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Minister i poseł Elżbieta Rafalska dotrzymała
słowa i zrobiła najwięcej, aby tak się stało.
Oczywiście, że Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Gorzowie nie spełnia dzisiaj
jeszcze kryteriów wymaganych od akademii.
Wiele innych akademii i uniwersytetów w mo-
mencie ich powoływania także nie spełniało!
Akademia w Gorzowie będzie miała trzy lata
na spełnienie oczekiwań. I przyjdzie to tym
łatwiej, że pomoc ze strony miasta i woje-
wództwa będzie znacznie większa niż do tej
pory, a i ministerialne pieniądze na rozwój
naukowy też będą większe.
Warto zrobić  akademię, bo rozwój akade-
micki miasta jest podstawą wszechstron-
nego rozwoju, co zrozumieli już dawno w
Zielonej Górze. Jasne, że trzeba na to lat,
pieniędzy i cierpliwości, ale zwyczajnie się
opłaci. 

JAN DELIJEWSKI

Nie wolno
łakomić się

nagle 
na coś 

parę 
groszy

tańszego

Akademia nam
się opłaci
Jest ustawa, będziemy mieli
akademię!     
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Metalplast jest rodzinną firmą Zofii i Augustyna Wiernickich, 
a także syna Jacka, synowej Agnieszki  i wnuków: Hani oraz Wojtka. str. 12-13



ww  1.05.
1945 r. - w Gorzowie odbył się
pierwszy po wojnie mecz piłkar-
ski między kolejarzami a repre-
zentacją Armii Czerwonej, wy-
grany przez Sowietów 2:1; strzel-
cem pierwszej i jedynej polskiej
bramki był Stanisław Maciejew-
ski, najlepszy gorzowski piłkarz
lat 40.
1946 r. - Józef Prońko wygrał
pierwsze zawody żużlowe w mie-
ście. 
1949 r. - na terenie „Stilonu”
uruchomiona została Tkalnia
Jedwabiu, która dała początek
„Silwanie”, w Roszarni ruszyła
pierwsza maszyna do produkcji
konopi
1972 r. - uruchomiono jednoto-
rową linię tramwajową na Wiep-
rzyce, zbudowaną na wydzielo-
nym pasie ul. Kostrzyńskiej z
pętlą przy ul. Warzywnej, jedno-
cześnie przedłożono do Wieprzyc
linię nr 1; był to pierwszy tram-
waj na Wieprzycach i druga pętla
tramwajowa w mieście. 
1972 r. - otwarto Dom Towarowy
„Arsenał” zbudowany w 1970-
1972 w miejscu rozebranej zbro-
jowni i nazwany na jej pamiątkę.
1980 r. - w nowym amfiteatrze
odbył się pierwszy koncert w wy-
konaniu orkiestry „Odeon” pod
dyrekcją Szczepana Kaszyńskie-
go.
1984 r. - debiutujące na murawie
piłkarki TKKF Stilon rozegrały na
stadionie przy ul. Dąbrowskiego
w obecności 2-3 tys. widzów
swój pierwszy mecz, wygrywając
z piłkarkami w Eisenhüttenstadt
8:2; 4 bramki strzeliła Maria
Kwiatkowska, 2 - Dorota Siupka,
w pierwszym meczu wystąpiły
także Grażyna Błaszczyk, Barbara
Deńca, Alicja Grabowska, Zeno-
na Jaworska, Renata Kolenda,
Barbara Kwiatkowska, Wiesława
Patykiewicz, Ewa Waryło i
Grażyna Wróbel.
1937 r. ur. się Stefania Hejma-
nowska, b. senator (1989-1991),
emerytowany pracownik socjal-
ny, działaczka opozycyjna,
uczestniczka „Okrągłego Stołu”,
zm. w 2014 r. 
2001 r. zm. Edward Kassian (68
l.), znany gorzowski restaurator,
b. bokser, trener piłkarski, ostat-
ni kierownik restauracji „Se-
zam”.
ww  2.05.
1959 r. - Gorzów zakupił w Cho-
rzowie 10 fabrycznie nowych wo-
zów tramwajowych 4N1 i 4ND1. 
ww  3.05.
1999 r. - siatkarze Stilonu po raz
pierwszy w swej historii wywal-
czyli brązowy medal mistrzostw
Polski
ww  4.05.
1997 r. - w rozbitej na ul. Kost-
rzyńskiej w Gorzowie toyocie
śmierć poniosło 5 młodych ludzi
wracających z dyskoteki; dwie
osoby zostały ranne.
ww  5.05.
1910 r. ur. się Helena Budzan-
Wolska, pionierka miasta, mo-
tocyklistka i pierwsza kobieta-
taksówkarz, działaczka motoklu-
bu Unia i Ligi Kobiet, zm. w
1989 r.
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W Miêdzynarodowym Dniu
Romów 8 kwietnia 2016 roku
prezydent Jacek Wójcicki
odwiedzi³ Alfredê Mar-
kowsk¹, przez wielu gorzo-
wian nazywan¹ Babci¹ No-
ñci¹, która jest znan¹ i nie-
zwykle szanowan¹ postaci¹
romskiej spo³ecznoœci
osiad³ej w Gorzowie. Alfreda
Markowska poprzez swoje
bohaterstwo, odwagê i ofiar-
noœæ wpisa³a siê w historiê II
wojny œwiatowej, jak i powo-
jenne dzieje Gorzowa. No-
ñcia mieszka³a do 15. roku
¿ycia w cygañskim taborze.
W 1941 r. jej rodzina zosta³a
zamordowana, a ona wraz z
mê¿em trafili do getta, z któ-
rego ostatecznie oboje
uciekli.

Po tych zdarzeniach Alfre-
da Markowska znalaz³a za-
trudnienie na kolei, które wy-
korzysta³a do niesienia po-
mocy ludziom. Podczas II
wojny œwiatowej, wbrew
wszystkim zagro¿eniom, ra-
towa³a dzieci romskie i
¿ydowskie przed œmierci¹ z
miejsc pogromów oraz trans-
portów do obozów koncen-
tracyjnych. Organizowa³a dla
nich schronienie, wyrabia³a
im fa³szywe dokumenty. Da-
wa³a im „drugie ¿ycie” i dla
wielu sta³a siê drug¹ matk¹.
Wed³ug ró¿nych szacunków
- dziêki niej uratowano oko³o
piêædziesiêciorga dzieci.
Niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e
mog³o byæ ich nawet kilka-
set. 

Alfreda Markowska za swoje
bohaterstwo i niezwyk³¹ od-
wagê oraz za szczególne
zas³ugi w ratowaniu ¿ycia
ludzkiego zosta³a odznaczona
w 2006 r. przez prezydenta
Lecha Kaczyñskiego Krzy¿em
Komandorskim z Gwiazd¹ Or-
deru Odrodzenia Polski. 

Jest równie¿ zas³u¿on¹
romsk¹ dzia³aczk¹ spo³eczn¹
i wychowawczyni¹ m³odzie¿y

w zakresie tradycji, obycza-
jów i kultury. Jej mieszkanie
przy ul. D¹browskiego s³u¿y
dzieciom romskim i jest miejs-
cem, gdzie siê spotykaj¹,
ucz¹c i wychowuj¹c pod
okiem nestorki i starszyzny
romskiej. Sami Romowie mó-
wi¹, ¿e Babcia Noñcia jest
najwa¿niejsz¹ osob¹ w ich
¿yciu codziennym. Pomimo
swojego dostojnego wieku Al-

freda Markowska zawsze dba
o atmosferê rodzinn¹ oraz o
to, by ka¿dy odwiedzaj¹cy
móg³ przynajmniej napiæ siê z
ni¹ smacznej herbaty. 

Prezydent i Rada Miasta
Gorzowa postanowili uhono-
rowaæ jej zas³ugi oraz prowa-
dzon¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
W Miêdzynarodowym Dniu
Romów Alfreda Markowska
podpisa³a notarialny akt w³as-

noœci mieszkania, które
mog³a zakupiæ na wyj¹tko-
wych warunkach, bowiem dla
tej nieruchomoœci zosta³a
udzielona bonifikata w wyso-
koœci 99%. Tym samym trzy-
pokojowa nieruchomoœæ o
pow. 63,37m2 przy ul.
D¹browskiego oficjalnie sta³a
siê jej w³asnoœci¹.

KRZYSZTOF WEBER
Kancelaria Prezydenta Miasta

Babcia Nońcia we
własnym mieszkaniu
Otrzyma³a je za symboliczn¹ op³atê w podziêkowaniu za bohaterstwo, odwagê i ofiarnoœæ.

Babcia Nońcia rzadko przyjmuje już gości, ale prezydenta miasta herbatą chętnie podjęła.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f W
eb

er

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

Z powodu planowanych re-
montów i modernizacji dróg
oraz przebudowy niektórych
uk³adów komunikacyjnych, a
tak¿e naprawy i poprawy,
czyli budowy nowej sieci
tramwajowej. Komunikacja
miejska ju¿ siê do tego spo-
sobi, a kierowcy bêd¹ musie-
li nauczyæ siê nowych dróg.

Zaraz zaczyna siê budowa
ronda na skrzy¿owaniu ul.
Szczeciñskiej i Z³otego Smo-
ka, póŸniej bêdzie remont
Fabrycznej i Towarowej, na-
stêpnie rozpocznie siê re-
mont ul. Walczaka oraz re-
mont sieci wodoci¹gowej na
skrzy¿owaniu ulicy War-
szawskiej i Cichoñskiego

oraz remont torowiska w ul.
Warszawskiej i budowa ron-
da na skrzy¿owaniu ulicy
Walczaka i Warszawskiej.
No i do koñca roku ma tak¿e
powstaæ tymczasowe rondo
na feralnym skrzy¿owaniu
ul. Kombatantów, Okulickie-
go i Jana Paw³a II. Trzeba
bêdzie wiêc inaczej jeŸdziæ

po mieœcie, co oznaczaæ
mo¿e spore utrudnienia,
przynajmniej na niektórych
ulicach.

To jednak bêdzie przed-
smak tego, co nas czeka w
latach nastêpnych, kiedy
rozpocznie siê realizacja pla-
nu transportowego. Oznacza
to nie tylko unieruchomienie

na d³ugi czas tramwajów i
zast¹pienia ich autobusami,
ale tak¿e wykopki, ograni-
czenia i zamkniêcia dla ru-
chu m.in. na Sikorskiego
Warszawskiej, Walczaka,
Pi³sudskiego, Górczyñskiej i
Okulickiego. Oj, bêdzie siê
dzia³o…  

JAN DELIJEWSKI

Przedsmak tego, co nas czeka
w latach następnych
Czekaj¹ nas w mieœcie wyj¹tkowo trudne miesi¹ce, a nawet lata. 



ww  6.05.
1945 r. - w Gorzowie uruchomio-
ny został polski Urząd Pocztowy.
1966 r. - Teatr im. Osterwy wy-
stawił farsę Oscara Wilde’a
„Lord z walizki” w reż. Ireny Gór-
skiej, gdzie po raz ostatni wy-
stąpił na scenie Witold Andrze-
jewski.
1985 r. - na Dolinkach urucho-
miono nową centralę telefo-
niczną i urząd pocztowy Gorzów
14 przy ul. Głowackiego.
1954 r. ur. się ks. kanonik Jan
Pikuła, od 1984 - pierwszy pro-
boszcz parafii św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Gorzowie i bu-
downiczy kościoła, kapelan lubu-
skich myśliwych i policjantów,
zm. w 2003 r.
ww  7.05.
1946 r. - zarządzeniem ministrów
Administracji Publicznej i Ziem
Odzyskanych została zatwierdzo-
na nazwa Gorzów Wielkopolski;
wcześniej przez rok funkcjono-
wała nazwa Gorzów nad Wartą.
1967 r. - w związku z przebudową
mostu na Warcie wstrzymano ko-
munikację tramwajową na Za-
mościu; nigdy już jej nie przywró-
cono. 
1916 r. ur. się Karol Herma, nau-
czyciel, pionier oświaty gorzow-
skiej, organizator i pierwszy dy-
rektor II LO (1949-1970), zm. w
1985 r.
1991 r. zm. Władysław J. Cie-
sielski (78 l.), dziennikarz, pio-
nier Gorzowa, założyciel i prezes
Gorzowskiego Towarzystwa Mu-
zycznego, patron Szkoły Muzycz-
nej nr 2.
ww  8.05.
1945 r. - w Gorzowskie przybył
pierwszy transport przesiedleń-
ców z Zachodniej Białorusi, któ-
rzy w większości zamieszkali w
Santocku i Wojcieszycach; wśród
repatriantów byli Józef i Maria
Chmurowie, rodzice Krystyny,
urodzonej 27 maja jako pierwsza
gorzowianka.
ww  9.05.
1951 r. - w Gorzowskich
Zakładach Włókien Sztucznych
wyprodukowano pierwszą szpulę
przędzy nylonowej; umieszczono
ją w szkatułce, którą dyrektor
Henryk Ejchart zawiózł samolo-
tem do Warszawy wraz meldun-
kiem załogi o gotowości fabryki.
ww  11.05.
2011 r. - upadający GKP oddał
walkowerem trzeci mecz w I li-
dze, skutkujący degradacją klu-
bu.
ww  12.05.
1974 r. - Gorzów był po raz
pierwszy miastem etapowym
XXVII Wyścigu Pokoju z Warsza-
wy przez Berlin do Pragi; tego
dnia rozegrano dwa etapy: 5 etap
jazdy na czas z Międzyrzecza do
Gorzowa (48,5 km) wygrał Dieter
Gonschorek, meta znajdowała
się na stadionie żużlowym przy
ul. Śląskiej; tego samego dnia
kolarze wystartowali do 6. etapu
do Szczecina (106 km), który wy-
grał Stanisław Szozda; był to już
czwarty „Wyścig Pokoju”, który
przejeżdżał przez Gorzów.
1914 r. ur. się dr Edward Stapf,
chirurg i działacz społeczny, b.
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W gorzowskim teatrze z ini-
cjatywy Stowarzyszenia im.
Brata Krystyna i Caritasu
Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej odby³a siê uroczys-
ta gala, w trakcie której
wrêczono statuetki laureatom
w ramach XVII edycji nagro-
dy ,,Cz³owiek-Cz³owiekowi
2016’’. 

- To s¹ misjonarze dobra,
dobroci i chcia³bym powie-
dzieæ im ,,dziêkujê’’ - mówi
ks. biskup Diecezji Zielono-
górsko-Gorzowskiej Tadeusz
Lityñski. - Oni wszyscy s¹
bardzo skromni, bezintere-
sowni, bo dzisiaj dobro jest
ciche. To tylko z³o robi ha³as
wokó³ siebie. Bogu dziêkujê,
¿e jesteœmy w otoczeniu tych
wspania³ych i pracowitych lu-
dzi - doda³, zwracaj¹c jedno-
czeœnie uwagê, ¿e w roku
podwójnego jubileuszu -
1050-lecia chrztu Polski oraz
Nadzwyczajnego Jubileuszu
Mi³osierdzia - takie spotkania
maj¹ szczególny wydŸwiêk. 

- Dlatego chcia³bym wyra-
ziæ wdziêcznoœæ w imieniu
tych, którzy mog¹ liczyæ na
codzienn¹ pomoc ze strony
naszych laureatów. Kapitu³a
mia³a problemy z wyborem,
bo tak wielu zas³ugiwa³o na
uhonorowanie. Jestem prze-
konany, ¿e kolejni zostan¹
zauwa¿eni w nastêpnych
edycjach, a o dzisiejszych
laureatach powiem krótko: to
s¹ skarby Koœcio³a, naszej
ziemi, Ziemi Lubuskiej - pod-
kreœli³ ksi¹dz biskup.

Augustyn Wiernicki, jeden z
pomys³odawców utworzenia
w 1999 roku nagrody i zara-
zem wspó³organizator gali,
przypomnia³ historiê konkur-
sów, ale równie¿ zauwa¿y³,
¿e pierwotnie chciano nagra-
dzaæ czterech laureatów, po-
tem szeœciu, teraz ta grupa
rozros³a siê do oœmiu rocz-
nie. W sumie na przestrzeni
17 lat oko³o 100 osób i firm
otrzyma³o statuetki.

- Nagroda zosta³a wymyœlo-
na dla osób o szczególnych
osi¹gniêciach zwi¹zanych z
dzia³alnoœci¹ charytatywn¹
oraz rozpowszechniaj¹cych
ideê dobroczynnoœci. I mam
wra¿enie, ¿e to wci¹¿ za
ma³o, na tak szerokie grono
wspania³ych ludzi w naszej
diecezji poœwiêcaj¹cych siê
na rzecz innych. Kiedy prze-
gl¹damy wnioski, dopiero
wtedy uzmys³awiamy sobie,
jakie bogactwo wspania³ych
ludzi dzia³a na naszym tere-
nie - powiedzia³. 

Wojewoda lubuski W³adys³aw
Dajczak, dziêkuj¹c laureatom,
zaznaczy³, ¿e bez takich ludzi

œwiat dawno by³by zagubiony. -
To wy, kochani Pañstwo, jeste-
œcie ludŸmi, dla których niesie-
nie pomocy innym i mi³oœæ do
bliŸniego jest wartoœci¹ pod-
stawow¹ - zwróci³ siê do lau-
reatów i, doceniaj¹c ich wy-
si³ek, ka¿demu wrêczy³ list
gratulacyjny oraz symbo-
liczn¹ ró¿ê. Wiele ciep³ych
s³ów do nagrodzonych skie-
rowa³ prezydent Gorzowa
Jacek Wójcicki, mówi¹c spo-
ro o otwartych sercach u
tych wszystkich, którzy bez-
interesownie nios¹ pomoc. -
Ka¿dy cz³owiek ma w sobie
ogromne pok³ady mi³oœci,
serdecznoœci, ale tylko nie-
którzy potrafi¹ tym siê po-
dzieliæ. I za to drodzy laurea-
ci nale¿¹ siê Wam wielkie
podziêkowania - nisko siê
uk³oni³.

Jednym z wyró¿nionych, w
kategorii darczyñca (firma),
by³ pan Jan Rudnicki, który
odebra³ statuetkê równie¿ w
imieniu nieobecnej pani Jani-
ny Sularz. Oboje s¹ w³aœci-
cielami znanej gorzowskiej
firmy Agro-Biznes, która od
ponad 20 lat wspomaga go-
rzowskie Hospicjum œw. Ka-
mila. I jak powiedzia³ dyrek-
tor Hospicjum Marek Lewan-
dowski, który zg³osi³ firmê do
nagrody, przedsiêbiorstwo
nie tylko systematycznie
wspiera dzia³alnoœæ hospi-
cyjn¹, ale czêsto wychodzi z
inicjatyw¹ pomocy i w za-
mian nigdy nie oczekuje
¿adnych podziêkowañ. Po-
nadto w³aœciciele firmy
wspieraj¹ liczne inicjatywy
Koœcio³a diecezjalnego na
rzecz pomocy drugiemu
cz³owiekowi.

