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Może Gorzów w sam raz
teraz dopiero będzie?

No i mamy już grudzień, a jak grudzień, to i przed nami święta przystrojone choinkami.
Więcej na s. 2.

Wybudujmy w Gorzowie halę sportową na kilka tysięcy
widzów.

Fot. Stanisław Miklaszewski

Choinki pachnące świętami
Bożego Narodzenia

r e k l a m a

Następnie zróbmy wszystko, by
koszykarki InvestInTheWest AZS
AJP spadły z ekstraligi, piłkarze
ręczni Stali tłukli się najwyżej na
poziomie I ligi, a sympatycy siatkówki żyli
wspomnieniami po
drużynie Stilonu, która grała kiedyś
na najwyższym poziomie w tym
kraju. Dla niektórych będzie może i
normalnie, acz dla wielu bez sensu, prawda?
Tak samo będzie, kiedy zlikwidowana zostanie orkiestra Filharmonii
Gorzowskiej. Jeszcze jest, jeszcze
gra i to coraz lepiej, ale czarne
chmury zbierają się nad nią od
dawna i nikt z władnych osób nie
próbuje ich nawet rozganiać. Od
pewnego czasu mniej lub bardziej
się o tym słyszy i żaden z przedstawicieli władz nie zabrał w tej sprawie głosu, nie potwierdził, ale też
nie zaprzeczył. I ta cisza najbardziej niepokoi, bo sama w sobie
wiele już o intencjach mówi. A
przecież zarówno budowa filharmonii wraz z nieszczęsnym garażem,
jak i mozolne budowanie orkiestry
kosztowało nas wszystkich ogromne pieniądze. Tym bardziej więc
nie mogą pójść na zmarnowanie,

bo nie stać nas zwyczajnie na takie
marnotrawstwo. To już lepiej zrezygnować z festynu i fajerwerków
za miliony złotych, niż dopuścić do
upadku kultury wysokiej, która w
przybytku przy ul. Dziewięciu Muz
znalazła swoje miejsce. Oszczędności można poszukać gdzie indziej, ale nie tutaj.
Filharmonia bez orkiestry, to jak
muzyk bez instrumentu. Jakieś
dźwięki z siebie wydobędzie, ale
to już nie będzie filharmoniczne
granie. Dlatego wydaje mi się nawet bardzo, że ludzie kultury, melomani, których w naszym mieście jest już całkiem sporo, powinni dać głos, że tak się nie
godzi i likwidować orkiestry raczej
nie uchodzi. Dla dobra naszego i
kultury, by prosta rozrywka nie
zastąpiła nam wartości prawdziwej.
A może się mylę… Może orkiestra, jak i filharmonia, nie jest nam
tutaj do szczęścia potrzebna, bo to
jednak zbytek i fanaberia w mieście, które powiatowieje? Może bez
orkiestry w filharmonii Gorzów w
sam raz wreszcie będzie…
JAN DELIJEWSKI
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Choinki pachnące świętami
Bożego Narodzenia
No i grudzieñ ju¿ mamy, a jak grudzieñ to i œwiêta przystrojone choinkami.
Bo¿e Narodzenie to jedyne
takie œwiêta, które mniej bardziej wszyscy kochamy. To
si³a naszej polskiej tradycji.
Ka¿dy z nas ma swoje ulubione wigilijne potrawy i rytua³y, kolêdy i œwi¹teczne
obrzêdy. Wszêdzie jednak
musi byæ choinka, mniej lub
bardziej
przystrojona
i
b³yszcz¹ca œwiecide³kami.
Bo choinka, to choinka, choæ
bywaj¹ strojone na ró¿ne
sposoby. Choinka przywêdrowa³a na ziemie polskie
z Niemiec i tak mocno siê u
nas zakorzeni³a, ¿e nie wyobra¿amy sobie bez niej
œwi¹t. No bo i gdzie niby
mielibyœmy sobie prezenty
pod³o¿yæ, gdyby nie by³o
choinki?
W sklepach i marketach z
krzewami i drzewkami ju¿
dawno pojawi³y siê w sprzeda¿y choinki. ¯ywe w donicach i œwie¿o œciête na plantacjach. Od wyboru do koloru. Owszem, do nabycia s¹
równie¿ choinki z tworzyw
sztucznych, które spotkaæ
mo¿na w szerokim wyborze,
ale nie maj¹ one jednak tego
zapachu i uroku co naturalne
drzewa, choæ nie ka¿dy z
ró¿nych powodów mo¿e sobie na nie pozwoliæ. Je¿eli
wiêc choinka ma byæ ¿ywa,
to jak¹ jednak wybraæ œwierkow¹, z jod³y a mo¿e
daglezji? Jak te¿ póŸniej j¹
traktowaæ, by przedwczeœnie
nie zrzuca³a igliwia i przetrzyma³a w dobrym stanie
przynajmniej do œwiêta
Trzech Króli, jak nakazuje
tradycja?
W tradycji polskiej na choinkê przeznacza siê, oczywiœcie, drzewo iglaste z gatunków: œwierk, jod³a, daglezja i
sosna, która jednak wykorzystujemy coraz rzadziej, a
szkoda to piêkna choinka.
Dominuj¹ jednak œwierki i
jod³y, które wystêpuj¹ w wielu odmianach - s¹ m.in. koreañskie, kalifornijskie, kaukaskie i szereg innych.
Œwierk pospolity zielony, nasz polski, charakteryzuje siê
intensywnym
zapachem.
Jod³y nie maja tego zapachu, choæ kaukaska po wniesieniu do domu i ograniu wydziela olejki eteryczne. Za to
jod³a jest trwalsza, nie gubi
praktycznie igie³ i mo¿e staæ
bardzo d³ugo, przy w³aœciwej
pielêgnacji.
Najwa¿niejsze przy choince, po wniesieniu do domu,

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

w 1.12.
1971 r. - na Osiedlu Staszica rozpoczęto budowę pierwszego budynku
mieszkalnego; pierwsi lokatorzy
wprowadzili się w październiku
1973 r.
2011 r. -zm. Christa Wolf (82 l.),
landsberczanka, światowej sławy
pisarka niemiecka, autorka m.in.
„Wzorców dzieciństwa”, najgłośniejszej powieści o Gorzowie.
w 2.12.
1957 r. - prymas Polski, kardynał
Stefan Wyszyński, zakończył 3dniową wizytę w Gorzowie.
1968 r. - oddano do użytku nowe
skrzyżowanie ul. Chrobrego i Sikorskiego, gdzie zainstalowano
pierwszą w mieście sygnalizację
świetlną.
w 4.12.
1956 r. - w miejsce dotychczasowych wikariuszy kapitulnych na
Ziemiach Zachodnich mianowano
biskupów rezydencjalnych; biskupstwo w Gorzowie objął Teodor
Bensch, poprzednio administrator
apostolski w Olsztynie; pierwszy
administrator gorzowski Edmund
Nowicki został biskupem w Gdańsku.
2000 r. - rozpoczęło działalność
Radio Miejskie Gorzowa, lokalny
program Radia Zachód, obecnie
Radiów Gorzów; oficjalna inauguracja nastąpiła 18 grudnia.
2013 r. - oficjalnie otwarto nowe
targowisko św. Jerzego przy ul.
Przemysłowej.
w 6.12.
1988 r. ukończono budowę drugiego toru na wydzielonym torowisku
ul. Sikorskiego od dawnej drukarni
do skrzyżowania z ul. Estkowskiego; była to ostatnia, jak dotąd, inwestycja torowa w Gorzowie.
w 7.12.
1984 r. - gorzowska
„Przemysłówka” przekazała Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala w Budowie pierwszy ukończony obiekt
szpitala wojewódzkiego - poradnię
ogólną ze 100 pomieszczeniami,
m.in. 72 gabinety lekarskie i zabiegowe, pomieszczenia dla administracji oraz ośrodek nauczania klinicznego.
w 8.12.
1999 r. zm. Ryszard Dyrak (49 l.),
działacz gospodarczy, b. dyrektor
GPBP „Gobex”, następnie prezes
„Arx-Gobex”, b. poseł na Sejm
(1989-1991), współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i
Pamiątek Przeszłości; zginął w wypadku samochodowym pod Międzychodem.
w 9.12.
1857 r. - do sieci popłynął pierwszy
gaz z nowo zbudowanej gazowni,
uruchomiono też pierwsze uliczne
latarnie gazowe, które zastąpiły dotychczasowe lampy olejowe; gazownia czynna była do 1979 r.
2007 r. - w czasie koncertu z okazji
750-lecia w hali przy ul. Przemysłowej Piotr Rubik i jego orkiestra wykonali oratorium „Habitat”.
w 10.12.
1957 r. - MPK wprowadziło zakaz
palenia papierosów w tramwajach,
zarówno wewnątrz wozów, jak i na
pomostach; zakaz spowodowany
został koniecznością... uniknięcia
tłoku na pomostach.

Grudzień 2016 r.

Choinki z tworzyw sztucznych spotkać można w szerokim wyborze...

Fot. Stanis³aw Miklaszewski
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Nie ma jednak jak choinka ze świerka, jodły lub daglezji

jest zapewnienie jej dostêpu
do wody. Œwie¿a choinka
wrêcz ¿³opie wodê, przeciêtne drzewko w ci¹gu pierwszej doby potrafi wypiæ oko³o
litra wody. PóŸniej tej wody
potrzebuje coraz, ale w stojaku stale powinna byæ. Ponadto choinka nie powinna
staæ za blisko Ÿród³a ciep³a.
Mo¿na tak¿e kupiæ choinkê
ukorzenion¹, z ziemi¹ w donicy. Przy zakupie takiego
drzewka trzeba jednak zwróciæ uwagê przede wszystkim

na to czy nie ma zbyt ma³ego
pojemnika z ziemi¹. Czêsto
bowiem bywa tak, ¿e w piêciolitrowym pojemniku mamy dwumetrowe drzewko, co
jest tragicznym nieporozumieniem, gdy¿ nie ma wykszta³conego systemu korzeniowego. To tak jakby
œwie¿o œciête wsadzono do
wiadra z piaskiem. Dwumetrowe drzewko powinno mieæ
pojemnik 25-litrowy.
Choinki w donicach po
przyniesieniu do domu tak¿e
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nale¿y intensywnie podlaæ.
PóŸniej mo¿na ju¿ na spokojnie uzupe³niaæ wilgoæ.
Wa¿ne jest, aby nasze
drzewko nie dosta³o przyrostów, bo pójdzie na zmarnowanie. Dlatego nale¿y je
trzymaæ w temperaturze do
23 stopni, z dala od grzejników i przez czas nie d³u¿szy
ni¿ trzy tygodnie. Przy odpowiedniej pielêgnacji i stopniowej aklimatyzacji, czyli
powolnym wynoszeniu na
balkon lub taras, mo¿na
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bêdzie póŸniej z powodzeniem posadziæ w ogrodzie
lub na dzia³ce.
Same drzewko to jeszcze
nie wszystko. Potrzebne
s¹ jeszcze bombki, œwiecide³ka, miko³aje i ró¿ne inne ozdoby choinkowe, których wybór z roku na rok
jest coraz wiêkszy. Ka¿dy
wiêc mo¿e coœ znaleŸæ nie
tylko na swoj¹ choinkê, ale
i te¿ pod choinkê, czyli prezenty.
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Grudzień 2016 r.

Na święta prezenty, choinka,
ale i podróże
Bo¿e Narodzenie obchodzimy tradycyjnie, ale nie stronimy od nowych obyczajów.
Tak naprawdê œwi¹teczny
czas w marketach zaczyna
siê dzieñ po Wszystkich Œwiêtych, bo ju¿ na pocz¹tku listopada
mo¿na
kupiæ
œwi¹teczne ozdoby, jedzenie
w
charakterystycznych
œwi¹tecznych opakowaniach.
- No i to jest doœæ okropne,
bo naprawdê trudno potem
poczuæ ten jedyny w swoim
rodzaju klimat - narzekaj¹
kupuj¹cy, ale jak t³umacz¹
sprzedawcy,
towary
œwi¹teczne od tej chwili znajduj¹ swoich nabywców.

siê w wygl¹dzie z Miko³ajem,
to nadal ta odmiana roznosz¹cych prezenty ma
rózgê na psotne dzieci. Po
wsiach, a i bywa po miastach
zachowa³ siê zwyczaj obchodzenia domów przez osoby
przebrane za Gwiazdora lub
Miko³aja, który za op³at¹
wrêczaj¹ prezenty i pytaj¹
domowników, przewa¿nie
dzieci, o zachowanie w ci¹gu
roku, znajomoœæ modlitw,
wierszy, b¹dŸ kolêd.

Biały obrus, sianko,
pierogi, ale nie tylko

Kalendarz dla
najmłodszych

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Œwi¹teczny czas zaczynaj¹
najwczeœniej ewangelicy. A
to za spraw¹ kalendarzy adwentowych, które s¹ tradycyjnymi prezentami dla dzieci wiernych tego wyznania.
To specjalny kalendarz z niespodziankami na ka¿dy
dzieñ adwentu. Zwykle pod
kartkami odpowiadaj¹cymi
poszczególnym dniom kryj¹
siê s³odycze albo kandyzowane owoce. - Moje dzieci
ten zwyczaj zobaczy³y u niemieckich kuzynów. No i od
tamtego czasu nie ma mowy
o œwiêtach Bo¿ego Narodzenia w³aœnie bez kalendarza.
Na szczêœcie od pewnego
czasu mo¿na takie kalendarze kupiæ zwyczajnie w sklepie - mówi Monika, mama
dwójki dzieci w wieku 10 i 12
lat. Opowiada, ¿e jak dzieciaki by³y mniejsze, to kalendarz bywa³ odrywany w dwa
dni. - Teraz to ju¿ nastolatki,
ale kalendarze musz¹ byæ i
kropka - mówi.
Kolejnym nowym i zyskuj¹cym powodzenie obyczajem jest serwowanie pierników norymberskich. Maj¹
ró¿ne kszta³ty, rozmiary, piêknie pachn¹ i s¹ ulubionym nie
tylko
œwi¹tecznym
smako³ykiem. Jak chce historia, bo przeczytaæ o nich
mo¿na w Kronice Miasta Ulm
z 1296 roku, pierniki norymberskie zyska³y swa s³awê
dziêki przecinaj¹cym siê
szlakom handlowym i dobrze
prosperuj¹cemu cechowi Zeidler, który w okolicznych lasach Norymbergii hodowa³
pszczo³y dostarczaj¹ce do
wypieku miodu, który stanowi³ podstawow¹ substancjê
s³odz¹c¹. Skoro cukier sprowadzany ze wschodnich Indii,
by³ ze wzglêdu na wysok¹
cenê rzadkoœci¹ i wyj¹tkowym rarytasem to nie pozosta³o piekarzom nic innego jak

●

Zielona choinka czy stroik ze świeczką lub lampką znajdą się w każdym domu.

korzystaæ z rodzimych sk³adników i wytwarzaæ ten
wyj¹tkowy przysmak dla kupców, rozs³awiaj¹cych miododajn¹ okolicê.
Pierniki zawita³y tak¿e do
Polski i od lat maj¹ swoich
fanów.

Z wieńcem lub
świecznikiem

- Ja sobie zwyczajnie nie
wyobra¿am czasu œwi¹tecznego bez wieñca na
drzwiach, bez wieñca w domu. Choinki mo¿e nie byæ,
ale wieñce adwentowe
musz¹ - mówi Jadwiga
£ukaszewicz. I dodaje, ¿e jej
to wcale nie przeszkadza, i¿
zwyczaj jest niemiecki. Wieñce s¹ ³adne, Niemcy to
chrzeœcijanie a na jacyœ dzicy. Ja je zwyczajnie lubiê mówi i opowiada, sk¹d siê
wzi¹³ obyczaj wieñców.
A by³o z nimi tak. W 1839
roku niemiecki ewangelicki
nauczyciel i pastor, ksi¹dz
Johann Hinirch Wichern, który prowadzi³ przytu³ek dla
sierot w Hamburgu, postanowi³ wzbogaciæ wystrój œwietlicy w tej instytucji. Razem z
wychowankami w pierwsz¹
niedzielê adwentu zapali³
pierwsz¹ œwiecê umocowan¹ na drewnianym kole o
œrednicy 2 m, by wytworzyæ
nastrój sk³aniaj¹cy do modlitwy. Nastêpne, mniejsze
dwadzieœcia cztery œwiece
podopieczni zapalali ka¿dego dnia do Wigilii, gromadz¹c siê na wieczorny
œpiew i modlitwê. Pocz¹tko-

wo zieleni¹ ozdabiano œciany. Z czasem drewniane ko³o
przystrojono ga³êziami jod³y.
A kiedy Wicherna przeniesiono do Berlina, przeniós³
on tam swój pomys³. No i z
Berlina zwyczaj rozprzestrzeni³ siê na ca³¹ Europê.
Tradycja szybko przyjê³a
siê w rodzinach ewangelickich na pó³nocy Niemiec. W
latach 20. XX wieku zwyczaj
przyj¹³ siê wœród katolików.
W Polsce pojawi³ siê w 1925
roku. Jednak popularny sta³
siê
ca³kiem
niedawno.
Umieszcza siê go na
wst¹¿kach pod sufitem w domach oraz koœcio³ach, b¹dŸ
ustawia na widocznym miejscu,
np.: na tacy na stole. Rodzina
gromadzi siê w ka¿dy wieczór
niedzieli adwentowej na modlitwê, zapalaj¹c przy zgaszonym œwietle kolejne œwiece.
Œwiece s¹ zapalane w czasie
modlitwy, wspólnych posi³ków i
spotkañ. W Wigiliê zapala siê
wszystkie œwiece. Coraz
czêœciej w wi¹zance umieszcza siê wtedy œwiecê Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom wspólnego przedsiêwziêcia
chrzeœcijañskich organizacji
charytatywnych Caritas.
Podobnie jest ze œwiecznikami adwentowymi ustawianymi w oknach. Te¿ zwyczaj
przyszed³ z Niemiec, ale dziœ
coraz czêœciej œwieczniki adwentowe mo¿na zobaczyæ w
polskich oknach.

No i czas na Mikołaja

O tym, ¿e œwiêta blisko, zawsze przekonaæ siê mo¿na 6

grudnia, kiedy to w imienin
Miko³aja polskie i nie tylko
dzieci nawiedza œwiêty. - U
nas w domu zawsze prezenty pod choinkê przynosi³ œw.
Miko³aj - opowiada Joanna
Wojciechowicz, która do Gorzowa zjecha³a z Podlasia. I
dodaje, ¿e prezenty zawsze
by³y pod choink¹ na œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. - Natomiast nigdy nie by³o ich pod
poduszk¹ z okazji 6 grudnia. Tego dnia tata przez
lekko uchylone drzwi rzuca³
nam, czyli dzieciom garœæ
cukierków i tyle by³o œwiêtowania - mówi pani Joanna. Mnie przez ca³e ¿ycie przynosi prezenty Gwiazdor mówi Ma³gorzata Szymczak, która siê urodzi³a w
Gorzowie, ale jej rodzice
przyjechali z Kujaw. I
w³aœnie tam, na Kujawach,
w Wielkopolsce, Warmii i
Mazurach, Kaszubach i Kociewiu czyli na ziemiach
dawnego zaboru pruskiego
prezenty daje Gwiazdor.
Jak chc¹ etnografowie,
postaæ Gwiazdora wywodzi
siê z grup kolêdników, a
dok³adnie
od
postaci
nosz¹cej gwiazdê. By³ to
osobnik w baranicy i futrzanej czapê, z twarz¹ ukryt¹
pod mask¹ lub umazan¹
sadz¹. Nosi³ on ze sob¹ worek prezentów i rózgê. Odpytywa³ dzieci z pacierza, zna³
dobre i z³e uczynki i w zale¿noœci od wyniku wrêcza³
prezent lub bi³ rózg¹. I choæ
dziœ postaæ Gwiazdora roznosz¹cego prezenty splot³a

No i wreszcie Wigilia. Tradycja nakazuje zasi¹œæ do
wieczerzy przy nakrytym
bia³ym obrusem stole. Musi
byæ na nim 12 potraw, nakrycie dla niespodziewanego
goœcia. W religijnych domach jest jeszcze op³atek i
koniecznoœæ
odczytania
fragmentu z Ewangelii œw.
£ukasza. W niekatolickich
pomija siê ten aspekt, ale
tradycja jest dok³adnie taka
sama. - U mnie w domu do
tej kolacji podawane jest
bia³e i tylko bia³e wino, ale
wiem, ¿e to rzadki obyczaj opowiada Agata Zieliñska. I
dodaje, ¿e choæ rodzina nie
bardzo jest przywi¹zana do
tradycji i obyczaj, to jednak
Wigilia jest jak najbardziej
tradycyjna.
Jednak ona sama od kilku
lat wybiera mocno nietradycyjny sposób spêdzania
œwi¹t. - Jakieœ kilka lat temu
mia³am tak serdecznie
wszystkiego doœæ, ¿e pojecha³am do Egiptu. No i ju¿
tam okaza³o siê, ¿e takich
jak ja, jest ca³kiem sporo opowiada. I od tamtych œwi¹t
ka¿de Bo¿e Narodzenie
spêdza w jakimœ ciekawym i
ciep³ym zak¹tku. W tym roku
bêdzie to Bu³garia.
W³aœciciele biur turystycznych potwierdzaj¹, ¿e to jest
rosn¹ca grupa klientów. Chêtni dziel¹ siê dok³adnie
na pó³. Czêœæ kieruje siê nad
ciep³e morza i nie ma wymagañ, co do tradycyjnej kolacji. A druga czêœæ jedzie na
narty i te¿ nie pyta o tradycyjn¹ kolacjê - mówi jeden z
gorzowskich w³aœcicieli biur
turystycznych.
RENATA OCHWAT

Na podstawie m.in. publikacji: Joanna £agoda, Maja
£agoda-Marciniak, Anna Gotowiec, Œwiêta w polskim domu, Wydawnictwo Publicat,
b.r.w.
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2002 r. - oddano do użytku nowo
zbudowaną ul. Bierzarina z rondem
na ul. Podmiejskiej.
2008 r. - w budynku d. Łaźni Miejskiej otwarto halę tenisa stołowego
Gorzovii, urządzoną w miejscu
dawnego basenu; urządzono tam
salą treningową z 7 stołami, salę
gimnastyczną i saunę z zapleczem
sanitarnym.
w 11.12.
1917 r. ur. się Zbigniew Łącki, gorzowski zegarmistrz i fotografik,
pionier sportów samochodowych,
współzałożyciel i pierwszy prezes
Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego (1961-1969), zm. w
1973 r.
2005 r. zm. Henryk Ankiewicz (72
l.), ps. Andabata, lubuski dziennikarz, felietonista, autor szkiców i
opowieści, m.in. „Listów z Palmiarni”, „Przechadzek zielonogórskich”, „Szkiców gorzowskich”, a
także słuchowisk radiowych.
w 12.12.
1948 r. ur. się hm Sylwester Kuczyński, instruktor harcerski i żeglarz, b. komendant hufca ZHP
(1980-1985), emerytowany kierownik Klubu Nauczyciela, zginął w
2013 r. w katastrofie śmigłowca.
w 13.12.
1981 r. - wprowadzono stan wojenny w Polsce; mimo to ks. Witold
Andrzejewski odprawił w katedrze
mszę, podczas której poświęcono
związkowy sztandar
Elektrociepłowni; jako kapelan
„Solidarności” zainicjował też list
protestacyjny gorzowskich duszpasterzy przeciwko wprowadzeniu
stanu wojennego, odczytany
13.12.1981 w gorzowskich kościołach.
w 14.12.
1916 r. ur. się Paweł Zacharek, legendarny powojenny przewoźnik
przez Wartę, później kapitan barki,
zm. w 1991 r.
1999 r. zm. Michał Nagengast (93
l.), przedwojenny motocyklista i
rajdowiec, pionier Gorzowa i kierownik Powiatowego Urzędu Samochodowego, organizator Zlotu
Gwiaździstego i Motoklubu Unia.
2007 r. zm. Aleksander Maciejewski (52 l.), gorzowski aktor i reżyser
teatralny.
w 15.12.
1957 r. - odsłonięto pomnik Adama
Mickiewicza, ufundowany w 100lecie śmierci wieszcza społecznym
wysiłkiem mieszkańców Gorzowa.
1945 r. ur. się Andrzej Gordon, artysta plastyk, autor licznych grafik
erotycznych, ilustracji, a także obrazów o tematyce sakralnej, zm. w
1992 r.
w 16.12.
1997 r. zm. Jerzy Szalbierz (50 l.),
artysta-fotografik, współtwórca i
pierwszy fotoreporter tygodnika
„Ziemia Gorzowska”, prezes Oddziału ZPAF w Gorzowie.
2011 r. zm. Jerzy Szabłowski (73
l.), b. kierownik stadion żużlowego
i b. kierownik drużyny żużlowej Stali.
2013 r. zm. Wojciech Deneka (68
l.), b. aktor gorzowski (1984-1989,
1993-1997).
w 17.12.
1980 r. - w mieście wprowadzono
częściową reglamentację mięsa i
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Trzy pytania do Eugeniusza Kurzawskiego, dyrektora Wydzia³u Edukacji UM w Gorzowie
- Czego mo¿emy siê dowiedzieæ z
podsumowaniu strategii rozwoju
gorzowskiej oœwiaty w latach 20112015?
- Przede wszystkim to, ¿e zamknêliœmy pewien etap przebudowy gorzowskiej oœwiaty, który by³ w miarê konsekwentnie realizowany. Mia³ on dwie strony medalu. Z jednej pojawi³a siê
koniecznoœæ zamkniêcie niektórych
placówek, z drugiej w ostatnim okresie
znacz¹co wzros³y nak³ady inwestycyjne. Mam nadziejê, ¿e poziom wzrostu
bêdzie ju¿ systematyczny, gdy¿ potrzeby w tym zakresie s¹ bardzo du¿e. Z
podsumowania mo¿na równie¿ wyczytaæ, ¿e gorzowskie szko³y s¹ bardzo aktywne w zakresie pozyskiwania œrodków zewnêtrznych na ró¿ne przedsiêwziêcia. Zarówno te o wartoœci kilku
tysiêcy, jak wiêksze, gdzie poziom dofinansowania siêga kilkudziesiêciu lub
wiêcej tysiêcy z³otych.
- Czy nadal najwiêksz¹ bol¹czk¹
jest permanentny brak pieniêdzy?
- Tak, szczególnie tych potrzebnych
na rozwój bazy edukacyjnej. Problemy
bior¹ siê jeszcze z dawnych lat, gdzie
ten proces zosta³ gwa³townie przyha-

