nie istniej¹ u nich takie
pojêcia, jak „wytworzyæ” czy
„sprzedaæ”. Jeœli coœ wyplataj¹, robi¹ to dla siebie, nie
na handel. St¹d brakuje ich
rodzimej wytwórczoœci, a na
targowych stoiskach króluj¹
wyroby chiñskie. Sami co
najwy¿ej zajmuj¹ siê ozdobami z palmowych liœci,
muszli czy koralików. Ludziom, którzy wszystko sprowadzaj¹ do przetrwania z
dnia na dzieñ, bardzo trudno
znaleŸæ siê w warunkach naszej cywilizacji, bo choæ nadaje ona cz³owiekowi prawa,
to nak³ada na niego równie¿
obowi¹zki. Tu podzia³ obowi¹zków istnieje w rodzinie.
Kobieta zajmuje siê gotowaniem i wychowaniem dzieci,
a mê¿czyzna - myœlistwem i
rybo³ówstwem. Wykorzystuje
specjalne kosze do ³apania
ptaków i siatki - do owadów
oraz dzidy bez metalowego
ostrza. Kuchnia wyspiarska
jest g³ównie wegetariañska, z
ma³¹ iloœci¹ zwierzêcego
bia³ka. Owoce dostarcza natura w takim czasie, w jakim
je rodzi. Nie ma tam zimy,
wiêc jeden gatunek drzewa
koñczy owocowanie, a drugi
zaczyna. Magazynem jest
las. Nikt nie zbiera owoców
na zapas. Cz³owiek wraca,
gdy ich potrzebuje.
Australia i Wyspy Nowej
Kaledonii to cywilizacja ze
zorganizowan¹ opiek¹ medyczn¹. Na wyspach nie widzia³em jednak ani oœrodków
zdrowia, ani innych placówek
medycznych. W razie potrzeby mieszkañcy wykorzystuj¹
naturaln¹ medycynê. Np.
czerwony liœæ pocierany i
ugniatany wytwarza substancjê wykorzystywan¹ do
leczenia skaleczeñ. Inne
zio³a s³u¿¹ np. do likwidacji
bólu brzucha. Panuje tam
prosta medycyna oparta na
doœwiadczeniu, tysi¹cletniej
praktyce i znajomoœci przyrody. Na wyspach ludzie
wci¹¿ ¿yj¹ w sposób naturalny, ale te¿ coraz czêœciej z
turystów, bo to oni dostarczaj¹ pieniêdzy za prezentowanie im tradycji. Dla turysty
to folklor, za który p³aci. Coraz czêœciej prosty œwiat i
jego zwyczaje odchodz¹ do
historii. Nawet na ³owienie
ryb dowo¿ono nas ³odzi¹
motorow¹, a nie zwyk³¹
d³ubank¹, jak by³o do niedawna.
Jak
bêdzie
wygl¹da³o ¿ycie wyspiarzy w
przysz³oœci? Czas poka¿e.
Bez w¹tpienia zmiany cywilizacyjne s¹ ju¿ widoczne na
co dzieñ.
STEFAN PIOSIK
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Auto-Bis zieloną wyspą w Gorzowie
Gorzowski salon Auto-Bis to nie tylko miejsce, w którym prowadzi siê sprzeda¿ samochodów. Od lat w salonie przy Olimpijskiej istnieje tak¿e
galeria, w której eksponowane s¹ prace, g³ównie gorzowskich artystów.

fot. Archiwum

Auto-Bis
od
pocz¹tku
zwi¹za³ siê ze Skod¹, nie
przewiduj¹c zapewne, ¿e samochody tej marki stan¹ siê
bardzo szybko liderami polskiego rynku. Od lat Octavia i
Fabia zajmuj¹ czo³owe miejsca w sprzeda¿y. W tym roku
równie¿ Octavia jest niekwestionowanym liderem sprzeda¿y, a Fabia liderem swego
segmentu. Co ciekawe, w
bardzo wymagaj¹cym segmencie premium drugie
miejsce zajmuje Superb, którego Polacy coraz bardziej
doceniaj¹. Nie ró¿nimy siê
zbytnio od reszty œwiata, na
którym tylko we wrzeœniu br.
sprzedano 96 tys. czeskich
samochodów. Skody s¹ najchêtniej kupowanymi zagranicznymi autami na rynku niemieckim, a ca³a Unia zakupi³a
w pierwszych dziewiêciu miesi¹cach tego roku niemal 41
tys. tych samochodów.
Mimo ¿e od kilku lat obserwujemy zjawiska kryzysowe
w bran¿y samochodowej gorzowski, dealer Skody optymistycznie spogl¹da w przysz³oœæ.
- Skoñczy³y siê wybory i
wracamy do normalnoœci.
Najwa¿niejsze, ¿e widaæ coraz wyraŸniejsze symptomy
o¿ywienia gospodarczego,
co powinno zaowocowaæ