- Przyj¹³em statuetkê, ale
uwa¿am, ¿e wcale ona nam
siê nie nale¿a³a - mówi³ Jan
Rudnicki i zaraz precyzuje,
co ma dok³adnie na myœli. -
Nasza firma dzia³a 27 lat i
staramy siê pomagaæ lu-
dziom, bo wielu jest takich,
którzy jej potrzebuj¹. Ale w
naszym otoczeniu s¹ osoby,
których wk³ad w pomoc in-
nym jest naprawdê ogromny.
Najczêœciej s¹ to ludzie bez-
imienni. Oni nie ³o¿¹ pieni-
êdzy na pomoc, oni tê po-
moc nios¹ sami sob¹. Robi¹
z pozoru drobne rzeczy, na
które my nie zwracamy uwa-
gi, ale suma tych drobnych
rzeczy daje potê¿ny arsena³
pomocy. Ja obserwujê te
osoby. Oczywiœcie, ¿e statu-
etka, któr¹ trzymam w rêku,
jest du¿ym i mi³ym wyró¿nie-
niem, z którego siê cieszê,
ale czy ona zdopinguje nas
do jeszcze wiêkszej aktyw-
noœci? Ja mam wpisane w
¿yciorysie, ¿eby dzieliæ siê z
innymi, bo ju¿ wielokrotnie w
¿yciu siê przekona³em, ¿e
ka¿dy dobry gest, jaki wyko-
nujê, wraca do mnie czêsto z
podwójn¹ si³¹ - t³umaczy. 

Gorzowski Agro-Biznes jest
prê¿nie dzia³aj¹c¹ w kraju i
poza granicami firm¹ zaj-
muj¹c¹ siê g³ównie zaopatry-
waniem rolników w nasiona,
œrodki ochrony roœlin, nawo-
zy oraz narzêdzia i maszyny
rolnicze, a ponadto skupuje
zbo¿a i rzepak. To firma w
pe³ni gorzowska i polska,
zwi¹zana z regionem. I za-
pewne tak¿e dlatego jej
w³aœciciele, którzy mocno
uto¿samiaj¹ siê z miastem i
jego mieszkañcami, nie

szczêdz¹ tutaj grosza na
zbo¿ne cele.

W kategorii firm statuetka
powêdrowa³a równie¿ do pa-
na Miros³awa Laszko, preze-
sa witnickiego PPPH Lamix.
Firma od wielu lat wspiera fi-
nansowo oraz rzeczowo w
postaci artyku³ów higienicz-
nych dzia³alnoœæ nie tylko
Caritasu Diecezjalnego i Pa-
rafialnych Zespo³ów Caritas,
ale tak¿e innych stowarzy-
szeñ i fundacji. Pozosta³e
szeœæ nagród trafi³o do osób
prywatnych, w tym do
ma³¿eñstwa pañstwa Teresy i
Janusza £owigusów, którzy
od 15 lat aktywnie udzielaj¹
siê w ruchu trzeŸwoœci. Or-
ganizuj¹ rekolekcje i piel-
grzymki trzeŸwoœci. Niezmor-
dowanie œwiadcz¹ o uzdro-
wieniu w Chrystusie.
Zgromadzili do pracy na
rzecz trzeŸwoœci liczne grono
wolontariuszy. Dziêki swoim
talentom i pos³udze przypro-
wadzili do Boga wiele zre-
zygnowanych ma³¿eñstw.

- Dla nas informacja o przy-
znaniu statuetki by³a ogrom-
nym zaskoczeniem - przy-
zna³a pani Teresa, a jej m¹¿
doda³, ¿e dla nich jest to wiel-
kie wyró¿nienie. - Nie robimy
tego oczywiœcie dla nagród,
ale dla tych, którym mo¿emy
pomóc - doda³ pan Janusz.

Satysfakcja z otrzymanych
nagród by³a widoczna na
wszystkich twarzach. - Dzi-
êkuj¹c za wyró¿nienie,
chcia³abym zachêciæ dzi-
siejsz¹ m³odzie¿ do wiêkszej
aktywnoœci na rzecz pomocy
innym, bo my starsi ju¿ po-
woli siê wykruszamy - mó-
wi³a z widocznym jednak

uœmiechem pani Zofia Kem-
pka, która od 1996 roku
pos³uguje przy chorych w ich
domach jako wolontariusz w
Zielonej Górze. Ka¿dego
dnia niesie im pomoc me-
dyczn¹, spo³eczn¹, psy-
chiczn¹, duchow¹. Jest z
chorymi do samego koñca,
towarzyszy im oraz ich rodzi-
nom w najtrudniejszych chwi-
lach ¿ycia. Nigdy nie odma-
wia pomocy i nigdy nie ocze-
kuje za ni¹ podziêkowañ.
Jest oddana swojej pos³udze
ca³ym sercem.

Podobnie jak pozostali lau-
reaci Irena Witkowska
podjê³a pracê wolontary-
styczn¹ w gorzowskim Hos-
picjum œw. Kamila od po-
cz¹tku powstania, czyli od
1993 roku. Jest bardzo zaan-
ga¿owana w pracê hospi-
cyjn¹ zarówno przy chorych,
jak i w propagowaniu dzia³añ
placówki, idei hospicyjnej, a
tak¿e pozyskiwaniu œrodków
na dzia³alnoœæ hospicjum.
Wszelkie jej dzia³ania s¹ wy-
konywane nieodp³atnie i z
wielkim zaanga¿owaniem.
Pani Wac³awa W¹sik z Zielo-
nej Góry od 30 lat pos³uguje
ludziom w potrzebie, w
ró¿nych sytuacjach ich ¿ycia.
Jest dyspozycyjna 24 godzi-
ny na dobê. Pomaga cho-
rym, cierpi¹cym, samotnym,
opuszczonym, wierz¹cym i
niewierz¹cym. Wiele osób
przez swoj¹ pos³ugê dopro-
wadzi³a do sakramentu po-
jednania z Bogiem. Niejed-
nokrotnie nada³a sens i wiarê
w ¿ycie osobom zagubio-
nym.

Pani Maria Siwiak od 1982
roku jest dyspozycyjna na
rzecz pomocy swojemu Ko-
œcio³owi parafialnemu w
Lesznie Górnym ka¿dego
dnia. Jest nieocenionym
wsparciem w dzia³aniach pa-
rafialnych na rzecz ubogich i
potrzebuj¹cych. Jej ¿ycie za-
wsze jest ukierunkowane na
drugiego cz³owieka. Jest od-
dana, uczciwa, prawa,
skromna i pe³na poœwiêcenia
dla innych. Z kolei pani Józe-
fa Kolba od ponad 13 lat
pos³uguje wolontarystycznie
w Centrum Charytatywnym
im. Jana Paw³a II w Gorzo-
wie. Zajmuje siê udzielaniem
pomocy w postaci odzie¿y,
obuwia, mebli itp. blisko 3 ty-
si¹com rodzin miesiêcznie.
Jej pos³uga wynikaj¹ca z
wiary katolickiej oraz z bezin-
teresownej mi³oœci do bliŸnie-
go sprawia, ¿e wielu ubogich
i potrzebuj¹cych otrzymuje
konkretn¹ pomoc.

ROBERT BOROWY

Człowiek człowiekowi
spieszy z pomocą
Nigdy nie odmawiaj¹ pomocy i nigdy  nie oczekuj¹ za ni¹ podziêkowañ.

Laureaci nagrody „Człowiek człowiekowi 2016”. Niesienie pomocy innym stało się wartością
ich życia.
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dyrektor szpitala miejskiego w
Gorzowie (1953-1958), ordynator
oddziału chirurgicznego, autor
pionierskiej  operacji na otwar-
tym sercu, przewodniczący komi-
tetu budowy  pomnika Adama
Mickiewicza, zm. w 1960 r.
1929 r. ur. się Marian Kwaśny,
prywatny przedsiębiorca, jeden z
najbogatszych mieszkańców Go-
rzowa; w 1959 założył zakład szy-
cia odzieży damskiej, którą
sprzedawał we własnym sklepie
przy ulicy Wodnej, zajmował się
też hodowlą lisów, nutrii i
pszczół, w 1989 założył kantor
wymiany walut i firmę detekty-
wistyczną, zm. w 1991 r.  
ww  14.05.
1945 r. - w Gorzowie powstał Ko-
lejarski Klub Sportowy, później
znany jako „Kolejarz”, następnie
KKS „Warta”, istniał do 1992 r.
1975 r. zm. Leon Maciejewski
(60 l.), pionier miasta, członek
pierwszej grupy inowrocławskiej,
założyciel pierwszego w mieście
kiosku z gazetami i papierosami,
współorganizator spółdzielni „Si-
zel”.  
ww  15.05.
1993 r. - statek „Joanna”
wypłynął w pierwszy rejs do San-
toka, dając początek współczes-
nej flocie rzecznej miasta. 
1997 r. - o godz. 11.00 zakoń-
czyła się 14-godzinna burza nad
Gorzowem, w czasie której na
miasto spadło 70 litrów wody na
1 m kw.; tego dnia Gorzów gościł
prezydenta Aleksandra Kwaś-
niewskiego.
ww  16.05.
1995 r. - ks. bp Adam Dyczkow-
ski poświęcił hospicjum im. św.
Kamila. 
2007 - Rada Miejska nadał tytuły
honorowego obywatela Gorzowa
Ryszardowi Kaczorowskiemu, b.
prezydentowi RP na Wychodź-
stwie oraz ks. Witoldowi Andrze-
jewskiemu i  Edwardowi Dębic-
kiemu.
ww  17.05.
1945 r. - uruchomiono pociąg to-
warowy do przewożenia ludności
cywilnej, był to pierwszy pociąg
cywilny w Gorzowie.
1993 r. - Gorzów uzyskał w pełni
zautomatyzowaną łączność tele-
foniczną z krajem i całym świa-
tem
2001 r. - rozpoczęła się akcja
oprysków przeciw meszkom i ko-
marom; pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w historii mias-
ta, wzbudziło zainteresowanie w
całym kraju
ww  18.05.
1994 r.  - 18 biegaczy z gorzow-
skiego klubu im. Malinowskiego
dobiegło na Monte Cassino w
rocznice zdobycia; start do biegu
nastąpił 22.04. w Gorzowie.
2007 r. - uruchomiona została
fontanna w Parku Górczyńskim.
2011 r. - otwarte zostało Centrum
Edukacji Artystycznej - Filharmo-
nia Gorzowa.
2013 r. - zamknięta została księ-
garnia „Empik”.
1950 r. ur. się  Ryszard Dyrak,
działacz gospodarczy, b. dyrektor
GPBP „Gobex” i  prezes „Arx-Go-
bex”, b. poseł na Sejm (1989-
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- Sejm przyj¹³ ustawê, która powo³uje w
Gorzowie Akademiê im. Jakuba z Para-
dy¿a. Teraz trafi ona do senatu, potem na
biurko prezydenta. Nie jest tajemnic¹, ¿e
to g³ównie za pani spraw¹ dosz³o do te-
go przekszta³cenia PWSZ w akademiê.
Co pani poczu³a w chwili, kiedy zoba-
czy³a wyniki g³osowania? 

- Poczu³am, ¿e w³aœnie spe³nia siê moje
polityczne marzenie. Przez wiele lat budo-
wa³am swoj¹ pozycjê w Warszawie i to nie
przez ¿adne znajomoœci, ale ciê¿k¹ prac¹.
Zawsze chcia³am, ¿eby to zaprocentowa³o
czymœ wa¿nym dla Gorzowa. Miasta, w któ-
rym mieszkam, w którym dwukrotnie starto-
wa³am na prezydenta, przez 11 lat by³am
radn¹, którego jestem parlamentarzystk¹ od
kilku kadencji. Oczywiœcie nie wolno zapo-
minaæ, ¿e pose³ niewiele mo¿e zdzia³aæ w
pojedynkê. By³am wnioskodawc¹ ustawy,
ale inicjatywa musia³a wyjœæ z klubu posel-
skiego PiS. Drogê do pracy nad ustaw¹
otworzy³a jednak pani premier Beata
Szyd³o. Stanowisko rz¹du by³o bardzo
wa¿ne, bo nie zapominajmy, ¿e droga
PWSZ w Gorzowie do powo³ania akademii
niesie w sobie rozwi¹zanie incydentalne i
wyj¹tkowe. Owszem, zdarza³o siê wcze-
œniej, ¿e inne uczelnie pod¹¿a³y podobn¹
œcie¿k¹. Powiem otwarcie, ¿e w tej chwili to
by³ najlepszy moment, ¿eby dopi¹æ celu.
Zastanawianie siê nad wyborem innych
koncepcji, o których w Gorzowie przez
ostatnich kilka lat dyskutowaliœmy, mog³oby
znowu oddaliæ sprawê powo³ania akademii
na kolejne lata. Pamiêtam czasy, kiedy pra-
cowano u nas nad powo³aniem samodziel-
nej Akademii Wychowania Fizycznego na
bazie poznañskiej filii i nic z tego ostatecz-
nie nie wysz³o. Mo¿liwoœci by³y, ale z
ró¿nych powodów nie zosta³o to wykorzys-
tane. Moim zdaniem zabrak³o zewnêtrzne-
go wsparcia politycznego.

W tej chwili PWSZ ma ju¿ otwart¹ drogê,
dosta³a du¿y kredyt zaufania i okres trzech
lat na spe³nienie wszystkich wymogów for-
malnych. To bêdzie trudny czas dla uczelni,
która musi jednoczeœnie budowaæ swoj¹ po-
zycjê na rynku akademickim. Cieszê siê, ¿e
uczelnia zyska³a zaufanie w oczach pos³ów
innych opcji politycznych. Proszê zwróciæ
uwagê, ¿e za ustaw¹ zag³osowa³o 405
pos³ów, a 9 wstrzyma³o siê. To du¿y sukces,
ale nad takim poparciem te¿ trzeba by³o po-
pracowaæ i wyjaœniæ pos³om, dlaczego nowa
uczelnia jest tak wa¿na dla pó³nocnej czêœci
województwa lubuskiego. Nie rozumiem tyl-
ko decyzji pos³a Tomasza Kucharskiego,
który wstrzyma³ siê od g³osu. Przyznam
szczerze, ¿e gdybym wiedzia³a o tym, za-
pewne przekonywa³abym go do zmiany de-

cyzji. Akademia w Gorzowie jest potrzebna
nie tylko dla œrodowiska naukowo-dydak-
tycznego, ale przede wszystkim dla rozwoju
miasta, œrodowisk gospodarczych i naszej
m³odzie¿y, ¿eby mog³a zrealizowaæ siê tu na
miejscu, a nie wyje¿d¿a³a. Podam jeszcze
przyk³ad, ¿e w Gorzowie na tysi¹c mieszka-
ñców mamy 27 studentów, natomiast w Zie-
lonej Górze jest ich 107, w Bia³ymstoku
110, w Opole 209, a w Rzeszowie 247. Czy
oznacza to, ¿e mamy mniej zdoln¹ m³od-
zie¿? Nie, i dlatego musimy zacz¹æ wyko-
rzystywaæ w³asny potencja³. W tym tak¿e
ten, który nios¹ ze sob¹ pracownicy uczelni.
- Akademia powinna budowaæ swój po-
tencja³ wy³¹cznie na bazie PWSZ, czy
d¹¿yæ jednak do po³¹czenia siê z ZWKF?

- Najwa¿niejszy etap, przekszta³cenia
uczelni w akademiê, wziê³am na siebie i
moja rola jako polityka w chwili wejœcia
ustawy w ¿ycie zakoñczy siê. Otworzy siê
natomiast pole do wspó³pracy dla wszyst-
kich zainteresowanych. Osobiœcie, o czym
mówi³am wielokrotnie, z chêci¹ widzia³abym
gorzowskie uczelnie zintegrowane. Jak do
tego dojdzie, przyklasnê temu projektowi.
Przypomnê, ¿e ju¿ w 2007 roku taki pomys³
siê pojawi³. Musimy jednak wiedzieæ, ¿e
obie uczelnie znajduj¹ siê w odmiennej sy-
tuacji. ZWKF zawsze by³ i jest akademi¹.
Nawet w czasach, kiedy ja tam studio-
wa³am. Mo¿e dlatego w ostatnim czasie to
PWSZ mia³a wiêcej determinacji w d¹¿eniu
do statusu. Do tego decyzje w ZWKF nie s¹
decyzjami gorzowskimi. I przez to w jakiejœ
czêœci ten czas nam ucieka³, dlatego nie
mo¿na by³o d³u¿ej czekaæ.
- Na ile miasto powinno wspomagaæ fi-
nansowo akademiê w jej rozwoju?

- Ka¿da z³otówka wydana na edukacjê to
najlepsza z mo¿liwych inwestycji. Miasto
powinno pomagaæ na tyle, ile mo¿e. Akade-
mia powinna staæ siê priorytetem i trzeba
zrobiæ wszystko, ¿eby w jak najkrótszym
czasie pozwoliæ jej rozwin¹æ skrzyd³a. Jak
staæ nas by³o na budowê filharmonii, wcze-
œniej S³owianki, czy nawet do³o¿enia wielu
milionów do utworzenia Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego, to na rozwój aka-
demii pieni¹dze musz¹ siê znaleŸæ. Kiedy
zapyta³am siê prezydenta Zielonej Góry,
czy nie szkoda mu pieniêdzy wydawanych
na Uniwersytet Zielonogórski od razu odpo-
wiedzia³, ¿e nie wyobra¿a sobie miasta bez
silnej uczelni. Je¿eli nie pójdziemy t¹ sam¹
drog¹, to przez kolejne lata bêdziemy mieli
kompleksy miasta powiatowego. Uczelnia to
rozwój nauki, ale to te¿ dobre miejsca pracy
daj¹ce wymierne korzyœci finansowe dla
miasta.

RB

- Szko³a Muzyczna I i II stop-
nia, któr¹ pani kieruje obcho-
dzi 70. rocznicê powstania.
To by³a pierwsza szko³a arty-
styczna w mieœcie. Czy nadal
s¹ uczniowie, którzy chc¹ siê
uczyæ muzyki?

- Od dwóch lat praktycznie
mamy chêtnych nad wyraz
du¿o. Znaczy to, ¿e rzeczywi-
œcie sporo dzieci garnie siê do
muzyki. Chcielibyœmy wszyst-
kich przyjmowaæ, ale nie daje-
my rady. Po pierwsze decyduj¹
o tym problemy lokalowe, po
drugie, a mo¿e przede wszyst-
kim, to problemy kadrowe. Zwy-
czajnie nie mamy etatów, aby
zatrudniæ wiêcej nauczycieli po-
trzebnych do kszta³cenia wiêk-
szej liczby zainteresowanej
m³odzie¿y. Ju¿ mamy po dwie
grupy w pierwszych klasach w I
stopniu w cyklu cztero i sze-
œcioletnim. Podobnie w II stop-
niu. W ubieg³ym roku mieliœmy
20 pianistów chêtnych do
kszta³cenia w II stopniu. I tu
by³a ogromna konkurencja. Tak
jak w skokach narciarskich de-
cydowa³y u³amki punktów o
tym, kto siê dostanie. Trzeba
dodaæ, ¿e oprócz gry, liczy³ siê
test z kszta³cenia muzycznego,
który by³ równie¿ bardzo istotny.
Ale z tego grona prawie 20 pia-
nistów przyjêliœmy tak¹ dobr¹
dziesi¹tkê, która w II stopniu
zaczyna siê usamodzielniaæ. 
- Z czego to wynika, ¿e lu-
dzie garn¹ siê do muzyki?
Przecie¿ bardzo trudno po-
godziæ szko³ê zwyk³¹, ze
szko³¹ muzyczn¹.