Fot. Robert Borowy

innych produktów; system funkcjonował do końca marca, gdy wprowadzono reglamentację ogólnokrajową.
1927 r. ur. się Władysław Klimek,
nauczyciel działacz katolicki, radny
RM I kadencji, założyciel i wieloletni prezes oddziału Polskiego
Związku Esperantystów oraz Klubu
Inteligencji Katolickiej (19831991), działacz „Wspólnoty Polskiej”, zm. w 2000 r.
w 18.12.
1948 r. - włoskim filmem „Dzieci
wojny” zainaugurowało działalność
kino „Słońce”, drugie w mieście
kino, zamknięte w 2007 r.
2007 r. zm. Wojciech Jurasz (70
l.), pionier gorzowskiego żużla,
członek drużyny Stali, która w 1961
r. awansowała do I ligi, a w 1969 r.
zdobyła mistrzostwo Polski.
w 19.12.
1945 r. - dekretem administratora
apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego Kościół Mariacki w Gorzowie, obecnie p.w. Wniebowzięcia
NMP, podniesiony został do rangi
katedry; jednocześnie powołana
została z dniem 1.01.1946 r. parafia katedralna
r20.12.
1996 r. - oddano do użytku rondo
Szembeka na ul. Myśliborskiej.
1984 r. zm. Antoni Kapusta (66 l.),
wulkanizator, pionier gorzowskiego
żużla i sędzia żużlowy.
w 21.12.
2012 r. - otwarto po modernizacji
ul. Podmiejską.
w 22.12.
1985 r. zm. Karol Herma (69 l.),
nauczyciel, pionier oświaty gorzowskiej, b. dyrektor II LO (1949-1970)
i Korespondencyjnego LO (19701976).
2012 r. zm. Bolesław Proch (60 l.),
b. żużlowiec, zawodnik Falubazu
(1973-1976), Stali (1977-1980) i
Polonii Bydgoszcz (1981-1987).
w 23.12.
2012. r. zm. Zenon Bauer (99 l.), b.
przewodniczący Prezydium MRN
(1958-1969), honorowy obywatel
Gorzowa.
w 24.12.
1968 r. - zamknięty został Rolniczy
Dom Towarowy w Arsenale, który
następnie rozebrano; rozpoczęła
się przeprowadzka RDT do nowego
obiektu przy ul. Sikorskiego.
1868 r. ur. się Emanuel Lasker, syn
barlineckiego rabina, jeden z
najsłynniejszych absolwent landsberskiego gimnazjum, najdłużej
funkcjonujący mistrz świata w szachach (1894-1921), zm. w 1941 r.
1997 r. zm. Józef Czerniewicz (77
l.), fotograf, kombatant,
współzałożyciel i wieloletni prezes
Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego (1973-1983), kierownik
Małej Galerii GTF.
w 25.12.
1984 r. - w miejsce samodzielnego wikariatu bp Wilhelm Pluta erygował parafię pw. św. Maksymiliana Kolbe przy ul. Czereśniowej;
była to jedenasta parafia katolicka
w mieście.
w 26.12.
1953 r. - w zaadaptowanym budynku d. Instytutu Higieny przy ul. Warszawskiej otwarto oddział zakaźny
Szpitala Miejskiego, jednocześnie

Grudzień 2016 r.

Bez nowej podstawy programowej reforma nie ma sensu

mowany i z kolejnymi latami zaczê³y
one nawarstwiaæ. Nadrobienie straconego czasu nie jest zadaniem prostym,
bo wymaga praktycznie jednorazowego wydania du¿ych pieniêdzy. Drugi
element spêdzaj¹cy nie tylko nam
sen z powiek, to zapowiadana kolejna reforma edukacji. Nie mo¿emy
nawet niczego zaplanowaæ, nie mówi¹c o przygotowaniu strategii na kolejne lata. Prace nad ni¹ zosta³y zatrzymane ju¿ z chwil¹ pierwszego
etapu reformy, czyli wstrzymania

obowi¹zkowego wysy³ania szeœciolatków do szkó³. Teraz wszyscy czekamy na decyzjê rz¹du w sprawie likwidacji gimnazjów i powrotu do dawnego systemu szkolnictwa, z
podzia³em na szko³y podstawowe i
œrednie.
- Nauczyciele ostro protestuj¹
przeciw tej reformie, ale rz¹d jest
zdeterminowany
w
swoich
dzia³aniach. Likwidacja gimnazjów
mo¿e rzeczywiœcie przynieœæ wiêcej
po¿ytku czy strat?

- Zacznijmy od tego, ¿e reforma
szkolnictwa jest potrzebna. Praktycznie
wszyscy specjaliœci nie maj¹ dzisiaj
w¹tpliwoœci, ¿e licea ogólnokszta³c¹ce
musz¹ zostaæ powiêkszone o dodatkowy rok. Tak jak by³o kiedyœ, powinny
mieæ cztery lata. Obecny trzyletni okres
jest mocno nieefektywny. Za ma³o jest
czasu na prawid³owe przyswojenie wiedzy na tym poziomie, zw³aszcza ¿e
mnóstwo czasu poœwiêca siê praktycznie przygotowaniom do matury. Je¿eli
do³o¿ymy ten rok musimy go zabraæ
gimnazjom. Dwuletnie gimnazja zupe³nie wtedy strac¹ na wartoœci. Nie
powinno siê jednak wdra¿aæ tak
wa¿nej reformy bez wczeœniejszego
przygotowania podstawy programowej.
To jest baza, bez której ¿adna reforma
nie ma sensu. Ponadto ka¿da zmiana
to s¹ okreœlone wydatki finansowe i
skoro one wci¹¿ nie s¹ znane, to jak
samorz¹dy maj¹ zaplanowaæ bud¿ety
na nastêpny rok? Dlatego najpierw nale¿y wyszczególniæ poszczególne etapy reformy, ustaliæ rozs¹dny czasowo
harmonogram zmian i punkt po punkcie go realizowaæ.
RB

Żeby każdy mógł znaleźć poszukiwane groby
Trzy pytania do Jerzego Oleksiewicza, dyrektora Wydzia³u Geodezji i Katastru UM Gorzowa Wlkp.
- Mamy ju¿ internetow¹ wyszukiwarkê miejsc pochówku na gorzowskim cmentarzu komunalnym. Co
by³o najtrudniejsze w jej przygotowaniu?
- Pracowaliœmy nad tym od lutego tego roku, czyli oko³o dziewiêciu miesiêcy. Najtrudniejsze w realizacji projektu
by³o przeniesienie czêœci opisowej tekstu, poprzez geokodowanie, do mapy
numerycznej cmentarza. Operacja by³a
pracoch³onna. Potem musieliœmy znaleŸæ firmê, która wykona³aby odpowiedni¹ stronê internetow¹. ZnaleŸliœmy j¹
w Poznaniu i firma informatyczna GIS
Suport w pe³ni zrealizowa³a postawione
przez nas oczekiwania.
- Podobne wyszukiwarki ma wiele
ju¿ polskich miast. Czym ró¿ni siê ta
nasza od tych na przyk³ad w Szczecinie, Poznaniu czy Zielonej Górze?
- Na obecne mo¿liwoœci mo¿emy powiedzieæ, ¿e wprowadziliœmy najbardziej innowacyjne rozwi¹zania. Wiele z
nich nie ma mo¿liwoœci wskazywania
rzêdów grobów i maj¹ zupe³nie inne
zasady samego wyszukiwania. Nasza
wyszukiwarka jest w tym zakresie pro-

Fot. Robert Borowy
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Trzy pyTania do…

r e k l a m a

sta dla u¿ytkownika i daje dodatkowo
wiele mo¿liwoœci. Do tego ju¿ teraz zawarte informacje o osobach pochowanych s¹ bogatsze ni¿ w innych miejscach, a tak¿e przy ka¿dym takim grobie
jest wiadomoœæ o terminie uregulowania nale¿noœci. Jest to wa¿ne, bo przecie¿ nie wszyscy pamiêtaj¹, do kiedy
jest op³acony grób. Wprowadziliœmy

równie¿ wersjê mobiln¹ na telefony.
Sama wyszukiwarka jest do tego narzêdziem rozwojowym i z czasem
bêdziemy wprowadzaæ kolejne aplikacje. Jest pomys³, ¿eby zamieszczaæ
opisy dla osób le¿¹cych w Alei
Zas³u¿onych czy wspominki o innych
pochowanych w zale¿noœci od zainteresowania rodzin. To nast¹pi z czasem,

bo na razie chcieliœmy uruchomiæ projekt przed tegorocznym Œwiêtem
Zmar³ym, ¿eby ju¿ teraz ka¿dy zainteresowany móg³ znaleŸæ groby przyjació³ czy znajomych.
- Jak jednak pomóc, szczególnie
starszym osobom, które nie korzystaj¹ z telefonu czy interenetu w odnalezieniu grobu, którego szukaj¹?
- Oczywiœcie z ustaleniem miejsca pochówku nie ma teraz ¿adnego problemu, bo mo¿e to szybko sprawdziæ inny
cz³onek rodziny, mo¿na wejœæ tak¿e do
budynku administracji i siê zapytaæ.
Wa¿niejsze jest samo dotarcie. W przysz³ym roku planujemy umiejscowiæ na
cmentarzu zredagowane przez nas czytelne mapy, wskazuj¹ce kwatery a przede wszystkim numery rzêdów, które w
tej chwili nie s¹ jeszcze oznaczone. Ponadto w ró¿nych kwaterach te rzêdy
ró¿nie przebiegaj¹ i czasami mo¿na siê
pogubiæ. Dziêki takim mapom znalezienie konkretnego grobu nie bêdzie stanowi³o ¿adnego problemu. Myœlimy te¿
o postawieniu punktu informatycznego,
gdzie znajdzie siê ekran dotykowy.
RB
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Pani minister robi zakupy, ale
dziewczynek dopiero się uczy
El¿bietê Rafalsk¹ - minister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej znaj¹ wszyscy.

Fot. Renata Ochwat

Znamy wiêc El¿bietê Rafalsk¹ jako skuteczn¹ polityk,
pos³ankê, obecnie minister
wa¿nego ministerstwa. Wiemy co robi i mówi o 500+,
emeryturach czy pracy i
p³acy minimalnej, ale niewiele wiemy o niej samej, o jej
¿yciu rodzinnym i zainteresowaniach. Nie wiemy, jak pani minister kupuje sukienki,
czy lubi nadal podró¿owaæ,
bo kiedyœ lubi³a. Nie znamy
pani minister od strony troskliwej babci, która z wnukami
potrafi robiæ ró¿ne rzeczy,
ale na pewno nie zrobi w takim momencie jednej. O
tym, jak wygl¹da niepubliczna czêœæ ¿ycia pani minister
jest w³aœnie wywiad, którego
udzieli³a specjalnie nam podczas krótkiego pobytu w naszym mieœcie.
- Jakiœ czas temu spotka³yœmy siê w Gorzowie u
fryzjera. Nie ma w Warszawie fryzjerów, ¿e wybiera
pani gorzowskich?
- S¹ (œmiech).
- To sk¹d wybór gorzowskich?
- O pani¹ Renatê siê pytamy…. To fryzjerka niezawodna. Sta³a w uczuciach. Zawsze mogê na ni¹ liczyæ.
Oznacza to, ¿e jak z nag³a
telefonujê, bo ja nigdy wczeœniej nie wiem, kiedy mogê
siê uczesaæ, to nigdy nie ma
problemu. Pani Renata zawsze znajdzie dla mnie czas.
Zna moje w³osy na wylot.
Jest poza tym super kobiet¹,
sympatyczn¹. Jej salon daje
relaks, chwile wytchnienia.
No jednym s³owem, same
zalety.
- Jak pani korzysta takich
us³ug, jak fryzjer w³aœnie,
sklep z ubraniami czy choæby zakup pasty do
zêbów? Bo przecie¿ musi
sobie pani kupiæ sukienkê,
buty. Jak pani to robi?
- I to jest straszny ból, bo
nie znajdujê kompletnie na
to czasu. Zwykle robiê jedne
du¿e zakupy. Wpadam do jakiejœ galerii i dok³adnie
wiem, co chcê kupiæ. Ja z regu³y jak ju¿ idê do sklepu, to
zwyczajnie wiem, czego potrzebujê. Oznacza to, ¿e nie
chodzê po sklepach i nie wybieram. Od razu mówiê, ¿e
sama dokonujê tych zakupów. Nie bywa tak, ¿e ktoœ
mi coœ podpowiada. W sklepie mówiê pani ekspedientce, jaki kolor i rozmiar, a pani
mi to przynosi. Ale to zawsze
ja decydujê, co chcê, a cze-

●

Minister E. Rafalską nikt już nie namówi na jakieś wyjazdy na święta.

go nie kupiê. A skoro zaczê³yœmy rozmowê od fryzjerów, to powiem, ¿e w Warszawie czeszê siê tylko w
hotelu sejmowym. Bo gdzie
indziej bym zwyczajnie nie
dojecha³a, za du¿o czasu na
to trzeba by³oby straciæ. Natomiast w Gorzowie, to u
wspomnianej pani Renaty i
w jeszcze jednym salonie.
Naprawdê mam najmniej
czasu na te rzeczy jak
w³aœnie fryzjer czy zakupy….
Te sprawy w tej chwili to jest
absolutny drobiazg w tym
wszystkim, co ca³y czas robiê.
- Pani Elu, lubi³a pani kiedyœ podró¿owaæ. Nadal
pani to lubi?
- Straci³am trochê chêæ…
- Do podró¿owania???
- Mo¿e dlatego, ¿e mnie siê
wydaje, i¿ jestem w bezustannej podró¿y miêdzy Gorzowem a Warszaw¹. I to ju¿
od wielu lat. Prowadzê takie
¿ycie na walizkach. Ostatnio
by³am trzy dni w Budapeszcie. Zaraz lecê do Ziemi Œwiêtej. Ostatnio by³am w Rydze, gdzie nawet kawy nie
zd¹¿y³am wypiæ, bo zwyczajnie czasu nie by³o. By³am
tam
na
konferencji,
wyg³osi³am swoje wyst¹pienie, odebra³am nagrodê i
musia³am ju¿ jechaæ do Warszawy, czyli jedno lotnisko,
drugie lotnisko, tak wiêc w
gruncie rzeczy ogl¹dam te
miasta tylko z okien samochodu. Szczêœciem, w tym
Budapeszcie by³o inaczej.
By³ czas, ¿eby sobie po-

ogl¹daæ miasto, Wêgrzy o to
zadbali. Teraz najbardziej
mnie siê chce nie podró¿y a
w³asnego domu, tak ¿eby
przyjechaæ i tu spokojnie sobie odsapn¹æ. No i te chwile
odk³adam sobie na jakiœ lepszy moment. Odkrywam te¿
uroki polskiej turystyki.
- Co pani rozumie przez
to okreœlenie?
- Tylko tyle, ¿e je¿d¿ê w takie tereny, w których rzadko
bywa³am.
- Dla przyk³adu?
- Po³udnie Polski, czy Œciana Wschodnia. Ostatnio
by³am w Rzeszowie. Bardzo
³adne miasto i jak siê œwietnie rozwija. Inna rzecz, ¿e to
nieprawdopodobnie czyste
miasto. A¿ niewiarygodne,
¿e mog¹ byæ takie miasta w
Polsce. I jak pani widzi, ¿yjê
w pêdzie, dlatego podró¿e i
jakieœ wyjazdy zagraniczne
nie s¹ dla mnie tak ciekawe i
atrakcyjne, jak kiedyœ.
- No i w³aœnie. Przyje¿d¿a
pani do Gorzowa, ma pani
dwa dni, to co pani wówczas robi? Mam oczywiœcie na myœli dom rodzinny, a nie wizyty zawodowe.
- Pranie (œmiech).
- A poza praniem?
- Powa¿nie mówi¹c, to przede wszystkim staram siê nadrobiæ tê moj¹ nieobecnoœæ w
domu. Ale przede wszystkim
mam okazjê na spotkanie z
wnukami. Generalnie staramy siê ten czas wykorzystywaæ rodzinnie. Ale proszê te¿
pamiêtaæ, ¿e jak przyje¿d¿am
do Gorzowa, to jednak dzie-

si¹tki spraw tu na mnie czeka.
- Wróæmy do wnuków.
Rozpoznaj¹ jeszcze babciê?
- Rozpoznaj¹, rozpoznaj¹.
Ja siê staram bardzo mocno
wywi¹zywaæ z rodzinnych
obowi¹zków i staram siê byæ
dobr¹ babci¹. Widujê moje
wnuki czêsto, przynajmniej
kilka razy w miesi¹cu. Albo
synowie
z
dzieæmi
przyje¿d¿aj¹ do mnie, albo
ja do nich jadê. Ten czas
mo¿e jest krótki, ale staram
siê, ¿eby by³ intensywny.
Uwielbiam moje wnuki. Spotkanie z nimi to taki moment,
kiedy nie ma ¿adnej opcji,
abym odebra³a telefon. Bo
zawsze s¹ krzyki i protesty.
Teraz ju¿ nawet tego nie próbujê robiæ. Ten czas to taki
najwiêkszy reset od wszystkich spraw. Coœ wtedy
pichcê, ¿artujemy, dobrze
siê bawimy, razem siê œmiejemy. To fajne chwile.
- Ilu wnuków pani ma?
- Trójkê. Najstarszy wnuk to
Iwo, skoñczy³ piêæ lat. Emil
ma niespe³na dwa lata. I
wreszcie ma³a kobieta. Bo
wie pani, ja nie mia³am siostry, rzadko miewa³am kole¿anki w pracy. W polityce
te¿ faceci dominuj¹. Mam
dwóch synów. A tu proszê,
córeczka m³odszego syna Marianna, która ma pó³tora
roku. No i muszê siê przyznaæ, ¿e dziewczynek to ja
siê uczê jak czegoœ nowego,
od pocz¹tku. I to jest fascynuj¹ce, bo to jest naprawdê
inna p³eæ.

- Czyli szczególne oczko
w g³owie babci?
- Ca³a trójka jest szczególnym oczkiem w g³owie babci.
Ca³a trójka jest wspania³a,
ka¿de na inny sposób.
- A skoro dosz³yœmy do
rodziny, to jak zapracowana minister wa¿nego resortu zamierza spêdziæ tegoroczne œwiêta Bo¿ego
Narodzenia.
- W domu.
- Na pewno?
- Na pewno. No bo jak inaczej. Na sto procent w domu.
Ju¿ mia³am propozycjê wyjazdu gdzieœ w góry. Absolutnie nie. Raz wyjecha³am
na Wielkanoc i to by³o nienajlepsze doœwiadczenie.
Nikt mnie ju¿ nie namówi na
jakieœ wyjazdy na œwiêta.
- A zd¹¿y pani je przygotowaæ?
- Ja to lubiê, choæ faktycznie
mo¿e byæ problem z przygotowaniem ze wzglêdu na pracê.
No i oczywiœcie je przygotuje,
choæ jak mówiê, to du¿a logistyka. Ale œwiêta musz¹, zwyczajnie musz¹ byæ w domu. A
przygotowania do nich to jest
ten cenny element spajaj¹cy
rodzinê. No i te¿ to jest pewien relaks, ¿e jestem gronie
swoich najbli¿szych. Na
wspólnej wigilii, na spacerze
chce mi siê byæ w domu, z rodzin¹. Nie wyobra¿am sobie
spêdzania œwi¹t w inny, ni¿ w
taki w³aœnie sposób. W domu,
z rodzin¹, wnukami.
- Dziêkujê i tego pani
¿yczê.
RENATA OCHWAT

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

KALENDARIUM
Grudzień 2016
w gmach dawnej „Bethesdy” przy
ul. Walczaka 16a, zajmowanym
dotychczas przez Dom Matki i
Dziecka, umieszczono oddział
dziecięcy.
w 27.12.
1972 r. - ukończono budowę schodów w Parku Siemiradzkiego, które z powodu zrezygnowania w międzyczasie z planów budowy kawiarni z palmiarnią, prowadziły
,,donikąd”.
w 28.12.
1976 r. - oddano do użytku drugi
tor tramwajowy na ul. Kostrzyńskiej.
w 29.12.
1992 r. zm. Paweł Macierzewski
(75 l.), kolejarz, b. piłkarz i
działacz sportowy, honorowy prezes GOZPN, pionier Gorzowa.
2011 r. zm. inż. Władysław Mazurek (78 lat), b. dyrektor „Zrembu”,
b. prezes Stali (1964-1967), organizator i pierwszy prezes oddziału
wojewódzkiego SIMP (1977-1979).
2013 r. zm. w wieku 84 lat zm. Teresa Klimek, wdowa po
Władysławie, nauczycielka,
działaczka charytatywna. b. prezes
KIK, honorowy obywatel Gorzowa.
w 30.12.
2010 r. - udostępniono w całości
trasę S3 z Gorzowa do Szczecina
w 31.12.
1949 r. - po rocznej przerwie
wznowiono komunikację tramwajową w mieście; w tym dniu, umajone tramwaje czekały na wszystkich chętnych, a uśmiechnięta zapraszała na bezpłatną premierową
przejażdżkę - zanotował Edmund
Jaruga w kronice PKM; na linii nr
„1” przeznaczonej na trasę: Dworzec-Mieszka I konduktor Marczak
Jan - przewodniczący Rady
Zakładowej w obecności dyrektora mgr inż. Karola Lamprechta; na
linii nr „2” przeznaczonej na trasę
Tkacka [= 11 Listopada] - Warszawska, konduktor Mróz Wacław.
Było to bowiem prawdziwe święto
dla miasta, które dźwigało się z
wojennych zniszczeń.
1952 r. - zakończono budowę toru
tramwajowego na ul. Pomorskiej i
Walczaka i uruchomiono linię
tramwajową nr 5 od dworca PKP
do „Sztucznego Włókna”, czyli
„Stilonu”.
1961 r. - do Gorzowa przyłączono
Siedlice, Wieprzyce oraz Chwalęcice Dolne (dziś Piaski).
1967 r. - w ZM „Gorzów” zakończono produkcję ciągników typu
mazur D-50.
1968 r. - Gorzów przekroczył liczbę
70 tys. mieszkańców i liczył 70.923
osób.
1969 r. - zamknięta została kultowa kawiarnia „Wenecja” przy ul.
Sikorskiego 108.
1994 r. - na Starym Rynku przy fontannie zorganizowano po raz
pierwszy sylwestrowy koncert
połączony z zabawą na wolnym powietrzu.
1917 r. ur. się Irena Dowgielewicz, gorzowska pisarka i poetka,
b. dyrektor fabryki mebli w Witnicy (1946-1949), autorka m.in. tomiku „Stadion dla biedronki” i
powieści „Krajobraz z topolą” o
pionierskich latach Witnicy, zm.
n
w 1987 r.
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Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-125
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129,
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139,
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151,
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162,
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180,
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

Remont tej kamienicy dofinansowa³ konserwator zabytków.

Fot. Renata Ochwat

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

Nowe Miasto z piękniejszym
obliczem

Fot. Renata Ochwat

Adresy

Grudzień 2016 r.

Elementami zdobniczymi są głowy aniołków oraz inne detale
architektoniczne.Elementami zdobniczymi są głowy aniołków
oraz inne detale architektoniczne.

Pięknie wyremontowana fasada wręcz zachwyca przechodniów.

Bardzo eleganck¹ fasadê z
pracowicie
odnowionymi
szczegó³ami architektonicznymi ju¿ mo¿na podziwiaæ
przy ul. 30 Stycznia 24. Prace przy jej remoncie trwa³y
trzy miesi¹ce.
Kamienica ma bia³¹ fasadê, elementami zdobniczymi s¹ g³owy anio³ków
oraz inne detale architektoniczne. Budynek zwieñcza
piêkna attyka, równie¿ z elementami ozdobnymi. Do budynku wiedzie piêknie zrobiona brama ze szklan¹
ozdob¹ na której znajduje
siê data budowy - 1890 rok.
To rzadki przyk³ad wspania³ego zadbania o stary budynek, za spraw¹ wspólnoty

mieszkaniowej oraz Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej i
jego Administracji Domów
Mieszkalnych nr 3.

Z łuszczącego w piękno

Jeszcze pó³ roku temu budynek wygl¹da³ ¿a³oœnie.
P³atami odpada³ tynk, attyka
grozi³a zawaleniem. Nawet
ADM nr 3, w którego gestii
jest ta kamienica, w pewnym
momencie musia³a zawiesiæ
siatkê tak, aby chroniæ przechodniów przed spadaj¹cymi
fragmentami elewacji. Ale w
koñcu siê uda³o. Trzy miesi¹ce temu zacz¹³ siê d³ugo
oczekiwany remont.
- W budynku jest wspólnota
mieszkañców, której bardzo

zale¿a³o na remoncie fasady. Do tego stopnia, ¿e na
w³asny koszt przygotowa³a
dokumentacjê budowlan¹ mówi Robert Jankowski, kierownik ADM nr 3. No i okaza³o siê, ¿e ta gotowa dokumentacja mog³a byæ kart¹
przetargow¹ przy ubieganiu
siê o dofinansowanie remontu z puli konserwatora zabytków.
- Fakt, dostaliœmy dofinansowanie na akurat tê kamienicê. Prace by³y wycenione
na oko³o 95 tys. z³. Jednak
podczas remontu okaza³o
siê, ¿e ta kwota nie wystarczy i wspólnota bêdzie jednak musia³a nieco dop³aciæ mówi Robert Jankowski.