Tadeusz Sienkiewicz, prezes Auto-Bis

wzrostem popytu na samochody - mówi mgr. in¿. Tadeusz Sienkiewicz prezes
Auto-Bis.
Co ciekawe, salon i serwis
odwiedzaj¹ posiadacze aut
ró¿nych marek. Zwykle podczas pierwszej wizyty zapada decyzja, ¿e jednak warto
auto zostawiæ tutaj zamiast
szukaæ taniego warsztatu
bez ¿adnej autoryzacji. Wie-

lu klientów te¿ pamiêta, ¿e
wed³ug wyliczeñ ekspertów
samochód
serwisowany
podczas odsprzeda¿y jest
wart oko³o 20% wiêcej ni¿
odpowiednik bez udokumentowanej historii.
- Nie jest prawd¹, ¿e autoryzowane serwisy s¹ drogie.
U nas nie liczy siê pracy za
roboczogodzinê. Wiele operacji trwa kilkanaœcie lub kil-

kadziesi¹t minut i klient p³aci
za te minuty. Je¿eli na
przyk³ad godzina kosztuje
150 z³, a wymiana jakiegoœ
elementu pó³ godziny, to
koszt wynosi 75 z³ - t³umaczy
szef firmy. Opowiada równie¿ o klientach, którzy szukali u niego ratunku po Ÿle
przeprowadzonej naprawie
w warsztacie, który mia³ byæ
tani i fachowy. Okaza³o siê,

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Niezale¿na organizacja Euro NCAP od lat prowadzi testy, nie tylko zderzeniowe, samochodów.
Wynikiem s¹ gwiazdki, których maksymalnie mo¿na zebraæ tylko piêæ.
Samochody oceniane s¹ w
czterech
kategoriach:
ochrony doros³ego, ochrony
dziecka, systemów bezpieczeñstwa i ochrony pieszego. Przez lata konstrukcje
pojazdów przesz³y ogromnie d³uga drogê Zaczê³o siê
od pasów bezpieczeñstwa
wprowadzonych do masowej produkcji przez Volvo.
Nastêpnie pojawi³y siê
poch³aniaj¹ce energiê strefy
zgniotu, wzmocnienia drzwi
i wiele innych rozwi¹zañ.
Jeszcze niedawno nowoœci¹
by³y poduszki powietrzne,
obecnie normalnoœci¹ s¹
tzw. kurtyny, do walki o bezpieczeñstwo na wielk¹ skalê
wkroczy³a
elektronika.
Zmiana sposobu projektowania samochodów, technologia materia³owa i uk³ady
elektroniczne spowodowa³y,
¿e poziom bezpieczeñstwa
osi¹gany jeszcze od niedawna wy³¹cznie przez
du¿e auta dostêpny jest
równie¿
najmniejszym.
Pierwszym szokiem dla tradycjonalistów by³ test zderzeniowy malutkiego Smarta, w którym pozornie nie-