- Jak mówimy o II stopniu, to
jest to kontynuacja nauki. To
jest œwiadomy wybór. Ci
uczniowie wiedz¹, do jakiej
szko³y przychodz¹ i co ich tu
czeka. Rzeczywiœcie, to jest
ogromny wysi³ek. Ja tych ludzi
zwyczajnie podziwiam. Nie
doœæ, ¿e maj¹ ogromnie du¿o
do nauki w szko³ach ogólnoksz-
ta³c¹cych, siedz¹ tam do tej go-
dziny 14.00-15.00, to jeszcze
bardzo czêsto prosto stamt¹d
przychodz¹ do nas, do kolejnej
szko³y. I niekiedy nauka trwa do
20.00, bywa 21.00. W miêdzy-
czasie, w przerwach miêdzy

zajêciami u nas, ucz¹ siê do
tych swoich szkó³ niemuzycz-
nych. To jest kontynuacja, wiêc
to jest powtórzê, œwiadomy wy-
bór, ale te¿ nauka organizacji
czasu. I to jest doskona³e, bo
procentuje na przysz³oœæ. I to
niekoniecznie ju¿ na studiach
muzycznych, bo na studiach
zupe³nie innych. A w pierw-
szym stopniu mamy sporo dzie-
ci naszych absolwentów. Cie-
szy, ¿e jest taka pewna konty-
nuacja rodzinna. A ci uczniowie
z kolei œci¹gaj¹ innych
chêtnych. Tu te¿ procentuje na-
sza praca, bo my siê pojawia-
my w przedszkolach z audycja-
mi muzycznymi. Przes³uchuje-
my dzieci. Zostawiamy
karteczki, ¿eby siê do nas
zg³osili na przes³uchania
wstêpne. A tu mamy wsparcie
w postaci takich specjalnych
lekcji muzycznych. To s¹ takie
trzy spotkania przed w³aœci-
wymi przes³uchaniami i bar-
dzo chêtnie dzieci w tym
uczestnicz¹. Czym takie zain-
teresowanie jest powodowa-
ne? No bardzo byæ mo¿e pro-
gramami telewizyjnymi propa-
guj¹cymi muzykê, mo¿e
niekoniecznie klasyczn¹, ale
przez naukê  u nas dziecko
mo¿e osi¹gn¹æ te¿ swoje cele
w innych dziedzinach muzycz-
nych, jak choæby rozwój
s³uchowy, bo my nie tylko
uczymy graæ, ale te¿ uczymy
s³uchaæ. Kszta³cimy s³uch,
uczymy elementów muzyki,
czyli jest to takie komplekso-
we kszta³cenie. 
- Czego wypada ¿yczyæ
szkole w jej 70. urodziny?

- Przede wszystkim nowej sie-
dziby. Pêkamy w szwach.
Anegdotycznie to zabrzmi, ale
nasi starsi absolwenci, czy nau-
czyciele, którzy byli z nami kie-
dyœ tam zwi¹zani, wchodz¹ do
szko³y i mówi¹ - Ale¿ tu siê nic
nie zmieni³o. Faktycznie, boaze-
rie zosta³y, bo a¿ strach jest co-
kolwiek ruszaæ. Przecie¿ od po-
cz¹tku tu nie by³o du¿ego remon-
tu, wiêc do naprawy czy remontu
nadaje siê wszystko. Tak, zdecy-
dowanie nowej siedziby.

RENATA OCHWAT

Uczniów jest bardzo dużo,
przydałaby się nowa siedziba
Trzy pytania do Katarzyny Sikorskiej-Kozłowskiej, 
dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gorzowie

Pieniądze wydane na edukację najlepszą 
z możliwych inwestycji
Trzy pytania do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki
społecznej
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1990), współzałożyciel  Towarzy-
stwa Przyjaciół Archiwum i Pa-
miątek Przeszłości, zm.  w 1999 r. 
1999 r. zm. Tadeusz Kudelski (45
l.),  gorzowski himalaista;  zginął
schodząc ze szczytu Mount Eve-
rest
ww  19.05.
1941 r. ur. się Janusz Słowik,
działacz kultury, b. kierownik i
naczelnik Wydziału Kultury UM w
Gorzowie (1971-1977, (1983-
1995), b. zastępca dyrektora
teatru (1977-1878), współtwórca
i inicjator wielu przedsięwzięć
kulturalnych w mieście, zm. w
1995 r. 
1992 r. zm. Urszula Macińska (68
l.), powstaniec warszawski,
działaczka kulturalna i redaktor
prasy zakładowej, od 1954 r.
związane ze „Stilonem”, b. re-
daktor naczelna „Stilonu Gorzow-
skiego” i zakładowej rozgłośni
(1968-1978).
ww  20.05.
1989 r. - Zenon Jaskuła (Orlęta
Gorzów) zajął III miejsce w za-
kończonym w Pradze XLII Wyści-
gu Pokoju, plasując się za Uwe
Amplerem i Olafem Jentzschem.
1910 r. ur. się Józef Malinowski,
zegarmistrz, pionier miasta, zaj-
mował się m.in. konserwacją ze-
gara z wieży katedralnej, zm. w
1986 r.
1925 r. ur. się Janusz Hrybacz,
ps. „Grom”, „Jur”, „Sędzia”,
„Zawisza”, nauczyciel, komba-
tant, pionier Gorzowa,
współzałożyciel i b. prezes od-
działu Towarzystwa Miłośników
Wilna i Ziemi Wileńskiej, zm. w
2009
1949 r. ur. się Kazimierz Fur-
man, poeta, zm. w 2009 r.
ww  21.05.
2005 r. - zabytkowy lodołamacz
„Kuna” wypłynął w pierwszy po
remoncie rejs do Santoka.
ww  22.05.
1882 r. ur. się Helena Andrusz-
kiewicz, najstarsza gorzowian-
ka, która żyła 111 lat, urodziła
4 córki, doczekała się 11 wnu-
ków i 17 prawnuków, zm. w
1993 r.
2009 r. zm. Marta Piekarz (21
l.), studentka, której choroba
serca, 40-minutowa akcja rea-
nimacyjna na przystanku,
gdzie zasłabła, a następnie
roczna walka o powrót do zdro-
wia poruszyły nie tylko cały
Gorzów.  
2011 r. - Matej Ferjan (34 l.),
żużlowiec słoweński, b. za-
wodnik Stali (2007-2009).
ww  23.05.
1997 r. - przy ul. Jagiellończy-
ka otwarto nowoczesny urząd
pocztowy.
2003 r.  - oddano do użytku
nową ul. Kasprzaka, od ronda
do granic miasta. 
1831 r. ur. się Klaudiusz  Mau-
rycy Jerzy Alkiewicz, syn
dzierżawcy Nowej Wsi k. Ble-
dzewa, szlachcic polski pocho-
dzenia tatarskiego i oficer pru-
ski, działacz w parafii katolic-
kiej w Gorzowie, zm. w 1908 r.
i został  pochowany na cmen-
tarzu świętokrzyskim, którego
był jednym  z fundatorów. 

KALENDARIUM
Maj 2016

�5Maj 2016 r. komenTarze na gorąco

Pod nazw¹, z której wszys-
cy siê œmiej¹. A mnie tam
wcale nie jest do œmiechu,
choæ nazwa jest nie tyle dzi-
waczna, co zwyczajnie
g³upia. To ju¿ lepiej by³o na-
zwaæ program „¿ó³wikiem”,
bo by³aby bardziej adekwat-
na do zakresu i tempa zapo-
wiadanych napraw oraz re-
montów. Sytuacja z chodni-
kami jest bowiem na tyle z³a
i alarmuj¹ca, ¿e potrzebny
jest program nadzwyczajny i
kryzysowy, a nie od³o¿ony w
czasie i d³ugodystansowy.
Dramat zwyczajnie siê w
mieœcie dzieje, a tu sukces
nam og³aszaj¹…

Inna sprawa, ¿e przy okazji
prezydent Jacek Wójcicki w
podrêcznikowy wrêcz spo-

sób politykê uprawia i na
niedawnych przyjacio³ach
najwyraŸniej siê odgrywa.

Dzieli i rz¹dzi niczym kla-
syczny imperator, co daje
mu byæ mo¿e doraŸne poli-
tyczne korzyœci, ale na
d³u¿sz¹ metê raczej to siê
nie op³aci, o czym chyba
jeszcze nie wie. To przykre,
kiedy jednych ponad miarê
podnosi, innych zaœ z pre-
medytacj¹ pomija. Bo czyj¹
jest zas³ug¹ to, ¿e problem
wreszcie zosta³ zauwa¿ony:
radnych z kluby Gorzów
Plus z Janem Kaczanow-
skim na czele, czy Ludzi dla
Miasta? A mo¿e mieszka-
ñców, którym stan chodni-
ków coraz mocniej do-
skwiera, czemu od dawna

daj¹ wyraz na ró¿ny spo-
sób?!

No i ten program „tupta-
nia”, czyli ¿ó³wiego tempa
naprawiania fatalnego sta-
nu rzeczy… Rêce opadaj¹,
a nogi musza uwa¿aæ pod-
czas spiesznych i nie-
spiesznych przechadzek po
gorzowskich chodnikach,
które lepiej by³oby nie
ogl¹daæ, a trzeba, by nóg
nie po³amaæ i zêbów nie
straciæ. Dlatego, kiedy
s³yszê o „Tuptusiu”, wcale
nie jest mi do œmiechu. Ale
có¿, lepiej póŸno i wolno, ni¿
jeszcze póŸniej lub wcale.

JAN DELIJEWSKI

S¹d skaza³ zwyrodnia³ego
cz³eka, bo nie do koñca
przecie¿ cz³owieka, który
bestialsko skatowa³ psa nie-
mal na œmieræ, na osiem
miesiêcy bezwzglêdnej od-
siadki. Tak, tak - bez zawie-
szenia, wspó³czucia i litoœci.
Wreszcie by³a to sprawa
wielkiej wagi i bez ogl¹dania
siê na dotychczasowe prak-
tyki pob³a¿ania i
lekcewa¿enia bólu oraz cier-
pienia zwierz¹t, bo zwierzê,
to wszak ¿ywa istota, która
czuje i prze¿ywa, choæ nie
mówi ludzkim g³osem.

Ten wyrok to przestroga i
przes³anie, o którym musi

byæ g³oœno, by takie rzeczy
wiêcej siê nie dzia³y. A
dziej¹, niemal na co dzieñ,
choæ nie zawsze o nich wie-
my. Przykro o tym mówiæ i pi-
saæ, ale wielu ludzi traktuje
zwierzêta jak przedmioty, z
którymi wszystko mo¿na zro-
biæ. Na szczêœcie ludzi, któ-
rzy je kochaj¹, a przynaj-
mniej szanuj¹, jest znacznie
wiêcej. Dlatego nie ma ju¿
spo³ecznego przyzwolenia
na maltretowanie zwierz¹t i
ka¿dy zauwa¿ony przypadek
bywa zg³aszany stosownym
s³u¿bom. 

Tymczasem w Gorzowie
goœci³ cyrk ze zwierzêta-

mi. Mimo uchwa³y rady
miasta o zakazie wystêpu
cyrkowych zwierz¹t na
miejskim gruncie. Cyrk
wiêc rozbi³ siê na gruncie
prywatnego w³aœciciela,
którego kasa bardziej ob-
chodzi ni¿ los tresowa-
nych zwierz¹t w niewoli.
Biznes to biznes. Ale
spokojnie, ludzi i biznes
te¿ mo¿na wytresowaæ…
Trochê czasu to zajmie,
ale i to siê zmieni. Mimo
wszystko wierzê, ¿e
mo¿na zmieniæ naturê
cz³owieka. Jak nie
s³owem, to kijem!

JAN DELIJEWSKI

Rozwi¹zaæ ten problem
jednak jakoœ trzeba. Cho-
dzi o miejsca w ¿³obkach i
przedszkolach dla
najm³odszych gorzowian.
O ile nowy ¿³obek ma po-
wstaæ na Górczynie jesz-
cze w tym roku, w pobli¿u
przedszkola na Maczka i
bêdzie to du¿y krok do
przodu po latach zastoju,
o tyle gorzej wygl¹da sy-
tuacja z przedszkolami.
Mimo kolejnego za-
gêszczenia istniej¹cych
placówek, dla ponad
dwóch setek dzieciaków
zabraknie jesieni¹ miejs-

ca. By³o bowiem ponad
700 chêtnych na niespe³na
500 miejsc.  

Najwiêkszy problem jest
na Górczynie, gdzie te¿
mieszkañ i m³odych rodzin
ci¹gle przybywa. Oczywi-
œcie spore zamieszanie i
deficyt miejsc dla trzylat-
ków wynika w du¿ej mie-
rze z pozostawienia sze-
œciolatków przedszkolach,
choæ s¹ dla nich miejsca w
szko³ach, ale nie ma ju¿
obowi¹zku szkolnego. No i
znowu mamy problem. Tak
czy owak, nie uciekniemy
od wo³ania w sprawie bu-

dowy nowego przedszkola
na Górczynie. Trzeba pil-
nie o tym pomyœleæ. Po-
dobnie jak o budowie no-
wej szko³y w tej czêœci
miasta lub przynajmniej
rozbudowie kompleksu
przy Szarych Szeregów, o
czym niedawno ca³kiem po-
wa¿nie siê mówi³o. W
ka¿dym razie w³adze mias-
ta powinny jasno okreœliæ,
co i kiedy zamierzaj¹ tu zro-
biæ, bo to, ¿e trzeba coœ kon-
kretnego zrobiæ, przynajmniej
dla mieszkaj¹cych tam ludzi
nie ulega kwestii.

JAN DELIJEWSKI

By³ to XIII memoria³, ale w
ca³kiem dobrej obsadzie, i wi-
dowiska tak¿e by³o ciekawe,
mimo kilku groŸnie wy-
gl¹daj¹cych upadków. Tym cie-
kawsze, ¿e pierwsze takie na
stadionie im. E. Jancarza po zi-
mowej przerwie, na tydzieñ
przed wznowieniem ligowych
rozgrywek. Nic dziwnego za-
tem, ¿e na trybunach zasiad³o
oko³o 10 tysiêcy spragnionych
¿u¿la widzów. I mniejsza ju¿ o
to, ¿e wygra³ Patryk Dudek
przed Bartkiem Zmarzlikiem,
co sprawi³o ogromn¹ radoœæ lu-
buskim fanom czarnego sportu,
jak mówi³o siê o nim za czasów
legendarnego mistrza ze Stali,
któremu poœwiêcony by³ ten tur-
niej.

Przy okazji trzeba podziêko-
waæ mecenasowi Jerzemu Sy-
nowcowi, który przez lata upo-
mina³ siê o powrót legendy, czy-
li memoria³u na czeœæ
najwybitniejszego ¿u¿lowca
klubu, który w przysz³ym roku
œwiêtowaæ bêdzie 70-lecie ist-
nienia. Jeszcze wiêksze uk³ony
i podziêkowania nale¿¹ siê

obecnemu prezesowi KS Stal,
którym jest Maciej Zmora. Nie
tylko skutecznie zabiega o tera-
Ÿniejszy byt klubu, ale tak¿e
konsekwentnie przywraca pa-
miêæ o gorzowskim ¿u¿lu i klu-
bie, w którym ¿u¿el po mist-
rzowsku siê rozwin¹³. To prze-
cie¿ osobist¹ zas³ug¹ prezesa
jest powrót memoria³u E. Jan-
carza, ale i przywrócenie nam
pamiêci o innych bohaterach
stadionu przy Œl¹skiej, w tym
Piotra Œwista, któremu
nies³usznie siê pamiêta jazdê w
Falubazie, zapominaj¹c przy
tym o jego rekordowym dorob-
ku punktowym w barwach Stali
oraz licznych sukcesach indy-
widualnych. To wreszcie histo-
ria gorzowskiego ¿u¿la spisana
i wydana w formie ksi¹¿ek, cze-
go za poprzednich prezesów
przez lata Gorzów nie móg³ siê
doczekaæ, a co siê sta³o za
spraw¹ prezesa Zmory. Dziêki
niemu nowe pokolenia kibiców
wiedz¹, ¿e ¿u¿el w mieœcie nad
Warta nie zacz¹³ siê wczoraj i
nie zacz¹³ siê od niego…

JAN DELIJEWSKI

Kiedy słyszę o tuptaniu 
nie jest mi do śmiechu
Triumfalnie og³oszono program remontów gorzowskich chodników.
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Pasaż na Strzeleckiej jest tylko jednym z  wielu przykładów
katastrofalnego stanu naszych chodników.
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E. Jancarz doczekał się trwałej pamięci wśród gorzowian.

Ludzi także można wytresować.
Jak nie słowem, to kijem!
Sta³a siê rzecz bez precedensu. Przynajmniej w naszym mieœcie. 

Nowe przedszkole 
i szkoła na Górczynie
Nie wiem, czy 500 z³ na drugie i kolejne dziecko tutaj pomo¿e.

Przywracanie pamięci o bohaterach
gorzowskiego żużla
Po latach przerwy znowu odby³ siê memoria³
im. Edwarda Jancarza. 
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ww  25.05.
1967 r. - papież Paweł VI za po-
średnictwem Kongregacji Kon-
systorialnej wyodrębnił polskie
jednostki administracji kościel-
nej na Ziemiach Zachodnich,
przyznając ich rządcom status
administratorów apostolskich ad
nutum Sanctae Sedis; w ten spo-
sób Ordynariat Gorzowski ponow-
nie podniesiony został do rangi
Administracji Apostolskiej.
ww  26.05.
1979 r. - Jan Świderski, grając
rolę Cześnika w „Zemście”, roz-
począł występy gościnne w go-
rzowskim teatrze. 
ww  27.05.
1990 r. - odbyły się pierwsze wy-
bory do Rady Miasta
1990 r. - gorzowski żużlowiec Je-
rzy Rembas pożegnał się z torem 
ww  28.05.
1922 r. zm. Karl Teike (58 l.),
niem. muzyk i kompozytor, ostat-
nio woźny powiatowy przy  lands-
berskiej landraturze,  autor mar-
szów, m.in. popularnego w świe-
cie marsza „Alte Kameraden”.
2002 r. zm. Michał Puklicz (68
l.), artysta plastyk, b. kierownik
pracowni malarskiej w Teatrze
im. Osterwy (1961-1992) i autor
licznych scenografii, twórca me-
taloplastyki i sztuki sakralną,
m.in. 3,5-metrowej rzeźby Jezu-
sa w kościele Chrystusa Króla,
Drogi Krzyżowej na cmentarzu
świętokrzyskim, tabernakulum w
rokitniańskiej bazylice, a także
bramy ozdobnej w Słońsku, obe-
lisku gen. Bierzarina, tablicy po-
święconej Osterwie, a w 1997 r.
wspólnie z J. Kodziem zaprojek-
tował ołtarz papieski.
ww  30.05.
1969  r. - oddano do użytku bar
kawowy „Ekspres” przy ul. Sikor-
skiego 116, róg Pocztowej, zbu-
dowany w kształcie rotundy, po-
pularnie zwany „akwarium”,
obecnie „Lukas-Bank”. 
1976 r. - odbyło się zebranie
założycielskie Korespondencyj-
nego Klubu Młodych Pisarzy w
Gorzowie, przewodniczącym klu-
bu został Kazimierz Furman. 
1994 r. - w Gorzowie odbyła się
uroczystość, w czasie której ty-
tułami „Sprawiedliwych wśród
narodów świata” uhonorowani
zostali: Zofia i Piotr Czerniako-
wscy i ich córka Lechosława
Ostrowska, Michał Czuba, Danu-
ta Czubek, Anna i Jan Kowalczy-
kowie, Weronika Kowalska i jej
córka Maria Wolfram, Janina i
Julian Rostkowscy i ich córka Mi-
chalina Sołowiej.
2008 r. - oficjalnie otwarto taj-
wańską fabrykę monitorów TPV
Displays.
ww  31.05.
1988 r. - bp Józef Michalik erygo-
wał gorzowską sekcję Papieskiego
Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu; w 1998 r.
przekształcona została w filię Wy-
działu Teologicznego UAM w Poz-
naniu, od 2003 r. - w składzie
Uniwersytetu Szczecińskiego.
1997 r. - rozpoczęła się piąta, 11-
dniowa oficjalna pielgrzymka Ja-
na Pawła II do Polski, w trakcie
której odwiedził m.in. Gorzów. n

KALENDARIUM
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Po poœcigu zosta³ zatrzy-
many przez patrol gorzow-
skiej drogówki. Wczeœniej
próbowa³ przejechaæ inter-
weniuj¹cych policjantów.
Okaza³o siê równie¿, ¿e mia³
cofniête uprawnienia do kie-
rowania. Za pope³nione
przestêpstwa grozi mu do 10
lat pozbawienia wolnoœci. 