Podczas prac okaza³o siê
bowiem, ¿e koniecznie trzeba wzmocniæ attykê, która
chwia³a siê i grozi³a zawaleniem. Miêdzy innymi ten fakt
spowodowa³, ¿e prace przy
elewacji trwa³y trzy miesi¹ce
oraz podniós³ planowany
koszt prac.

Wsparcie jest potrzebne

Efekt prac przy tej elewacji
zachwyca. - Co roku konserwator zabytków wspiera remonty jakichœ zabytków. Tym
razem pad³o na tê kamienicê
- mówi kierownik ADM nr 3.
Wspólnota z ul. 30 Stycznia 24 mog³a siê ubiegaæ o
wsparcie, poniewa¿ ca³a ulica le¿y w obrêbie Nowego

Miasta, czyli dzielnicy wpisanej w ca³oœci do rejestru zabytków. Oznacza to, ¿e ¿adna fasada nie mo¿e byæ
zmieniona bez uzgodnieñ
w³aœnie z konserwatorem,
ale równie¿ i to, ¿e mo¿na
siê ubiegaæ o wsparcie przy
remoncie.
- Jakby to by³o piêknie,
¿eby ca³a dzielnica tak wygl¹da³a - mówi¹ przechodnie, których zachwyca
piêknie wyremontowana
fasada. Warto te¿ dodaæ,
¿e kamienica ta, podobnie
jak i s¹siaduj¹ce jest ju¿
wpiêta w system miejskiego
ogrzewania,
czyli
KAWKÊ.
ROCH

Wymierny skutek KAWKI inaczej
Jeszcze w ubieg³ym roku by³o to nie do pomyœlenia.
Listopadowy póŸny wieczór. Mglisto, deszczowo,
jednak ciep³o, ale niebo blisko cz³owieka by³o. No i
szed³ sobie cz³owiek po Nowym Mieœcie i w pop³ochu
nie szuka³ chustki albo maseczki. Nie dusi³o cz³owieka
powietrze… Nie dusi³o.
A by³o tak. Przyjecha³am
póŸnym listopadowym wieczorem do miasta nad trzema rzekami. No i tak sobie
sz³am nieœpiesznie do domu
swego, Nowym Miastem, bo
jak inaczej. By³o mgliœcie,
deszczowo, ciep³o, powietrze na wyci¹gniêcie d³oni. Po
prawdzie na krótki wdech.
No i jakoœ tak dobrze mnie
siê sz³o. Dopiero po którymœ
kroku mnie olœni³o. Przecie¿
za ostatnie lata, kiedy wraca³am do miasta, dok³adnie
tego dnia i dok³adnie o tej
porze, to po kilku krokach

moja alergia mnie dopada³a i
to ze wzmo¿on¹ si³¹. Dusi³am siê, szuka³am chustki,
jakiegoœ czegoœ, co by filtrowa³o to coœ, co siê nazywa³o
powietrzem, a w istocie by³o
mieszank¹ czegoœ okropnego z niewielk¹ iloœci¹ tlenu,
za to z wielk¹ tego okropnego smogu. Bo jak wszystkim
wiadomym jest, na Nowym
Mieœcie wiêkszoœæ mieszkañców mia³a piece i w tych
piecach pali³a, czym tylko siê
da³o. Zwykle nie wêglem lub
drewnem, tylko jakimiœ okropieñstwami. I te okropieñstwa zamienia³y siê na
smog, smog osiada³, no ze
wzglêdu na ten wilgotny klimat, blisko ziemi. No i taki
zwyk³y polski krasnoludek
sobie szed³, to siê dusi³, szuka³ ratunku, a¿ w koñcu dociera³ do w³asnego domu i
by³ szczêœliwy, ¿e siê w tym

smogu nie udusi³. Choæ czasami ma³o brakowa³o.
A tu proszê. Pogoda ta
sam, znaczy mglisto, wilgotnie, ale smogu niet. Mo¿na
by³o z przyjemnoœci¹ iœæ dalej, ale tu nagle brama osobistej kamienicy wyros³a.
Znaczy pora by³a do domu.
I w domu nasz³a mnie taka
oto konstatacja. Tak, ten spacer z dworca do bramy, a jakby siê chcia³o pójœæ dalej, to
jest w³aœnie ta niezbywalna i
wielka wartoœæ dodana z
KAWKI. Dodana dla miasta.
Bo dla poszczególnych
mieszkañców podpiêtych do
KAWKI to jednak trochê du¿y
wydatek tak na start. Jak potem bêdzie, zobaczymy. Ale
podpiêcie do miejskiego
ciep³oci¹gu wielu, bardzo
wielu kamienic i poszczególnych mieszkañ zaskutkowa³o
i w ten sposób. Nie ma pie-

ców. Nie ma palenia opon,
œmieci, plastików i innych wynalazków, ¿eby ogrzaæ dom.
Bo pieców nie ma.
Mo¿na wiêc sobie pójœæ
wieczorem na spacer, nawet
w naprawdê mglist¹ noc. I
nie zaatakuje nas ko¿uch
spalin i czegoœ okropnego,
co na dziœ maj¹ w sto³ecznym mieœcie ze smokiem w
rozpoznawalnym znaku lub
te¿ pewne ukochane moje
miasto z ciupagami i kapeluszami z kostkami oraz parzenicami tak¿e w znaku.
Choæ KAWKA jeszcze nie
zafiniszowa³a, bo koniec w
przysz³ym roku, to jednak ju¿
teraz, po dwóch latach jest
wymiernie doœwiadczalna.
Mamy w miarê czyste powietrze na Nowym Mieœcie.
Mamy! A jak porównaæ do lat
poprzednich, to mamy krystalicznie czyste. O innych ko-

rzyœciach nie piszê. Choæ,
jak zaznaczam, kosztowne
one s¹, ale za luksus ciep³a
bez koniecznoœci palenia w
piecu p³aciæ trzeba.
Tak wiêc ludzie mog¹ sobie
chodziæ po swojej dzielnicy i
nie myœleæ o tym, ¿e o chustce lub maseczce na nos pamiêtaæ trzeba. Zwyczajnie ziœci³y siê s³owa pana Paw³a
Jakubowskiego, dyrektora
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, który, przekonuj¹c
do programu, u¿ywa³ tak¿e i
tego argumentu. Argumentu,
¿e nie spadnie na nas ten
smog. To coœ, co pozostaje
w powietrzu po spalaniu byle
czego. Dyrekcja mówi³a o tonach czegoœ okropnego, widaæ mia³a racjê.
Doœwiadczy³am tego póŸnym listopadowym wieczorem.
ROCH
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Nauka diagnozowania i oceny
zagrożeń, żeby tworzyć
bezpieczne rozwiązania
Absolwenci kierunków technicznych s¹ szczególnie poszukiwani na rynku pracy.

Fot. Archiwum AJP

Wydzia³ Techniczny Akademii im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim prowadzi kszta³cenie na studiach pierwszego stopnia in¿ynierskich oraz na studiach drugiego stopnia - magisterskich. W ramach kierunków in¿ynierskich Wydzia³
oferuje studia o profilu praktycznym na kierunkach energetyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn oraz
in¿ynieria bezpieczeñstwa.
Studia
na
kierunku
IN¯YNIERIA BEZPIECZEÑSTWA o profilu praktycznym przygotowuj¹ do pracy
na stanowiskach zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem ludzi,
maszyn, urz¹dzeñ, konstrukcji i systemów informatycznych.
Bezpieczeñstwo w ogólnoœci jest definiowane, jako stan
zapewniaj¹cy istnienie i rozwój. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
bezpieczeñstwo jest czymœ
przeciwnym do zagro¿enia.
In¿ynieria jest natomiast dziedzin¹ wiedzy technicznej,
dziêki której cz³owiek mo¿e w
sposób efektywny przekszta³caæ
rzeczywistoœæ
pos³uguj¹c siê metodami
naukowymi.
Bazuj¹c na powy¿szych definicjach mo¿na stwierdziæ,
¿e studiowanie in¿ynierii bezpieczeñstwa oznacza przede
wszystkim naukê diagnozowania i oceny zagro¿eñ na
etapie projektowania oraz
konstruowania
maszyn,
urz¹dzeñ i systemów informatycznych. Studenci zdobywaj¹ równie¿ umiejêtnoœci
zwi¹zane z tworzeniem i
wdra¿aniem systemów, które
podnosz¹ poziom bezpieczeñstwa. Studia na kierunku
in¿ynieria bezpieczeñstwa s¹
tak¿e zwi¹zane z diagnozowaniem i ocen¹ bezpieczeñstwa w warunkach eksploatacyjnych oraz dzia³aniem
ograniczaj¹cym
poziom
ewentualnych
zagro¿eñ.
In¿ynier po ukoñczeniu tego
kierunku posiada i potrafi wykorzystaæ wiedzê w zakresie

Studenci mogą uczestniczyć w przedsięwzięciach pozwalających na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną.

zarz¹dzania bezpieczeñstwem, funkcjonuj¹cych rozwi¹zañ prawnych oraz psychologii i obci¹¿eñ organizmu
cz³owieka w warunkach stresu i innych nadmiernych obci¹¿eñ.
Na kierunku IN¯YNIERIA
BEZPIECZEÑSTWA, na studiach I stopnia o profilu praktycznym oferowane s¹ nastêpuj¹ce specjalnoœci:
- BEZPIECZEÑSTWO MASZYN, URZ¥DZEÑ I SYSTEMÓW PRZEMYS£OWYCH,
- BEZPIECZEÑSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH,
- IN¯YNIERIA BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY.
Program kszta³cenia na specjalnoœci BEZPIECZEÑSTWO
MASZYN, URZ¥DZEÑ I SYSTEMÓW PRZEMYS£OWYCH
umo¿liwia poznanie zasad
bezpiecznej obs³ugi maszyn,
urz¹dzeñ i systemów przemys³owych oraz zasad funkcjonowania sytemów bezpieczeñstwa
dla
maszyn,
urz¹dzeñ i systemów przemys³owych. Studenci s¹ przygotowywani do samodzielnej
identyfikacji problemów i zadañ w zakresie monitorowania, procesów decyzyjnych,
eksploatacji i diagnostyki systemów i urz¹dzeñ oraz spo-

sobów zarz¹dzania nimi w
zakresie in¿ynierii eksploatacji tych urz¹dzeñ.
Absolwenci specjalnoœci
bezpieczeñstwo
maszyn,
urz¹dzeñ i systemów mog¹
zajmowaæ w przedsiêbiorstwach miêdzy innymi nastêpuj¹ce stanowiska pracy:
in¿ynier bezpieczeñstwa maszyn, mechanik maszyn i
urz¹dzeñ przemys³owych,
in¿ynier utrzymania ruchu,
in¿ynier serwisu, in¿ynier
procesu.
Program kszta³cenia na
specjalnoœci BEZPIECZEÑSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH umo¿liwia poznanie metod sprawnego funkcjonowania firm w
zakresie zarówno bezpiecznego przechowywania informacji, jak i kontroli dostêpu
oraz bezpieczeñstwa informatycznego zwi¹zanego z
zapewnieniem nieprzerwanej
pracy. Studenci s¹ przygotowywani do wykonywania zadañ zabezpieczaj¹cych systemy komputerowe przedsiêbiorstwa. W trakcie nauki
studenci zapoznaj¹ siê z
prawnymi aspektami zabezpieczania informacji, szeroko
pojêtym bezpieczeñstwem w
systemach komputerowych
oraz z problemami bezpie-

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
I BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
ul. Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski
Tel. 95 721 60 61

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Fryderyka Chopina 52
Gorzów Wielkopolski
Tel. 95 721 60 15

czeñstwa w in¿ynierii oprogramowania.
Absolwenci specjalnoœci
bezpieczeñstwo systemów
informatycznych mog¹ zajmowaæ w przedsiêbiorstwach
miêdzy innymi nastêpuj¹ce
stanowiska pracy: specjalista
do spraw bezpieczeñstwa IT,
specjalista do spraw architektury bezpieczeñstwa systemów, specjalista do spraw
cyberbezpieczeñstwa,
in¿ynier
bezpieczeñstwa,
in¿ynier systemowy do spraw
pamiêci masowych i systemów wykonywania kopii zapasowych.
Program kszta³cenia w zakresie specjalnoœci IN¯YNIERIA BEZPIECZEÑSTWA I
HIGIENY PRACY jest skonstruowany w taki sposób, aby
absolwent specjalnoœci mia³
wiedzê o zagro¿eniach powstaj¹cych w miejscu pracy,
czynnikach uci¹¿liwych i
szkodliwych zwi¹zanych ze
œrodowiskami pracy, a tak¿e
o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy. Studenci
s¹ przygotowywani do identyfikacji zagro¿eñ dla ¿ycia i
zdrowia cz³owieka oraz
kszta³towania i weryfikacji
w³aœciwych i bezpiecznych
warunków pracy. Kszta³cenie
na tej specjalnoœci obejmuje

tak¿e zagadnienia z zakresu
ergonomii, w tym kszta³towania struktury przestrzennej
œrodowiska pracy, biomechaniki, medycyny pracy oraz
ekonomiki i psychologii pracy.
Wa¿n¹ rolê w procesie
kszta³cenia odgrywa równie¿
zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i jakoœci¹, zarz¹dzanie
œrodowiskowe oraz wiedza z
zakresu prawa pracy.
Absolwenci specjalnoœci
in¿ynieria bezpieczeñstwa i
higieny pracy mog¹ zajmowaæ w przedsiêbiorstwach
miêdzy innymi nastêpuj¹ce
stanowiska pracy: specjalista
do spraw bezpieczeñstwa
pracy w przedsiêbiorstwach
oraz instytucjach pañstwowych i samorz¹dowych,
wyk³adowca BHP, projektant
stanowisk pracy, inspektor
pracy w Pañstwowej Inspekcji Pracy.
W ramach Wydzia³u Technicznego funkcjonuje nowoczesne Laboratorium Œrodowiskowe obejmuj¹ce 14 wysokospecjalistycznych
pracowni, które pozwalaj¹ na
zg³êbienie wiedzy oraz uzyskanie umiejêtnoœci praktycznych przydatnych w pracy
przysz³ego in¿yniera. Wydzia³
wspó³pracuje w szerokim zakresie ze œrodowiskiem gos-

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
ul. Teatralna 25
Gorzów Wielkopolski
Tel. 95 721 60 35

podarczym. Dziêki temu studenci mog¹ uczestniczyæ w
sta¿ach, praktykach, wizytach studyjnych oraz innych
przedsiêwziêciach pozwalaj¹cych na ³¹czenie wiedzy
teoretycznej z praktyczn¹.
Wszystkie kierunki kszta³cenia prowadzone na Wydziale
Technicznym maj¹ profil
praktyczny, co stanowi du¿y
atut w poszukiwaniu przysz³ej
pracy zawodowej. Absolwenci kierunków technicznych, w
tym specjaliœci z przygotowaniem z zakresu in¿ynierii bezpieczeñstwa, s¹ szczególnie
poszukiwani na rynku pracy.
Ju¿ w trakcie studiów studenci kierunku mog¹ poznaæ
przysz³¹ pracê zawodow¹
obywaj¹c
trzymiesiêczn¹
praktykê zawodow¹. Nierzadko owocem praktyki s¹
sk³adane studentom propozycje pracy. Wielokrotnie pracodawcy zwracaj¹ siê do Wydzia³u z proœb¹ o pomoc w
poszukiwaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników wœród wyró¿niaj¹cych
siê studentów ostatniego roku studiów.
Studenci objêci s¹ pomoc¹
materialn¹ oraz mog¹ korzystaæ z programu Erasmus
+, który pozwala na odbywanie czêœci studiów w Niemczech (Technische Hochschule Wildau, Fachhochschule Stralsund) oraz na
Cyprze (Frederick University
Cyprus, Nicosia). Ponadto
studenci Wydzia³u Technicznego mog¹ ubiegaæ siê o
stypendium z funduszu stypendialnego Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Gorzowie Wielkopolskim, który wspiera
dzia³ania naukowe studentów.
Serdecznie zapraszamy do
studiowania kierunków technicznych w Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie
Wielkopolskim.
Wysokie
kompetencje i dobre warunki
studiowania s¹ blisko Ciebie.
prof. nadzw. dr hab. In¿.
ZDZISŁAW KOŁACZKOWSKI

WYDZIAŁ TECHNICZNY
ul. Fryderyka Chopina 52
Gorzów Wielkopolski
Tel. 95 727 95 36
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Postawić na rozwój
w konkretnych specjalizacjach
Rozmowa z Sebastianem Pieñkowskim, przewodnicz¹cym Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Fot. Archiwum

- Jak wa¿na dla gospodarczego rozwoju Gorzowa jest KostrzyñskoS³ubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna?
- Jest bardzo wa¿na. Strefa
podnosi nam poziom atrakcyjnoœci oferty inwestycyjnej
nie tylko poprzez ulgi w podatku dochodowym dla inwestorów, lecz równie¿ dziêki doœwiadczeniu w przygotowaniu infrastruktury oraz
dzia³aniom marketingowym i
obs³udze inwestora. W samym Lubuskiem, wed³ug danych na koniec 2015 roku, to
ponad 1.100 hektarów pod
inwestycje, ponad 3,5 miliarda z³otych zainwestowanych
w region oraz ponad 15 tysiêcy osób maj¹cych pracê.
Przypomnê, ¿e w Gorzowie
do koñca ubieg³ego roku zainwestowano ponad 850 milionów z³otych i zatrudniono
ponad 3,7 tysi¹ca ludzi. To
du¿a wartoœæ dodana.
- Czy potrafimy, jako
miasto, wykorzystaæ to, ¿e
KSSSE nale¿y do jednej z
najbardziej
prê¿nie
dzia³aj¹cych spó³ek tego
rodzaju w Polsce i potrafi
przyci¹gaæ na tereny przez
siebie zarz¹dzane atrakcyjnych partnerów handlowych?
- Tak, miasto Gorzów
wspó³pracuje ze spó³k¹ w
celu promowania potencja³u
gospodarczego i mo¿liwoœci
inwestycyjnych w mieœcie.
Chcemy na zasadzie synergii zwiêkszaæ zasiêg oddzia³ywania inicjatyw marketingowych, bo ka¿dy nowy
inwestor jest sukcesem zarówno miasta, jak i spó³ki.
Musimy wykorzystaæ potencja³ obu instytucji, tym bardziej, ¿e miasto jest akcjonariuszem w spó³ce i zale¿y
nam na jej rozwoju.
- Jako podstrefa gorzowska w tej chwili nie
jesteœmy
jednak
w
czo³ówce pod wzglêdem
inwestycji.
Problemem

Wszystko jest uzależnione od zainteresowania samorządów oraz inwestorów.

jest, ¿e wiêkszoœæ naszego
terenu nie ma odpowiedniej infrastruktury technicznej, bez której trudno
tu lokowaæ inwestycje. Czy
planowane s¹ tutaj jakieœ
dzia³ania?
- Planujemy rozszerzyæ obszar objêty statusem SSE w
Gorzowie. Mamy teren z gotowym planem zagospodarowania przestrzennego i dla
uatrakcyjnienia oferty zasadne by³oby objêciem statusem SSE. W przysz³ym roku
gotowa bêdzie droga S3 i
wszystkie wêz³y w jej przebiegu, co pozwoli nam przyst¹piæ do prac przystosowuj¹cych
infrastrukturê
miejsk¹ do nowych uwarunkowañ. Planujemy równie¿

przystosowanie nowych obszarów do dzia³alnoœci gospodarczej w okolicach dróg
wyjazdowych z miasta.
- W wieloletnim planie inwestycyjnym zapisano co
prawda
16
milionów
z³otych na zbrojenie terenów inwestycyjnych, ale
dopiero na lata 2018-19.
Nie jest to zbyt odleg³y
czas?
- Ten termin jest determinowany przez prace przy drodze S3. Chcemy po ich zakoñczeniu, przystosowuj¹c
uprzednio miejskie drogi,
uzbroiæ tereny w ich okolicy.
Tym samym tworzymy nowe
strefy aktywnoœci gospodarczej zarówno dla ma³ych i
œrednich przedsiêbiorców,

jak i dla firm du¿ych w
s¹siedztwie.
- Atrakcyjne tereny to jedna sprawa. Druga to dobra
wspó³praca ze stref¹. W jakim kierunku powinna ona
pójœæ, ¿ebyœmy mogli staæ
siê atrakcyjnym partnerem
dla firm chc¹cych inwestowaæ w naszym regionie?
- Wiem i jestem pewien, ¿e
dziœ i jutro bêdziemy dobrze
wspó³pracowaæ z obecnym
kierownictwem KSSSE dla
dobra mieszkañców Gorzowa. Musimy postawiæ na rozwój w konkretnych specjalizacjach. Budowanie oferty
inwestycyjnej zaczyna siê na
etapie szkolnictwa zawodowego na poziomie szkó³ zawodowych, technicznych i

wy¿szych. Rozwijaj¹c siê w
tym obszarze zgodnie z
okreœlonym planem, przygotujemy kadrê na wysokim
poziomie, co jest dziœ bardzo
istotnym elementem przy pozyskiwaniu inwestycji i pozwala przyci¹gaæ inwestorów
gotowych spe³niaæ wy¿sze
oczekiwania w zakresie wynagrodzeñ. Budowa Centrum Edukacji Zawodowej i
Biznesu oraz wspó³praca z
Akademi¹ im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie wychodz¹ naprzeciw tym wyzwaniom.
- Du¿o ostatnio dyskutuje
siê w Gorzowie o promocji
miasta, ale ma³o s³yszy siê
o marketingu gospodarczym. Czy pod tym

wzglêdem coœ zaniedbaliœmy, czy po prostu nie mamy siê czym chwaliæ?
- Przygotowujemy now¹
politykê promocyjn¹ miasta i
bêdzie ona zawieraæ wiele
elementów z zakresu marketingu
gospodarczego,
w³¹cznie z uaktualnion¹
ofert¹ inwestycyjn¹ po zakoñczeniu prac przy drodze
S3 i drogach dojazdowych.
Nowa kampania marketingowa KSSSE z has³em „Invest
in the West” równie¿ nas dotyczy i wpiszemy siê w ni¹
w³aœciwie, bo jesteœmy na
zachodzie Polski, mamy
du¿y potencja³ dla inwestorów i potrafimy to konkurencyjnie przedstawiæ.
- Czy kolej du¿ych
prêdkoœci maj¹ca przechodziæ przez Gorzów
mo¿e przyczyniæ siê do
wzmocnienia gospodarczego naszego subregionu?
- Oczywiœcie, ¿e tak! Musimy siê skoncentrowaæ na poprawieniu dostêpnoœci rozwi¹zañ komunikacyjnych dla
naszego miasta. Po wspomnianym zakoñczeniu prac
drogowych w ci¹gu drogi S3
musimy doprowadziæ do inwestycji w linie kolejowe
Kostrzyn-Krzy¿ i GorzówZb¹szynek polegaj¹ce na
elektryfikacji oraz wspólnie
z innymi miastami lobbowaæ dla budowy linii szybkiej kolei Poznañ-GorzówSzczecin/Berlin przez Gorzów,
co
diametralnie
poprawi nasze mo¿liwoœci
komunikacyjne i dziêki temu równie¿ gospodarcze.
Wiem, ¿e wicepremier polskiego rz¹du Mateusz Morawiecki w swoim planie na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju rozs¹dnie za³o¿y³, optymalne i logicznie uzasadnione, po³o¿enie KDP przechodz¹cej przez nasze
miasto.
- Dziêkujê za rozmowê.

r e k l a m a

●

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

ROBERT BOROWY
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Rehabilitacja po zabiegu
- najważniejsza rzecz
Zaledwie co dziesi¹ty senior nie ma problemów natury zdrowotnej.

Fot. Archwium

Zdecydowana wiêkszoœæ
uskar¿a siê jednak na zaburzenia pamiêci, wahania nastroju, zaburzenia mowy,
k³opoty z poruszaniem siê,
problemy ze s³uchem i pogorszenie wzroku. Problem
stanowi¹ tak¿e dolegliwoœci
sercowe i oddechowe.
Z
danych
G³ównego
Urzêdu Statystycznego (zawartych w notatce przygotowanej na posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dotycz¹ce „Informacji
Ministra Zdrowia na temat
wp³ywu zmian demograficznych i starzenia siê spo³eczeñstwa na organizacjê systemu ochrony zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, z
dnia 19 lutego 2016 r.) wynika, ¿e w miarê up³ywu lat
zmniejsza siê sprawnoœæ narz¹dów zmys³u i ruchu. Co
trzecia osoba w wieku 65+
ma problemy z samodzielnym pokonaniem 500 metrów. W grupie osób do 80 lat
tego typu trudnoœci ma ju¿ co
druga osoba. Wystarczy
chwila nieuwagi, potkniêcie
siê, czy zwykle niegroŸny dla
innych upadek, by dosz³o do
z³amania koœci udowej, stawu biodrowego, koœci ramienia czy przedramienia.
Na Oddzia³ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
ka¿dego roku przyjmowanych jest prawie 300 osób
(g³ównie starszych), u których konieczny jest zabieg
zespalaj¹cy z³aman¹ koœæ
biodrow¹. Podobna grupa
seniorów to osoby z innymi
z³amaniami. A¿ po³owa
wszystkich pacjentów oddzia³u to osoby po 60 roku
¿ycia.

r e k l a m a

Warto też zadbać o aktywność ruchową, która pomaga naszym mięśniom i kościom oraz
poprawia samopoczucie.