wiele chroni pasa¿erów.
Zmyœlna konstrukcja tego
autka powoduje, ¿e podczas
zderzenia silnik, uk³ad
napêdowy i zawieszenia
wsuwaj¹ siê pod przedzia³
pasa¿erski, co zapewnia
wiêkszy poziom bezpieczeñstwa ni¿ w wielu znacznie wiêkszych samochodach. Minê³o kilka lat i dla
ma³ego Fiata 500 niemal zabrak³o gwiazdek. Testy, mimo
wielu dyskusji, sta³y siê w
miêdzyczasie doskona³ym
chwytem marketingowym.
Niektórzy twierdz¹, ¿e wiele
modeli samochodów projektuje siê wyraŸnie pod europejskie testy, ignoruj¹c niektóre z
przyjêtych np. na rynku USA
prób, jak np. autostradowe
zderzenia
boczne
przy
du¿ych szybkoœciach. W
praktyce jednak Euro NCAP
czêœciowo wymusi³o ogromny
postêp w dziedzinie bezpieczeñstwa na drodze.
Niedawno testy zaliczy³
nastêpca jednego z najpopularniejszych modeli polskiego rynku - Skoda Fabia.
Ten niewielki samochód bez
trudu zdoby³ w nich piêæ

gwiazdek. Warto bli¿ej
przyjrzeæ siê tej konstrukcji,
która pod wzglêdem bezpieczeñstwa nie ustêpuje autom
klas
znacznie
wy¿szych. Najnowsza Fabia
posiada bardzo wytrzyma³¹
konstrukcjê z umiejêtnie
dobranych stopów uzupe³nion¹ w doskonale
opracowane strefy zgniotu. Samochód posiada a¿
szeœæ poduszek powietrznych z kurtynami i oczywiœcie piêæ trójpunktowych
pasów bezpieczeñstwa.
Pomyœlano o bezpieczeñstwie czynnym, wykorzystuj¹c bardzo zaawansowane systemy elektroniczne. W systemie stabilizacji
toru jazdy dzia³a uk³ad elektronicznej blokady mechanizmu ró¿nicowego, zwany
XDS. Uk³ad ten, podobnie
jak blokada mechaniczna,
czyli tzw. szpera, pomaga w
pokonywaniu ostrych zakrêtów. Dzia³anie jest pozornie proste, bo polega na
przyhamowaniu
ko³a
bêd¹cego wewn¹trz zakrêtu, aby dodaæ wiêcej momentu na ko³o zewnêtrzne.

Uk³ad równie¿ przydaje siê
na œliskiej nawierzchni.
Dobrze
skonfigurowane
urz¹dzenie elektroniczne
doskonale zastêpuje kosztowne rozwi¹zania mechaniczne stosowane dot¹d w
drogich samochodach sportowych.
Kolejn¹ niespodziank¹ Fabii jest funkcja Multi-Collision Brake, która automatycznie rozpoznaje kolizjê i
uruchamia system hamulcowy nawet wtedy, gdy kierowca nie naciska peda³u.
Dziêki temu zapobiega kolejnej kolizji. System mo¿e
nawet uratowaæ ¿ycie podczas coraz powszechniejszych kolizji na autostradach
lub ruchliwych ulicach miast.
Opcjonalnie
samochód
mo¿e byæ wyposa¿ony w
tzw. Front Assistant. Jest to
system dokonuj¹cy pomiaru
od poprzedzaj¹cego pojazdu i po wykryciu zbyt ma³ej,
niebezpiecznej odleg³oœci
ostrzegaj¹cy kierowcê a w
razie braku reakcji rozpoczynaj¹cy automatyczne
hamowanie.
RYSZARD ROMANOWSKI

¿e gdyby od razu przyjechali
do firmy, zaoszczêdziliby pokaŸn¹ sumê i masê nerwów.
Czêsto mówi siê o wysokich
cenach oryginalnych czêœci.
Tymczasem czêœci te w
wiêkszoœci przypadków nie
s¹ a¿ tak drogie, a do tego
firma
oferuje
znacznie
tañsze czêœci opcjonalne akceptowane przez producenta
samochodu.
Auto-Bis
chêtnie wspó³pracuje i zaopatruje w czêœci warsztaty
blacharsko-lakiernicze. Firma dowozi zamówiony towar
w ró¿ne miejsca województwa.
Autoryzowany serwis Skody naprawia nie tylko samochody tej marki i innych z
grupy VW. Naprawiane s¹
auta wszystkich marek, podobnie jak wszystkie auta
mog¹ zaopatrzyæ siê u pracowników Auto-Bis w Karty
Ratownicze. Warto przypomnieæ, ¿e w³aœnie tutaj rozpoczê³o siê po raz pierwszy
w Gorzowie rozprowadzanie
tych kart.
- Mamy ciekawe i tanie pakiety serwisowe, istnieje
mo¿liwoœæ
niedrogiego
wyd³u¿enia gwarancji. Staramy siê zapewniæ klientom
pe³n¹ gamê us³ug finansowych. Oferujemy ubezpieczenia, kredyty i leasingi.