Tego dnia przed po³udniem
policjanci ruchu drogowego
prowadzili kontrolê prêdkoœci
na ul. £ukasiñskiego w Go-
rzowie Wlkp. W pewnym mo-
mencie zauwa¿yli jad¹cego
ze znaczn¹ prêdkoœci¹ oso-
bowego peugeota. Po doko-

naniu pomiaru okaza³o siê,
¿e kierowca tego pojazdu je-
dzie a¿ 114 km/h (przy ogra-
niczeniu do 50 km/h). Mun-
durowi postanowili zatrzy-
maæ auto do kontroli
drogowej, jednak kieruj¹cy
na widok radiowozu zawróci³
i zacz¹³ uciekaæ. Policjanci
rozpoczêli poœcig, powiada-
miaj¹c o ca³ym zdarzeniu ofi-
cera dy¿urnego gorzowskiej
komendy. Kierowca podczas
ucieczki pope³ni³ szereg wy-
kroczeñ drogowych - nie sto-
sowa³ siê do znaków i syg-
na³ów, wyprzedza³ na przej-
œciach dla pieszych, jecha³

pod pr¹d. Swoj¹ niebez-
pieczn¹ jazd¹ powodowa³
realne zagro¿enie bezpie-
czeñstwa w ruchu drogo-
wym. Pojazd wjecha³ w
drog¹ leœn¹ w okolicach par-
ku Czechówek. W pewnym
momencie policjanci za-
uwa¿yli zaparkowany samo-
chód, a przy nim
mê¿czyznê. Mundurowi wy-
biegli z radiowozu i chcieli go
zatrzymaæ. Ten, widz¹c
biegn¹cych policjantów,
wsiad³ do samochodu i ru-
szy³ w gwa³townie w ich kie-
runku. Ci zd¹¿yli odskoczyæ
na bok, dziêki czemu unik-

nêli potr¹cenia. Peugeot na-
tomiast uderzy³ w stoj¹cy ra-
diowóz i kontynuowa³
ucieczkê. Policjanci ponow-
nie udali siê w poœcig. Sa-
mochód po chwili ugrz¹z³ w
podmok³ym terenie i kierow-
ca próbowa³ uciekaæ pieszo.
Policjanci szybko dogonili i
obezw³adnili mê¿czyznê,
którym by³ 30-letni mieszka-
niec Gorzowa. Po sprawdze-
niu okaza³o siê, ¿e ma on
cofniête uprawnienia do kie-
rowania. Mê¿czyzna by³ trze-
Ÿwy. 30-latek zosta³ zatrzy-
many i przewieziony do go-
rzowskiej komendy. Istnieje

podejrzenie, ¿e znajdowa³
siê pod wp³ywem œrodków
odurzaj¹cych. Trwaj¹ czyn-
noœci procesowe zmie-
rzaj¹ce do potwierdzenia te-
go faktu. 

Mê¿czyzna us³ysza³ zarzu-
ty prowadzenia pojazdu me-
chanicznego mimo cofniêcia
uprawnieñ do kierowania
oraz czynnej napaœci na
funkcjonariuszy. Grozi mu
do 10 lat pozbawienia wol-
noœci. Odpowie równie¿ za
szereg wykroczeñ drogo-
wych, które pope³ni³ pod-
czas swojej niebezpiecznej
jazdy. n

Próbował przejechać
interweniujących policjantów 
30-letni kierowca peugeota nie zatrzyma³ siê do policyjnej kontroli drogowej. 

Wyłudzili 150 tyś. zł, usłyszeli 119 zarzutów
Wykorzystuj¹c dane osobowe przypadkowych osób, wy³udzali kredyty. 

Wspólna praca gorzow-
skich kryminalnych i policjan-
tów z Wydzia³u Sztabu Policji
Komendy Miejskiej doprowa-
dzi³a do odzyskania skra-
dzionego samochodu. Mun-
durowi o kradzie¿y osobowe-
go volkswagena zostali
poinformowani, kiedy w³aœci-
ciel auta zg³osi³ jego kra-
dzie¿, do której mia³o dojœæ
na terenie Niemiec. Wartoœæ
skradzionego samochodu to
oko³o 25 tys. z³otych. Dziêki
wspó³pracy pomiêdzy nie-
mieck¹ i polsk¹ policj¹ szyb-
ko uda³o siê ustaliæ, ¿e sa-
mochód mo¿e wjechaæ na te-
ren województwa lubuskiego.
Informacje te siê potwierdzi³y. 

Jeszcze tego samego dnia,
kilka minut przed godzin¹
21.00, policjanci zauwa¿yli
golfa odpowiadaj¹cego opi-
sowi na ul. Al. Odrodzenia w
Gorzowie. Sygna³y naka-
zuj¹ce zatrzymaæ siê do kon-
troli nie przynios³y jednak re-
zultatu. Kierowca golfa ucie-

ka³ ul. Pomorsk¹, kieruj¹c siê
na rondo Santockie. Wtedy
policjanci powiadomili pozos-
ta³e patrole. Na rondzie sa-
mochód wjecha³ pod pr¹d i
zatrzyma³ siê dopiero zablo-
kowany przez kolejny radio-
wóz. Pasa¿er próbowa³ ucie-
kaæ pieszo. Zosta³ szybko
dogoniony przez interwe-
niuj¹cych policjantów. Oka-
za³o siê, ¿e autem jecha³o
dwóch mê¿czyzn w wieku 41
i 31 lat. Policjanci znaleŸli
równie¿ w samochodzie nie-
wielkie iloœci marihuany i am-
fetaminy. Obaj zatrzymani
zostali przewiezieni do go-
rzowskiej komendy, gdzie
us³yszeli zarzuty kradzie¿y
samochodu. 31-letni pa-
sa¿er, który dzia³a³ w warun-
kach recydywy, odpowie
równie¿ za posiadanie nar-
kotyków. Prokurator Rejono-
wy w Gorzowie Wlkp. zasto-
sowa³ wobec mê¿czyzn do-
zór policji i porêczenie
maj¹tkowe. n

Zabytek objêty jest ochron¹
prawn¹. Trwa œledztwo, które-
go celem jest ustalenie oko-
licznoœci jego zaginiêcia. Sie-
demnastowieczna, cynowa
misa chrzcielna zosta³a wyko-
nana w warsztacie Christop-
ha Fischera w Miêdzyrzeczu.
Przedmiot pochodzi z ko-
œcio³a parafialnego pw. œw.
Jana Chrzciciela w Lubrzy
(pow. Œwiebodziñski). Misa
posiada liczne barokowe zdo-
bienia i jest niew¹tpliwie jed-
nym z cenniejszych zabytków
kultury tego regionu. 

Ca³a sprawa zaczê³a siê od
informacji dotycz¹cej sprze-
da¿y misy na jednym z
portali aukcyjnych. Mimo ¿e

opis i fotografia przedmiotu
znajduj¹ce siê w rejestrze
zabytków, nie by³y w najlep-
szej jakoœci, konserwatorzy
zidentyfikowali przedmiot i
poinformowali policjê. Nad
spraw¹ pracowali policjanci z
Zespo³u ds. Przestêpczoœci
Gospodarczej œwiebodzi-
ñskiej komendy. W niespe³na
miesi¹c œledczy dotarli do

wielu osób, które mia³y kon-
takt z zabytkowym przedmio-
tem. Niezbêdna w tej sprawie
okaza³a siê praca w sieci, dzi-
êki której œledczy ustali, ¿e
ten barokowy zabytek znajdu-
je siê równie¿ w katalogu jed-
nego z domów aukcyjnych i
jest oferowany za prawie 6
tys. z³otych. Wspólna praca
œwiebodziñskich policjantów i
prokuratorów przyczyni³a siê
do odzyskania cennego
przedmiotu. Oglêdziny po-
twierdzi³y jego autentycznoœæ. 

To jednak nie koniec œledz-
twa. Prokuratura i policjanci
ustalaj¹ okolicznoœci, w ja-
kich dosz³o do zaginiêcia
przedmiotu. n

Odzyskali XVII-wieczny zabytek 
Policjanci odzyskali barokow¹ misê chrzcieln¹ pochodz¹c¹ z koœcio³a w Lubrzy.

Skradziony w Niemczech, odzyskany
w Gorzowie 
Policjanci zatrzymali po poœcigu dwóch mê¿czyzn
podejrzanych o kradzie¿ samochodu. 
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Policjanci zajmowali siê
spraw¹ od czerwca 2015 roku.
Wtedy to zostali poinformowa-
ni przez kierownictwo jednego
z parabanków, ¿e najprawdo-
podobniej pracownicy zatrud-
nieni w ich firmie dokonuj¹
oszustw, zawieraj¹c umowy
kredytowe na krótkoterminowe
po¿yczki gotówkowe. 

W trakcie prowadzonego
przez kilka miesiêcy docho-
dzenia przes³uchano niemal
100 œwiadków, przez co poli-
cjanci doskonale poznali me-
tody dzia³ania sprawców.

Ustalono, ¿e para agentów
zatrudnionych w banku w ra-
mach swojej dzia³alnoœci wy-
korzystywa³a dane osób, a
do tego podrabia³a czêœæ
wymaganych zaœwiadczeñ,
aby zaci¹gn¹æ na ich na-
zwiska kredyty. Do czêœci z
tych osób przysz³y wezwania
do zap³aty. Gdy zaczêli wyja-
œniaæ sprawê, kierownictwo
banku nabra³o podejrzeñ.
Zdecydowana wiêkszoœæ
osób nie mia³a jednak po-
jêcia, ¿e na ich dane osobo-
we zaci¹gniêto kredyty. 

Policjanci ustalili, ¿e
przez pó³ roku trwania pro-
cederu 30-letni mê¿czyzna
oraz 26-letnia kobieta
wy³udzili w ten sposób
oko³o 150 tys. z³. Oboje
zostali zatrzymani. Przed-
stawiono im ³¹cznie 119
zarzutów. Prokuratura Re-
jonowa w Miêdzyrzeczu
skierowa³a ju¿ akt
oskar¿enia do s¹du. Odpo-
wiedz¹ za oszustwo, za co
kodeks karny przewiduje
karê do oœmiu lat pozba-
wienia wolnoœci. n
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

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

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

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

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

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

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

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

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

Bêd¹ w tym roku tak¿e in-
ne drobniejsze inwestycje,
które s¹ wa¿ne i na których
bardzo zale¿y mieszkañcom.
Ju¿ wiadomo, ¿e bêd¹ mia³y
miejsce m.in. wymiany sto-
larki, a nawet tynków.

- Najwiêksz¹ inwestycj¹,
jak¹ w tym roku realizujemy,
jest oczywiœcie KAWKA -
mówi Maria Góralczyk-
Krawczyk, wicedyrektor
Zak³adu Gospodarki Miesz-
kaniowej. Jednak jak dodaje,
nie tylko na KAWCE bêd¹
siê koncentrowaæ dzia³ania
ZGM.

Tegoroczny bud¿et ZGM
wynosi 3,2 mln z³otych na
ró¿ne inwestycje, do tego
dochodzi 2 mln miêdzy inny-
mi celowo tylko na KAWKÊ,
czyli zak³adanie miejskiego
ciep³a i ciep³ej wody na tere-
nie Nowego Miasta. Jedynie
na wyburzenia i to nieliczne
przeznaczono 300 tys. z³.

Kwota 3,2 mln z³, to pie-
ni¹dze, jakie ZGM zamierza
przeznaczyæ na inwestycje w
budynkach, które w ca³oœci
nale¿¹ do zasobu gminnego

oraz na budynki, w których
funkcjonuj¹ wspólnoty
mieszkaniowe. W tym dru-
gim przypadku ZGM na in-

westycjê wyda tylko czêœæ
wymaganej kwoty, bo resztê
musi dop³aciæ wspólnota
w³aœnie z w³asnego konta re-

montowego. W tym roku pie-
ni¹dze te pójd¹ przede
wszystkim na wymianê sto-
larki okiennej, na wymianê

zniszczony pod³óg w loka-
lach u¿ytkowych .

- Wœród zaplanowanych
prac s¹ tak¿e prace zdu-
ñskie. Oznacza to albo re-
monty starych pieców w tych
mieszkaniach, gdzie jest taki
system ogrzewania, albo bu-
dowê nowych - t³umaczy Ma-
ria Góralczyk-Krawczyk. Mi-
mo tego, ¿e miasto likwiduje
piece w ramach KAWKI, to
jednak w mieœcie jest jesz-
cze sporo mieszkañ ociepla-
nych w³aœnie w taki sposób.

Czêœæ pieniêdzy zostanie
przeznaczonych na wymianê
tynków, tam gdzie dosz³o do
przemarzniêcia œcian i za-
grzybienia pomieszczeñ.

- Czêœæ pieniêdzy zostanie
przeznaczona na naprawy, któ-
rych nie sposób przewidzieæ, a
zawsze siê zdarzaj¹ - mówi
dyrektor Góralczyk-Krawczyk.

Najmniej, bo tylko 300 tys.
z³ pójdzie na wyburzanie ru-
der, które ca³y czas strasz¹.
Ale jak t³umacz¹ fachowcy,
tylko tyle mo¿na akurat na
ten cel przeznaczyæ.

ROCH

Ponad 3 mln złotych 
na różne inwestycje
Przede wszystkim KAWKA, ale to nie wszystko, co ZGM ma w planach.

Wiele zabytkowych elewacji z pięknymi ongiś balkonami musi jednak poczekać na lepsze
czasy… Ciągle  bowiem brakuje pieniędzy na rewitalizację.
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- Przy willi Jaehnnego
stanê³y rusztowania. Czy
to oznaka jakiegoœ wiêk-
szego remontu, czy tylko
drobnych prac konserwa-
torskich?

- Jak wiadomo, od stycznia
2009 roku budynek ten jest
wpisany do rejestru zabytków
i z tego powodu musi prze-
chodziæ odpowiednie prze-
gl¹dy. W czerwcu ubieg³ego
roku taki przegl¹d mia³ miejs-
ce i na skutek decyzji woje-
wódzkiego konserwatora za-
bytków musimy wykonaæ
okreœlone prace remontowe,
¿eby powstrzymaæ budynek
od dalszej degradacji. W
pierwszej kolejnoœci nale¿a³o
uporz¹dkowaæ teren ze-
wnêtrzny i zabezpieczyæ po-
szycie dachowe. Zosta³o to
wykonane jeszcze w
ubieg³ym roku. Teraz do ko-
ñca maja musimy wymieniæ
wszystkie rynny i rury spus-
towe, zabezpieczyæ wykusz i
taras, ¿eby do wewn¹trz bu-
dynku nie dostawa³a siê wo-
da. S¹ to drobne prace, któ-
rych koszt wyniesie 41 tysi-
êcy z³otych. Niestety, willa
ci¹gle ulega degradacji i tego
rodzaju dzia³ania na niewiele
pomog¹ w d³u¿szej perspek-
tywie czasu. Zawsze jest tak,

¿e jak coœ nie jest eksploato-
wane, a przede wszystkim
odpowiednio ogrzewane,
ulega niszczeniu. Mam na-
dziejê, ¿e w najbli¿szym cza-
sie pojawi siê u¿ytkownik i
powstanie tam zapowiadany
Instytut im. Papuszy, co po-
zwoli doprowadziæ budynek
do w³aœciwego stanu.
- O projekcie KAWKA roz-
mawiamy i piszemy dosyæ
czêsto, ale to naturalne w
sytuacji, kiedy inwestycja
nabra³a rozpêdu. W tym ro-
ku czeka nas drugi etap, w
trakcie którego miejskie
ogrzewanie pojawi siê a¿ w
96 budynkach. Ich mieszka-
ñcy obawiaj¹ siê jednak, czy
nie bêd¹ marzli, zanim
wszystko zostanie pod³¹czo-
ne. Jak wygl¹da harmono-
gram prac?

- Umowy z wykonawcami
zosta³y ju¿ podpisane, za na-

mi pierwsze spotkanie z
in¿ynierem kontraktu, po-
wsta³ harmonogram realizacji
poszczególnych etapów, ru-
szaj¹ ju¿ prace. Mamy do-
œwiadczenie z zesz³ego roku,
wiemy ju¿, jak rozplanowaæ
inwestycjê, choæ tym razem
jest du¿o wiêcej pracy, bo
wiêcej jest lokali do zagospo-
darowania. Dlatego ju¿ na
pocz¹tku kwietnia weszliœmy
do piwnic celem przygotowa-
nia pomieszczeñ pod wêz³y a
zaraz po zakoñczeniu sezo-
nu grzewczego ruszymy z
g³ównymi pracami. Terminem
granicznym, który ustaliliœmy
z PGE na w³¹czenie miesz-
kañ do instalacji grzewczej,
jest 31 paŸdziernika. Dlatego
nie wykluczam, ¿e w przy-
padku nag³ego och³odzenia
wczesn¹ jesieni¹ mo¿e byæ
krótki okres przejœciowy, w
trakcie którego trzeba bêdzie

dogrzewaæ siê we w³asnym
zakresie. 
- Znamy ju¿ wstêpne
koszty, jakie bêd¹ ponosiæ
mieszkañcy lokali, w któ-
rych zostan¹ zlikwidowane
piece wêglowe i pojawi siê
centralne ogrzewanie. Nie-
których rodzin mo¿e nie
byæ staæ na ponoszenie
wy¿szych kosztów. Co w
takiej sytuacji mog¹ one
zrobiæ, ¿eby nie wpaœæ w
spiralê zad³u¿enia?

- Jedn¹ z form pomocy jest
dodatek mieszkaniowy, o
który mog¹ staraæ siê ci loka-
torzy, którzy maj¹ niskie do-
chody. W tym celu nale¿y
z³o¿yæ odpowiedni wniosek
do wydzia³u spraw spo³ecz-
nych. Nale¿y jednak pami-
êtaæ, ¿e obecnie ka¿dy pono-
si okreœlone koszty ogrzewa-
nia, bo kupuj¹c wêgiel,
trzeba wydaæ œrodki finanso-
we i to niema³e. Podobnie jak
na podgrzanie wody. Pami-
êtajmy równie¿, ¿e wnosz¹c
codziennie czy co drugi
dzieñ wiaderka z wêglem na
pierwsze, drugie a nawet
czwarte piêtro, ponosimy po-
wa¿ne koszty… zdrowotne,
które s¹ nieprzeliczalne.
Kosztami jest czyszczenie i
naprawa pieców, czyszcze-

nie kominów spalinowych,
zakup drzewa, czêstsze re-
monty mieszkañ itd. Na pew-
no ró¿nica pomiêdzy opala-
niem mieszkania tradycyj-
nym paliwem a centralnym
ogrzewaniem bêdzie widocz-
na, ale mocno wzroœnie kom-
fort ¿ycia. Zachêcam ponad-
to do zamiany mieszkañ. Ro-
œnie liczba osób
zainteresowanych wprowa-
dzeniem siê do kamienic i
odwrotnie. Czêsto jest te¿
tak, ¿e szczególnie starsi
mieszkañcy s¹ przyzwycza-
jeni do swoich mieszkañ i
skoro wprowadzili siê w dzie-
ciñstwie czy nawet siê tam
urodzili, chc¹ pozostaæ w
znanych dla siebie czterech
œcianach do koñca ¿ycia. I
bywa, ¿e w pojedynkê lub w
dwójkê mieszkaj¹ w 100-
metrowych mieszkaniach,
dŸwigaj¹ ten wêgiel, choæ
ju¿ nie maj¹ si³. Nie radz¹
sobie finansowo z utrzyma-
niem takiego lokum, na do-
datek nie mog¹ liczyæ na
dodatek mieszkaniowy ze
wzglêdu na metra¿. Dlatego
zachêcam takie osoby do
przejœcia na mniejsze, wy-
godne, ciep³e i tañsze w
utrzymaniu mieszkania.