- Ju¿ teraz osoby starsze (w
wieku 60 lat i wiêcej) stanowi¹ 22% populacji. To a¿ o
7% wiêcej ni¿ na pocz¹tku
lat 90. XX wieku. Co gorsza,
liczba osób starszych z
ka¿dym rokiem bêdzie ros³a.
Wg prognoz do 2050 r. liczba seniorów wzroœnie o kolejne 8% (do 30%). To oznacza, ¿e pacjentów z takimi
problemami bêdzie przybywa³o. A wiêkszoœæ z nich
bêdzie siê boryka³a z problemami zdrowotnymi - mówi dr
n. med. Krzysztof Chrobrowski, ordynator Oddzia³u Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narz¹du Ruchu, autor
rozprawy pt. „Ocena funkcjonalna pacjentów geriatrycznych ze z³amaniami bli¿szego koñca koœci udowej leczonych
w
warunkach
systemu opieki zdrowotnej w
Polsce na przyk³adzie miasta œredniej wielkoœci” - Ju¿
dziœ trzeba pomyœleæ o tym

jak sprawiæ, by staroœæ nie
by³a przykra.
Aby tak siê sta³o trzeba zacz¹æ dzia³aæ ju¿ dziœ. Chirurdzy, w przypadku z³amania
koœci w obrêbie stawu biodrowego mog¹ operacyjnie
z³¹czyæ z³aman¹ koœæ za pomoc¹ implantów i za³o¿yæ
protezê stawu biodrowego.
Jeszcze kilka lat temu po takich zabiegach pacjenci
spêdzali w szpitalu nawet kilka tygodni. Dziœ standardy
s¹ zupe³nie inne. Dziêki nowym mo¿liwoœciom medycyny pobyt w szpitalu zwykle
nie musi trwaæ d³u¿ej ni¿ 7
dni. Ale póŸniej niezbêdna
jest rehabilitacja.
Jednym z g³ównych celów
lekarzy jest przywrócenie pacjenta do jego œrodowiska.
Do w³asnego domu, otoczenia, które zna, i w którym
czuje siê bezpiecznie. Ale
czasem bywa to bardzo trudne. Starsi ludzie zwykle s¹

pozostawieni sami sobie.
Bardzo czêsto mieszkaj¹ sami, a rodziny nie mog¹ poœwiêcaæ im tyle czasu, ile wymaga sytuacja rekonwalescenta.
- Z badañ wynika, ¿e bez
w³aœciwej i systematycznej
rehabilitacji pó³ roku po zabiegu oko³o 60% pacjentów
uzyskuje podstawow¹ sprawnoœæ czy jest w stanie poruszaæ siê w miarê samodzielnie. Reszta, czyli a¿ 40%
przestaje chodziæ i w podstawowych czynnoœciach wymagaj¹ asysty rodziny lub
opiekunów - mówi dr Chrobrowski. - Zaledwie co trzeci
pacjent uzyskuje tzw. sprawnoœæ z³o¿on¹, która sprowadza siê do tego, ¿e senior po
zabiegu potrafi nie tylko samodzielnie wstaæ i siê ubraæ,
ale samodzielnie funkcjonowaæ
w
spo³eczeñstwie
(wstaæ, ubraæ siê, wyjœæ z domu, zrobiæ zakupy, i bez-

piecznie wróciæ do punktu
wyjœcia czyli do mieszkania
czy domu). Mimo wysi³ków
lekarzy nale¿y zadaæ sobie
sprawê, ¿e co trzeci pacjent
po 65. roku ¿ycia umiera w
ci¹gu roku od z³amania koœci.
W powrocie do swojego
œrodowiska pacjentom mogli
by pomóc geriatrzy (to lekarz, który zajmuje siê profilaktyk¹, diagnozowaniem i
leczeniem chorób wieku
podesz³ego, do których
czêsto zalicza siê osteoporozê, zwyrodnienie stawów
czy cukrzycê) i system opieki
nad seniorami. A tego brakuje. Nie tylko w Gorzowie. Deficyt specjalistów z zakresu
geriatrii widoczny jest w
ca³ym kraju.
- W Niemczech na 10 tysiêcy mieszkañców przypada
2 geriatrów, w Polsce zaledwie 0,2 - zauwa¿a ordynator
Oddzia³u Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narz¹du
Ruchu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. - To bardzo
niepokoj¹ce,
bo
spo³eczeñstwo siê starzeje i
ludzi po 65 r. ¿. przybywa z
zastraszaj¹cym tempie. To
oznacza, ¿e grupa pacjentów
- seniorów ze z³amaniami koœci udowej czy biodra te¿
bêdzie coraz wiêksza. ¯aden
szpital nie bêdzie sobie w
stanie z tym poradziæ. Trzeba
dzia³aæ systemowo i obj¹æ
osoby starsze specjaln¹
opiek¹.
Kluczem do sukcesu powinna byæ wiêksza dba³oœæ o
siebie pokolenia dzisiejszych
czterdziesto- i piêædziesiêciolatków. Pierwszy krok jest
najtrudniejszy. Ale specjaliœci
przekonuj¹, ¿e na pocz¹tek

wystarczy zmieniæ dietê. Dietetycy przekonuj¹, ¿e w
dobrze zbilansowanej diecie
seniora powinny siê znaleŸæ
przetwory zbo¿owe, kasze,
ry¿ i makarony. Poza tym,
raz w tygodniu wskazane jest
gotowane miêso, np. chuda
wo³owina, która dostarcza
¿elaza i miêso drobiowe, które bardzo korzystnie wp³ywa
na serce. Z kolei jedzenie ryb
zmniejsza krzepliwoœæ krwi,
zapobiega mia¿d¿ycy i chorobom serca.
Warto te¿ zadbaæ o aktywnoœæ ruchow¹. Taka forma
spêdzania np. wolnego czasu pomaga naszym miêœniom i koœciom. Regularne
wykonywanie æwiczeñ prowadzi do wzmocnienia miêœni, œciêgien, wiêzade³ i
wiêkszej gêstoœci koœci. Bieganie czy taniec spowalniaj¹
utratê gêstoœci koœci u osób
w starszym wieku czyli zapobiega osteoporozie.
Powy¿sze, nale¿y tak¿e do
zaleceñ Brytyjskiego Towarzystwa
Ortopedycznego
(BOA), które rekomenduje
standardy w leczeniu z³amañ
koœci u osób starszych.
Wœród wielu szpitali na
ca³ym œwiecie, stosuj¹cych
siê do tych standardów, jest
tak¿e Oddzia³ Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narz¹du
Ruchu gorzowskiego szpitala.
Wbrew powszechnej opinii
osteoporoza nie jest chorob¹, z
któr¹ zmagaj¹ siê tylko kobiety.
Dotyka tak¿e, choæ zdecydowanie rzadziej, mê¿czyzn. Po
60. roku ¿ycia na jednego choruj¹cego mê¿czyznê przypada
a¿ 5 kobiet. Po siedemdziesi¹tce ta proporcja wynosi ju¿
tylko 2:1.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
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Ma być szybciej, sprawniej i skuteczniej
Teraz wa¿ne jest szybkie i efektywne wdra¿anie unijnych œrodków.

Fot. Archiwum

Przyspieszenie wdra¿ania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Lubuskie
2020 by³o g³ównym tematem
spotkania zarz¹du województwa z cz³onkami Zrzeszenia Gmin Województwa
Lubuskiego - lubuskimi wójtami i burmistrzami.
- Chcê ¿ebyœmy razem poczuli, ¿e to jest ta historyczna szansa, która siê nie powtórzy. Trzeba walczyæ o
pieni¹dze. Nie mo¿emy sobie pozwoliæ, ¿eby odebrano
nam alokacjê. Jestem przekonana, ¿e potrafimy przyœpieszyæ - mówi³a marsza³ek
El¿bieta Anna Polak.
Spotkanie odby³o siê na
proœbê i z inicjatywy samorz¹dowców. Poprosi³ o nie
przewodnicz¹cy zrzeszenia prezydent Nowej Soli Wadim
Tyszkiewicz. - Wszystkim
nam zale¿y na przyœpieszeniu, ale s¹ bariery i problemy, które pad³y podczas
ostatniego konwentu. Te pytania i w¹tpliwoœci wp³ynê³y
ju¿ do nas - mówi³a. Podczas
spotkania
samorz¹dowcy uzyskali odpowiedzi na czêœæ z nich. Na
pozosta³e odpowiedzi zostan¹
przygotowane
i
umieszczone na stronie internetowej RPO.
Marsza³ek Polak podkreœla³a, ¿e wa¿ne jest szybkie i
efektywne wdra¿anie unijnych œrodków. - Polska bi³a
siê o te pieni¹dze. Uda³o siê
zdobyæ 400 mld z³. Mamy
ambitny plan, ale s³ab¹ realizacjê. Dlatego w lutym rz¹d
przyj¹³ plan przyspieszenia,

Spotkanie z lubuskimi samorządowcami zgromadziło ponad 100 uczestników.

w marcu zarz¹d województwa przyj¹³ nasz regionalny
plan przyspieszenia. W poprzednim roku og³osiliœmy 19
konkursów. Do tej pory
og³osiliœmy 74 nabory. Beneficjenci, którzy s¹ przygotowani, maj¹ gotowe projekty i
bij¹ siê w konkurach o te pieni¹dze. Widzê ich pot i krew
- przekonywa³a. - Region lubuski jest na 9 miejscu.
Wszystkie regiony maj¹ problemy z wdra¿aniem. Powinniœmy byæ w pierwszej
pi¹tce, ale to nie chodzi o
miejsce podium, tylko o pieni¹dze i projekty na konkretne dzia³ania, bo potrzeb jest
bardzo du¿o w regionie.
Mieszkañcy i firmy na to czekaj¹, bo przez dwa lata nie

by³o pieniêdzy unijnych na
rynku. Musimy te pieni¹dze
jak najszybciej zakontraktowaæ, 19 proc. mamy
osi¹gn¹æ do koñca grudnia t³umaczy³a E. Polak. - To jest
ta historyczna szansa, która
siê nie powtórzy. Trzeba walczyæ. Nie mo¿emy sobie pozwoliæ, ¿eby odebrano nam
pieni¹dze i alokacjê. Jestem
przekonana, ¿e potrafimy
przyœpieszyæ. Podobna sytuacja by³a w 2008 roku, kiedy byliœmy na 16 miejscu,
zero podpisanych umów, ale
po roku byliœmy ju¿ na pierwszym.
Wszystkie
moje
s³u¿by s¹ do waszej dyspozycji - doda³a.
Marsza³ek
podkreœla³a
tak¿e,
¿e
instytucja

zarz¹dzaj¹ca robi wszystko,
¿eby jak najbardziej u³atwiæ
beneficjentom aplikowanie o
œrodki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020. Jednym ze
sposobów jest zwiêkszenie
alokacji w konkursach. Planowana jest tak¿e realokacja
œrodków na szczeblu centralnym. - Rz¹d prowadzi negocjacje z Komisj¹ Europejsk¹,
które maj¹ siê zakoñczyæ w
lutym. Bêd¹ zmiany i to spore. Rz¹d ma swoje plany. Postaramy siê jak najszybciej
przedstawiæ harmonogram
konkursów na nastêpny rok.
Zwiêkszamy alokacjê w
ka¿dym rozstrzygniêciu, je¿eli
tylko projekty s¹ pozytywnie
ocenione. Przyk³adem jest re-

witalizacja. W poprzednich
te¿ ju¿ by³y takie decyzje podejmowane. - wyjaœni³a E.
Polak.
O koniecznoœci przyœpieszenia wdra¿ania œrodków
unijnych tej perspektywy mówi³ tak¿e wicewojewoda Robert Paluch. - Chcemy przyœpieszyæ
wydatkowanie
œrodków. Mo¿na to zrobiæ!
By³y takie czasy w tym województwie, ¿e siê przyœpiesza³o i teraz te¿ da siê zrobiæ. Potrzebna jest wspó³praca
na
wszystkich
szczeblach. Naszym zadaniem jest to ¿eby w woj. lubuskim nast¹pi³o to przyœpieszenie. Nie ma obawy, ¿e te
pieni¹dze przepadn¹, ale
czasami ta kwota, która zos-

ta³a wynegocjowana z takim
mozo³em w konsekwencji
zostanie przewartoœciowana,
a tego byœmy nie chcieli.
Wiec powiem tak: wszystkie
rêce na pok³ad - mówi³.
- Wszyscy gramy w jednej
dru¿ynie, nawet jak coœ nie
dzia³a, to po to siê spotykamy, ¿eby to naprawiæ.
Wszyscy wiemy, ¿e wydawanie pieniêdzy unijnych nie
jest takie proste - podkreœla³
przewodnicz¹cy ZGWL Wadim Tyszkiewicz, który zaznaczy³, ¿e stowarzyszenie
zrzesza wszystkie gminy województwa lubuskiego. - Dzisiejsze spotkanie to przyk³ad
wspó³pracy i kontynuacji dialogu w sprawie realizacji
wspólnej wizji rozwoju województwa lubuskiego w ramach realizacji RPO - doda³.
Informacje
dotycz¹ce
wdra¿ania RPO Lubuskie2020 przedstawi³a Sylwia
Pêdziñska - dyrektor Departamentu Zarz¹dzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Informacjê dot. aktualnych i planowanych
konkursów zaprezentowali
dyrektorzy departamentów:
Programów Regionalnych
Marek Kamiñski oraz Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Ma³gorzata Ja¿d¿ewska a tak¿e przedstawiciele Instytucji Poœrednicz¹cych:
Jolanta Fedak - prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Waldemar
Stêpak - dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy.
MARZENA TOCZEK

Historyczny budżet województwa lubuskiego
Bêdzie 303 mln z³ na inwestycje w regionie w 2017 r.
W projekcie przysz³orocznego bud¿etu województwa
lubuskiego dochody zaplanowano
na 580 mln z³, natomiast
wydatki na 617 mln z³, co daje deficyt na poziomie 37 mln
z³. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne samorz¹d województwa planuje wydaæ 303
mln z³.
- Po³owa bud¿etu, ponad
300 mln z³, bêdzie przeznaczona na inwestycje i zakupy
inwestycyjne - mówi marsza³ek woj. lubuskiego
El¿bieta Anna Polak. - Mogê
œmia³o powiedzieæ, ¿e to jest
prawdziwy boom. 2017 rok
to olbrzymie zaanga¿owanie
funduszy unijnych. Obecnie
rozpêdzamy program, ale w
nowym roku to ju¿ bêd¹
potê¿ne inwestycje.
Do najwa¿niejszych inwestycji ujêtych w projekcie
bud¿etu nale¿¹: ochrona

przed powodzi¹ miasta
S³ubice, budowa wa³ów
przeciwpowodziowych oraz
przebudowa kana³u Czarny
Kana³ i Racza Struga - 60,3
mln z³, ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i
obszarów poni¿ej miasta
Krosno Odrzañskie - 25,2
mln z³, odbudowa i modernizacja prawostronnego wa³u
przeciwpowodziowego rzeki
Odry w gm. Czerwieñsk - 20
mln z³.
Nak³ady na inwestycje i zakupy inwestycyjne na drogach wojewódzkich wynios¹
97 mln z³, w tym m.in. budowa obwodnicy m. Drezdenko
- 9 mln z³, przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 296 na odcinku Ko¿uchów - ¯agañ we
wsi Stypu³ów - 6,3 mln z³, budowa nowego mostu wraz z
korekt¹
niebezpiecznego
³uku, droga wojewódzka nr
276 Krosno Odrzañskie -

Œwiebodzin - m. Przetocznica - 6,2 mln z³. i wiele innych.
Na zadania w ochronie
zdrowia samorz¹d planuje
przeznaczyæ 18 mln z³, na
kulturê i sport
35 mln z³. Du¿¹ pozycj¹ po
stronie wydatków s¹ melioracje wodne, tutaj projekt
zak³ada wydanie 152 mln z³.
Realizacja zadañ samorz¹du zwi¹zanych z transportem i ³¹cznoœci¹ ma
kosztowaæ w przysz³ym roku
203 mln z³, natomiast wydatki w dziale administracja
publiczna wynios¹ 91 mln z³.
- Wiêkszoœæ pieniêdzy trafi
na wk³ad w³asny do unijnych
projektów. Ale nie tylko - dodaje marsza³ek. - Na
przyk³ad budowê i modernizacjê dróg bêdziemy finansowaæ a¿ w 99 proc. ze œrodków unijnych i te œrodki unijne s¹ ju¿ wprowadzone do
bud¿etu, dlatego wzrost wy-

datków maj¹tkowych szacujemy na 219 proc. Myœlê, ¿e
to jest historyczny bud¿et,
jeszcze tak wysokiego nie
by³o w zakresie wydatków
maj¹tkowych.
Na wk³ady w³asne do projektów z udzia³em pieniêdzy
unijnych zaplanowano 38
mln z³, z tego:
na wydatki bie¿¹ce 18 mln
z³, na wydatki maj¹tkowe 20 mln z³. W projekcie
bud¿etu na 2017 rok na wydatki maj¹tkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotê 303 mln z³.
W przysz³ym roku najwiêkszymi pieniêdzmi bêdzie
dysponowa³ Departament Infrastruktury i Komunikacji 211 mln z³, nastêpnie Departament Rolnictwa, Zasobów
Naturalnych, Rybactwa i
Rozwoju Wsi - 163 mln z³
oraz Departament Infrastruktury Spo³ecznej - 69 mln z³.

Wydatki inwestycyjne to
44,39
proc.
wydatków
maj¹tkowych województwa.
Przygotowany przez zarz¹d
województwa
projekt
bud¿etu zak³ada 37 mln z³
deficytu. To o 24 mln z³
wiêcej, ni¿ kwota deficytu 13
mln z³ w projekcie bud¿etu
Województwa Lubuskiego
na 2016 rok.
Deficyt
pokryjemy
czêœciowo z kredytu na 23
mln z³. Jest on wy³¹cznie inwestycyjny. Myœlê, ¿e to jest
taki czas, którego nie mo¿na
zmarnowaæ. Pozosta³¹ czêœæ
deficytu pokryjemy z wolnych œrodków - wyjaœnia
marsza³ek.
W strukturze dochodów
województwa najwiêksz¹ pozycj¹ w bud¿ecie s¹: wp³ywy
z udzia³u w podatku CIT (83
mln z³), wp³ywy z udzia³y w
podatku PIT (31 mln z³).
Subwencje wynios¹ 88 mln

z³, a dotacje celowe z
bud¿etu pañstwa 83 mln z³.
Dotacje celowe na finansowanie zadañ unijnych to 274
mln z³. Pozosta³e dochody w
kwocie 21 mln z³ to m.in.
wp³ywy z us³ug oraz wp³ywy
ze sprzeda¿y mienia.
Rezerwa ogólna w projekcie bud¿etu województwa na
2017 r. zosta³a okreœlona na
4 mln z³, a celowa na ponad
10 mln z³. Sesja bud¿etowa
Sejmiku Woj. Lubuskiego
zosta³a zaplanowana na 19
grudnia 2016 roku.
W porównaniu z ubieg³ym
rokiem, wzrost wydatków inwestycyjnych jest znacz¹cy.
Rok temu, w bud¿ecie woj.
lubuskiego na 2016 r. na inwestycje i zakupy inwestycyjne zarezerwowano 138 mln
z³. Dochody by³y okreœlone
na 423 mln z³, a wydatki na
436 mln z³.
M.I.
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Musimy zahamować lawinę oszczerstw
Zwiedzamy wiele miast Europy, ale chyba najlepiej znamy Berlin.
ale coœ „zgrzyta” w tych relacjach. W
niemieckich
œrodkach przekazu pokazuj¹ nas w krzywym zwierciadle i przez to wiele
fa³szywych negatywnych
stereotypów o Polakach
dociera do Niemców. Ktoœ
nam dorabia „gêbê”. Kto?
Mo¿e w tym jest przyczyna
niechêci Niemców do turystycznego odwiedzania Gorzowa Wlkp.? Relacje polsko-niemieckie
s¹
bez
w¹tpienia najwy¿szej wagi. Z
handlu rodzi siê dobrobyt, a
nam w Gorzowie Wlkp. brakuje dop³ywu pieniêdzy, a
mo¿na poprawiæ to przez
handel z zachodnim s¹siadem. Jednak ten handel Niemców z nami jest marny.
„(…) te relacje nie by³y symetryczne, ale klasa polityczna i kulturalna, zwi¹zana
z
dzisiejsz¹
opozycj¹,
uwa¿a³a to za stan, mo¿na
by rzec, naturalny. (…) Zapewne niemiecka przewaga
gospodarcza
wytwarza³a
wœród czêœci elit polskich
kompleks ni¿szoœci, który
czyni ludzi podatnymi na
wp³ywy.(…)
Niemieckie
granty mia³y i maj¹ wp³yw na
opinie wielu tuzów polskiej
kultury, którzy urabiali i urabiaj¹ polskie spo³eczeñstwo
w duchu „europejskim” co
jest zgodne z polityk¹ Niemiec. Polska prasa z kapita³em niemieckim tak¿e” - pisze Maciej Mazurek, publicysta i poeta. Obecny rz¹d
w Warszawie próbuje w relacjach polsko-niemieckich
postawiæ na stosunki partnerskie, stara siê wyjœæ z
pu³apki gospodarczego i finansowego pó³kolonialnego
podporz¹dkowania. Temu
s³u¿yæ ma dzisiaj odwa¿na
polityka zagraniczna. Wymieniono ambasadora polskiego w Berlinie na bardziej
zdecydowanego. Zosta³ nim
prof. Andrzej Przy³êbski,
cz³owiek bez kolonialnych
kompleksów, wyk³adowca na
polskich i niemieckich uniwersytetach, znaj¹cy dobrze
Niemcy i tamtejsze œrodowisko naukowe. Wydawa³oby
siê, ¿e ta zmiana personalna
przyniesie wiele dobrego w
partnerskich stosunkach miêdzy obu krajami. Nic bardziej mylnego. W dyplomacji
niemieckiej przyjêto polskiego ambasadora ch³odno, a w
Polsce próbuje mu siê przypi¹æ „³atkê” przedstawiciela
polskiego faszyzmu w wersji
narodowo-katolickiej tylko
dlatego, ¿e jest cz³onkiem
Akademickiego Klubu Obywatelskiego o wyraŸnym patriotycznym
zabarwieniu.
„Trudno siê dziwiæ, ¿e zmiana w³adzy w Polsce jest
przedstawiana w niemieckiej
prasie jako zapowiedŸ fa-

Fot. Archiwum

Do stolicy Niemiec mamy
znacznie bli¿ej ni¿ do Warszawy i ³atwiejsze po³¹czenie z mnogoœci¹ ró¿nych autobusów. Na zakupy najczêœciej jednak jeŸdzimy do
Niemiec zostawiaj¹c tam
ciê¿ko zarobione pieni¹dze.
Nie mamy do Niemców
uprzedzeñ, nikt nie utrwala
w nas stereotypu z³ego i groŸnego Niemca, choæ by³oby
ku temu wiele historycznych
powodów. Mowê polsk¹
s³ychaæ w przygranicznych
miastach Niemiec, a w sklepach radz¹ sobie dobrze z
jêzykiem polskim. Ruch turystyczny z Czechami i
S³owacj¹ jest chyba jeszcze
lepszy, bo obustronny i serdeczny. Ukraiñcy przyje¿d¿aj¹ do nas masowo ze
wzglêdów ekonomicznych i
widzimy ich w ka¿dym polskim mieœcie. Polacy te¿ na
Ukrainê je¿d¿¹, a we Lwowie
czy
Tarnopolu
s³ychaæ
wszêdzie mowê polsk¹. Polacy pomagaj¹ Ukraiñcom, a
oni nas przyjmuj¹ u siebie z
w³aœciwym
szacunkiem.
Wzajemnoœæ turystyczna
otoczona duchem sympatii
widoczna jest na granicach z
Obwodem Kaliningradzkim,
Bia³orusi¹ i Litw¹. Do pañstw
skandynawskich odp³ywa po
kilka
promów
dziennie
pe³nych Polaków i u Skandynawów, widaæ szacunek i
przyjaŸñ.
Na kilku przygranicznych
polskich targowiskach spotykamy Niemców. Widzimy te¿
seniorów niemieckich w polskich pensjonatach nadmorskich i w górskich kurortach
wyposa¿onych w SPA. Do
Gorzowa Wlkp. przyje¿d¿aj¹
najczêœciej seniorzy, dawniejsi niemieccy mieszkañcy
Landsberga lub ich potomkowie, którzy pragn¹ odwiedziæ strony swojego pochodzenia. Takich „rasowych„
turystów niemieckich prawie
nie ma. U nas jest taniej, a
jednak w gorzowskich sklepach, hurtowniach i restauracjach tak rzadko s³ychaæ
mowê niemieck¹. Zastanawiamy siê jaki Niemcy
maj¹ stosunek do Polaków? Widzimy, ¿e te nasze
relacje z innymi s¹siadami
s¹ jakieœ ³atwiejsze ni¿ z
Niemcami. Dlaczego? Niemcy maj¹ czym jeŸdziæ i
gdyby chcieli przyje¿d¿aæ do
nas, to uruchomiliby te swoje
mercedesy i o ¿adnym poci¹gu, który nasi próbuj¹ im
zafundowaæ, nawet nie
myœl¹. Tyle tylko, ¿e ten kierunek turystyki na wiêksz¹
skalê z jakichœ wzglêdów ich
nie interesuje. Wydawa³oby
siê, ¿e skoro my jeŸdzimy do
nich to i oni podobnie licznie
powinni przyje¿d¿aæ do nas.
Chcielibyœmy aby tak by³o,