Jako jedni z niewielu zapewniamy leasingowane auta na
gorzowskich tablicach rejestracyjnych. Bardzo ciekawy
jest kredyt niskich rat. Klient
p³aci raty za 70 proc. wartoœci pojazdu. Po czterech
latach wspólnie wyceniamy
samochód i klient wyje¿d¿a
nowym, nadal p³ac¹c nisk¹
ratê - mówi prezes.
Trwa rozbudowa i zmiana
wystroju firmy. Chodzi o
ci¹g³e podnoszenie standardów obs³ugi, mimo ¿e lider
rankingów Auto Œwiata
móg³by spocz¹æ na laurach.
Zapewne najnowsza Fabia
prezentowana bêdzie jeszcze w dotychczasowym wystroju salonu, ale zapowiadany nowy Superb prezentowany bêdzie ju¿ w nowym
wnêtrzu. Tadeusz Sienkiewicz chcia³by, aby ka¿de
miejsce w Gorzowie by³o
bardziej efektowne ni¿ gdziekolwiek indziej. Prezentuj¹c
salon, mówi³ o rankingu „Polityki” dotycz¹cego zadowolenia mieszkañców ró¿nych
miast. Gorzów sklasyfikowano w po³owie pierwszej setki,
podczas gdy Zielon¹ Górê w
granicach pierwszej dwudziestki. - Chyba ankieterzy
trafili na wyj¹tkowych malkontentów - stwierdza.
RYSZARD ROMANOWSKI

Karta ratownicza
pojazdu
Drobiazg, który mo¿e uratowaæ zdrowie,
a nawet ¿ycie.
Kiedy ratuje siê poszkodowanych w wypadku, liczy siê
ka¿da minuta, a nawet sekunda. Po drogach je¿d¿¹
jednak setki modeli samochodów i ka¿dy jest inaczej
skonstruowany. Karoserie
pojazdów bywaj¹ wzmacniane w ró¿nych miejscach.
Jeœli no¿yce stra¿y po¿arnej
natkn¹ siê na takie wzmocnienie - pêkaj¹. Tak samo
znalezienie i od³¹czanie akumulatorów te¿ bywa trudne,
tym bardziej, ¿e w czêœci aut
osobowych znajduje siê w
baga¿niku. Sk¹d ratownik
ma o tym wiedzieæ? Aby
przyspieszyæ
wydobycie
pasa¿erów z rozbitego pojazdu opracowano europejski system „Karta ratownicza
pojazdu”.
Karta ratownicza to zestandaryzowana informacja,
która na kartce formatu A4
przedstawia schemat pojazdu z zaznaczonymi najwa¿niejszymi dla s³u¿b ratowniczych
elementami
umiejscowienia wzmocnieñ
karoserii, rozmieszczenia

poduszek gazowych (airbagów) czy te¿ gazowych napinaczy pasów. Karta ratownicza - zwyk³a kartka papieru
wo¿ona w samochodzie pozwala czêsto skróciæ czas
akcji ratowniczej o 30 procent, o 6-9 minut, które
czêsto decyduj¹ o powodzeniu dzia³añ. Ta kartka papieru mo¿e uratowaæ ¿ycie.
Po kartê ratownicz¹ i naklejkê najlepiej zg³osiæ siê do
dealera swojej marki. Gdyby
okaza³o siê, ¿e jednak jej nie
ma, to wtedy warto poszukaæ na stronie internetowej
danej marki. O ile dla sprzedawanych aktualnie modeli
wielu marek i czêsto poprzednich generacji karty s¹
dostêpne od rêki, to dla starszych aut trzeba siê o nie
upominaæ, aby importer
marki uzyska³ karty od producenta. Wzory dla wielu
znajduj¹ siê w serwisie Kartyratownicze.pl
Kartê umieszcza siê za
os³on¹ przeciws³oneczn¹
kierowcy.
Ÿród³o: BANKKIEROWCY.PL
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