RB

Więcej chętnych do zamieszkania w starych kamienicach
Trzy pytania do Pawła Jakubowskiego, dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

W poprzednich artyku³ach w
EchoGorzowa.pl pokazaliœmy
gospodarcze modele pañstw,
które przy aktywnej roli rz¹du
doprowadzi³y do ich ekono-
micznych sukcesów. Zastana-
wialiœmy siê, co musi siê staæ
w makroekonomicznym stero-
waniu pañstwem polskim,
¿eby w rozmiarze mikroeko-
nomicznym prze³o¿y³o siê to
przyk³adowo na Gorzów
Wlkp. Z tych analiz jasno wy-
nika, ¿e najpierw musi byæ
uruchomione nowe otwarcie
gospodarcze przez kogoœ roz-
miarów przedwojennego mi-
nistra Kwiatkowskiego i Grab-
skiego, abyœmy tu na pozio-
mie miast i wsi odczuli efekty
dobrej zmiany. Minister gos-
podarki Mateusz Morawiecki  i
minister El¿bieta Rafalska ze
swoim 500+  w zakresie rodzi-
ny i spraw spo³ecznych s¹ ty-
mi pierwszymi po 1989 roku,
którzy daj¹ wiêkszoœci
spo³eczeñstwa now¹ nadziejê
na  rozs¹dne zmiany na lep-
sze. Takich propozycji dla
spo³eczeñstwa jeszcze nie
by³o i nie widaæ alternatywy.
A¿ strach pomyœleæ co
bêdzie, gdyby im siê nie
uda³o. Je¿eli spo³eczeñstwo
znowu zawiedzie siê to pozo-
stanie trauma beznadziei.
Szukamy wiêc tych czynni-
ków, które mog¹ u³atwiæ lub
zniweczyæ powodzenie przed-
siêwziêæ tych ministrów.

Poprzednio przeanalizowali-
œmy przede wszystkim
spo³eczny i skoordynowany
model gospodarki niemiec-
kiej, który Niemców wprowa-
dzi³ na drogê sukcesu gospo-
darczego i narodowego do-
brobytu i porównywaliœmy z
Planem Morawieckiego. Zna-
leŸliœmy w nich wiele wspól-
nych czynników powodzenia.
Pisaliœmy te¿, ¿e je¿eli polski
rz¹d  chce dobrze przys³u¿yæ
siê swemu narodowi to musi
wzi¹æ przyk³ad z ju¿ spraw-
dzonych w œwiecie œcie¿ek
rozwoju, które nie tylko Nie-
mców, ale i Koreañczyków,
Japoñczyków, Irlandczyków
czy choæby ostatnio Chiñczy-
ków czyni¹ przyk³adem
sprawnego gospodarowania.
Chcielibyœmy powiedzieæ: nie-
ch ju¿ w koñcu komuœ siê
uda, niech Polska zacznie
rozwijaæ siê normalnie tak jak
gospodarki innych narodów,
niech pojawi siê, nie wa¿ne z
której strony, jakiœ m¹¿ opatrz-
noœciowy i wyprowadzi nas z
pêtli niemocy. Nie chcemy byæ
narodem postkolonialnym z
gospodark¹ peryferyjn¹ i za-
le¿n¹ od obcych, choæ w tym
kierunku dotychczas wszystko
zmierza. Czêsto stawiamy py-
tanie, czy wicepremierowi i

ministrowi Mateuszowi Mora-
wieckiemu siê powiedzie, czy
potrafi poprowadziæ rozwój
tak, jak kiedyœ Erhard w Nie-
mczech, a Grabski i Kwiat-
kowski w Polsce, czy wystar-
czy mu si³ i konsekwencji w
prze³amywaniu barier utrud-
niaj¹cych, a czêsto
blokuj¹cych nasz gospodar-
czy rozwój. Z czym musi siê
zmierzyæ? Jaki stan pobojo-
wiska gospodarczego zasta³,
co pozosta³o jeszcze z po-
przedniego dorobku spo³ecze-
ñstwa które mo¿na naprawiæ,
a co nale¿a³oby odbudowaæ?
Gdzie siê podzia³ ca³y doro-
bek naszego powojennego
trudu?  Pytania te wskazuj¹,
¿e Mateusz Morawiecki
³atwo mia³ nie bêdzie.

Przypomnimy za prof. W³.
Bojarskim, prof. P. Bo¿ykiem
czy prof. Kie¿unem, ¿e zmia-
ny po 1989 roku popularnie
nazywane transformacj¹ tak
naprawdê maj¹ dzisiaj oblicze
klêski narodowej. I nie popra-
wi¹ tego wizerunku œcie¿ki ro-
werowe, ronda, orliki i drogie
autostrady, z tego rozwoju nie
bêdzie bo w tych wielkich pie-
ni¹dzach z UE zabrak³o fab-
ryk i nowoczesnych technolo-
gii, a powsta³y gigantyczne
zad³u¿enia. W czasie tzw.
transformacji zosta³ zniszczo-
ny w ponad 50% produkcyjny
maj¹tek Polski. Jesteœmy pra-
wie bez banków i handlu, z
mocno wygaszon¹ aktywno-
œci¹ polskiej nauki, bo dla niej
zabrak³o pieniêdzy na bada-
nia podstawowe. Minister Mo-
rawiecki zasta³  nowy podzia³
spo³eczny na nielicznych bo-

gaczy, bez œredniej klasy
spo³ecznej, na emigrantów i
resztê zubo¿a³ych obywateli
ró¿nych zawodów. Jak czyta
siê najnowsz¹ ksi¹¿kê wybit-
nego ekonomisty Ryszarda
Œlêzaka p.t. „Czarna ksiêga
prywatyzacji 1988-1994, czyli
jak likwidowano przemys³”
(wyd. Wektory, Wroc³aw
2016) to nasuwa siê pytanie:
czy to by³ podstêp czy zdrada
gospodarcza?

Wicepremier i minister Mora-
wiecki ten stan zna, by³ ban-
kowcem i dlatego zaczyna od
repolonizacji banków. Ju¿ w
tym roku przej¹³ kontrolê nad
PKO BP i zapowiada przej-
êcie kontroli kapita³owej nad
kilkoma innymi bankami tak,
aby polski Rz¹d mia³ w dyspo-
zycji 50 % kapita³u bankowe-
go. W³asne banki to g³ówny
warunek powodzenia. De-
wastacja modelu gospodar-
ki zaczê³a siê od zmiany
za³o¿eñ polskiej reformy
bankowej z 1988r. , która
mia³a byæ dokonana w opar-
ciu o kapita³ krajowy, jak za
Grabskiego. Nawet Gomu³ka
na odda³ z³otówki i banków
pod kontrolê obcych. Program
1989-1992 przewidywa³ po-
wszechn¹ komercjalizacjê
przedsiêbiorstw pañstwowych
z du¿ym udzia³em w³asnoœci
pracowniczej oraz z zachowa-
niem w rêkach pañstwa sekto-
rów i przedsiêbiorstw strate-
gicznych. Nowe prawo po-
zwala³o na zak³adanie
banków prywatnych wy³¹cznie
z kapita³em polskim. Ca³y ten
program zosta³ w ca³oœci za-
kulisowo odrzucony zaraz po

wyborach w 1989 roku. Przej-
ête prawie wszystkie gazety
przez obcy kapita³, szczegól-
nie niemiecki, miesza³y Pola-
kom w umys³ach t³umacz¹c,
¿e likwidacja i sprzeda¿
przedsiêbiorstw i banków jest
konieczna, ¿e to postêpowe,
¿e Polska nie potrzebuje prze-
mys³u, bo inni zrobi¹ to lepiej,
bo kapita³ nie ma narodowo-
œci, a banki s¹ miêdzynarodo-
we. My Polacy mamy zaj¹æ
siê us³ugami i to nam do do-
brobytu wystarczy. Zastoso-
wano „terapiê szokow¹”, galo-
puj¹c¹ inflacjê, skokowe zmia-
ny kursów walut, zabójcze
zmiany stóp procentowych i
sprytny mechanizm
zad³u¿ania ca³ej gospodarki.
Przys³owiowym gwoŸdziem
do gospodarczej trumny
by³o pozwolenie na przej-
êcie polskich banków pra-
wie w ca³oœci przez kapita³
zagraniczny. Doprowadzono
do upadku 106 lokalnych ban-
ków spó³dzielczych i 55
bran¿owych, inne po prostu
za bezcen sprzedano. Kapita³
zagraniczny, wbrew zapisom
Konstytucji, przej¹³ emisjê pol-
skiego pieni¹dza i kreacjê kre-
dytów konsumpcyjnych i roz-
wojowych. Firmy i spo³ecze-
ñstwo zad³u¿ono, a
przedsiêbiorstwom tak poma-
gano, ¿e wiêkszoœæ z nich w
koñcu trafi³a pod m³otek ko-
mornika z tytu³em bankowego
nakazu egzekucyjnego. Za-
czê³y siê bankructwa i maso-
we zwolnienia. Dawano akcje
maj¹tkowe dla pracowników,
jako forma uczestnictwa we
w³asnoœci wiedz¹c, ¿e bêd¹

one niebawem nic nie warte,
a ludzie myœleli, ¿e stan¹ siê
wspó³w³aœcicielami firm. Re-
formatorzy w miêdzyczasie
zad³u¿ali przedsiêbiorstwa i
obni¿ali ich wartoœæ by dopro-
wadziæ do upad³oœci i tanio
sprzedaæ lub przej¹æ. Dzielo-
no przedsiêbiorstwa tak, by te
czêœci gospodarczo najcen-
niejsze zaw³aszczyæ, sprze-
daæ za bezcen lub w interesie
obcego kapita³u zlikwidowaæ,
a d³ugami obci¹¿yæ te czêœci
najmniej warte i spisaæ w pol-
skie straty, pisze prof. Bojar-
ski. Zagraniczni nabywcy uzy-
skiwali niebywa³e zachêty,
u³atwienia i zwolnienia podat-
kowe. W ca³ym okresie trans-
formacji gospodarczo- poli-
tycznej przedsiêbiorczoœæ pol-
ska by³a dyskryminowana.
Przypomnimy jako przyk³ad,
¿e w 1991 r. amerykañski
koncern International Paper
80 % akcji najnowoczeœniej-
szych wówczas w œwiecie
zak³adów papierniczych w
Kwidzynie naby³ za 120mln $,
które Polskê kosztowa³y 500
mln$, a znane na œwiecie
zak³ady mebli w Swarzêdzu k
.Poznania „sprzedano” z pol-
sk¹ dop³at¹ 3 mln$. Takich
absurdów by³o bardzo du¿o.
Wiele mo¿na by wymieniæ
tak¿e w Gorzowie Wlkp., cho-
æby Ursus, Silwanê z nowo-
czesnymi maszynami, WSS-
Spo³em czy WPHW, nowo-
czesny Stolbud, Fabrykê
Domów, mleczarniê, itd. 
Min. Morawiecki zmierzy
siê z koniecznoœci¹ napra-
wy tego wszystkiego. Opra-
cowuje te¿ program dla wsi.
Przed reform¹ polskie gospo-
darstwa wielkopowierzchnio-
we by³y jednymi z najlepszych
w ówczesnym œwiecie. Starsi
pamiêtaj¹ te tysi¹ce wagonów
z eksportem p³odów rolnych
na zachód i wschód. Oczywi-
œcie, ¿e ten eksport wschodni
p³acono nam jakimœ rublem
transferowym. Du¿e pañstwo-
we gospodarstwa rolne do-
tknê³a szczególna nieracjonal-
noœæ i wrêcz barbarzyñstwo.
W latach 1991-93 zlikwidowa-
no wszystkie 1665 pañstwo-
we gospodarstwa rolne, po-
zostawiaj¹c na wsi bez pracy i
w³asnoœci, czêsto bez miesz-
kañ i pomocy socjalne 1,5 mln
obywateli. Na wieœ polsk¹
wkrad³a siê ogromna bieda.
Podjêto zamach na polsk¹
spó³dzielczoœæ. Ca³y ten pro-
ces destrukcji pañstwa i gos-
podarki opisuje zespó³ nau-
kowców w ksi¹¿ce p.t. ”Jak
powstawa³y i  jak upada³y
zak³ady przemys³owe w Pol-
sce” (wyd. Muza, Warszawa
2013). Warto poleciæ tê
ksi¹¿kê szczególnie m³odym,

którzy tego nie wiedz¹ i osobi-
œcie nie doœwiadczyli. Klêska
transformacji to sprawa naro-
dowa, ona trwa w swych tra-
gicznych skutkach dzisiaj i
bêdzie wywieraæ piêtno w
przysz³oœci. Po tej transforma-
cji m³ode pokolenie czêsto ju¿
nie rozró¿nia co jest jeszcze
nasze polskie, a co ju¿ nie. Na
przyk³ad Zwi¹zek Banków
Polskich stanowi w istocie
zwi¹zek banków w Polsce i
g³ównie takie reprezentuje in-
teresy - pisze prof. W³. Bojar-
ski w kwartalniku „Polityka
Polska” z marca 2016 r. Profe-
sor pisze dalej: „Gospodarka
polska w wyniku transformacji
zosta³a faktycznie rozdarta na
czêœæ polsk¹, kieruj¹c¹ siê
przewa¿nie polskim interesem
i polskim prawem, op³acaj¹c¹
polskie podatki, powiêk-
szaj¹c¹ polskie dochody i am-
bicje oraz na czêœæ zagra-
niczn¹, w wiêkszoœci nie
p³ac¹c¹ w Polsce podatków,
zorientowan¹ na zagraniczne
zyski i interesy oraz od-
wo³uj¹c¹ siê do zagraniczne-
go prawa. Pomiêdzy tymi
czêœciami jest ma³o dobrej
wspó³pracy i kooperacji. Ra-
czej wystêpuje ostra konku-
rencja oraz ró¿ne sposoby
wrogich przejêæ i niszczenie
s³abszej, polskiej przedsi-
êbiorczoœci.” 

To rozdwojenie gospodarki
widaæ wyraŸnie te¿ w Gorzo-
wie Wlkp. i województwie.
Mamy wiele tysiêcy ma³ych i
œrednich przedsiêbiorstw, któ-
re do partnerstwa kooperacyj-
nego potrzebuj¹ tych du¿ych
lokomotyw. Zosta³y one znisz-
czone. Minister Morawiecki
musi je odbudowaæ by stwo-
rzyæ prawid³owy model rozwo-
ju. Te zachodnie na poziomie
wysokich technologii koope-
ruj¹ miêdzy swoimi i z zagra-
nic¹. Wp³yw stref ekonomicz-
nych na stymulacjê naszego
rozwoju ocenia siê jako w¹tpli-
wy. Ten model chaosu hamu-
je rozwój naszych
wykszta³conych kadr, które
nie maj¹ mo¿liwoœci pracy na
poziomie swego wykszta³ce-
nia i œwiatowych technologii.
Jest to efekt postkolonialnego
wykorzystania ludzi wykwalifi-
kowanych bez mo¿liwoœci in-
telektualnego rozwoju i za
ma³e pieni¹dze. Z tym zgo-
dziæ siê nie mo¿emy. Pol-
ska wpad³a w pu³apkê
œredniego rozwoju, z któr¹
musi zmierzyæ siê wicepre-
mier i minister Mateusz Mora-
wiecki. Czy mu siê uda? Ale
o tym, o euro, bankach i wie-
lu innych uwarunkowaniach
naszego rozwoju jeszcze na-
piszemy.

AUGUSTYN WIERNICKI

Polska wpadła w pułapkę średniego rozwoju
GwoŸdziem do gospodarczej trumny by³o pozwolenie na przejêcie polskich banków.

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od
1982 przedsiębiorca i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny, doradca woje-
wody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r. prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy
Bliźniemu im. Brata Krystyna.
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W przysz³ym roku bêdzie
wiêc obchodzi³a jubileusz
20-lecia dzia³alnoœci. Na
pe³n¹ ocenê minionych lat
przyjdzie jeszcze czas, ale
ju¿ dzisiaj mo¿na szukaæ od-
powiedzi na pytanie: na ile
ten projekt przyniós³ korzyœci
naszemu regionowi oraz w
jakim kierunku KSSSE po-
winna pod¹¿aæ w
najbli¿szych latach?

Niedawno powo³any prezes
KSSSE Krzysztof Kielec nie
ma w¹tpliwoœci, ¿e spó³ka
przez minione lata wypraco-
wa³a wysoki poziom dzia³al-
noœci i - co pokazuj¹ liczne
statystyki - s³usznie znajduje
siê w gronie najlepiej za-
rz¹dzanych spó³ek tego typu
w kraju. Z t¹ opini¹ zgadza
siê Jerzy Korolewicz, który
organizowa³ strefê i by³ jej
prezesem do 2002 roku, a
obecnie jest prezesem Za-
chodniej Izby Przemys³owo-
Handlowej w Gorzowie.

- Gdybyœmy mieli wskazaæ
jakieœ przedsiêwziêcie, pro-
jekt, który w ostatnich kilku-
nastu latach by³ w sposób
najbardziej kompleksowy i
konsekwentny realizowany,
to w³aœnie powinniœmy wska-
zaæ KSSSE - mówi jej by³y
szef. - Zwróæmy uwagê, ¿e
ta dzia³alnoœæ ju¿ przynios³a
wymierny rozwój gospodar-
czy w regionie, a dodatkowo
strefa rozwinê³a skrzyd³a na
terenie dwóch innych woje-
wództw - zachodniopomor-
skiego i wielkopolskiego.
Najbardziej jednak zadowo-
leni mog¹ byæ mieszkañcy
pó³nocnej czêœci wojewódz-
twa, gdy¿ to tu usadowi³a siê
du¿a grupa inwestorów. Do
tego ca³y czas powstaj¹ ko-
lejne podstrefy i zak³adaj¹c,
¿e strefy w Polsce maj¹

funkcjonowaæ jeszcze oko³o
dziesiêciu lat, jest szansa,
¿e przyci¹gn¹ kolejne pod-
mioty gospodarcze - dodaje. 

W podobnym tonie wypo-
wiada siê prezydent Gorzo-
wa Jacek Wójcicki. Przypo-
mina, ¿e powo³anie stref
ekonomicznych mia³o stano-
wiæ gospodarcz¹ szansê na
rozwój Polski i wydaje siê, ¿e
w wielu rejonach w pe³ni siê
sprawdzaj¹. Prezydent mówi
dalej, ¿e nasz kraj sta³ siê at-
rakcyjnym do inwestowania i
gdzie nie spojrzymy wielu
zagranicznych inwestorów
nie ba³o siê ulokowaæ tu
swojego kapita³u. 