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna.

szyzmu w wersji narodowokatolickiej”, pisze M. Mazurek na portalu wPolityce.pl.
Die Welt zastrzega, ¿e ¿adnej pob³a¿liwoœci wobec Polski nie bêdzie. Dlatego piszê
niniejszy artyku³.
Rok temu przewodnicz¹cy
Parlamentu Europejskiego
Martin Schulz poucza³ Pani¹
premier Beatê Szyd³o jak ma
wygl¹daæ polska demokracja, próbowa³ dyscyplinowaæ
i straszyæ sankcjami. W tej
sytuacji Niemcom trzeba
przypomnieæ, ¿e jeszcze nie
zap³acili nam odszkodowañ
za zniszczenia z ich
udzia³em w pierwszej wojnie
œwiatowej. Polskê wtedy
zniszczono i rozkradziono w
60 procentach, setki tysiêcy
wymordowano i okaleczono.
Przypominamy im te¿, ¿e
winni nam s¹ jeszcze za
zniszczenia podczas drugiej
wojny œwiatowej ponad 840
miliardów dolarów, a w ich
magazynach jest zapewne
60% naszych zbiorów muzealnych. W wyniku II wojny
œwiatowej Niemcy maj¹ na
sumieniu 6 milionów obywateli polskich, w tym ponad 3
miliony polskich ¯ydów, a kilkaset tysiêcy okaleczono i
osierocono. Z inicjatywy Lecha Kaczyñskiego opracowano raport o stratach wojennych Warszawy, w którym
zespó³ specjalistów oszacowa³ straty materialne poniesione przez miasto i jego
mieszkañców na 54 mld dolarów. Warszawê Niemcy
zrównali z ziemi¹. Gdyby
nas nie zniszczyli to bylibyœmy dzisiaj potêg¹ gospodarcz¹ UE. Trzeba im co jakiœ czas to przypomnieæ,
by mieli szansê wykazaæ
siê choæ odrobin¹ pokory.
Prasa niemiecka tylko czeka na ró¿ne doniesienia od
polskich polityków, jeœli padaj¹ tam s³owa „polski faszyzm” czy „polski antysemityzm”, aby nastêpnie przerobiæ je na paszkwil przeciw
Polsce. Jest coœ takiego w
czêœci naszych polityków, ¿e

nawet s¹ gotowi szkalowaæ i
donosiæ na Polskê z myœl¹ o
w³adzy i mamonie.
- Oczywiœcie jest to sprawa
bez precedensu, ¿eby w³adze w³asnego kraju, a co za
tym idzie w³asny kraj oczerniaæ, wewn¹trz, ale te¿ na
zewn¹trz. Jak wiemy robi¹ to
osoby z ró¿nych œrodowisk
politycznych, lub redakcji gazet dzia³aj¹cych w Polsce, a
jest to przedstawiane, jako
g³os zagranicy. To os³abia
pozycjê i rolê Polski na œwiecie - komentuje historyk i pisarz Tadeusz P³u¿añski.
Skandaliczne opluwanie
Polski trwa od lat. Jeden z
naszych œp. polityków, W³.
Bartoszewski, w ”Die Welt”
pisa³, ¿e w czasie okupacji
bardziej ba³ siê Polaków ni¿
Niemców. Podobnie mówi³
œp. B. Geremek, twierdz¹c,
i¿ Polacy zas³u¿yli na rozbiory, bo jesteœmy narodem pieniaczy. Sugerowa³, ¿e w³adze Niemiec powinny siê odci¹æ od Polski, a dok³adnie
mówi³, ¿e nale¿y „zbojkotowaæ w³adze nad Wis³¹”. Inny
znowu mówi³, ¿e Polskoœæ to
nienormalnoœæ. Czy odpowiedzialny i kochaj¹cy swój
kraj Polak mo¿e tak powiedzieæ do obcych wiedz¹c, ¿e
wykorzystaj¹ to przeciw narodowi? Tak te¿ nas widz¹
Niemcy i nie dziwmy siê, ¿e
do takiego kraju, do Gorzowa Wlkp., masowo jak my
do nich, nie przyje¿d¿aj¹.
Przez tych nieodpowiedzialnych polityków du¿o tracimy.
To samo jest z Janem T.
Grossem, który przek³amuje
historiê by fa³szywie obci¹¿aæ Polaków antysemityzmem w sytuacji kiedy to Polacy z nara¿eniem ¿ycia uratowali
najwiêcej
osób
narodowoœci ¿ydowskiej, co
upamiêtniono
tysi¹cami
drzewek pamiêci Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata w Jad Waszem. Tak siê
fa³szywie przedstawia Polskê, tak tworzy siê negatywny stereotyp Polaków,
a pomagaj¹ w tym niektó-

rzy nasi politycy. Nawet Facebook ocenzurowa³ treœci
pos³owi Markowi Jakubiakowi, które kojarzy³y siê z konserwatyzmem i patriotyzmem. Ten¿e Facebook na
Polskê nie widzi nic z³ego
np. w postach szkaluj¹cych
Jana Paw³a II , Koœció³ katolicki i siej¹ce ró¿ne wulgaryzmy- mówi Cezary Gmyz,
dziennikarz œledczy TVP.
„W efekcie aliansu niemieckiej Leuegenpresse z tzw. totaln¹ opozycj¹ zwyk³y drezdeñski taksówkarz myœli, ¿e
Polsk¹ zaw³adnê³y si³y przeciwne wolnoœci” - pisze Andrzej Potocki, dziennikarz
œledczy historyk i pisarz. W
paŸdzierniku w niemieckiej
gazecie” Sueddeutsche Zeitung” prezesi Trybuna³u Konstytucyjnego Niemiec i Francji - A. Vosskuhle i L. Fabius
wyrazili zaniepokojenie sytuacj¹ w Polsce pouczaj¹c
jak ma funkcjonowaæ polski
system prawa powtarzaj¹c
to, co o sprawie s¹dzi polska
opozycja. Okazuje siê, ¿e
prezesom TK Niemiec i
Francji przys³uguje jakieœ
nadrzêdne prawo pouczania
Polaków, a z pozycji nieomylnoœci ferowanie wyroków o Polsce. Traktuj¹ nasz¹
suwerennoœæ jak rzecz
wzglêdn¹, uwa¿aj¹c Polskê
za s³ab¹ i gorsz¹. Niemcy s¹
wœciekli na odradzaj¹cy siê
polski patriotyzm. Niemiecka
telewizja publiczna MDR
zrealizowa³a jadowity program atakuj¹cy polski patriotyzm gospodarczy. Niemiecki patriotyzm trzeba rozumieæ, ale polski patriotyzm
gospodarczy nale¿y ju¿ w
samym zarodku wyœmiaæ i
skutecznie
utr¹ciæ
wpêdzaj¹c Polaków w kompleksy. Niemcy w ostatnim
roku nasili³y ataki na Polskê,
a przodowa³ w tym przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej
Jean-Claude Junker. Niemiecka
polityk
Gesine
Schwan w „Deutschlandradio” grzmia³a, ¿e Niemcy
maj¹ prawo krytykowaæ Polskê. Nawet przewodnicz¹cy
Bundestagu Norbert Lammert przy³¹czy³ siê do krytyki
polskiego rz¹du. Pisa³a o
tym ”Suddeutsche Zeitung”
w artykule p.t. „Lammert karci Polskê”. Lawina krytyki
zesz³a na Polskê za postawê
wobec uchodŸców (AFP).
Gdy firmy niemieckie zaczynaj¹ przegrywaæ z polskimi
to Niemcy uciekaj¹ siê do
protekcjonizmu i alarmuj¹ o
tym w prasie. Polska przewaga jest widoczna w transporcie, w bran¿y meblarskiej
i spo¿ywczej, jest coraz silniejsza w motoryzacji (Solaris, Ursus), w informatyce i
us³ugach, a teraz w bran¿y
zbrojeniowej. To siê Nie-

mcom nie podoba i dlatego
ich œrodki przekazu tworz¹ o
Polakach negatywny obraz.
Deutschlandfunk podaje:
„Nie ma nad Wis³¹ muzu³manów, ale Polacy i tak s¹ islamofobami”. Wczeœniej przyklejano nam antysemityzm
bez ¯ydów, a teraz antymuzu³manizm bez Muzu³manów.
K³amstwo
powtarzane
mo¿e przylgn¹æ jak b³oto do
butów. I ten niemiecki
przys³owiowy taksówkarz
myœli, ¿e to wszystko prawda. On do nas nie bêdzie
chcia³ przyjechaæ, u nas wypiæ kawê, zjeœæ obiad, coœ
zwiedziæ i zrobiæ zakupy.
Przyjad¹ tylko ci odporni na
tê antypolsk¹ propagandê,
tak jak ta m³odzie¿, która
przyjecha³a do Polski na
Œwiatowe Dni M³odzie¿y. W
zwi¹zku z zamachami w Niemczech, tu¿ przed ŒDM, kilkanaœcie autokarów Niemcy
zawrócili argumentuj¹c, ¿e w
Polsce mo¿e byæ jeszcze gorzej. Uczestnicy ŒDM byli mile zaskoczeni, ¿e wbrew informacjom o goszcz¹cych
ich polskich rodzinach zastali tu zadbane mieszkania z
³azienkami, a za potrzeb¹
nie musieli chodziæ za stodo³ê,
wy¿ywienie
by³o
smaczne, a restauracje serwowa³y dobre posi³ki. WywieŸli opinie, ¿e Polacy to
dobry, i uczynny naród. Rz¹d
w sierpniu br. przyj¹³ ustawê
chroni¹c¹ dobre imiê Polski.
K³amliwe oszczerstwa o Polsce, szczególnie takie jak
”polskie obozy koncentracyjne” lub przedstawianie Polski w fa³szywym œwietle
bêdzie mo¿na skar¿yæ do
s¹du, a nawet ¿¹daæ kary wiêzienia. Musimy zahamowaæ
tê lawinê oszczerstw. Ten
czarny pijar robi dla nas
wrog¹ robotê na naszym wizerunku i musimy stanowczo
reagowaæ. Póki co jesteœmy
s¹siadami Niemców, musimy
sami wychodziæ z inicjatywami dobros¹siedzkimi, likwidowaæ ka¿d¹ barierê le¿¹c¹
pomiêdzy nami. Przygotowaæ miasto dla turystów,
uporz¹dkowaæ te nasze ulice
i niewyremontowane kamienice, zapraszaæ Niemców.
Bez dobrej s¹siedzkiej
wspó³pracy z Niemcami niewiele zrobimy. Czyniæ musimy Gorzów Wlkp. przyjaznym dla turystów niemieckich, bo turystyka handlowa
bêdzie bardzo wa¿nym elementem rozwoju Polski, która
wchodzi na now¹ œcie¿kê aktywnoœci gospodarczej w ramach konstytucji dla biznesu
Mateusza Morawieckiego.
Ale o tej konstytucji dla biznesu napiszê w nastêpnym
numerze EchoGorzowa.pl.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Nie dla niego życie w dobrobycie,
Andrzeja Gordona uwa¿am za najwybitniejszego malarza powojennego Gorzowa.

Śmierć w samotności

Tego feralnego wrzeœnia
1992 roku Gordon by³ umówiony z braæmi w Bydgoszczy na grzyby. Wczeœniej
przyznawa³, ¿e czuje siê niezbyt, ¿e coœ tam. Rodzina
ustali³a, ¿e niech przyjedzie,
niech trochê odpocznie, niech po³azi spokojnie po lesie,
to i lepiej siê poczuje i trochê
odpocznie od gorzowskich
k³opotów.
Kiedy z pocz¹tkiem paŸdziernika Andrzej nie pojawi³ siê w rodzinnym domu w
Bydgoszczy, rodzina doœæ
mocno siê zaniepokoi³a. Bo
pozornie niepouk³adany artysta w³aœnie o te rodzinne
grzybobrania i ³apanie ryb
dba³ szczególnie.
Jeden telefon do Gorzowa
wystarczy³. Na poszukiwanie
przyjaciela, który teoretycznie by³ w Bydgoszczy, a którego de facto tam nie by³o
ruszy³a ekipa od Stolika nr 1.
Odkrycie by³o makabryczne.
Andrzej Gordon le¿a³ na
pod³odze. Rêkê mia³ wyci¹gniêt¹ w kierunku telefonu. Obok le¿a³a ksi¹¿ka
otwarta w po³owie.
Przyjaciele odkryli, ¿e ten
kolorowy Andrzej, dusza towarzystwa i coœ wiêcej,
umar³ sam, w swojej pracowni. Lekarz potem wystawi³
oficjalny akt zgonu, w którym
okreœli³ dzieñ. Sta³o siê to
dok³adnie 30 wrzeœnia 1992
roku.

Zaułek się pojawił

Niemal od chwili œmierci
Andrzeja Gordona przyjaciele i znajomi zabiegali o to,
aby uczciæ jego postaæ. Rodzina zdecydowa³a, ¿e malarz zostanie pochowany w
rodzinnym grobowcu w Bydgoszczy. Na ceremoniê
po¿egnania przyjaciela pojecha³ ca³y autobus tych, którym trudno by³o uwierzyæ w
œmieræ malarza.
A W Gorzowie, w którym
spêdzi³ ca³e twórcze ¿ycie
odby³a siê wystawa pro memoriam i zaleg³a d³uga cisza.
Kiedy zbli¿a³a siê 10. rocznica œmierci Malarza w mieœcie pojawi³y siê nawet

g³osy, ¿e dobrze by by³o Go
uczciæ wystaw¹, ale ówczesny dyrektor BWA Jerzy
G¹siorek skwitowa³ te pomys³y krótko, ¿e nie ma takiej potrzeby, bo przecie¿
niedawno by³a.
Sytuacja zmieni³a siê, kiedy dyrektorem nieistniej¹cego ju¿ dziœ Klubu Myœli Twórczej Lamus zosta³ dr Zbigniew Sejwa, przypomnia³
twórczoœæ Malarza w oryginalnej wystawie, na któr¹
z³o¿y³y siê w wiêkszoœci prace do tej pory niepokazywane, bo pochodz¹ce z prywatnych zbiorów.
Ale Malarz ca³y czas nie
móg³ siê doczekaæ uliczki
swego imienia. Kiedy o nazwanie
jego
imieniem
zau³ka, przy którym mieœci³a
siê pracownia, wnioskowa³
œp. Mieczys³aw Rzeszewski,
od wysokiej rady us³ysza³, ¿e
nie. Powód, zdaniem radnych sk³onnoœæ do alkoholu i
innych rzeczy. Radnych
kompletnie nie zainteresowa³
fakt, ¿e Gordon by³ wymieniany w wa¿nych ksi¹¿kach
o sztuce najnowszej jako
ciekawy przyk³ad malarza figuralisty. Nie liczy³ siê fakt,
¿e jako jedyny by³ stypendyst¹ ministra kultury, ¿e jako o jedynym z Gorzowa napisa³ o nim Jerzy Skoczylas
w presti¿owej „Sztuce” - magazynie poœwiêconym sztuce najnowszej (z egzemplarza znajduj¹cego siê w zbiorach biblioteki wojewódzkiej
czyjeœ „pracowite” rêce wyciê³y ten tekst). Liczy³a siê
tylko plotka i pomówienie.
Dopiero w tym roku akcjê,
ca³kiem nielegaln¹, bo nieuzgodnion¹ z nikim, nazwania w³aœnie tego miejsca
Zau³kiem Gordona przeprowadzi³ Andrzej Trzaskowski.
Tabliczka wisi do tej pory. Jedynym natomiast legalnym
œladem po artyœcie jest
br¹zowa tablica w Alei
Gwiazd na Starym Rynku.
Wykona³ j¹ Andrzej Moskaluk, ale miasto o tym miejscu
zapomnia³o ju¿ dawno.

Fot. Anna Kowala

Kiedy zamieszka³ w Gorzowie na prze³omie lat 196970, tylko chyba Kazimierz
Krych, zaprzyjaŸniony z rodzin¹ malarza ówczesny naczelnik wydzia³u kultury,
przypuszcza³, ¿e nad Wart¹
osiedla siê geniusz. Da³ mu
przecie¿ mieszkanie, a w
tamtych czasach to by³a
wielka wartoœæ. Malarz zamieszka³ i od razu odcisn¹³
piêtno na tym do tej pory z
lekka sennym i raczej robotniczym, ni¿ twórczym mieœcie.

Miał donosić, ale nikt nie
potwierdza

Osoba Andrzeja Gordona
zaistnia³a ca³kiem niedawno
tak¿e w inny sposób. W
2010 roku rozpêta³a siê ma³a
wojenka o przesz³oœæ artysty. Otó¿ historyczka z IPN w
Szczecinie, Marta Marcinkiewicz odkry³a, ¿e Andrzej
Gordon
by³…
Tajnym
Wspó³pracownikiem SB, który mia³ w domu Alicji i Jerzego Sikorów inwigilowaæ Romualda
Szeremietewa,
wa¿nego dzia³acza KPN.
Gordon mia³ byæ zarejestrowany jako TW „Marcin” , a
ca³a sprawa mia³a siê wyda-

Andrzej Gordon do końca życia pozostał nonkonformistą.

rzyæ w 1979 r. Historiê opisa³
w „Nadwarciañskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym” za rok 2010 jego redaktor naczelny dr hab. Dariusz A. Rymar. Od ¿adnego
z rozmówców, z jakimi rozmawia³am, nie us³ysza³am
jednak nigdy ani s³ówka, ¿e
coœ mo¿e byæ na rzeczy. A
sam fakt donoszenia przez
Gordona najlepiej komentuje
pani Alicja Sikora, de domo
Trojan, która zarzut kwituje
krótko - To nonsens. I ja te¿
tak uwa¿am, choæ artysty
osobiœcie nie zna³am.
Sprawa na szczêœcie nie
nabra³a wiêkszego znaczenia i dziœ siê w kontekœcie
nazwiska malarza raczej nie
wspomina. A jeœli ju¿ to raczej jako zabawny ¿art.

Ze szkockiej rodziny

Andrzej Gordon urodzi³ siê
15 grudnia 1945 roku w Bydgoszczy w rodzinnej willi w
samym centrum miasta. Andrzej by³ jednym z piêciorga
dzieci (pozosta³e rodzeñstwo
to Barbara, Stanis³aw, Jan i
Izabela) wziêtego prawnika
Franciszka Gordona i jego
pochodz¹cej z Poznania
¿ony, Danuty z Cylkowskich.
Gordonowie to bardzo znana, szanowana i zasiedzia³a
od wieków w mieœcie nad
Brd¹ rodzina. Ich przodkowie
przybyli na Pomorze ze
Szkocji. Nie da siê dziœ ustaliæ, czym zajmowa³ siê pierwszy na polskich ziemiach
Gordon. Wówczas do Polski
trafi³a spora grupa szkockich
specjalistów - dobrych rzemieœlników, ekspertów miêdzy innymi od melioracji i
ró¿nych technik zwi¹zanych
z pracami wodnymi. Zami³owanemu historykowi i
tropicielowi œladów rodzinnych bratu Andrzeja Stanis³awowi na podstawie
ksi¹g adresowych i katastralnych miasta uda³o siê tylko
potwierdziæ przybli¿ony termin pojawienia siê pierwszego Gordona - by³o to oko³o
po³owy XVII wieku.
Dziadek Andrzeja prowadzi³ znana i cenion¹ za rzetelnoœæ firmê HADROGA -

Hurtowniê Artyku³ów Drogeryjnych i Aptecznych. Zaskakuj¹ce mo¿e byæ, ¿e spor¹
prywatn¹ hurtowniê uda³o
siê utrzymaæ a¿ do po³owy
lat 50. XX wieku. Po przejêciu firmy przez pañstwo
dziadkowie Andrzeja wyjechali z Bydgoszczy, w mieœcie pozosta³ Franciszek z
rodzin¹, któr¹ utrzymywa³ z
dochodów prawnika.
Andrzej, ukochany syn
matki, zdolnoœci plastyczne
zacz¹³ objawiaæ bardzo
wczeœnie. W rodzinnych archiwach zachowa³y siê jego
wczesne prace. Pierwszym
„powa¿nym” obrazem Gordona jest olej „Dom so³tysa
w Pop³awcu”. Autor, kiedy go
malowa³, mia³ zaledwie 12
lat. A gdy dosta³ siê na warszawsk¹ Akademiê Sztuk
Piêknych z radoœci namalowa³ pierwsz¹ œcianê - grafitti
na murze rodzinnej kamienicy. Mural równie¿ zachowa³o
siê do dziœ.

Dodał sobie kilka lat

Andrzej Gordon odziedziczy³ niepospolit¹ wyobraŸniê
i nieokie³znany charakter po
mamie. Rzeczywista droga
do sukcesu twórczego zaczê³a siê dla Andrzeja Gordona w Pañstwowym Liceum
Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, w którym zacz¹³ siê
uczyæ w 1959 roku. Niemal
od samego pocz¹tku uznawany by³ za jednego z najzdolniejszych uczniów tej
szko³y. Razem z nim w jednej klasie uczy³ siê równie¿
inny œwietny plastyk, który
tak¿e trafi³ w pewnym momencie do Gorzowa - przysz³y plakacista Wies³aw
Strebejko. Przez pierwszy
rok nauki obaj przebrnêli
doœæ g³adko. Za to od pocz¹tku II klasy trzyma³y siê
ich dziwne ¿arty. Jeden z
nich o ma³y w³os nie skoñczy³by siê doœæ smutno.
Otó¿ obaj nagle postanowili
dodaæ sobie po kilka lat. Nie
da siê dziœ ustaliæ faktycznych powodów fa³szerstwa.
Od pomys³u do realizacji
droga prosta - podrobili legitymacje szkolne. Szybko

zostali z tymi fa³szywkami
zatrzymani. Rada Pedagogiczna chcia³a natychmiast
relegowaæ obu fa³szerzy ze
szko³y. Jednak ku zaskoczeniu nauczycieli za niepokornymi, ale bezsprzecznie
zdolnymi uczniami uj¹³ siê
dyrektor liceum. Dziêki jego
wstawiennictwu awantura
zakoñczy³a siê polubownie.
Decyzj¹ rady Andrzej Gordon zosta³ zawieszony w
prawach ucznia na trzy miesi¹ce, Wies³aw Strebejko pokutowa³ przez ca³y rok. Maturê
Gordon
zda³
œpiewaj¹co, z wyró¿nieniem.
By³ drugi na liœcie.

Stypendysta ministra

Gordon bez najmniejszego
problemu dosta³ siê tak¿e w
1964 roku na malarstwo do
najlepszej wówczas w kraju
warszawskiej
Akademii
Sztuk Piêknych. Razem z
nim na roku byli, i niech nazwiska zaœwiadcz¹, co to by³
za rocznik: Edward Dwurnik,
Jan
Dobkowski-Dobson,
Adam Myjak, Marek Sapetto.
Gordon, podobnie jak w
szkole œredniej, da³ siê zauwa¿yæ od samego pocz¹tku
studiów jako bardzo zdolny,
œwietnie zapowiadaj¹cy siê
artysta. Ostateczne potwierdzenie talentu przysz³o na III
roku studiów. Andrzej dosta³
wówczas presti¿owe stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki. Dostawa³ je a¿ do
koñca studiów, co by³o ewenementem w skali ca³ej
uczelni… Ale i kraju.
W 1968 roku Andrzej Gordon przyjecha³ do Gorzowa
na wakacje do rodziny, do
pañstwa Wies³awy i Henryka
Szulców i to w³aœnie w domu
wziêtego i bardzo szanowanego lekarza, prywatnie wujka, malarz spotka³ Kazimierza Krycha, ówczesnego naczelnika wydzia³u kultury
gorzowskiego Urzêdu Miejskiego. I to dziêki niemu mia³
swoj¹ pierwsz¹ powa¿n¹
wystawê w Muzeum Okrêgowym. By³ sukces, ale chwile
grozy, bo za indywidualn¹
wystawê w czasie studiów
bez zgody dziekana mo¿na
siê by³o spodziewaæ relegowania z uczelni. Ale przecie¿
nie wyrzuca siê z ostatniego
roku wybitnie zdolnego studenta. Skoñczy³o siê na
ostrej reprymendzie. Nawet
doœæ bardzo ostrej. Gordon
na uczelni jednak zosta³ i
studia chwalebnie skoñczy³.

Zośka, Zośka…

W 1971 r. Andrzej Gordon
spotka³ Zofiê Juszyñsk¹. Jecha³am kiedyœ tramwajem
i nagle zagada³ do mnie jakiœ
facet. D³ugie w³osy, ujmuj¹cy
uœmiech. Ale ja, panienka z

dobrego domu, z obcymi nie
rozmawia³am. Ale facet nie
chcia³ siê odczepiæ, wiêc wysiad³am na najbli¿szym przystanku - opowiada druga
¿ona malarza, Zofia Gordon,
z domu Juszyñska.
Los i przeznaczenie jednak
chcia³o inaczej. - Uczy³am
siê wówczas w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Witnicy.
Wtedy nasza fizyczka, pani
Halina Kowalska, ¿ona malarza Boles³awa Kowalskiego,
urodzi³a dziecko. No i pad³o
na mnie, ¿e mam zawieŸæ
kwiaty i upominek. No to zawioz³am, posz³am do domu
pani profesor. I tam wœród innych, by³ ten facet z tramwaju, no i tak to siê zaczê³o wspomina Zofia.
No i rzecz ca³a zakoñczy³a
siê œlubem 3 marca 1978 roku. A wesele przesz³o do
historii ¿ycia bohemy gorzowskiej, bo odbywa³o siê w
Lamusie, dziœ Kamienicy Artystycznej. Gordonowie w
prezencie dostali ¿ywego
prosiaka, ustrojonego w kokardkê. Jecha³ po niego do
jednej z podgorzowskich wsi
sam mentor œrodowiska, poeta i pisarz Zdzis³aw Morawski. A w trakcie wesela prosiaczek zwia³ z Lamusa i
rozbawione towarzystwo goni³o go po paradnej ul. Sikorskiego. Jakie by³y dalej losy
prosiaczka, historia milczy.
Niestety, ma³¿eñstwo zakoñczy³o siê rozwodem w 1988
r. Jednak para do koñca
¿ycia Andrzeja pozosta³a w
dobrych stosunkach. - Przychodzi³ do mnie na obiady
od czasu do czasu. Jak trzeba by³o, to siê zajmowa³
moj¹ córk¹ Paulin¹. Rysowa³
dla niej - mówi Zofia.

W pracowni śpiewał
Grechuta

Niemal natychmiast, bo w
1970 r. w Gorzowie zamieszkali jeszcze dwaj inni dyplomowani
artyœci,
czyli
wspomniany ju¿ Boles³aw
Kowalski i rzeŸbiarz Jerzy
Koczewski.
Ca³a trójka od razu przypad³a sobie do gustu i stworzy³a barwny i odró¿niaj¹cy
siê tercet. Tylko Jan Korcz,
artysta, choæ bez dyplomu
wy¿szej uczelni, zamieszka³y w Gorzowie od zakoñczenia II wojny œwiatowej,
ich z razu nie polubi³ i nazywa³ Amerykanami, co naturalnie nie przeszkodzi³o mu
pijaæ z nimi wódeczki i toczyæ d³ugich dysput o sztuce
w³aœnie.
Choæ pierwsz¹ pracowniê
Andrzej mia³ na ty³ach kina
Capitol na Zawarciu, to jednak do historii przesz³a ta,
przy ul. Pionierów, tam gdzie
dziœ jest Eurodent. Dzieli³ j¹
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ważniejsza była sztuka
z Bolkiem Kowalskim. I
w³aœnie tam, po tym, jak ju¿
zamkniêto Empik, gdzie siadywa³ ca³y stolik nr 1, albo
Klub Myœli Twórczej Lamus,
gdzie te¿ towarzystwo lubi³o
przesiadywaæ, schodzi³ siê
ca³y artystyczny œwiatek
ówczesnego Gorzowa. No i
impreza trwa³a dalej. A ¿e artyœci mieli te¿ adapter marki
„Bambino”, by³a i muzyka.
Pech chcia³, ¿e mieli tylko
jedn¹ p³ytê, krakowskiej grupy Anawa. I bywa³o, ¿e
s¹siedzi przez pó³ nocy
s³uchali, jak Marek Grechuta
œpiewa „Nie dokazuj, mi³a
nie dokazuj”. Ale jakoœ historia milczy o protestach, choæ
po prawdzie parê razy Milicja
Obywatelska tam bywa³a.

Na salonach Paryża

Ale pracownia przy Pionierów to nie tylko czas fiesty.
To lata intensywnej pracy.
Andrzej Gordon nawet podczas wizyt ró¿nych ludzi
ci¹gle coœ malowa³, rysowa³.
- Jemu kompletnie nie przeszkadza³y t³umy, a co wiêcej,
ludzie go chyba inspirowali.
Bywa³o, ¿e jak pada³o, to
jednemu czy drugiemu darowa³ jakieœ zamalowane
p³ótno, aby mu na g³owê nie
kapa³o - wspominaj¹ znajomi. I takim sposobem w wielu gorzowskich domach s¹
prace artysty. W 1976 r. Andrzej Gordon zosta³ uhonorowany nagrod¹ „Zas³u¿ony
dzia³acz kultury”. W tym samym roku jako pierwszy artysta z Gorzowa mia³ swoj¹
indywidualn¹ wystawê w
warszawskiej Galerii na
Piêknej w Warszawie. Wzi¹³
tak¿e udzia³ w bardzo wówczas wa¿nym wydarzeniu
dla polskich twórców - XVII
Salonie International ParisSud. Dobra passa trwa³a
tak¿e w nastêpnych latach.
Gordon wystawia³ w Nie-

r e k l a m a

mczech, zrobi³ teki zauwa¿onych i bardzo wysoko
cenionych grafik, ilustrowa³
tomiki poetyckie i zdoby³
sporo nagród i wyró¿nieñ na
lokalnych prezentacjach plastycznych. Sta³ siê wa¿n¹,
jeœli nie najwa¿niejsz¹ osobowoœci¹ twórcz¹ w œrodowisku lubuskich artystów.
Bywa³ doceniany i chwalony
zarówno w Gorzowie jak i
Zielonej Górze. Wtedy te¿
zacieœniaj¹ siê jego kontakty
z tamtejszym œrodowiskiem.
ZaprzyjaŸnia siê z Janem
Muszyñskim, póŸniejszym
dyrektorem Muzeum Ziemi
Lubuskiej, z historykiem Andrzejem Tczewskim, obecnym dyrektorem muzeum,
malarzem Klemem Felchnerowskim, ówczesnym szefem
muzeum. Oni docenili talent
malarza znad Warty i jako
pierwsi zaczêli kupowaæ obrazy do jedynej reprezentatywnej kolekcji, jak po Andrzeju Gordonie zosta³a.

Goła baba na maluchu

To wówczas te¿ zdarzy³a
siê i taka historia. - Siedzê
sobie kiedyœ w biurze i nagle
sekretarka mnie informuje,
¿e mam goœcia. A by³em
wówczas mocno zapracowany i nikogo raczej nie
chcia³em przyjmowaæ. Wiêc
mówiê jej, ¿e mnie nie ma.
Ale ona nalega, mówi, ¿e
goœæ specjalny i ¿e przynajmniej powinienem sprawdziæ, kto. No dobrze, wychodzê do sekretariatu, a
tam stoi Andrzej Gordon opowiada dr Andrzej Toczewski, obecny dyrektor
muzeum w Zielonej Górze,
miêdzy innymi sprawca faktu, ¿e w³aœnie tam jest najwiêksza kolekcja prac Gordona w instytucji pañstwowej. - Ale Gordon ma ze
sob¹ wielkie p³ótnisko, no taki olbrzymi obraz opakowany

w papier. Pytam wiêc, Andrzejku, a co siê sta³o, ¿e
przyjecha³eœ. A Gordon mi
na to, ¿e mia³ ochotê mnie
zobaczyæ, wiêc przyjecha³. I
co wiêcej, przywióz³ mi prezent. No to ja siê tylko dopyta³em, a czym przyjecha³,
wiêc on mi ze swad¹, ¿e poci¹giem. No to ja pytam - z
tym obrazem? Na co Andrzej
z tak¹ sam¹ swad¹, ¿e tak.
Nie dr¹¿y³em, jakim cudem
wsiad³ do poci¹gu z takim
wielkim obrazem i jak siê
przesiada³.
Pogadaliœmy
trochê i Andrzej poszed³ do
innych znajomych - opowiada dr Toczewski.
Fina³ sprawy by³ taki, ¿e
obdarowany z niema³ym trudem zainstalowa³ p³ótniszcze na dachu swego malucha, znaczy fiata 126p i pojecha³ do domu. A w
miêdzyczasie w Zielonej Górze spad³ deszcz i papier, w
który obraz by³ zapakowany,
kompletnie przemók³ i siê
rozlaz³. - Mieszka³em wówczas na takim osiedlu z wysokoœciowcami. Podje¿d¿am
na parking, a po chwili jakaœ
ekscytacja nast¹pi³a wœród
s¹siadów, bo wylegli na balkony. Ja oczywiœcie zajêty
œci¹ganiem malowid³a, nie
zwróci³em na to uwagi. A samo œci¹ganie trochê trwa³o.
A kiedy obraz zdj¹³em, okaza³o siê, ¿e to mocno erotyczny akt kobiecy. Takie Andrzej malowa³.. - wspomina
dr Toczewski.

Krzyżowane kobiety i
kościół

W 1980 roku dosz³o do
g³oœnej i kontrowersyjnej wystawy. Artysta zaprezentowa³
bowiem swoje „Ukrzy¿owania” - obrazy i rysunki z jednej strony odnosz¹ce siê do
klasycznego ujêcia tego tematu w sztuce, a z drugiej
ujmuj¹ce inaczej, bo na swo-

ich pracach ukrzy¿owa³ kobiety. I jak chc¹ znawcy, niezmiernie rzadko siê taki motyw w sztuce œwiatowej spotyka.
Rok póŸniej Gordon mia³
indywidualn¹ wystawê w
Muzeum Ziemi Lubuskiej w
Zielonej Górze. Nie by³oby w
tym nic niezwyk³ego, bowiem artysta by³ tam stale
obecny i czêsto w ró¿nych
miejscach wystawia³ swoje
prace. Niecodziennoœæ akurat tej wystawy polega³a na
sposobie aran¿acji oraz katalogu, jaki jej towarzyszy³.
ZaprzyjaŸniony z artyst¹ dyrektor muzeum Jan Muszyñski zdecydowa³ „Erotyki” i
„Ukrzy¿owania” pokazaæ w
sali
wystylizowanej
na
wnêtrze koœcio³a, a w „o³tarzu” umieœci³ ukrzy¿owan¹
kobietê. Stylizacja ta wydoby³a i w bardzo silny sposób
uwypukli³a pewn¹ perwersyjnoœæ tych prac. Tak¿e i tu ten
cykl wywo³a³ sporo kontrowersji. Osobn¹ wartoœci¹ dodatkowo podnosz¹c¹ rangê
tej wystawy sta³ siê katalog z³o¿ony z listów - tekstów
analityczno-filozoficznych
autorstwa Jana Muszyñskiego do Gordona i rysunków
tego¿ wysy³anych w charakterze odpowiedzi na listy.

Album o mieście w wersji
niemieckiej

W 1982 r. w Niemczech Zachodnich ukaza³ siê album
„Wege zueinander”, czyli
„Drogi do siebie”, gdzie znalaz³ siê prace Gordona. O
tym, ¿e to jego prace akurat
wydawca umieœci³ w ksi¹¿ce
zdecydowa³, jak zwykle w takich momentach, przypadek.
Na rok przed wydaniem albumu Gorzów odwiedzi³a
delegacja by³ych mieszkañców Landsberga pod przewodnictwem Hansa Beske pomys³odawcy wydania sen-

tymentalnej ksi¹¿ki oraz
gor¹cego zwolennika nawi¹zania przyjaznych kontaktów pomiêdzy by³ymi i
obecnymi
mieszkañcami
grodu nad Wart¹. Eksponowana wówczas by³a wystawa
fotografii Waldemara Kuæki
prezentuj¹ca Gorzów dawny
i dzisiejszy. By³y to na tyle
dobre i intryguj¹ce fotografie,
¿e Niemcy poprosili Kuækê o
mo¿liwoœæ wykorzystania w
albumie czêœci zdjêæ. Fotograf zaproponowa³ wydawcom, aby obejrzeli tekê grafik
Gordona „Gorzów Wielkopolski”. Niepokoj¹ce, ale niebanalne i przy tym interesuj¹ce grafiki spodoba³y siê
delegacji z Herfordu na tyle,
¿e równie¿ w³¹czyli je do albumu. W drugiej, ju¿ dwujêzycznej reedycji ksi¹¿ki,
która ukaza³a siê w 10 lat po
pierwodruku obok grafik
Gordona pomieszczono dodatkowo prace Boles³awa
Kowalskiego, czyli plastyczne wariacje na temat miasta
przed i po wojnie. Powodzenie albumu sprawi³o, ¿e w
1983 roku w Berlinie Zachodnim ukaza³a siê samodzielna teka grafik Andrzeja
Gordona.

Pornografia w kantorku

Kilka nastêpnych lat to
znów intensywna praca twórcza - wystawy, konkursy, bujne ¿ycie towarzyskie. Dopiero rok 1987 staje siê swego
rodzaju cezur¹. W gorzowskim Biurze Wystaw Artystycznych zostaje otwarta jubileuszowa wystawa malarstwa Andrzeja Gordona w
20. rocznicê jego pracy twórczej. Wspó³autork¹ sukcesu
by³a kurator tej wystawy, Anna Ciosk z Muzeum Lubuskiego w Zielonej Górze, która przygotowa³a œwietny katalog oraz jako pierwsza i
jedyna do tej pory dokona³a

periodyzacji twórczoœci artysty. Zrekonstruowa³a drogê
twórcz¹ Gordona. Ale w pamiêci przyjació³ i znajomych
artysty ta ekspozycja zapisa³a siê jednak czymœ zupe³nie innym - otó¿ w zamkniêtej przed postronnymi
osobami sali, takim kantorku, Gordon pokaza³ swoje
rysunki pornograficzne. By³a
to pierwsza i chyba jedyna
swego rodzaju publiczna
prezentacja tego nurtu powstaj¹cego na uboczu jego
dzia³alnoœci twórczej, sekretnie, bez chwalenia siê na forum.
Andrzej
Gordon
owszem, pokazywa³ od czasu do czasu znajomym
swoj¹ pornografiê, ale zwykle pojedynczym osobom,
bez ostentacji i nigdy na wystawach.
I teraz zaczyna siê schy³ek.
Artysta choruje, coraz mniej
wystawia, co nie znaczy, ¿e
przestaje byæ aktywny. Maluje
do koñca ¿ycia. Ostatni jego
niedokoñczony obraz wisi w
bydgoskim domu brata Jana.

Coda

Andrzej Gordon nale¿a³ on
do rzadkiej grupy artystów,
dla których nie by³o nic
wa¿niejszego od ich sztuki.
Nie dba³ o cha³tury, ³atwe
sposoby zarabiania pieniêdzy. Gordon by³ w tamtych
czasach jedynym artyst¹,
który wykonywa³ sztukê u¿ytkow¹ tylko wówczas, kiedy
rzeczywiœcie musia³. Nie interesowa³o go ¿ycie w dobrobycie, artystyczne kompromisy kosztem sztuki. Nigdy
nie dorobi³ siê rzeczy uznawanych za atrybuty zamo¿noœci. Nie mia³ domu,
samochodu, kolorowego telewizora, pralki automatycznej lub zasobnego konta w
banku. Do koñca pozosta³
nonkonformist¹.

RENATA OCHWAT
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Dominatorzy ze Stali
z workiem medali!
W 2007 r. kibice ¿u¿la œwiêtowali powrót Stali do ekstraligi.
MISTRZOSTWA ŒWIATA I EUROPY

Indywidualne mistrzostwa œwiata
z³oty: 2010 (T. Gollob)
srebrne: 2009 (T. Gollob), 2014 (K. Kasprzak)
br¹zowe: 2008 (T. Gollob), 2016 (B. Zmarzlik)

Dru¿ynowe mistrzostwa œwiata
z³ote: 2009 (T. Gollob), 2010 (T. Gollob), 2011 (T. Gollob),
2013 (K. Kasprzak), 2016 (B. Zmarzlik, K. Kasprzak)
srebrne: 2008 (T. Gollob, R. Holta), 2014 (K. Kasprzak)
br¹zowy: 2015 (B. Zmarzlik)
Indywidualne mistrzostwa œwiata juniorów
z³oty: 2015 (B. Zmarzlik)

Dru¿ynowe mistrzostwa œwiata juniorów
z³ote: 2012 (B. Zmarzlik), 2014 (B. Zmarzlik), 2015 (B.
Zmarzlik), 2016 (B. Zmarzlik)
srebrny: 2013 (B. Zmarzlik)
br¹zowy: 2010 (P. Pawlicki)
Indywidualne mistrzostwa Europy
br¹zowy: 2016 (K. Kasprzak)

Indywidualne mistrzostwa Europy juniorów
z³oty: 2012 (B. Zmarzlik)
srebrny: 2010 (P. Pawlicki)

Fot. Archiwum

Od kolejnego sezonu rozpocz¹³ siê jeden z najwspanialszych okresów w historii
nadwarciañskiego speedway’a, który ci¹gle trwa i koñca nie widaæ.
Dla wielu kibiców wyznacznikiem sukcesów s¹ rozgrywki ligowe. To zrozumia³e, ale kiedy spojrzymy
szerzej na wyniki ¿u¿lowców
Stali w latach 2008-2016
szybko oka¿e siê, ¿e w krótkim czasie staliœmy siê jedn¹
z najwiêkszych ¿u¿lowych
potêg. Jeœli nie najwiêksz¹.
Œwiadcz¹ o tym liczby. Przyjrzyjmy siê im.
W indywidualnych mistrzostwach œwiata nasi zawodnicy
w wymienionym okresie siêgnêli a¿ po piêæ medali. Zacz¹³
Tomasz Gollob od br¹zowego w 2008 roku, potem by³
srebrny i z³oty w 2010. Dwa
lata temu wicemistrzem œwiata zosta³ Krzysztof Kasprzak. Natomiast niedawno po
br¹zowy medal siêgn¹³ debiutant w tych rozgrywkach, zaledwie 21-letni Bartosz
Zmarzlik. I co ciekawe, jest
on trzecim gorzowskim wychowankiem Stali w historii,
który stan¹³ na podium. Przed
nim byli jedynie Edward Jancarz i Zenon Plech.
W dru¿ynowych mistrzostwach œwiata ten bilans jest
nieprawdopodobny i to za
spraw¹ a¿ czterech zawodników Stali - Tomasza Golloba,
Rune Holty, Krzysztofa
Kasprzaka i Bartosza Zmarzlika. W ka¿dym zdobytym
przez Polaków medalu od
2008 roku (by³o ich osiem)
wk³ad mia³ przynajmniej jeden gorzowianin.

r e k l a m a

Prezes KS Stal, Maciej Zmora ma szczególne powody do zadowolenia z postawy Krzysztofa
Kasprzaka i Bartosza Zmarzlika.

W mistrzostwach œwiata juniorów prawdziwym dominatorem by³ Bartosz Zmarzlik,
który wywalczy³ cztery z³ote i
jeden srebrny medal z reprezentacj¹ Polski w rywalizacji
dru¿ynowej oraz jeden z³oty
indywidualnie. Do tego trzeba doliczyæ br¹z w DMŒJ
Przemys³awa Pawlickiego.
Bogaty plon maj¹ nasi
¿u¿lowcy w imprezach rangi
mistrzostw Europy. W konfrontacji seniorów indywi-

dualnie br¹zowy medal wywalczy³ Kasprzak, natomiast
wœród juniorów mistrzem
Starego Kontynentu by³
Zmarzlik. Do tego dochodzi
ca³a paleta z³otych kr¹¿ków
z dru¿ynowych mistrzostw
Europy juniorów, a w podziale uczestniczyli Pawlicki,
Zmarzlik oraz £ukasz Cyran, Adrian Cyfer i Rafa³
Karczmarz.
W sumie w mistrzostwach
œwiata i Europy przez zaled-

wie osiem lat gorzowianie
wywalczyli 28 medali (w
tym cztery podwójnie). W
mistrzostwach Polski od
2009 roku nasi ¿u¿lowcy
siêgnêli po 12 medali wœród
seniorów i 11 w gronie juniorów. W sumie daje nam
to 51 medali i œredni¹ ponad 5,5 medalu w ka¿dym
sezonie. Bilans niespotykany, wrêcz nieprawdopodobny.
ROBERT BOROWY

Dru¿ynowe mistrzostwa Europy juniorów
z³ote: 2010 (P. Pawlicki, £. Cyran), 2013 (B. Zmarzlik),
2014 (B. Zmarzlik, A. Cyfer), 2015 (A. Cyfer), 2016 (R.
Karczmarz)

MISTRZOSTWA POLSKI

Dru¿ynowe mistrzostwa Polski
z³ote: 2014 (K. Kasprzak, N.K. Iversen, M. Zagar, B. Zmarzlik, P. Œwiderski, L. Sundstroem, T. Gapiñski, A. Cyfer),
2016 (K. Kasprzak, N.K. Iversen, M. Zagar, B. Zmarzlik, P.
Pawlicki, M. Jepsena Jensen, A. Cyfer, R. Karczmarz)
srebrny: 2012 (N. K. Iversen, M. Zagar, K. Kasprzak, M.
J. Jensen, T. Gollob, B. Zmarzlik, A. Cyfer, £. Kaczmarek)
br¹zowy: 2011 (T. Gollob, N. Pedersen, N. K. Iversen, M.
Zagar, H. Andersen, A. Mroczka, B. Zmarzlik, £. Cyran, P.
Zmarzlik, A. Cyfer)
Indywidualne mistrzostwa Polski:
z³ote: 2009 (T. Gollob), 2014 (K. Kasprzak)
srebrne: 2013 (K. Kasprzak), 2015 (B. Zmarzlik)
br¹zowy: 2015 (T. Gapiñski)

Mistrzostwa Polski par klubowych
z³oty: 2014 (K. Kasprzak, B. Zmarzlik, A. Cyfer)
srebrne: 2013 (K. Kasprzak, B. Zmarzlik, A. Cyfer), 2015
(K. Kasprzak, B. Zmarzlik, T. Gapiñski)
M³odzie¿owe indywidualne mistrzostwa Polski
z³oty: 2015 (B. Zmarzlik)
srebrne: 2010 (P. Pawlicki), 2011 (B. Zmarzlik)
br¹zowe: 2013 (B. Zmarzlik), 2014 (B. Zmarzlik)

M³odzie¿owe mistrzostwa Polski par klubowych
z³ote: 2010 (P. Zmarzlik, A. Szewczykowski, £. Cyran),
2015 (B. Zmarzlik, A. Cyfer, R. Karczmarz)

M³odzie¿owe dru¿ynowe mistrzostwa Polski
z³ote: 2010 (B. Zmarzlik, £. Cyran, A. Szewczykowski, P.
Parys), 2013 (A. Cyfer, £. Cyran, £. Kaczmarek, B. Zmarzlik)
srebrne: 2009 (P. Zmarzlik, £. Cyran, A. Szewczykowski,
M. Mikorski, P. Parys), 2014 (B. Zmarzlik, A. Cyfer, £.
Kaczmarek, £. Karczmarz).
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Sport ma przede wszystkim bawić i cieszyć
Z Bartoszem Zmarzlikiem, br¹zowym medalist¹ indywidualnych mistrzostw œwiata na ¿u¿lu, rozmawia Robert Borowy

Fot. Archiwum

- Jak czujesz siê w roli
br¹zowego medalisty najwa¿niejszych rozgrywek w
œwiatowym speedway’u?
- Fajnie, cieszê siê, ¿e
ciê¿ka praca w³o¿ona w
przygotowanie nie posz³a na
marne. Na sukces pracowa³
ca³y mój team i okazuje siê,
¿e to co kiedyœ przyjêliœmy
idzie we w³aœciwym kierunku. Oczywiœcie jeden czy
drugi sukces nie mo¿e nas
zaspokoiæ, trzeba iœæ dalej
do przodu, staraæ siê byæ
jeszcze lepszym. Z drugiej
strony jestem realist¹ i wiem,
¿e w sporcie raz siê wygrywa, raz siê przegrywa. Ju¿
s³yszê zewsz¹d wymagania
wobec mnie i s¹ g³osy, ¿e
ka¿de miejsce poni¿ej trzeciego w Grand Prix w przysz³ym roku bêdzie tragedi¹.
Ja mam do tego inne podejœcie. Nadal chcê siê bawiæ
jazd¹ w Grand Prix, zawsze
moim celem bêdzie miejsce
w czo³owej ósemce, gwarantuj¹ce starty w nastêpnym
sezonie. Nie chcia³bym byæ
zawodnikiem jednego czy
dwóch sezonów. Moim marzeniem jest byæ w czo³ówce
przez kilkanaœcie lat, a droga
ku temu prowadzi przez sta³y
pobyt w Grand Prix. Sport
traktujê w pe³ni profesjonalnie, ale staram siê odsuwaæ
od siebie wszelkie napiêcia
zwi¹zane ze stresem. Sport
ma przede wszystkim bawiæ i
cieszyæ.
- Ka¿dy turniej Grand
Prix stanowi osobn¹ imprezê, ale do klasyfikacji
licz¹ siê wszystkie zdobyte
punkty i st¹d trzeba oceniaæ mistrzostwa ca³oœciowo. Czy w trakcie sezonu
by³y jakieœ prze³omowe
momenty, które ostatecznie mia³y znaczenie dla koñcowego wyniku?
- By³o ich kilka, ale taki najwa¿niejszy nast¹pi³ w Cardiff. Wczeœniej jeŸdzi³em
dobrze, lecz pope³nia³em
drobne b³êdy, przez które
potraci³em trochê punktów.
Nie mog³em równie¿ awansowaæ do fina³u, a czu³em,
¿e ci¹gle jestem tego bliski. I
w stolicy Walii to nast¹pi³o.
Przyznajê, ¿e tamto trzecie
miejsce da³o mi porz¹dnego
,,kopa’’, uwierzy³em, ¿e ¿adne fatum nade mn¹ nie wisi i
ka¿dorazowo staæ mnie na
miejsce w czwórce najlepszych. Zreszt¹ ju¿ taki jestem, ¿e wystarczy jeden
œwietny wystêp, jakiœ wielki
sukces i od razu wszystko
zaczyna przychodziæ mi
du¿o ³atwiej. Pamiêtam jak
wygra³em Grand Prix w Gorzowie 2014 roku. Nagle zaczê³o mi siê du¿o l¿ej jeŸdziæ, czêœciej wygrywa³em,
wszystko mi pasowa³o.
Myœlê, ¿e w moim przypadku