- Bardzo dobrze, ¿e funk-
cjonowanie stref zosta³
wyd³u¿one do 2025 roku -
siê cieszy. - Na temat
KSSSE mogê wypowiadaæ
siê w samych superlaty-
wach, bo jest to jedna z sil-
niejszych organizacji tego ty-
pu w kraju - uwa¿a i jest
przekonany, ¿e dalsza
wspó³praca miasta z t¹
spó³k¹ pozwoli na dalsze po-
wiêkszanie podstrefy go-

rzowskiej i zagospodarowa-
nie kolejnymi inwestycjami.
Niedawno zarz¹d wojewódz-
twa lubuskiego wyrazi³
zgodê na w³¹czenie kolejne-
go terenu nale¿¹cego do
Skarbu Pañstwa do podstre-
fy, co umo¿liwi niebawem
pozyskanie nastêpnej grupy
przedsiêbiorców.

- Dlaczego tak wa¿ni s¹ dla
nas inwestorzy? Nie tylko ze
wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê i
konkurencyjnoœæ miejsc pra-
cy, ale wokó³ ka¿dego wiêk-
szego inwestora zaraz poja-
wiaj¹ siê drobniejsi,
wchodz¹cy w nim koope-
racjê. Ta spójnoœæ i korelacja
miêdzy tymi podmiotami ma
potem wp³yw na tempo roz-
woju ca³ej lokalnej gospodar-
ki - wyraŸnie zaznacza. Pre-
zydent Wójcicki chwali po-
nadto wspó³pracê ze stref¹,
zaznaczaj¹c, ¿e po niedaw-
nej rozmowie z obecnym
prezesem Krzysztofem Kiel-
cem z du¿ym optymizmem
spogl¹da w przysz³oœæ.

- Us³ysza³em naprawdê kil-
ka fajnych pomys³ów na dal-

szy rozwój strefy, prezes za-
pewni³ mnie te¿ o dalszym
zacieœnianiu wspó³pracy z
miastem, na czym powinni-
œmy skorzystaæ - podkreœli³.

I w tym miejscu dochodzi-
my do tego, co nas czeka?
Zdaniem prezesa Krzysztofa
Kielca nale¿y zrobiæ wszyst-
ko, ¿eby zwiêkszyæ liczbê in-
westorów stawiaj¹cych na
innowacyjne rozwi¹zania
technologiczne.

- Zale¿y nam na pozyski-
waniu klientów mog¹cych
zaoferowaæ inwestycje o bar-
dzo wysokim wolumenie ka-
pita³owym, a ju¿ szczególnie
zale¿y nam na firmach wy-
twarzaj¹cych produkty final-
ne. Dzia³alnoœæ w oparciu o
wysoko rozwiniête technolo-
gie tworzy dobrze p³atne sta-
nowiska pracy i jednoczeœnie
wi¹¿ê siê z danym terenem w
d³u¿szej perspektywie czasu
- wyjaœnia, z czym w pe³ni
zgadza siê prezes Jerzy Ko-
rolewicz.

- Przyci¹gniêcie inwestorów
innowacyjnych nie jest zada-
niem prostym, bo jest to za-

le¿ne od ró¿nych czynników,
w tym od powi¹zañ z jed-
nostkami nauki, oœrodkami
naukowo-badawczymi, z
parkami technologicznymi
czy wreszcie uczelniami.
Dlatego tak wa¿na jest ak-
tywnoœæ strefy w obszarze
tej wspó³pracy. Oczywiœcie
nie wolno odrzucaæ inwesto-
rów o trochê ni¿szym pozio-
mie przetwarzania, bo ka¿dy
niesie wartoœæ dodan¹ dla
rynku pracy - zaznacza Je-
rzy Korolewicz i zwraca te¿
uwagê na jeszcze jeden is-
totny aspekt. W jego ocenie
na rynku jest mnóstwo
przedsiêbiorców, którzy nie
s¹ zainteresowani budowa-
niem obiektów, a jedynie wy-
najmowaniem. - Warto roz-
patrzyæ sprawê postawienia
obiektów przemys³owych na
wynajem i nad tym po-
mys³em musi zastanowiæ siê
strefa - uwa¿a.

Przed KSSSE jest jeszcze
dobry okres do wykorzysta-
nia, choæ na pewno sam roz-
wój wcale nie musi byæ a¿
tak dynamiczny, jak to mieli-

œmy w ostatnim blisko 20-le-
ciu. Szczególn¹ uwagê na to
musz¹ zwróciæ samorz¹dy
pragn¹ce inwestowaæ w pod-
strefy. Mamy wiele
przyk³adów, ¿e wyodrêbnio-
ne tereny latami le¿¹
od³ogiem, bo nie ma nimi za-
interesowania. Prezes Kielec
przyznaje, ¿e nie ka¿da
miejscowoœæ objêta stref¹
jest równie atrakcyjna z pun-
ktu widzenia inwestora, a to
on autonomicznie podejmuje
ostateczn¹ decyzjê. 

- Jako spó³ka robimy
wszystko, ¿eby zachêcaæ do
otwierania na naszym tere-
nie dzia³alnoœci. Czasami
bywa, ¿e k³opot tkwi w tym,
i¿ tereny mocno od siebie siê
ró¿ni¹. G³ównie pod
wzglêdem infrastruktury
technicznej, dostêpnoœci do
szlaków komunikacyjnych
czy mo¿liwoœci lokalnego
rynku pracy - podkreœla
obecny prezes, a Jerzy Ko-
rolewicz w tych ocenach
idzie dalej. Uwa¿a, ¿e czasa-
mi problemem s¹ ambicje
wójtów czy burmistrzów.

- Bywa, ¿e utworzenie pod-
strefy jest takim punktem ho-
noru dla miejscowego w³oda-
rza, zw³aszcza wtedy, gdy taki
teren ma ju¿ s¹siednia gmina.
I to doprowadzi³o do pewnej
inflacji tych terenów, które w
wielu przypadkach nie s¹ od-
powiednio przygotowane pod
k¹tem infrastrukturalnym, nie
le¿¹ w atrakcyjnym miejscu i
nie posiadaj¹ zasobów kadro-
wych. Oczywiœcie trzeba mieæ
zrozumienie dla lokalnych am-
bicji, ale tworzenie bytów po-
nad miarê negatywnie wp³ywa
równie¿ na globaln¹ atrakcyj-
noœæ strefy. I o tym warto pa-
miêtaæ - koñczy.

ROBERT BOROWY 

Wokół większego inwestora
pojawiają się zaraz drobniejsi
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ma ju¿ 19 lat.

Na terenie gorzowskiej podstrefy KSSSE działa już wiele firm, ale ciągle jest miejsce dla nowych.
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- Jak siê panu mieszka w
Gorzowie?

- Ja siê waham, czy z czy-
stym sumieniem mogê po-
wiedzieæ, ¿e mieszkam w
Gorzowie. Bo na razie jesz-
cze koñczê sprawy rewitali-
zacji w £odzi. Jestem tak pó³
na pó³. Ale ju¿ w czerwcu za-
mykam projekt ³ódzki i ju¿ na
100 procent bêdê zajêty Go-
rzowem. Ale jak na razie
dobrze siê mieszka w Gorzo-
wie. Taka g³ówna zaleta Go-
rzowa, choæ mo¿e trudno w
to uwierzyæ, to ludzie. Mam
niezwykle dobre doœwiad-
czenia ze wspó³pracy z lud-
Ÿmi. Pracujê du¿o w ró¿nych
miastach i mam porównanie. 
- Na czym to polega, ¿e tu
s¹ dobrzy ludzie?

- Tu siê ludzie mniej boj¹
du¿ych zmian. Rzeczy, które
czêsto omawiamy, maj¹ ta-
kich charakter, ¿e coœ siê na-
gle pojawi³o, trzeba szybko
podj¹æ decyzjê, jest doœæ
du¿a robota do zrobienia
doœæ radykalnie zmieniaj¹ca
poprzednie plany i standar-
dow¹ reakcj¹ samorz¹dów w
Polsce jest panika. Ka¿dy
próbuje zepchn¹æ decyzjê
na innych, a tutaj nie. Tu siê
zbiera zespó³, ludzie chc¹
gadaæ, coœ robiæ, coœ zmie-
niaæ. Nie patrz¹, ¿e jest
16.00 i w³aœciwie czas do
domu. Fajna atmosfera do
pracy. Gorzowianie s¹ otwar-
ci na wyzwania. 
- Czas przyszed³, ¿eby za-
pytaæ, co pan rozumie pod
pojêciem rewitalizacja w
Gorzowie?

- Rewitalizacja bêdzie naj-
bardziej widoczna na No-
wym Mieœcie. A g³ównym
wyzwaniem jest Zawarcie
oraz co nam wysz³o z badañ,
tak¿e osiedle S³oneczne.
Szczerze mówi¹c, kryzys
miasta widaæ go³ym okiem. 
- U¿y³ pan okreœlenia kry-
zys. Co pan pod tym po-
jêciem rozumie?

- Swoim studentom tak to
t³umaczê: wyobraŸcie sobie
kryzys w domu. Wchodzicie
do jakiegoœ domu i widaæ, ¿e
nie dzieje siê w tym domu
dobrze. Lodówka zepsuta,
mieszkanie nieodnawiane
od lat, domownicy tro-
szeczkê na siebie poburkuj¹.
Jednym s³owem, widoczne
go³ym okiem chylenie siê ku
upadkowi. Jednak to, co wi-
daæ go³ym okiem, to nie jest
istota kryzysu. Ten przyk³ad
poda³em nie bez powodu, bo
z miastem jest podobnie.
Go³ym okiem w mieœcie wi-
daæ ubóstwo, nawarstwione
ubóstwo, to ¿e miasto nie
by³o odnawiane. To, czego

nie widaæ go³ym okiem, to
pytanie, dlaczego tak siê
dzieje. Problem nie jest no-
wy, bo historyczne miasta w
ca³ej Europie tak maj¹, ¿e
ich centra ubo¿ej¹, s¹ kon-
centracj¹ ubóstwa. Miasta
niemieckie s¹ zamo¿niejsze
i tak tego nie widaæ. Ale fakt
jest taki, ¿e w centrach za
ostatnie 150 lat zostawali
ubo¿si, zamo¿niejsi bowiem
wyprowadzaj¹ siê na ob-
rze¿a, buduj¹ w³asne domy.
No i rewitalizacja to jest pe-
wien przemyœlany proces,
który ma zmierzaæ do pora-
dzenia sobie w³aœnie z tak¹
sytuacj¹, z tym skoncentro-
wanym ubóstwem, a na to
nie ma ¿adnych prostych re-
cept. No i jak siê pomaluje
elewacje, odnowi przestrzeñ
publiczn¹, to jest tylko doda-
tek do tego, co w istocie
bêdzie zrobione. Tak na-
prawdê to jest praca ze
spo³ecznoœci¹ œródmiejsk¹,
aby ona uwierzy³a, ¿e ta
dzielnica ma szansê. Prze-
cie¿ sama pani mówi, ¿e na
Chrobrego ju¿ siê nie uda, i
nie ma sensu malowanie
³awek na Kwadracie. Jasne,
¿e samo malowanie ³awek
nie ma sensu i jest
dzia³aniem naiwnym. Ale je-
œli z drugiej strony sobie po-

wiemy tak, byæ mo¿e ten
proces ubo¿enia centrum
Gorzowa, który moim zda-
niem trwa od zakoñczenia II
wojny, bo przyjechali tu nie
najbogatsi ludzie, ci, co mieli
pieni¹dze, to siê wynosili
gdzieœ tam do bloków,
mo¿na zatrzymaæ. Mamy
wiêc tak¹ sytuacjê, ¿e
cz³owiek ju¿ 20-letni, który
wychowa³ siê na Kwadracie,
jest ju¿ trzecim pokoleniem
w takiej sytuacji, czêsto bez-
nadziejnoœci, biedy. Rewitali-
zacja to jest w³aœnie praca z
takimi ludŸmi, którzy maj¹
poczucie, ¿e nic nie ma pra-
wa siê udaæ.
- Ale jak to zrobiæ? Mo¿e
siê udaæ, kiedy powstan¹
nowe miejsca pracy i lu-
dzie zaczn¹ zarabiaæ jakieœ
pieni¹dze. 

- Ka¿da uproszczona odpo-
wiedŸ bêdzie odpowiedzi¹
nieprawdziw¹. Po pierwsze,
tego siê nie zrobi ¿adnym
pojedynczym sposobem.
Trzeba zmasowanego pakie-
tu bardzo ró¿nych dzia³añ.
To nie jest tylko kwestia
miejsc pracy. Bo s¹ ludzie,
którzy zwyczajnie nie znajd¹
pracy, bo nie bêd¹ jej umieli
znaleŸæ lub te¿ nie maj¹
zdrowia lub kwalifikacji, aby
jak¹kolwiek pracê podj¹æ.

Taki przyk³ad. Znam kobietê,
lat 55, brakuje jej piêciu do
emerytury, ale pracowaæ nie
mo¿e, bo ma zdiagnozowa-
ne stwardnienie rozsiane,
ale na szczêœcie wolno
postêpuj¹ce. Ale jednocze-
œnie ta kobieta nie ma grupy
inwalidzkiej. A na dok³adkê
jest po rozwodzie z mê¿em
alkoholikiem. Nie ma
dobrego CV. Jakie ma szan-
se na pracê? Zerowe. Jej sy-
tuacji nie rozwi¹¿e stworze-
nie jakichœ miejsc pracy.
Mo¿e jeœli pojawi¹ siê bar-
dzo ró¿ne, zarówno pracy
prostej, jak i skomplikowanej.
Musz¹ siê pojawiæ zajêcia in-
ne ni¿ praca. Potrzeba te¿
du¿o dzia³añ aktywizuj¹co-
spo³ecznych. To mo¿e byæ
kibicowanie na ¿u¿lu. Albo
organizowanie lub inspirowa-
nie dzia³añ wspólnych, jak
organizowanie pomocy
s¹siedzkiej, albo robienie
czegoœ na wspólnym po-
dwórku. 
- Jak pan chce do tego
przekonaæ ludzi?

- Ani jeden fragment tej
uk³adanki nie jest prosty.
Najproœciej jest pokazaæ
przyk³ad.
- Ano w³aœnie.
- By³em w Pogotowiu Opie-

kuñczym na Zawarciu. To

trochê z dala od centrum.
Znakomicie prowadzona pla-
cówka, w której nie ma at-
mosfery ma³ego wiêzienia. I
w³aœnie wyci¹gnê³a mnie
tam Urszula Niemirowska,
która mnie namówi³a na pe-
wien projekt. Urszula mówi,
¿e jej placówka jest dla oko-
licznych mieszkañców nie-
pokoj¹ca. Panuj¹ mity, ¿e w
tym pogotowiu to siedz¹
m³odociani bandyci. Ludzie
nie znaj¹ tych dzieciaków,
ale siê na wszelki wypadek
boj¹. No i pogotowie mo¿e
oddaæ kawa³ek swojej
dzia³ki, przesun¹æ p³ot tak,
aby ten teren udostêpniæ
mieszkañcom, by powsta³ ta-
ki k¹cik spotkañ, jakaœ
si³ownia na wolnym powiet-
rzu, jakieœ le¿aki. Na tym mi-
êdzy innymi ma to polegaæ.
To te kobiety, pani dyrektor
pogotowia, Urszula znalaz³y
ten program. A ja im tylko
pomagam. Tego typu
dzia³ania, jeœli bêd¹ powsta-
wa³y, a bêd¹, jeœli otworzymy
mo¿liwoœci dzia³ania lu-
dziom, którzy chc¹, a s¹ ta-
cy, maj¹ szansê zmieniæ
miasto. Fakt, do takich
dzia³añ potrzebne s¹ pie-
ni¹dze i o nie siê staramy. I
jak ju¿ dostaniemy te pie-
ni¹dze, to bêdziemy w stanie

tak je po kropelce wlewaæ w
ró¿ne mechanizmy, aby taka
Urszula Niemirowska, która
70 procent swojej energii
zu¿ywa na poszukiwanie
œrodków, mia³a ten komfort,
¿e bêdzie mog³a sobie
dzia³aæ. Ja jestem zwolenni-
kiem w³aœnie takiego
dzia³ania. Jak przychodzi
mêdrek z zewn¹trz i coœ wy-
myœla, to nic z tego nie wy-
chodzi. Ten mêdrek ma takie
zadanie - znaleŸæ ludzi i do-
pytaæ, jak im pomóc. Dla
przyk³adu, jest cz³owiek, któ-
ry ma ksiêgarniê na Chrob-
rego…
- No i w³aœnie mu wszys-
cy k³ody pod nogi k³ad¹.

- Wie pani, jestem w nieco
g³upiej sytuacji, bo jestem
zatrudniony przez prezyden-
ta Jacka Wójcickiego i powi-
nienem byæ wobec prezy-
denta lojalny. Tylko dla mnie
nie jest proste, co to znaczy
byæ lojalnym. Jak prezydent
podejmuje b³êdn¹ decyzjê,
to ja go lojalnie powinienem
wspieraæ w tej b³êdnej de-
cyzji, czy te¿ zwróciæ mu
uwagê….
- Zwrócê uwagê.
- Wiêc chyba tak. Nie za

bardzo wiem, co decyduje o
tej sytuacji. Ale to jest od
dobrze dzia³aj¹cego syste-

Chrobrego powinna być jak galeria       handlowa pod chmurką
Z Wojciechem K³osowskim, specjalist¹ od rewitalizacji, rozmawia Renata Ochwat

W. Kłosowski jest przekonany, że znaczną część Gorzowa da się zrewitalizować.
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mu bardzo odleg³y. Na pew-
no nie powinno byæ tak, ¿e
tworzymy preferencje dla
przedsiêbiorców, którzy za-
czynaj¹ biznes, ale te prefe-
rencje nie dotycz¹ przedsi-
êbiorców, którzy dzia³aj¹ na
rynku od ponad 20 lat. Nie
powinno byæ tak, ¿e on musi
wyrejestrowaæ dzia³alnoœæ,
aby j¹ na nowo zarejestro-
waæ, tylko po to, aby dostaæ
te preferencje, bo to tworze-
nie pewnej fikcji. System po-
winien byæ tak skonstruowa-
ny, aby ten ksiêgarz móg³ z
preferencji skorzystaæ, bo to
nam zale¿y, aby ksiêgarnia
by³a w³aœnie w tym miejscu.
Jak nie bêdzie polityki dedy-
kowanego wybierania sobie
tu po¿¹danych funkcji, to na
Chrobrego bêd¹ tylko banki i
apteki. Jak wyremontujemy
tê dzielnicê, to w³aœnie tylko
to bêdzie, jeœli nie wpadnie-
my na pomys³ ju¿, co chce-
my. Inna rzecz, ¿e ustawa o
gospodarce komunalnej jest
bezduszna. Nie wolno mias-
tu komponowaæ ¿adnego
miksu funkcji po¿¹danych,
bo ka¿dy lokal u¿ytkowy
trzeba wystawiæ na przetarg.
A w przetargu wygraj¹ ci,

którzy zaproponuj¹ najlep-
sze stawki. Wygraj¹ banki.
Bo dla banku taki lokal w
dobrym miejscu jest funkcj¹
wizerunkow¹. A nam zale¿y,
aby tam by³y funkcje, które
o¿ywi¹ funkcje spo³eczne i
gospodarcze tej dzielnicy.
Takie, jak ma³e sklepy, du¿o
zró¿nicowanej gastronomii -
drogie restauracje, ale i ta-
nie bary czy kawiarnie. Ale
te¿ powinna istnieæ kawiar-
nia Letnia z wódeczk¹ po 4
z³. Bo jest taka potrzeba
spo³eczna. Ja tam zajrza³em
i nie jest to miejsce, które
odstrasza, ale da³o mi du¿o
do myœlenia. 
- Ale¿ Letnia to jest ostat-
nie miejsce, gdzie spotyka
siê robotniczy Gorzów. Ci
ludzie, którzy pracowali w
Stilonie, Ursusie czy Sil-
wanie. Innych miejsc ci lu-
dzie w mieœcie nie maj¹.