B. Zmarzlik: Uwierzyłem, że żadne fatum nade mną nie wisi.

du¿¹ rolê odgrywa psychika.
Kiedy mam czyst¹ g³owê od
razu widaæ to na torze. Po
Cardiff nagle przesta³em narzekaæ na cokolwiek, wszystko mi z powrotem zaczê³o
pasowaæ, pojawi³a siê te¿
dodatkowa motywacja do
jeszcze ambitniejszej pracy.
To zaowocowa³o, ¿e ka¿dy
kolejny start koñczy³ siê zdobycz¹
dwucyfrow¹,
za
ka¿dym razem by³em minimum w pó³finale, a czêœciej
w finale. Nie wygra³em co
prawda ¿adnego turnieju, ale
w tym Grand Prix tak ju¿
jest, ¿e licz¹ siê punkty nie
zwyciêstwa. Oczywiœcie zawsze d¹¿ê do wygrania, bo
to jest taka wisienka na torcie.
- W pierwszych czterech
turniejach od Krsko do
Pragi rzeczywiœcie straci³eœ kilka wa¿nych punktów p³ac¹c frycowe. Potem
praktycznie nie pope³ni³eœ
b³êdu. Czasami nawet zdobywa³eœ wiêcej punktów
ni¿ mog³oby siê wydawaæ
z przebiegu zawodów. Tak
szybko potrafi³eœ zrozumieæ ideê walki w Grand
Prix?
- Ca³a m¹droœæ polega na
tym, ¿e kto szybciej zrozumie zawi³oœci zwi¹zane z
walk¹ w tych turniejach
szybciej zacznie na tym korzystaæ. Pocz¹tkowo w
ka¿dym biegu chcia³em jechaæ na maksa, zgarniaæ
wszystko co by³o do zgarniêcia i czasami koñczy³o siê
to nie po mojej myœli. W pewnym momencie uzna³em, ¿e
przecie¿ zawody nie koñcz¹
siê na jednym biegu. W
ka¿dym turnieju mam ich
przynajmniej piêæ. Je¿eli nie
mogê wygraæ, to powinienem cieszyæ siê z dwóch
punktów, a jeœli nie jestem w
stanie przyjechaæ drugi, to
niech bêdzie przynajmniej ta
trzecia pozycja. Od turnieju

w Pradze ewidentnie siê
uspokoi³em i nakreœli³em sobie nowy cel. W ka¿dym biegu chcia³em przyjechaæ na
punktowanej pozycji i uzbieraæ ich tyle, ¿eby zawsze byæ
w tym pó³finale, a potem dopiero zacz¹³em myœleæ, jak
wejœæ do fina³u. Z czasem
zacz¹³em podnosiæ sobie
jeszcze poprzeczkê i staraæ
siê ka¿dorazowo koñczyæ
rundê zasadnicz¹ w pierwszej czwórce, ¿eby mieæ
wiêksze mo¿liwoœci przy wyborze pola startowego. W
sumie ten sezon i ta pierwsza pe³na edycja Grand Prix
bardzo du¿o mnie nauczy³o.
Zreszt¹ ju¿ wiemy w teamie
nad czym musimy jeszcze
popracowaæ, nad czym musimy siê jeszcze bardziej
skupiæ i co nie do koñca
sprawdzi³o siê tak, jakbyœmy
tego sobie ¿yczyli. S¹ to jednak ju¿ takie wewnêtrzne
nasze sprawy, o których szerzej nie chcia³by siê wypowiadaæ.
- A na ile pomog³y Ci w
tegorocznym sukcesie turnieje Grand Prix w Gorzowie, w których jeŸdzi³eœ w
poprzednich latach z dzik¹
kart¹?
- Pomog³y, bo przystêpuj¹c
w tym roku do walki jako
sta³y uczestnik nie czu³em
ju¿ tego napiêcia zwi¹zanego z ca³¹ otoczk¹, procedurami, nie czu³em tej wielkiej
presji, wiedzia³em jak wygl¹daj¹ treningi i zawody,
bo to wszystko mia³em ju¿
przeæwiczone. Wiadomo,
¿e w Gorzowie by³em u siebie, kiedy zaœ musia³em w
tym roku zacz¹æ jeŸdziæ na
inne stadiony, wiêkszoœæ
by³a zupe³nie mi obca. Bez
tego doœwiadczenia mnóstwo energii straci³bym na
rzeczy nie do koñca
zwi¹zane z sam¹ jazd¹ i
przygotowaniem siê do zawodów.

- Liczy³eœ siê z tym, ¿e w
Melbourne bêdziesz musia³ pojechaæ najlepszy
punktowo turniej w sezonie, ¿eby stan¹æ na podium i odebraæ wymarzony
medal?
- Ju¿ o tym wspomina³em,
¿e przed turniejem z ró¿nych
stron s³ysza³em, ¿e do medalu wystarczy 11 punktów,
bo chodzi³o jedynie o przegonienie Jasona Doyle’a. Po
zawodach wysz³o, ¿e 13
punktów mog³oby nie daæ
medalu. Nie myœla³em o tych
punktach. By³em zadowolony po treningu, choæ
pocz¹tkowo czu³em siê
sztywny na motocyklu, poznaj¹c te nowe dla mnie k¹ty
na torze. W sumie tor w Australii jest najlepszym z tych
wszystkich jednodniowych.
JeŸdzi³o mi siê tam znakomicie, jest przede wszystkim
szerszy i d³u¿szy nawet od
gorzowskiego. By³em na tym
stadionie w zesz³ym roku,
ale tylko jako widz, dlatego
obiekt zna³em, lecz nie
mog¹c wtedy potrenowaæ
nie wiedzia³em, jak ta nawierzchnia siê zachowuje.
Trochê mnie straszono, ¿e
jest zupe³nie inna od tych w
Europie, a ponadto Australijczycy podobno tym razem
wykorzystali inny materia³ ni¿
przed rokiem. W dniu zawodów okaza³o siê, ¿e tor jest
du¿o twardszy co wi¹za³o siê
ze zmianami w ustawieniach
motocykli. To wszystko
gdzieœ tam kumulowa³o siê
we mnie, ale po pierwszym
wygranym wyœcigu ciœnienie
zesz³o i potem jeŸdzi³o mi siê
³atwiej.
- Przez ca³y sezon unika³eœ
deklaracji,
¿e
bêdziesz walczy³ o medal.
Kiedy tak naprawdê uwierzy³eœ, ¿e trzeba spróbowaæ wykorzystaæ szansê?
- Kiedy dziennikarze zaczêli o tym coraz wiêcej pi-

saæ. Ale tak naprawdê nie
by³o takiego momentu. Naprawdê moim marzeniem
by³o zapewnienie sobie
utrzymania siê w cyklu.
Oczywiœcie, liczy³em punkty,
lecz z drugiej strony wiedzia³em, ¿e nawet dwa
oczka straty do Taia Woffindena nic nie znaczy³o. I
mia³em racjê. Nie odrobi³em
tych dwóch punktów. To jest
naprawdê mega trudne.
¯eby kogoœ dogoniæ trzeba
zdobyæ od niego wiêcej
punktów, a przecie¿ taki zawodnik jak Tai to jest top
œwiatowych torów. Dlatego
poczu³em siê zdziwiony, ¿e
w Polsce znalaz³y siê osoby,
które narzeka³y, ¿e nie wywalczy³em srebrnego medalu. Wiedzia³em, ¿e muszê
wygraæ z Anglikiem w finale,
¿eby mieæ szansê na srebro,
ale gdyby ktoœ powiedzia³ mi
przed sezonem, ¿e bêdê z
nim walczy³ o wicemistrzostwo œwiata to bym mocno
siê zdziwi³. Dla mnie ten
br¹zowy medal to wielkie wydarzenie.
- Przed wyœcigiem pó³fina³owym wiedzia³eœ, ¿e
awans do fina³u daje ci ju¿
pewny medal?
- Brat mi coœ wspomina³, za
bardzo go nie s³ucha³em,
wydawa³o mi siê, ¿e wystarczy jeden punkt. Nie
chcia³em wywieraæ na sobie
presji, bo jak zacznie siê myœleæ o punktach, a nie o jeŸdzie, to mo¿na wszystko
szybko straciæ. A swoj¹
drog¹ to muszê przyznaæ, ¿e
z Paw³em mamy œwietne relacje i cieszê siê, ¿e jest moim menad¿erem. Dociera³y
do mnie g³osy, ¿e powinienem postawiæ na zawodowego menad¿era, bo inaczej
nie poradzê sobie w Grand
Prix. Pawe³ powiedzia³, ¿e
wszystko ogarnie i robi to
profesjonalnie. Mnie w tym
roku kompletnie nic nie interesowa³o. Wszystko mia³em
podane na tacy i jedynym
moim zadaniem by³o skupiæ
siê na jeŸdzie. To jest naprawdê komfort psychiczny.
Bywa³y wyjazdy, ¿e nawet
nie wiedzia³em, z jakiego lotniska lecimy. Dlatego bardzo
mu dziêkujê za pomoc, jak
ca³emu mojemu teamowi, bo
wszyscy zas³u¿yli na ten medal. (…)
- Co poczu³eœ, kiedy zobaczy³eœ, ¿e Greg Hancock
niby defektuje i z ³atwoœci¹
daje siê wyprzedziæ Chrisowi Holderowi?
- Nic, to nie by³a moja sprawa. Przyjecha³em do parkingu i od razu zaczêliœmy z
ch³opakami zastanawiaæ siê,
dlaczego tak s³abo mi posz³o
i co trzeba zrobiæ, ¿eby
wiêcej tak nieudany wyœcig
siê nie powtórzy³. Potem zo-

baczy³em, ¿e zamiast zera
mam jeden punkt. Zdziwi³em
siê i dopiero wtedy dowiedzia³em siê, ¿e dosz³o do
wykluczenia Amerykanina.
Nie kryjê natomiast zdziwienia pojawiaj¹cymi siê informacjami, ¿e to niby nasz
team protestowa³. Jest to
przykre, ¿e ktoœ rozsiewa takie plotki. ¯adnego protestu
z naszej strony nie by³o i
chcia³bym to wyraŸnie powiedzieæ. Ktoœ coœ wymyœli³ i
posz³a nieprawdziwa informacja w ¿u¿lowy œwiat.
- A jak oceniasz tory jednodniowe,
o
których
czêsto s³yszymy legendy?
- Pocz¹tkowo nie do koñca
je rozumia³em, musieliœmy
przygotowaæ pod k¹tem tych
torów inne silniki. Na
szczêœcie w miarê szybko je
ogarnêliœmy,
czego
przyk³adem by³y miejsca na
podium w Cardiff oraz Melbourne oraz niez³y wystêp w
Sztokholmie. W sumie jazda
na tych torach jest inna, ale
trzeba sobie radziæ w
ka¿dych okolicznoœciach.
- Logistycznie nie by³o
¿adnych problemów z
po³¹czeniem startów w
Grand Prix z wystêpami ligowymi?
- Nie, w porównaniu do poprzednich lat wiele siê u
mnie nie zmieni³o. Musia³em
tylko odpuœciæ starty w imprezach m³odzie¿owych i
summa summarum ta iloœæ
startów wysz³a podobna.
Pod tym wzglêdem nie ma
¿adnych k³opotów, jedynie
¿eby silniki wytrzymywa³y
tak¹ dawkê startów w krótkim czasie. (…)
- Za Tob¹ koniec wspania³ego sezonu. Planujesz
jakiœ urlop w ciep³ych krajach?
- Na razie je¿d¿ê na crossie, bo nie mogê usiedzieæ w
domu bez motocykla. To s¹
moje zabawki i nie lubiê siê z
nimi rozstawaæ. Najbli¿sze
trzy tygodnie mam luŸniejsze,
ale nie oznacza to, ¿e bêdê
siedzia³ w domu. Ja muszê
ci¹gle coœ robiæ, jeŸdziæ, biegaæ, æwiczyæ, to wszystko jest
moj¹ pasj¹. Jak ju¿ odpoczywam od wszystkiego to
chêtnie siêgam po ksi¹¿kê.
Pod koniec listopada rozpocznê normalny cykl przygotowañ do sezonu. Plan jest
sta³y, taki jak w poprzednich
latach. Skoro coœ siê sprawdza nie nale¿y tego zmieniaæ.
Co do wyjazdu w ciep³e kraje,
to nawet siê nad tym zastanawia³em, ale po powrocie z
Australii nie mogê na razie
patrzeæ na… samoloty.
- Dziêkujê za rozmowê.
Od redakcji: Ca³a rozmowa z Bartoszem Zmarzlikiem
na www.echogorzowa.pl
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Wszystkie tory są niebezpieczne,
skoro jeździ się bez hamulców
Rozmowa z Martinem Vaculikiem, nowym ¿u¿lowcem gorzowskiej Stali

Fot. Robert Borowy

- Kiedy tak na powa¿nie
zacz¹³ pan myœleæ o
za³o¿eniu plastronu Stali
Gorzów?
- Z dzia³aczami Stali pierwsze takie rozmowy prowadzi³em ju¿ kilka lat temu, ale
los chcia³, ¿e dopiero teraz
dosz³o do finalizacji kontraktu. Spowodowane to by³o
g³ównie tym, ¿e dobrze
czu³em siê w Tarnowie i za
bardzo nie chcia³em zmieniaæ tamtego klimatu. To by³
mój drugi dom. Wszystko mi
tam pasowa³o. W pewnym
momencie uzna³em jednak,
¿e startuj¹c dalej w Tarnowie
nie rozwinê siê jako sportowiec. Szczególnie chodzi³o o
tor. Ten tarnowski pozna³em
idealnie, trzeba by³o poszukaæ nowych wyzwañ. I w moim zamyœle pojawi³ siê pomys³, ¿eby powróciæ do rozmów ze Stal¹.
- Stal Gorzów jest pañskim pi¹tym klubem w
polskiej ekstralidze.
- Rzeczywiœcie, sporo tego
jest choæ nie lubiê zbyt
czêsto zmieniaæ otoczenia.
W Kroœnie zaczyna³em i
móg³bym tam jeŸdziæ do dzisiaj, ale wiadomo, ¿e w pewnym momencie chcia³em
pójœæ do najwy¿szej klasy
rozgrywek. Najpierw by³
Rzeszów, po roku Gdañsk i
po kolejnym roku Tarnów. Te
zmiany by³y z kolei wymuszone spadkami do I ligi. Dopiero w Tarnowie mog³em
siê sportowo ustatkowaæ, bo
przez kilka lat walczyliœmy o
medale.
- W tym roku by³ jednak
Get Well Toruñ, który nie
spad³ a pojecha³ w wielkim
finale. Czemu zagoœci³ pan
tam tylko przez jeden sezon?
- Miniony rok startów w Toruniu sportowo da³ mi naprawdê du¿o. Tam s¹ œwietni
zawodnicy, przy których sporo siê nauczy³em. Greg Hancock, Chris Holder, Adrian
Miedziñski, Pawe³ Przedpe³ski czy Kacper Gomólski
to naprawdê fajni koledzy.
Do tego piêkny stadion, kapitalna atmosfera, ale czegoœ
tam mi brakowa³o. Mia³em

r e k l a m a

M. Vaculik: W każdych zawodach jadę na maksimum umiejętności i możliwości.

ponadto wra¿enie, ¿e druga
strona te¿ chyba nie do koñca by³a ze mnie zadowolona. Mo¿e liczy³a na wiêcej z
mojej strony, a ja nie by³em
w stanie im tego daæ. Widocznie los tak chcia³, ¿e
rozstaliœmy siê po jednym
sezonie, ale wspomnienia
zachowam pozytywne.
- Kiedy tak naprawdê porozumia³ siê pan w sprawie podpisania kontraktu
ze Stal¹, bo pojawi³y siê
sugestie, i to kierowane
choæby ze strony by³ego
prezesa Falubazu Zielona
Góra Roberta Dowhana, ¿e
do podania sobie r¹k dosz³o jeszcze przed tegorocznym fina³em PGE Ekstraligi?
- To jest nieprawda. Czyta³em ten komentarz i by³em
z³y. W pierwszej chwili
chcia³em nawet ostro zareagowaæ, bo poczu³em siê obra¿ony jako sportowiec. Jak
ju¿ och³on¹³em, da³em sobie

spokój. Uzna³em, ¿e nie ma
sensu reagowaæ na takie
niesprawiedliwe
opinie,
zw³aszcza ¿e jestem w stu
procentach profesjonalist¹ i
w meczach fina³owych
da³em z siebie wszystko,
¿eby jak najlepiej pojechaæ.
W ka¿dych zawodach jadê
na maksimum umiejêtnoœci i
mo¿liwoœci. Ze Stal¹ rozmowy kontraktowe zacz¹³em
prowadziæ po finale.
- Na ile sk³ad Stali mia³
wp³yw na pañsk¹ decyzjê,
¿eby do³¹czyæ do tego zespo³u?
- Dru¿yna zawsze jest bardzo wa¿na i to, ¿e tutaj
je¿d¿¹ tak znakomici zawodnicy mia³o du¿e znaczenie
przy podjêciu ostatecznej
decyzji. Istotna by³a osoba
trenera Stanis³awa Chomskiego, z którym d³ugo rozmawia³em. On rozumie
¿u¿el, œwietnie go zna, powiem nawet, ¿e niewielu ludzi tak dobrze czuje ten

sport jak w³aœnie on. Dla
mnie to wa¿ne, bo ja potrzebujê mieæ obok siebie kogoœ,
kto mo¿e mnie jeszcze sporo
nauczyæ. Ja wci¹¿ marzê o
rozwijaniu umiejêtnoœci, bo
wiem, jak wiele brakuje mi
do najlepszych. A kiedy teraz bêdê mia³ obok siebie
dodatkowo takich zawodników, jak Krzysiek Kasprzak,
Bartek Zmarzlik czy Niels
Kristian Iversen to na pewno
³atwiej bêdzie mi dalej podnosiæ umiejêtnoœci.
- Jak ocenia pan gorzowski tor? Jest on trudny czy
niebezpieczny?
- A co znaczy niebezpieczny? Przecie¿ ka¿dy tor jest
niebezpieczny, bo jak jedzie
czterech ludzi na motocyklach bez hamulców po owalu trzeba liczyæ siê z groŸb¹
wypadku. Gorzowski tor na
specyficzn¹ geometriê. Z trybun mo¿e tego nie widaæ,
ale nauczyæ siê tu jeŸdziæ nie
jest zadaniem prostym. Do

tego jest tu wymagaj¹ca nawierzchnia. Uwa¿am, ¿e jak
ktoœ ogarnie tor Stali, to ju¿
niewiele bêdzie na œwiecie
torów, z którymi sobie nie
poradzi.
- Czy na obecn¹ chwilê
jest pan w stanie przewidzieæ, które zespo³y bêd¹
mia³y najwiêksz¹ szansê
zakwalifikowania siê do
przysz³orocznych
play
offów?
- Tym niech zajmuj¹ siê
wszyscy specjaliœci, którzy
najlepiej na tym siê znaj¹.
Papier nie jeŸdzi i wszelkie
spekulacje na podstawie
sk³adów mijaj¹ siê z celem.
Oczywiœcie Stal ma siln¹
dru¿ynê, jesteœmy dobrymi
kolegami i wiemy, jaki cel
jest stawiany przed nami.
Postaramy siê temu sprostaæ.
- Czy maj¹c ju¿ na koncie
tytu³ dru¿ynowego mistrza
Polski, zdobyty z Uni¹ Tarnów, ma pan jeszcze moty-

wacjê, ¿eby siêgn¹³ ponownie po z³oty medal?
- Tak, poniewa¿ w œwiatowym ¿u¿lu licz¹ siê tak naprawdê dwa tytu³y. Indywidualnego mistrza œwiata i
dru¿ynowego mistrza Polski. To tak jak w pi³ce
no¿nej, chyba ka¿dy wielki
pi³karz chce byæ mistrzem
œwiata, zdobyæ Ligê Mistrzów oraz zostaæ mistrzem
np. ligi hiszpañskiej czy angielskiej. Nicki Pedersen
przez wiele lat walczy³ o
z³oto w polskiej lidze i dopiero przed rokiem uda³o
mu siê dopi¹æ tego celu. I
naprawdê cieszy³ siê, kiedy
wywalczy³ ten tytu³. A jak
ju¿ zasmakuje siê w jednym
z³otym medalu, chce siê
nastêpnego.
- Mia³ pan wielokrotnie
okazjê startowaæ w Gorzowie. Jak podoba siê
panu tutejsza atmosfera?
- Uwielbiam jeŸdziæ przy
pe³nych i ¿ywio³owo reaguj¹cych trybunach. W Gorzowie zawsze tak jest i to
mnie dodatkowo motywuje.
Zreszt¹ bez kibiców nie
by³oby tego sportu. To oni
s¹ si³¹ napêdow¹ dyscypliny.
- A co tam s³ychaæ w
s³owackim speedway’u?
- Nie jest Ÿle. Kiedy zaczyna³em karierê by³em sam,
dzisiaj jest ju¿ siedmiu zawodników, a w mojej rodzinnej ¯arnovicy trwaj¹
w³aœnie przygotowania do
powo³ania dru¿yny, która
byæ mo¿e wystartuje w rozgrywkach ligowych w Czechach. Marzy mi siê, ¿ebyœmy niebawem wyst¹pili jako S³owacja w Dru¿ynowym
Pucharze Œwiata. Jedynym
problemem jest brak medialnego wsparcia, przez co
¿u¿el nie mo¿e zdobyæ u
nas czy w Czechach
w³aœciwej promocji, za
któr¹ by przyszli sponsorzy
i kibice. Myœlê, ¿e potrzebne s¹ tu wzorce z Polski.
Wierzê jednak, ¿e z roku na
rok bêdzie to siê zmienia³o
na korzyœæ.
- Dziêkujê za rozmowê.
ROBERT BOROWY
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Pierwsze mrozy i pierwsze
zimowe kłopoty
Kiedy rano zastaniemy samochód pokryty lodem lub œniegiem zaczynamy ¿a³owaæ.

r e k l a m a

pomocy szmaty, aby nie zamarz³a podczas jazdy. W
ostatecznoœci sprawdzamy,
które drzwi mniej przymarz³y
i z wyczuciem staramy siê je
otworzyæ. Gdy operacja siê
powiedzie, jak najszybciej
przesmarujmy uszczelki specjalnym œrodkiem lub zwyk³¹
gliceryn¹, nawet kosmetyczn¹.
Gdy w koñcu znajdziemy
siê
w
aucie,
zwykle
gor¹czkowo szukamy skrobaczki do szyb. Znacznie lepiej w pierwszej fazie
oczyszczania pos³u¿yæ siê
odmra¿aczem. Gdy obmarz³y szyby z warstw¹ brudu skrobaczka z lodem
pe³nym drobinek krzemu
mo¿e zadzia³aæ jak szlifierka. Po oczyszczeniu na szybie pozostan¹ trwa³e rysy,
które póŸniej wzbogac¹
ogl¹dany obraz o przeró¿ne
duchy. Szczególnie podczas
jazdy w deszczowe noce.
Gdy nie mamy odmra¿acza
nale¿y uruchomiæ silnik i
w³¹czyæ nawiew ciep³ego po-

Fot. Archiwum

Nie pomyœleliœmy o tym
wczeœniej. Mieliœmy przecie¿
przygotowaæ auto do zimy.
Nie uda³o siê… Tymczasem
stoimy na parkingu i próbujemy otworzyæ drzwi, a klucz
nie chce siê przekrêciæ. Zamek zamarz³. Je¿eli mamy
zapalniczkê lepiej jej nie
u¿ywaæ do podgrzania klucza, bo umieszczone w nim
uk³ady elektroniczne mog¹
tego nie prze¿yæ. Uratuje sytuacjê p³yn do odmra¿ania
zamków lub w ostatecznoœci
plastikowa butelka lub worek
nape³nione gor¹c¹ wod¹. Po
przy³o¿eniu do zamka powinien daæ siê on rozmroziæ.
Gdy ju¿ przekrêcimy klucz i
us³yszymy trzask rygla mo¿e
siê okazaæ, ¿e drzwi nadal
ani drgn¹, gdy¿ przymarz³a
uszczelka. W takim przypadku nale¿y postêpowaæ z wyczuciem, aby jej nie uszkodziæ. Najlepiej u¿yæ specjalnego specyfiku w spraju.
Pomóc mo¿e gor¹ca woda,
któr¹ po udanym zabiegu jak
najszybciej usuwamy przy

Pierwszy śnieg i pierwszy mróz często komplikuje życie kierowcy.