- No i w³aœnie jesteœmy w
samym sednie rewitalizacji.
Bo ona na tym polega, aby
umieæ jakoœ tak taktownie
pójœæ do tej Letniej, si¹œæ z
tymi ludŸmi i nieobraŸliwym
dla nich jêzykiem zaprosiæ
ich do wymyœlania tych
zmian. Nie powinno byæ tak,

¿e przychodzi przem¹drza³y
urzêdnik i wyg³asza - zapra-
szamy pañstwa na konsulta-
cje. Co ich konsultacje ob-
chodz¹. Ich obchodzi to, ¿e
jeœli maj¹ kawa³ek œwiata, w
którym siê dobrze czuj¹, a
Letnia moim zdaniem jest
takim miejscem, to to miejs-
ce musi zostaæ, a my siê nie
powinniœmy wtr¹caæ w jego
istnienie. Ale jednoczeœnie
ci ludzie powinni byæ zapro-
szeni do szerszego procesu.
Powinni byæ wspó³gospoda-
rzami wymyœlania tego, jak
ma ten deptak Chrobrego
wygl¹daæ. Bo on ma byæ nie
tylko dla eleganckich gorzo-
wian, którzy maj¹ kupê pie-
niêdzy i szukaj¹ drogich bu-
tików. To ma byæ zró¿nico-
wana przestrzeñ. Marzy
mnie siê, aby na te wszyst-
kie funkcje gospodarcze,
które siê tam osta³y, chu-
chaæ i dmuchaæ. 
- Co to znaczy funkcje
gospodarcze?

- Ju¿ t³umaczê. Na samym
pocz¹tku Chrobrego mamy
takie miejsce, gdzie jest
sklep z tkaninami B³awatek.
Naprzeciw jest pasmanteria,
a pod B³awatkiem s¹ us³ugi

krawieckie. I to jest taki kla-
ster us³ug. Jeszcze obok te-
go powinien byæ sklep z ta-
ni¹ odzie¿¹. No za³ó¿my -
kupi³em sobie fajny p³aszcz
w taniej odzie¿y, ale ma za
d³ugie rêkawy i potrzebuje
innych guzików. Ja wiem, ¿e
obok mam pracowniê kra-
wieck¹, gdzie mi te rêkawy
skróc¹, a po s¹siedzku
znajdê te guziki. Czyli nie
chodzi o wymyœlanie funkcji
wed³ug jakiegoœ odgórnego
planu, a wspieranie tego, co
ju¿ jest, miêdzy innymi po-
przez wprowadzanie funkcji
pokrewnych. Ustawa rewita-
lizacyjna tworzy bowiem ta-
kie mo¿liwoœci, ¿e w tak
zwanym planie rewitalizacyj-
nym mo¿na w³aœnie takie
funkcje opisaæ bardzo
szczegó³owo. Przek³ada siê
to tak, ¿e zapisujemy, i¿ na
tym odcinku Chrobrego robi-
my preferencjê czynszow¹
dla punktów us³ugowych -
krawiectwo, szewstwo i po-
dobne. Wa¿ne jest te¿ prze-
œwiadczenie, ¿e ten teren
nie powinien od razu i na-
tychmiast zarabiaæ jakichœ
wielkich pieniêdzy. On ma
przede wszystkim o¿yæ. Ma

przyci¹gaæ ludzi. Maj¹ tam
bywaæ, chodziæ, spêdzaæ
czas. W³aœnie na tym polega
rewitalizacja. Powinien siê
wytworzyæ nowy zwyczaj,
wówczas i kawiarnie siê z
tego utrzymaj¹, i ta ksiêgar-
nia bêdzie mia³a obrót. To
musi funkcjonowaæ tak, jak
galerie handlowe nas ucz¹,
a my jesteœmy têpi i tego nie
widzimy. 
- Co pan ma na myœli?
- Galerie robi¹ tak. Pewne

najatrakcyjniejsze rzeczy lo-
kuje za zerowy lub z³otówko-
wy czynsz. Okaza³o siê jakiœ
czas temu, ¿e salony Empi-
ku tak dzia³aj¹. Przyci¹gaj¹
klientów do galerii. Empik
by³ tak zwan¹ kotwic¹. Bo
klienci przychodzili w³aœnie
tam, a przy okazji coœ zjedli
w restauracji, mo¿e dokonali
jakichœ dodatkowych zaku-
pów. I dlatego trochê to tak
trzeba zrobiæ w³aœnie na
Chrobrego. Trzeba pami-
êtaæ, ¿e to jednak bêdzie
d³ugi proces. Bêd¹ te¿ po-
ra¿ki, bo niektóre rzeczy siê
nie udadz¹. Ja siê w tej re-
witalizacji niczego w³aœciwie
nie bojê poza jednym. Nie
chcia³bym, aby ko³o tego po-

wsta³a atmosfera, ¿e robi siê
to dla czyjegoœ interesu. Bo
jak miejsce rozkwitnie, to
stanie siê ³akomym k¹skiem.
Zawsze siê pojawiaj¹ tacy,
którzy siê wczeœniej zorien-
tuj¹, i ju¿ tam s¹ i ju¿ korzys-
taj¹ z dobrodziejstwa tego
miejsca. A inni maj¹ frust-
racjê, ¿e jak to, dlaczego
ktoœ wiedzia³ wczeœniej. Te-
go bardzo bym nie chcia³.
Dlatego chcia³bym w Gorzo-
wie stworzyæ taki modelowy
proces, ¿eby wszystko by³o
na stole. ¯eby wszystko,
wszystkie zmiany, odbywa³y
siê przez otwarte konkursy,
nawet w takich sytuacjach,
gdzie konkurs nie jest wyma-
gany. 
- Jak pan s¹dzi, ile czasu
potrzeba, aby rewitalizacjê
tak¹, jak pan j¹ widzi, w
Gorzowie zauwa¿yli gorzo-
wianie?

- Myœlê, ¿e w ci¹gu szeœciu
lat uda siê j¹ doprowadziæ do
takiego punktu, ¿e ju¿
bêdzie j¹ widaæ i bêdzie siê
sama dalej toczyæ. Mo¿e
piêæ lat, ale nie mniej, bo to
jednak skomplikowany pro-
ces jest.
- Dziêkujê.

Chrobrego powinna być jak galeria       handlowa pod chmurką
Z Wojciechem K³osowskim, specjalist¹ od rewitalizacji, rozmawia Renata Ochwat
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- Kiedy w 1990 roku przyszed³
Leszek Balcerowicz, jednej no-
cy postanowi³em zlikwidowaæ
prawie 60 swoich ma³ych sklepi-
ków od Kotliny K³odzkiej po Œwi-
noujœcie. Musia³em ratowaæ ka-
pita³ i uciec od pu³apki kredyto-
wej, bo kto w ni¹ wpad³, stawa³
siê bankrutem - tak wspomina
wydarzenia sprzed 26 lat Augu-
styn Wiernicki, wspó³w³aœciciel
popularnego w Gorzowie mar-
ketu Metalplast.

Augustyn Wiernicki to postaæ
doskonale znana w Gorzowie
nie tylko z dzia³alnoœci bizneso-
wej czy spo³ecznej. Jest mocno
zatroskany rozwojem miasta na
ró¿nych p³aszczyznach i proble-
mami jego mieszkañców. Chce
tym samym sp³aciæ d³ug z cza-
sów, kiedy mia³ mocno pod
górkê, a mia³…

Z prezesa na bezrobotnego

Po ukoñczeniu studiów na
Akademii Rolniczej w Poznaniu
w wieku zaledwie 24 lat przy-
st¹pi³ do konkursu i choæ nie na-
le¿a³ do PZPR zosta³ prezesem
zarz¹du Spó³dzielni Zaopatrze-
nia i Zbytu w okolicach Zielonej
Góry. 

- To by³o naprawdê du¿e
przedsiêbiorstwo, które zajmo-
wa³o siê produkcj¹, us³ugami,
handlem, gastronomi¹, - wspo-
mina. - Kiedy nasta³a Solidar-
noœæ nie potrafi³em dalej uda-
waæ, ¿e gospodarka socjalis-
tyczna jest racjonalna. Dla mnie
ona by³a przegrana i nie pod-
porz¹dkowa³em siê w³adzy
dzia³aczy partyjnych, czego
konsekwencj¹ by³o zdjêcie mnie
ze stanowiska dekretem stanu
wojennego. To by³o gorsze ni¿
wiêzienie, gdy¿ otrzyma³em wil-
czy bilet na ka¿d¹ praktycznie
pracê. Powiedziano mi, ¿e
mogê byæ co najwy¿ej pala-
czem w kot³owni - dodaje. 

Przez blisko rok bezrobotny
szuka³ pracy, ale nikt nie chcia³
go zatrudniæ. ¯ona by³a w ci¹¿y,

potem na œwiat przyszed³ syn
Jacek. Pozbawieni pracy i
mieszkania musieli wyje¿d¿aæ.
Wybrali Gorzów Wlkp.
Zapo¿yczyli siê, ¿eby kupiæ
mieszkanie, przetrwaæ i roz-
pocz¹æ od nowa swoje ¿ycie.
Nie chcia³ siê poddaæ, skoñczy³
drugie studia na Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu, kurs
bieg³ych ksiêgowych, a na
wszelki wypadek nauczy³ siê
spawania i œlusarstwa, zdoby³
kwalifikacje z³otnika, a z bratem
Zdzis³awem, dzia³aczem go-
rzowskiej opozycji, za³o¿yli w
K³odawie wytwórniê garnków-
sokowników. Jest wdziêczny
osobie, która mu wtedy po-
mog³a. - To by³ porz¹dny
cz³owiek, niedawno zmar³ w
wieku 100 lat - stwierdza pan

Augustyn, który dziêki jego po-
mocy móg³ kupiæ nieu¿ywany
ma³y kiosk na rogu ulic Mieszka
I i S³owackiego. I taki by³ po-
cz¹tek jednej z bardziej zna-
nych obecnie gorzowskich firm -
Przedsiêbiorstwo Handlowo-
Produkcyjne ,,Metalplast-Meb-
lopol”.

- To by³ strza³ w dziesi¹tkê -
opowiada pan Augustyn. - Wia-
domo, na rynku nie by³o towa-
rów, potrzeby ludzi by³y ogrom-
ne, a ja przyj¹³em zasadê, ¿e
bêdê sprzedawa³ wszystko, cze-
go potrzebuj¹ klienci. Poza
spo¿ywk¹, bo ku temu nie by³o
warunków, handlowa³em g³ównie
artyku³ami przemys³owymi, gos-
podarstwa domowego, upomin-
kami i pami¹tkami. Pierwsz¹ za-
sad¹ handlu jest to, ¿e masz

sprzedawaæ to, co ludzie chc¹
kupiæ, a nie to co, ci siê podoba
- akcentuje.

Oskarżony o paserstwo

Augustyn Wiernicki nie kryje,
¿e za jego sukcesem sta³y rów-
nie¿ inne problemy tamtych
czasów. Sklepy by³y puste, per-
sonel najczêœciej przez osiem
godzin dziennie nie musia³ na-
wet wstawaæ z wygodnych krze-
se³ek, bo na pó³kach zalega³ tyl-
ko kurz. - Ja zaœ mia³em wiedzê
o producentach w ca³ej Polsce
dziêki wczeœniejszej pracy w
handlu i wiedzia³em, jak dzia³aæ,
¿eby zdobyæ towar. Praca by³a
bardzo ciê¿ka. ¯ona sta³a za
lad¹, ja jeŸdzi³em po towar, a w
domu malutkim dzieckiem zaj-
mowa³a siê niania. Gdybym
mia³ opowiedzieæ o tych cza-
sach, to wola³bym ju¿ napisaæ
ksi¹¿kê. I by³aby ona sporych
rozmiarów - przyznaje i mówi
wprost, ¿e bez poœwiêcenia,
szczególnie ¿ony, bez wysi³ku i
pracy ponad si³y, biznesu nie
da³oby siê zrobiæ.

Lata mija³y, firma ros³a w si³ê.
Pan Augustyn przyznaje, ¿e nie
móg³ za bardzo rzucaæ siê w
oczy. By³ ci¹gle kontrolowany i
sprawdzany. Pewnego dnia do-
puszczono siê nawet prowoka-
cji. Jak opowiada, przyszed³ do
niego m³ody cz³owiek z proœb¹,
¿eby odkupi³ od niego kalkula-
tor, bo nie mia³ na jedzenie.

- Zna³em ju¿ biedê, dlatego
da³em mu wiêcej pieniêdzy ni¿
by³ wart ten kalkulator z myœl¹
tylko, ¿eby mu pomóc. Pó³ go-
dziny póŸniej przyjecha³a mili-
cja, zaplombowa³a mi sklep,
wsadzi³a do radiowozu i
oskar¿y³a o paserstwo. Okaza³o

siê, ¿e by³ to syn jednego z
wa¿nych urzêdników w Gorzo-
wie i mia³ za zadanie zrobiæ pro-
wokacjê. Pomóg³ mi znany go-
rzowski adwokat, wtedy
dzia³acz gorzowskiej opozycji.
Nawet firmê zarejestrowaliœmy
na ¿onê, i tak ju¿ zosta³o- krêci
g³ow¹.

W obawie, ¿e jest szczególnie
pilnowany w Gorzowie przez
tzw. nieznanych osobników,
uzna³, ¿e zacznie… inwestowaæ
poza naszym miastem. I zacz¹³.
W 1988 roku pojawi³a siê usta-
wa o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej, która pobudzi³a
drobn¹ przedsiêbiorczoœæ. - Po-
lacy to mrówki, s¹ nauczeni pra-
cowaæ, ale trzeba daæ im warun-
ki i szansê. I tak¹ szansê pod
przymusem dali komuniœci za
czasów ministra M. Wilczka -
przypomina, ¿e nast¹pi³a eks-
plozja rozwoju drobnej wytwór-
czoœci, a powstaj¹ca dla niego
konkurencja nie stanowi³a pro-
blemu, bo zaraz zaczêli powsta-
waæ producenci, rozwija³o siê
rzemios³o.

- Za tym uruchomi³a siê ca³a
kooperacja, wszystkie tryby w
gospodarce zaczê³y siê za-
zêbiaæ. Mo¿na wiele krytycz-
nych s³ów wypowiadaæ na temat
gospodarki w PRL-u, ale o jed-
no dbano - o du¿e przedsiêbior-
stwa i fabryki. Nikt wtedy du¿ych
zak³adów nie likwidowa³, tylko
budowa³, choæ ta ekonomia by³a
marna. Przyszed³ Leszek Balce-
rowicz kierowany przez Jeffreya
Sachsa ze swoim planem szo-
kowych zmian i co ja zrobi³em
pewnej nocy? Zdecydowa³em o
likwidacji prawie 60 swoich
ma³ych sklepików od Kotliny
K³odzkiej po Œwinoujœcie, tylko

po to, ¿eby kapita³ skoncentro-
waæ, uciec przed inflacj¹ i
pu³apk¹ zad³u¿enia. To firmê
uratowa³o.

Klient kupuje u zwycięzcy

Zdaniem Augustyna Wiernic-
kiego b³¹d planu Balcerowicza
by³ prosty: zamiast wszystko
niszczyæ, nale¿a³o to, co pa-
ñstwowe zrestrukturyzowaæ lub
sprywatyzowaæ, spó³dzielcze
umocniæ, uw³aszczyæ pracow-
ników i daæ szansê rodzimemu
przemys³owi. - Przecie¿ mieli-
œmy gotowe koncerny, a ma³e
sklepiki nale¿a³o zamieniæ na
du¿e markety, nie trzeba by³o
tego dorobku ca³ego pokolenia
niszczyæ, ale go uzdrowiæ. Ot,
ca³a filozofia gospodarcza, tak
zrobili Niemcy - przekonuje.
Zwraca uwagê, ¿e gdyby za
czasów Balcerowicza nie
skoncentrowa³ kapita³u i nie
postawi³ na siln¹ kapita³owo
firmê w Gorzowie, wszystkie
jego sklepy wczeœniej czy pó-
Ÿniej zosta³yby wyparte przez
zachodnie hipermarkety. Tych,
co tego nie wziêli pod uwagê,
ju¿ na rynku nie ma - mówi z
ubolewaniem.

- Rynek wymusi³ specjalizowa-
nie siê w okreœlonych bran¿ach.
Nie sz³o ju¿ handlowaæ myd³em
i powid³em. Dlatego wraz z kil-
koma kolegami z innych bran¿
zastanawialiœmy siê, co zrobiæ,
¿eby nie daæ siê wypchn¹æ z
gorzowskiego rynku. I tak
umownie podzieliliœmy siê ryn-
kiem. Jeden poszed³ w kierunku
budownictwa, inny sprzêtu gos-
podarstwa domowego, a ja w
drobn¹ bran¿ê metalow¹, ale na
du¿¹ skalê - przypomina.

Od roku 2000 na rynku za-
czê³y pojawiaæ siê na masow¹
skalê zagraniczne markety. Me-
talplast musia³ podj¹æ strate-
giczne decyzje. Postawi³ na
mocn¹ dywersyfikacjê asorty-
mentu. Wszed³ w sieæ dystrybu-
cji metaloplastyki ogrodzenio-
wej, automatyki do bram, po-
szerzy³ ofertê dzia³u narzêdzi,
artyku³ów z³¹cznych, systemów
balustrad i porêczy, rozbudo-
wuj¹c kolekcjê zamków, kla-
mek, okuæ budowlanych, a
tak¿e akcesoriów meblowych. 

- Rozwój biznesu polega na
ci¹g³ej analizie makroekonomii
- t³umaczy nasz rozmówca. -
Kto tego nie rozumie, nigdy nie
rozwinie dzia³alnoœci mikro. Do
Polski zaczê³y wchodziæ marke-
ty w ró¿nych bran¿ach z sze-
rok¹ ofert¹. ¯eby im dorównaæ,
musia³em zrobiæ to samo. W
handlu jest takie psychologicz-
ne prawo, które mówi, ¿e klient
kupuje u zwyciêzcy. ¯eby za-
chêciæ klienta do przyjœcia, trze-
ba byæ na rynku w grupie naj-
lepszych, najsilniejszym w okre-
œlonej bran¿y. Musia³em j¹
rozszerzyæ, by nie staæ siê
ma³ym sklepikiem do likwidacji-
wyjaœnia.

Nie wolno łakomić się nagle na coś parę groszy tańszego
Tych, co nie wziêli pod uwagê nap³ywaj¹cej konkurencji ju¿ na rynku nie ma.

Augustyn Wiernicki zbudował Metalplast zaczynając od zera. Na państwową posadę nie mógł bowiem liczyć.
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Tu można kupić narzędzia, akcesoria i wszystko, co potrzeba do budowy, remontu, czy majsterkowania.
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Augustyn Wiernicki nie ukry-
wa, ¿e jego zainteresowanie to
wiedza ekonomiczna. Lubuje
siê w tym, ma bardzo bogaty
zbiór biblioteczny na ten temat,
teoretyczn¹ i praktyczn¹ wiedzê
i zawsze jest gotowy ni¹ siê
dzieliæ. Zw³aszcza w interesie
ukochanego Gorzowa.