wietrza na szybê. Gdy odmarznie doczyszcz¹ j¹ wycieraczki i p³yn do spryskiwaczy. Oczywiœcie je¿eli nie zamarz³.
Oderwanie przymarzniêtej
wycieraczki od szyby zwykle
nieodwracalnie
niszczy
krawêdŸ jej piórka. Podobnie
jak uruchomienie przymarzniêtych wycieraczek. Je¿eli
mamy w zbiorniczku letni
p³yn do spryskiwaczy jak
najszybciej dolejmy do pe³na

zimowego koncentratu. Gdy
siê wymieszaj¹ ciecz stanie
siê odporna na ujemne temperatury pod warunkiem, ¿e
nie spadn¹ grubo poni¿ej minus 10 stopni. Przy okazji
warto pamiêtaæ o p³ynie
ch³odniczym. Je¿eli czêsto
dolewaliœmy wody do zbiorniczka wyrównawczego odpornoœæ p³ynu na mróz
mog³a znacznie spaœæ. Warto uzupe³niæ go koncentratem. W³aœciciele starych sa-

mochodów, w których uk³adzie ch³odniczym jest woda
powinni j¹ jak najszybciej
wymieniæ. Zamarzaj¹ca woda znacznie zwiêksza objêtoœæ i staje siê twarda jak
ska³a. Nie oprze siê jej ani
¿eliwo ani aluminium. Zamarzniêty p³yn ch³odniczy
rozcieñczony wod¹ przybiera formê podobn¹ do kaszy i
jest bezpieczniejszy dla elementów silnika. Wlany do
zbiorniczka koncentrat wymiesza siê z p³ynem w
uk³adzie ch³odzenia dopiero
po wielu kilometrach i wtedy
uzyska oczekiwan¹ odpornoœæ. Je¿eli nie jesteœmy
pewni
jakoœci
p³ynu
ch³odz¹cego,
najlepiej
bêdzie odwiedziæ warsztat,
który ma sprzêt do oceny jego jakoœci.
Kiedy ju¿ usiedliœmy za kierownica rozpocznie siê test
uk³adu rozruchowego. Czasem przypominamy sobie,
¿e do niedawna dobrze
dzia³aj¹cy akumulator ma ju¿
ponad 5 lat. Znacznie spadla

jego pojemnoœæ, ale w dodatnich temperaturach jeszcze dzia³a³ prawid³owo. Wystarczy³o jednak kilka stopni
mrozu,
aby
odmówi³
pos³uszeñstwa. Odpalenie
na tzw. pych mo¿e zniszczyæ
katalizator. Uratuj¹ nas kable
rozruchowe i kolega, który
u¿yczy nam pr¹du ze swojego samochodu. Linka w kablach musi mieæ dosyæ du¿¹
œrednicê. Tanie kable rozruchowe kupione w supermarkecie mog¹ przestaæ przewodziæ pr¹d w u³amku sekundy.
Gdy ju¿ uda siê odpaliæ, ruszyæ i rozgrzaæ silnik warto
pomyœleæ o jak najszybszym
zakupie odmra¿aczy, powa¿nych kabli rozruchowych, wymianie niepewnych
p³ynów i doprowadzenie do
porz¹dku akumulatora poprzez jego wymianê lub porz¹dne zdiagnozowanie i
³adowanie. No i trzeba zastanowiæ siê nad zimowymi
oponami.
RYSZARD ROMANOWSKI
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Duchy im mówią, że jest
zawrócić
Z Janem Palejczykiem, alpinist¹ z zami³owania i zawodu, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum

- Jak siê zaczê³a pana
przygoda z górami?
- Na studiach. Zacz¹³em
studiowaæ chemiê na Politechnice Szczeciñskiej. No i
szybko siê okaza³o, ¿e dziekan naszego wydzia³u jest
prezesem klubu wysokogórskiego. To nas jakoœ tak zainspirowa³o. Pojecha³em raz
i drugi na obozy wspinaczkowe w Tatrach. Potem by³a
szko³a alpinizmu w Alpach,
we Francji. Tam po raz
pierwszy wszed³em na Mount Blanc (4809 m n.p.m. red.). Generalnie trzy razy
tam by³em. Dwa nastêpne to
z moimi dzieæmi. Bo jakoœ
tak ku rozpaczy ¿ony zaszczepi³em dzieciom góry,
ale nie na tyle, aby uprawia³y
wspinaczkê. A potem, po
tych Alpach, to ju¿ by³o coraz wy¿ej, coraz dalej.
- Panie Janie, ale w góry
nie idzie siê dla dziekana
wydzia³u. W góry siê idzie
po coœ. Po co pan poszed³
w góry?
- Ja zupe³nie nie wiedzia³em na czym polega
wspinaczka. Wczeœniej zupe³nie nie zna³em gór. Ale
jak pozna³em smak chodzenia po œcianie, poza szlakami turystycznymi, to mnie
zwyczajnie
ten
smak
wci¹gn¹³. Poza tym to jest
adrenalina, pokonywanie
ci¹g³ych trudnoœci, przekraczanie kolejnych barier. Mnie
to zwyczajnie kreci. By³ taki
okres, kiedy siê wspina³em
sportowo. Ale ten okres
stopniowo przeszed³ w takie
³a¿enie trekkingowe. Ale jak
siê o¿eni³em, urodzi³y siê
dzieci, to ¿ona kategorycznie
mi zakaza³a wspinaczki.
Wtedy pracowa³em w szkole
i przez dziesiêæ lat prowadzi³em uczniowski klub turystyki górskiej. Chodziliœmy
po Bieszczadach, Tatrach,
Alpach, Kaukazie, Himalajach. Zabiera³em te dzieciaki
na akcjê sprz¹tania gór. I
mogê powiedzieæ, ¿e wysz³o
z tego klubu trochê ludzi,
którzy jednak po górach
chodz¹.
- Kiedy pan znów wróci³
w góry tak dla siebie?
- Przez prozê ¿ycia siê
uda³o. By³a rodzina, potrzebne by³y pieni¹dze. Ja jako
nauczyciel zarabia³em przeciêtnie. To by³y lata 80., kiedy zaczyna³y siê roboty alpinistyczne i mia³em to
szczêœcie, ¿e by³em jednym
z pierwszych, którzy zaczêli
siê tym zajmowaæ. Wówczas, wisz¹c na linach, zara-

Jan Palejczyk: Jak jestem w górach, to staram się poznawać tamtych ludzi, kraj.

bia³em niez³e pieni¹dze.
Wtedy perfidnie zacz¹³em
¿onie wierciæ dziurê w brzuchu, ¿e jak ja tam wiszê na
budynku na linie, te¿ ryzykujê ¿yciem, ale to jest OK,
bo to na potrzeby rodziny. A
jak chcê pojechaæ w góry, to
to ju¿ nie jest OK. No i w koñcu puœci³a mnie, mia³o byæ
tylko raz i w Himalaje. Ale
jak ju¿ pojecha³em w te Himalaje, to by³o dwadzieœcia
parê lat temu, to od tamtej
chwili ani jednej zimy ju¿ nie
odpuœci³em, jeœli chodzi o
wyprawy. Co roku coœ tam
organizowaliœmy, bardziej
ambitne, mniej ambitne, ale
zawsze. Teraz to ju¿ jest takie szlajanie, jak ja to nazywam. W tym roku byliœmy
pod Kanczendzong¹, 8586
m n.p.m.) w Sikkimie. No coœ
cudownego. Pusto. Bo taki
trekking wokó³ Annapurny
jest te¿ fajny, ale jak siê na
nim spotyka kilka setek ludzi,
to taka wyprawa traci urok.
- By³y Tatry, Alpy, Himalaje. To w jakich górach pan
jeszcze nie by³?
- Marz¹ mnie siê dla
przyk³adu Sajany. Byliœmy
kiedyœ nad Bajka³em. Tam
po wschodniej stronie Buriacji s¹ w³aœnie Sajany. Pozna³em tam wówczas takiego
cz³owieka, który powiedzia³,
¿e jak przyjedziemy do niego, to on nas przeprowadzi
przez te góry. Totalnie dzikie.
Bierze siê tylko strzelbê,
¿eby coœ upolowaæ. On wie,
gdzie znajdziemy wodê. I tak
sobie bêdziemy przez dwa
tygodnie szli tym pasmem

górskim. To jest takie marzenie realne i do spe³nienia.
W³aœnie przejœæ coœ totalnie
dzikiego. Aczkolwiek w
ubieg³ym roku by³em z przyjacielem w Rumunii w Fogaraszach, czyli w œrodku Europy, a to góry które s¹ jeszcze kompletnie niezdeptane,
takie w miarê dziewicze. I jak
szliœmy pasmem tych gór, to
mieliœmy uczucie, ¿e jesteœmy daleko poza Europ¹.
Fakt, nie by³em w Australii,
aby zobaczyæ tê Górê Koœciuszki. No i jeszcze
chcia³bym pojechaæ na
Now¹ Gwineê. Tam w PapuiNowej Gwinei jest góra, Piramida Carstensza zaliczana
do Korony Ziemi. Ona technicznie nie jest trudna, ale
tam bardzo trudno siê dostaæ. Jest na terenie kopalni
z³ota. I tylko raz na jakiœ czas
tam mo¿na wejœæ. To taka
absolutna dzicz. Mia³em
zreszt¹ ju¿ przyjemnoœæ byæ
wœród Indian w d¿ungli amazoñskiej…
- Nie strzelali strza³kami
zatrutymi curar¹?
- Nie, byli przyjacielscy.
Aczkolwiek bywa, ¿e s¹
przyjaŸni, a potem im nagle
coœ odbija. W ich mniemaniu
jest to normalne. I wtedy kogoœ zabijaj¹. W naszym systemie jest to nie do pojêcia.
Dlatego to my siê musimy do
nich dopasowaæ, bo oni s¹ u
siebie. Nie mo¿na siê dziwiæ,
¿e oni tak siê zachowuj¹, tak
jedz¹.
- No w³aœnie, Jak to jest z
tym jedzeniem na wypra-

wach. Jada pan miejscowe
jedzenie?
- Nie bardzo, ja nie jestem
smakoszem. I raczej nie jadam
suszonych
chrab¹szczy. Czasami to robiê, ale bardzo rzadko. W
górach korzystamy z naszego jedzenia, obecnie liofilizowanego. A jeœli chodzi o inne
jedzenie, to ja siê staram
najczêœciej zjeœæ jak¹œ miejscow¹ rybê. Bywa, ¿e sobie
sami tak¹ rybkê z³owimy, a
miejscowi nam j¹ przyrz¹dz¹
na lokalny sposób. I choæ
smakoszem nie jestem, to
uwielbiam kuchniê Dalekiego Wschodu. Tajsk¹, wietnamsk¹. Natomiast nienawidzê chiñskiego jedzenia.
Bo ono zwyczajnie jest
okropne. Kiedyœ p³ynêliœmy
statkiem przez prze³omy
Jangcy i w cenie mieliœmy
posi³ki. No i jak w mesie dostawaliœmy ry¿ i potem piêæ
ró¿nych papek, to nie… Nie
da³o siê tego jeœæ. Skoñczy³o
siê na tym, ¿e wybiera³em
ry¿, na pok³adzie gotowa³em
kisiel i to miesza³em.
- Chodzi³ pan sportowo
po górach, potem ta pasja
doprowadzi³a do firmy
Czogori.
- Fakt. Najpierw pracowa³em w Klubie Wysokogórskim jako pracownik. I tam
w³aœnie odkry³em, ¿e przez
dzieñ-dwa zarabiam tyle, ile
w szkole przez miesi¹c. By³
te¿ taki czas, ¿e do po³udnia
pracowa³em w szkole, a po
po³udniu jako alpinista przemys³owy, bo tak siê ten zawód nazywa. Ale w pewnym

momencie przysz³a refleksja,
¿e nie ma sensu siê mêczyæ
w szkole, jak mo¿na sobie
spokojnie ¿yæ z pracy w firmie. I tak powsta³a Czogori.
Przede wszystkim zyska³em
komfort, bo to ja decydowa³em, kiedy pracujê, a kiedy jadê na wyprawê, zw³aszcza kiedy wyje¿d¿a³em na te
d³u¿sze. Teraz jest ju¿
znacznie ³atwiej. Bo praktycznie w ci¹gu miesi¹ca
mo¿na pojechaæ w ka¿dy rejon œwiata. Kiedy jeŸdzi³em
na te odleg³e wyprawy, jak
góry Grenlandii czy w Hindukusz do Afganistanu, to te
wyprawy trwa³y trzy, trzy i pó³
miesi¹ca. Bo przecie¿ sam
dojazd trwa³ miesi¹c. Tak ¿e
to by³o totalne oderwanie od
rzeczywistoœci. Nie by³o komórek, nie by³o kontaktu. To
by³a przygoda przez du¿e P.
- A jak dziœ siê robi takie
wyprawy?
- Teraz jest du¿o, du¿o proœciej. £¹cznoœæ z ca³ym
œwiatem jest du¿o, du¿o prostsza ni¿ kiedyœ. Ju¿ nie musimy
braæ
ca³ego
wyposa¿enia z kraju. Dla
przyk³adu jedzenie. Kiedyœ
targaliœmy je w ca³oœci z Polski, bo nas zwyczajnie nie
by³o staæ, ¿eby cokolwiek
dokupiæ na miejscu. Teraz
jest tak, ¿e bierzemy, co nam
pasuje, a wiêkszoœæ rzeczy
mo¿emy kupiæ na miejscu,
niejednokrotnie taniej, ni¿ w
Polsce. Czyli to powoduje,
¿e baga¿ nie jest taki du¿y.
W gruncie rzeczy teraz to
jest kwestia wybrania jakiegoœ fajnego miejsca na Ziemi. Kolejna kwestia to sk³ad.
Bo bywa, ¿e trudno siê dobiera ludzi na takie wyprawy.
Bo ludzie to jednak indywidualiœci. Ktoœ mówi, ¿e mo¿e
by i pojecha³, ale jakbyœmy
wchodzili nie na tê, a na inn¹
gór¹, albo od innej strony.
Kiedyœ propozycja wyprawy
górskiej by³a tak atrakcyjna,
¿e nie by³o dyskusji. Teraz
ka¿dy widzi jakieœ problemy,
a bo to kierunek nie taki, a
bo to towarzystwo równie¿
nie jest atrakcyjne.
- Jak to dzia³a, w³aœnie towarzystwo na wyprawie?
- Prawda jest taka, ¿e po
tych paru tygodniach zwyczajnie mamy siê dosyæ. To
przebywanie w stresie, w
ograniczonym towarzystwie,
ograniczonych
mo¿liwoœciach odpoczynku od w³asnego towarzystwa, nierzadko
w trudnych warunkach, doprowadza do kuriozalnych
sytuacji, ¿e siê dwóch cz³on-

ków wyprawy potrafi pobiæ o
jajko, które ktoœ sobie
od³o¿y³, a ktoœ inny zjad³.
Wystêpuje takie zmêczenie
materia³u. Zreszt¹ jest niepisan¹ tradycj¹, ¿e po powrocie z naszych wypraw przez
miesi¹c siê ze sob¹ nie kontaktujemy, nie dzwonimy do
siebie. Odpoczywamy od
siebie,
porz¹dkujemy
zdjêcia. A potem to ju¿ jest
fajne wspominanie.
- Co jest momentem pocz¹tku wyprawy?
- Ustalamy kierunek, potem
dobieramy sk³ad. Jeœli jest to
coœ ambitnego, to w sk³adzie
musi byæ z kilku ludzi ju¿ z
pewnym sta¿em, doœwiadczeniem, wydolnoœci¹ organizmu. Zawsze siê bierze,
¿artem mówi¹c, tragarza,
czyli jakiegoœ m³odego
uczestnika, który raz - uczy
siê i poznaje tajniki takich
wypraw, a dwa - jest silny.
Choæ dziœ w Himalajach ludzie siê wspinaj¹ w stylu alpejskim, czyli nie zak³adaj¹
obozów, id¹ do góry przez
20 godzin, osi¹gaj¹ szczyt,
schodz¹. Ja mia³em namiastkê czegoœ takiego na
Grenlandii, kiedy siê wspinaliœmy, bo tam by³ dzieñ polarny, czyli s³oñce nie zachodzi³o. Wtedy nie martwi³o
nas, ¿e gdzieœ nie dojdziemy, nie zd¹¿ymy przed noc¹.
A szliœmy na dziewiczy
szczyt Trolingerne. Pond 20
godzin siê wspinaliœmy, potem zjazdami kilka godzin
przemieszczaliœmy siê na
dó³. I praktycznie nie wiedzieliœmy, czy to jest rano,
czy mo¿e wieczór. Potem
spaliœmy kilkanaœcie godzin.
No i jeszcze póŸniej trochê
czasu nam zajê³o, aby ustaliæ w jakim momencie czasu
jesteœmy. Ale taki dzieñ to
fajna sprawa, bo jak zapada
zmierzch, to siê robi nieciekawie, niebezpiecznie. A
tam to S³oñce dawa³o komfort wspinaczki. Tam na
Grenlandii uda³o mi siê zdobyæ 17 dziewiczych szczytów.
- Prawda to, ¿e dziœ wystarczy karta kredytowa i
mo¿na jechaæ wszêdzie?
- Nie, absolutnie nie. S¹ takie rejony œwiata, ¿e nawet
dolar amerykañski jest nieakceptowany. Ludzie tam
maj¹ swoj¹ walutê i tylko w
niej oczekuj¹ zap³aty. Fakt,
¿e jest du¿o ³atwiej ni¿ kiedyœ, ale trzeba znaæ realia.
Wiedzieæ, czy potrzebna jest
tamtejsza waluta, ale te¿
znaæ mentalnoœæ tamtych lu-
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niebezpiecznie i trzeba

Fot. Archiwum

dzi, umieæ siê z nimi porozumiewaæ, do nich dotrzeæ.
- Co pan rozumie pod
tym stwierdzeniem?
- Znaczy to, ¿e nale¿y tubylców traktowaæ jak ludzi.
Nie chcê generalizowaæ, ¿e
my tu z dawnego bloku
wschodniego jakoœ tak lepiej
siê do nich odnosimy. A
westmeni traktuj¹ ich jako tani¹ si³ê robocz¹. Bo to chyba
zale¿y ju¿ indywidualnie od
ka¿dego cz³owieka. Kilka razy by³em odpowiedzialny za
organizacjê karawany i kontakty z tymi ludŸmi. Wa¿ne
jest to, jak siê do nich mówi,
jak siê zwraca do nich po
imieniu, o coœ zapyta, w prosty sposób, bo przecie¿ komunikacja jest ograniczona,
pokazuje, ¿e oni s¹ dla nas
osobami, a my dla nich te¿.
Oczywiœcie nie zmienia to
faktu, ¿e oni maj¹ we krwi
strajkowanie. Nagle siadaj¹ i
dalej nie pójd¹, bo musz¹
coœ dostaæ. T³umacz¹, ¿e
duchy im mówi¹, ¿e jest niebezpiecznie i trzeba zawróciæ. Ale zawsze s¹ sk³onni
pójœæ dalej jak dostan¹ po
trzy dolary albo coœ innego.
My najczêœciej dajemy im,
co jest zreszt¹ wygodne i dla
nas, nie pieni¹dze, tylko odzie¿ czy buty, które po wyprawie s¹ mniej potrzebne,
czy te¿ ¿ywnoœæ, która nam
zosta³a po wyprawie.
- W ilu krajach pan by³?
- Oj ciê¿ko tak powiedzieæ.
W oko³o setce na pewno.
Jak jestem w górach, to staram siê poznawaæ tamtych
ludzi, kraj. Uwielbiam kontakty z ludŸmi. Bywa, ¿e siê
od³¹czam od ekipy, wchodzê
do jakiejœ wioski, jakiejœ cha-
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Z grupą przyjaciół na trawersie w Pico Tahamulco w Gwatemali.

ty. Z kimœ rozmawiam.
Znaj¹c siedem wspólnych
s³ów, pijemy herbatê z jakiegoœ brudnego, wyszczerbionego kubka. Nie mogê przecie¿ obraziæ gospodarza i
powiedzieæ, ¿e nie chcê. To
jest fantastyczne prze¿ycie,
kiedy widzê goœcia, który siê
chwali swoj¹ rodzin¹, dobytkiem. Jest dumny, a tak naprawdê, patrz¹c z mojego
punktu widzenia, on tak faktycznie nie ma nic. Bo to taka totalna bieda jest. Kiedyœ
w Afryce spotka³em takiego
goœcia, który mnie wyraŸnie
ci¹gn¹³ do swojej chaty. No i
pokaza³ mi pole, a to pole
mia³o mo¿e ze 20 m kwadratowych i ros³o tam kilkanaœcie krzaków kukurydzy a w
chacie z jakichœ liœci siedzia³a jego ¿ona w ci¹¿y, z
dzieckiem przy piersi i tam
jeszcze jakichœ kilku maluchów siê pl¹ta³o. I ten
cz³owiek z tak¹ dum¹ mówi³,

¿e to jest jego. Obok le¿a³a
taka palma. I on nacina³ tê
palmê co oko³o metr, w te
naciêcia sypa³ ¿arz¹ce siê
wêgielki i tak j¹ stopniowo,
mozolnie bardzo dzieli³ na
mniejsze kawa³ki. Ja mu
wówczas opowiedzia³em, ¿e
mam w domu tak¹ pi³ê spalinow¹, ¿e bym mu tê palme
poci¹³ w plasterki w ci¹gu
godziny. Na co on mi oznajmi³, ¿e by³bym królem tej
wioski. Tak to jest, ¿e jak siê
jedzie na koniec œwiata, taki
prawdziwy koniec œwiata, to
tam ¿ycie jest zupe³nie inne i
co innego jest wa¿ne. Na
pewno nie pieni¹dze.
- Bywa, ¿e rozmawia siê z
ludŸmi, wszystko jest
dobrze, a nagle sytuacja
staje siê konfliktowa.
Prze¿y³ pan coœ takiego?
- Wiele razy. Najbardziej
dramatyczn¹
historiê
prze¿y³em, jak wracaliœmy z
Himalajów. I to by³o w In-

diach. Jechaliœmy przez prowincjê Uttar Pradesh, która
ma silne ci¹goty separatystyczne. To by³o kilkanaœcie
lat temu. No i ludzie tam zrobili jakiœ strajk. Jechali autobusami do Delhi. No i jechali,
rozbijali posterunki drogowe.
A myœmy z nimi w jednym z
autobusów jechali, bo nie
by³o innej mo¿liwoœci. A¿
przyszed³ taki moment, ze
widocznie wojsko dosta³o
rozkaz zatrzymania tych protestuj¹cych. No i ¿o³nierze
obrzucili te autobusy czymœ
zapalaj¹cym. To siê zaczê³o
paliæ, my musieliœmy uciekaæ. Potem nastêpna kawalkada rebeliantów ruszy³a dalej, wo³ali nas do siebie, no
to siê przy³¹czyliœmy. Dotarliœmy do takiego miejsca,
gdzie by³a barykada, szpaler
¿o³nierzy z karabinami. Ja
le¿a³em na dachu autobusu i
to filmowa³em. Na razie jeszcze groŸnie nie wygl¹da³o.

Ci rebelianci zaczêli rzucaæ
w to wojsko kamieniami. Na
co wojsko odpowiedzia³o
ogniem. No i kiedy ja zobaczy³em, ¿e ludzie padaj¹, to
przesta³o byæ zabawne i zdecydowaliœmy
siê
na
ucieczkê. Na szczêœcie by³o
pole trzciny cukrowej. By³
upa³, nie mieliœmy nic do picia. Dotarliœmy do jakiejœ
wioski, tam ju¿ w ogóle nie
by³o mowy o komunikacji po
angielsku, ale jakoœ na migi
daliœmy znaæ, ¿e chcemy
piæ. No i jakiœ tubylec pokaza³ nam strumyk. Ale ta woda dla nas to by³aby œmieræ.
Inny pokaza³, jak œcinaæ
trzcinê cukrow¹ i j¹ wysysaæ.
- Czym to siê skoñczy³o?
- Ano tym, ¿e z³apaliœmy
tam jakiegoœ paso¿yta. Bo
wszyscy jak jeden m¹¿ dostaliœmy potwornej biegunki.
Po powrocie wyl¹dowaliœmy
w szpitalu na doœæ d³ugo. I
jak kole¿anki pyta³y ¿onê, co
przywioz³em jej z Indii, odpowiada³a - lambria. No i precyzowa³a, ¿e to paso¿yt.
- JeŸdzi pan tylko na wyprawy tylko górskie czy
te¿ tak trekkingowo, poznaj¹c przy okazji te miejsca?
- Zdecydowanie poznawczo-trekkingowe. Znam wielu ludzi, którzy jad¹ na wyprawê, zdobywaj¹ lub nie
zdobywaj¹ dany szczyt i potem wracaj¹ prosto do kraju.
I ja tego nie jestem w stanie
poj¹æ, ¿e jak ju¿ jesteœmy w
jakimœ egzotycznym kraju, to
go nie chcemy poznaæ. Teraz w³aœnie tak organizujemy
wyprawy, ¿eby poznaæ, zobaczyæ. Œpimy u tamtych ludzi, poznajemy.

- Uda³o siê panu zabraæ
¿onê w góry?
- Nie, moja ¿ona nie cierpi
gór i nigdy siê nie da³a namówiæ na wyjazd. Wbrew jej
woli uda³o mi siê dzieciom
zaszczepiæ mi³oœæ do gór,
ale ju¿ nie do wspinaczki. Z
synem by³em na Elbrusie, na
Mount Blanc, z córk¹ Mart¹
w Himalajach na Kala Patthar. ¯ona nie lubi moich
ekstremalnych hobby. Ostatnio spe³ni³em swoje kolejne
marzenie, bo skaka³em z samolotu ze spadochronem.
By³o super, bo z opóŸnionym
otwarciem i te 35 sekund
swobodnego lotu z prêdkoœci¹ ok 200 kmh., to by³o coœ
niesamowitego. No i moja
¿ona to skomentowa³a nastêpuj¹co: co ty ch³opie jeszcze wymyœlisz? Bo ma tego
dosyæ.
- No jeszcze bungie panu
zostaje.
- Skaka³em ju¿ kiedyœ w Afryce w Wictoria Falls na
Zambezi.
- To co pan jeszcze wymyœli?
- Nie wiem, jeszcze parê jakichœ wypraw na pewno zorganizujê. W alpinizmie mo¿na
robiæ ró¿ne rzeczy doœæ
d³ugo. Oczywiste jest, ¿e ja
ju¿ jakimiœ œcianami nie pójdê, ale za to mogê robiæ inne
rzeczy. A trekkingowo mo¿na
chodziæ dopóki cz³owiek siê
porusza. A trochê biegam,
wiêc mam kondycjê. To mam
nadziejê, ¿e jeszcze parê lat
sobie pochodzê.
- Czego panu ¿yczyæ?
- ¯eby nic siê nie zmieni³o.
- OK. Zatem tego panu
¿yczê i dziêkujê za rozmowê.
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