- ¯eby byæ silnym na rynku,
trzeba mieæ kapita³, oczywiœcie
niezad³u¿ony i nie obci¹¿ony
dodatkowym kosztem kredytu.
Ca³e ¿ycie ¿yjê skromnie, mo¿e
dlatego, ¿e znam i wiem, co to
jest bezrobocie i niedostatek, i
dziêki temu potrafi³em
oszczêdzaæ, przeciwstawiaj¹c
nasz rodzinny kapita³ konkuren-
cji w chwili, kiedy zaczê³a poja-
wia siê na lokalnym rynku - wy-
jaœnia.

Ciągnie zaprzęg, reszta się
wlecze

Obecnie gorzowski Metalplast
jest najsilniejsz¹ w regionie
firm¹ w swojej bran¿y. Firmê,
maj¹c¹ swoje miejsce przy za-
cisznej ul. Garbary, wyró¿nia
bardzo bogata oferta 25 tysiêcy
produktów i stale poszerzany
asortyment. - Nie znaczy, ¿e
mamy wszystko, bo podobne
sklepy w krajach zachodnich
maj¹ nawet 60 tysiêcy. U nas
wiêkszy asortyment maj¹ du¿e
markety, ale one maj¹ du¿o in-
nych bran¿. W metalowej mamy
najbogatszy asortyment i do te-
go w wiêkszoœci tañszy, bo w
tym siê specjalizujemy - zazna-
cza i zwraca uwagê, ¿e aby ist-
nieæ na rynku, trzeba byæ w
wiod¹cej grupie. 

- Na takim rynku, jak gorzow-
ski w ka¿dej bran¿y ci¹gn¹ tylko
trzy, cztery konie. Reszta siê
wlecze. To jak z zaprzêgiem.
Wiêcej koni nie pojedzie.
Wszystkie mniejsze firmy w da-
nej bran¿y dzia³aj¹ na granicy
wegetacji. Takie jest smutne i
bezwzglêdne prawo rynku,
szczególnie widoczne w na-

szym mieœcie, gdzie rynek jest
biedny, s³abo rozwiniêty - pod-
kreœla.

Augustyn Wiernicki, buduj¹c
razem z rodzin¹ firmê, zawsze
stawia³ i czyni to do dzisiaj na
wspó³pracê z polskimi produ-
centami. Ponad 70 procent ofe-
rowanych przez Metalplast pro-
duktów pochodzi z polskich firm.
Z zagranicy sprowadzanych jest
tylko 30 procent i s¹ to naj-
czêœciej towary, których w na-
szym kraju nie ma. W sumie jest
kilkudziesiêciu strategicznych
partnerów i wielu mniejszych. -
Chcia³bym mieæ 100 procent
polskiego towaru, ale bardzo od-
czuwamy dzia³ania wynisz-
czaj¹ce polski przemys³ od cza-
su wprowadzenia transformacji
gospodarczej. W biznesie funk-
cjonuje tak zwany efekt skali,
czyli wygrywa ten, kto produkuje
du¿e partie towarów, bo to po-
zwala na zminimalizowanie
kosztów jednostkowych. Te
dawne polskie zak³ady mog³y
siê przekszta³ciæ, przestawiæ na
tak¹ produkcjê. Powsta³e w ich
miejsce mniejsze firmy zaczê³y
produkowaæ ma³o i przez to dro-
go, w dodatku nie mia³y gdzie
sprzedawaæ i nie by³o znik¹d po-
mocy. W wiêkszoœci przegra³y z
europejsk¹ konkurencj¹ pozos-
tawione same sobie - t³umaczy.

Metalplast wspó³pracuje z fir-
mami w³oskimi, czeskimi, au-
striackimi, holenderskimi oraz
chiñskimi. Z niektórymi ta
wspó³praca uk³ada siê na ta-
kim poziomie najwy¿szego
zaufania, ¿e nie s¹ ju¿ nawet
podpisywane umowy, a trans-
akcje za³atwia siê na telefon.
Pan Augustyn bardzo wysoko
ocenia wspó³pracê z chiñski-
mi partnerami, gdzie firma ma
swojego przedstawiciela.
Ubolewa jedynie, ¿e Polska
jako kraj nie potrafi³a zdobyæ
tamtego rynku, przez co notu-
jemy wysoki import i niski eks-
port. 

Zagraniczne banki nie
pomogą, a polskich brak

- Mo¿e coœ siê zmieni w chwili
szerszego otwarcia jedwabnego
szlaku. Na razie cieszymy siê z
po³¹czenia kolejowego pomi-
êdzy Polsk¹ i Chinami, które
dzia³a od blisko trzech lat. Tras¹
licz¹c¹ prawie 10 tysiêcy kilo-
metrów je¿d¿¹ poci¹gi towaro-
we, co jest znakiem, ¿e ta
wspó³praca bêdzie siê rozsze-
rza³a. Ca³y czas powtarzam, ¿e
polska gospodarka ma nadal
szansê na szybkie odrodzenie,
je¿eli zaczniemy realizowaæ
przedstawiony niedawno plan
Morawieckiego. To jest realny
plan, jak kiedyœ Erharda w Nie-
mczech czy Kwiatkowskiego w
okresie miêdzywojennej Polski.
Potrzebny jest w³aœciwy klimat
do jego realizacji, a nie te co-
dzienne wojenki polsko-polskie.
Mamy niestety upolitycznione
myœlenie i przez to nie mo¿emy
ruszyæ z miejsca, a œwiat nam
ucieka - twierdzi i podaje
przyk³ady. Jednym z nich jest
brak du¿ego lokalnego biznesu.
Nie rozumie na przyk³ad, dla-
czego w Gorzowie lub okolicach
nie ma du¿ej firmy produkuj¹cej
meble? - Kiedyœ mieliœmy, dzi-
siaj nie mamy, a wszystkim nam
meble dalej s¹ potrzebne do
¿ycia - krêci g³ow¹.

Innym przyk³adem s¹ banki.
Mówi, ¿e naturaln¹ potrzeb¹
ka¿dej rozwijaj¹cej siê firmy jest
kapita³ rozwojowy. I ju¿ dawno
chêtnie by poszed³ w kierunku
budowy sieci Metalplastów, ale
strach wzi¹æ kredyt na 20 lat, by
nie skoñczyæ jak frankowicze.
Przecie¿ ten zagraniczny ³atwiej
wspiera w³asny narodowy biz-
nes, nie polski. - To jest najwiêk-
sza bol¹czka polskiej gospodar-
ki - przyznaje.

Zapytany o Ÿród³a sukcesu ro-
dzinnej firmy, pan Augustyn bez
zastanowienia twierdzi, ¿e tkwi
ona w kilku czynnikach. Pierw-

szy to oczywiœcie oszczêdzanie
i budowanie kapita³u firmy, na-
stêpny to kapita³ ludzki, trzeci to
wiedza i umiejêtnoœæ obserwacji
makroekonomii, aby wnioski
prze³o¿yæ na mikroekonomiê
przedsiêbiorstwa. Od tego, jak¹
koniunkturê nakrêca rz¹d za-
le¿y, jakie dzia³ania podejmowa-
ne s¹ w firmie, gminie, mieœcie. 

- Podam przyk³ad. Jak s³yszê,
¿e w Szczecinie ma rozwijaæ siê
przemys³ stoczniowy, a w Byd-
goszczy tramwajowy, to ju¿ siê z
synem zastanawiamy, czy cze-
goœ nie bêdzie trzeba zacz¹æ
sprowadzaæ, ¿eby wejœæ do
wspó³pracy kooperacyjnej? Nie-
ch to bêdzie przys³owiowa
podk³adka, ale w ten sposób to
wszystko dzia³a. Jak czujesz
makroekonomiê, ³atwiej jest ci
prowadziæ mikroekonomiê na
w³asnym podwórku. I rzecz naj-
wa¿niejsza, za³oga. Posiadamy
wykwalifikowan¹ kadrê o wielo-
letnim doœwiadczeniu, której za-
daniem nie jest tylko sprzeda¿,
ale profesjonalne doradztwo w

zakresie oferowanego asorty-
mentu. To s¹ wspaniali ludzie,
pracuj¹ z nami po kilkanaœcie
lat, a niektórzy od pocz¹tku fir-
my, ka¿dy dba o firmê jak o
w³asn¹, a my na miarê mo¿liwo-
œci dbamy o nich - t³umaczy.

W ci¹gu swojej ponad 30-let-
niej dzia³alnoœci Metalplast-
Meblopol sta³ siê rozpozna-
waln¹ mark¹ ³¹cz¹c¹ w sobie
takie cechy, jak niezawod-
noœæ, jakoœæ i doœwiadczenie.
Obecnie dyrektorem Metal-
plastu jest syn pana Augusty-
na, Jacek Wiernicki, który ju¿
wiele nowoœci do firmy wpro-
wadzi³. Ojciec zaœ zosta³ pre-
zesem rady nadzorczej. ¯ona
Zofia Wiernicka odpowiada za
prawid³owe prowadzenie fi-
nansów firmy, a synowa Ag-
nieszka prowadzi kadry, mar-
keting i wspó³pracê zagra-
niczn¹. Mamy dobrych
kierowników dzia³ów i g³ówn¹
ksiêgow¹. Nie zapomnê nigdy
o ogromnym wysi³ku w budowê
i rozwój, a teraz w bie¿¹c¹

dzia³alnoœci ze strony mojej
¿ony Zofii - mówi pan Augustyn.
Znany jednak ze skromnoœci na
koniec naszej rozmowy za-
uwa¿a jeszcze jedn¹ charakte-
rystyczn¹ rzecz.

- Je¿eli ktoœ dzisiaj próbuje
znaleŸæ siê na rynku, niech pa-
miêta o naczelnej zasadzie ku-
pieckiej i producenckiej. T¹ za-
sad¹ jest uczciwoœæ, sta³oœæ i
trwa³oœæ wspó³pracy. Dlatego
nie wolno, ot tak, pozostawiaæ
sprawdzonego partnera hand-
lowego tylko dlatego, ¿e nagle
pojawi siê ktoœ inny, kto obni¿y
trochê cenê towaru. Trwa³a
dzia³alnoœæ firmy, to trwa³a
wspó³praca i nie wolno
po³akomiæ siê nagle na coœ o
parê groszy tañszego. Klient
chce mieæ dobr¹ us³ugê,
uczciwego i zaufanego do-
stawcê. Gdybyœmy zaczêli
uprawiaæ jak¹œ handlowo-pro-
dukcyjn¹ partyzantkê z myœl¹
tylko o sobie, to dzisiaj by nas
ju¿ nie by³o - koñczy.

ROBERT BOROWY
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Nie wolno łakomić się nagle na coś parę groszy tańszego
Tych, co nie wziêli pod uwagê nap³ywaj¹cej konkurencji ju¿ na rynku nie ma.

Dziś Metalplast  oferuje 25 tysięcy produktów i stale poszerza asortyment.
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W Metalplaście zaopatruje się rzemieślnicy, firmy usługowe, jak i zwykli mieszkańcy. 
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W branży metalowej Metalplast znakomicie radzi sobie na rynku i stale się rozwija.
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Zamaszysta spódnica,
z³ote kolczyki w uszach,
chustka na g³owie, bo z tych
starszych, a nawet najstar-
szych jest. Sprawiedliwa
wœród Narodów Œwiata,
jeszcze bez dyplomu z Yad
Vaszem, ale kto wie, mo¿e
za chwilê?

Alfreda Markowska, polska
Cyganka, nazywana romsk¹
Sendlerow¹, jest ju¿ na tyle
wiekowa i chora, ¿e nie wy-
chodzi nigdzie. Mieszka z ro-
dzin¹, która siê ni¹ opiekuje,
w okolicach gorzowskiego
Kwadratu, przy ulicy
D¹browskiego. A gorzowia-
nie nadal w s³abym stopniu
wiedz¹, ¿e wœród nich
mieszka ktoœ, kto powinien
mieæ w³asne drzewko i tab-
liczkê w Instytucie Yad Va-
szem w Jerozolimie oraz
medal i do tego legitymacjê z
jednym z najbardziej god-
nych tytu³ów œwiata - Spra-
wiedliwy wœród Narodów
Œwiata.

- Babcia Noñcia ju¿ nieste-
ty nie jest w stanie spotykaæ
siê z kimœ innym - mówi¹
romscy i polscy przyjaciele
tej niezwyk³ej kobiety. Przez
lata nikt z nas i nie tylko nas
nie wiedzia³ o tym, co Alfre-
da Markowska, zwana piesz-
czotliwie przez rodzinê i zna-
jomych Babci¹ Noñci¹, zro-
bi³a podczas II wojny
œwiatowej. Trzeba¿ by³o a¿
wielkiej fety w Belwederze,
abyœmy us³yszeli, ale czy
zrozumieliœmy i przyjêliœmy
do wiadomoœci, to inna
rzecz. 

Bo oto w 2006 roku, za bo-
haterstwo i niezwyk³¹ od-
wagê, za szczególne zas³ugi
w ratowaniu ¿ycia ludzkiego
prezydent Lech Kaczyñski
odznaczy³ j¹ Krzy¿em Ko-
mandorskim z Gwiazd¹ Or-
deru Odrodzenia Polski. W
chwili uroczystoœci w Belwe-
derze udzia³ wziêli miêdzy
innymi przedstawiciele am-
basad Izraela, Niemiec i
USA. Gra³ cygañski zespó³
„Janio Band” z Gorzowa.
S³ychaæ by³o romskie s³owa
„Phuri daj!”, co wœród Cyga-
nów jest wyrazem
najwy¿szego ho³du.

To się nie zdarza

Ten krzy¿, to odznaczenie
dla Cyganki, Romki miesz-
kaj¹cej w Gorzowie, by³
czymœ niezwyk³ym. Cyganie

- wyrazista mniejszoœæ naro-
dowa osiad³a w Gorzowie od
pocz¹tku lat 50. XX wieku,
ale ci¹gle na uboczu. Przez
w³asne prawo plemienne,
przez obyczaj, który im na-
kazuje nie mówiæ za wiele,
przez doœwiadczenie w kon-
taktach z nie-Cyganami, z
gadziami (jakie podobie-
ñstwo fonetyczne z gadem -
autorka) ca³y czas na w³asne
¿yczenie i ze wzglêdu na tê
tradycjê wyobcowani, tajem-
niczy, intryguj¹cy. I tu nagle
po Papuszy - wielkiej poetce,
oto znów kolejna kobieta, o
której mówi¹, pisz¹ i w tele-
wizji pokazuj¹. W³aœnie ko-
bieta, silna, odwa¿na, która
ratowa³a œwiaty. 

Mo¿e dlatego w³aœnie nie-
chêtnie o tym mówili zarów-
no ona sama, jak i
wspó³ziomkowie. Ale historii
tej niezwyk³ej kobiety nie
da³o siê utrzymaæ w tajemni-
cy. 

Zabili jej rodzinę

S³ówko o Nonci. Alfreda
Markowska urodzi³a siê, jak
sama mówi, 10 maja 1926 w
okolicach Stanis³awowa w
wêdrownym cygañskim ta-
borze. Jej ojciec Jan zajmo-
wa³ siê hodowl¹ i handlem

koñmi, mama Adela z domu
Chojnacka tradycyjnie zaj-
mowa³ siê domem i wró¿y³a.
W 1939 pocz¹tek wojny za-
sta³ jej tabor we Lwowie. W
1941 w okolicach Bia³ej Pod-
laskiej Niemcy zabili ca³¹ jej
rodzinê, w tym rodziców i ro-
dzeñstwo. 

A by³o tak. Noñcia posz³a
do wsi powró¿yæ, coœ zdobyæ
do jedzenia. Trochê to
trwa³o, ale kiedy wróci³a, to
ju¿ nie by³o do czego wra-

caæ. Ca³y tabor, doroœli i
dzieci, ich nie by³o. Faszyœci
zabili wszystkich. Nikomu
Noñcia nie powiedzia³a, co
wtedy czu³a. Mo¿na siê do-
myœliæ, ale na tak¹ figurê my-
œlow¹ mo¿e siê pokusiæ ktoœ,
kto straci³ najbli¿szych. No-
ñcia siê nie podda³a ¿alowi,
strasznym myœlom. Odesz³a
stamt¹d.

Uda³o jej siê dostaæ do
Rozwadowa, gdzie w 1942
wysz³a za m¹¿. Wkrótce
ma³¿onkowie zostali osadze-

ni w getcie w Lublinie, potem
zostali przewiezieni do £odzi
i Be³¿ca, sk¹d uciekli do
Rozwadowa. Alfreda Mar-
kowska zatrudni³a siê w ko-
lejnictwie. Zyska³a zaœwiad-
czenie o pracy chroni¹cej j¹
przed ³apankami. 

Dzieci ratować było trzeba

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

Noñcia stale widzia³a w
tym Rozwadowie poci¹gi
jad¹ce do Auschwitz. Na po-
stojach, gdy wagony
„sprz¹tano”, czyli oczyszcza-
no z cia³ tych, którzy makab-
rycznej podró¿y nie prze¿yli,
Noñcia wynosi³a z nich dzie-
ci. Po jakimœ czasie ludzie
wiedzieli, ¿e jest Cyganka,
której chyba ¿ycie nie jest
mi³e, bo ratuje. Bo i ratowa³a.
Szukali jej, a ona mimo
gro¿¹cej kary œmierci, cho-
æby za pochodzenie, trans-
portowa³a dzieci pod spód-
nic¹ do przygotowanych
wczeœniej specjalnych kryjó-
wek. Czasem - jak wspomi-
na jeden z ocalonych - cho-
wa³a siê z nimi pod
poci¹giem, uciekaj¹c

stamt¹d w ostatniej chwili.
Po udanej akcji za³atwia³a im
fa³szywe dokumenty. 

To w³aœnie wówczas urato-
wa³a ¿ycie zmar³emu nie-
dawno Karolowi Parno Gierli-
ñskimu, który pochodzi³ z
Sinti, rzeŸbiarzowi, pisarzo-
wi, poecie, póŸniej wysokie-
mu dzia³aczowi romskiemu.
On o Babci Noñci mówi³ -
Urodzi³a mnie po raz drugi. I
dodawa³, ¿e gdyby nie ona,
to kto wie, co by by³o. Skoja-
rzenie jest proste - poci¹g,
obóz, wielkiej piece, ma³e
dziecko, koszmar. 

Wœród uratowanych byli
tak¿e rodzice Romana Choj-
nackiego, prezesa Zwi¹zku
Romów w Polsce w Szcze-
cinku.

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

Powojenna rzeczywistość

Heroiczne zachowanie Al-
fredy Markowskiej w ¿aden
sposób nie prze³o¿y³o siê na
³atwe ¿ycie po II wojnie. Bo
Cyganom z regu³y ³atwo nie
by³o. Przeganiani z k¹ta w
k¹t, przymusowo osiedleni w

po³owie lat 60. XX wieku,
ci¹gle borykali siê z niezro-
zumieniem, wyobcowaniem,
nawet potêpieniem ich stylu
¿ycia. Trzeba powiedzieæ, ¿e
wynika³o to z dwóch przy-
czyn. Oni sami nie chcieli za
bardzo o sobie mówiæ i nie-
koniecznie chêtnie, a wrêcz
niechêtnie poddawali siê
nowym prawom. A z drugiej
strony pokutowa³o to okrop-
ne mniemanie o tym, ¿e
Cyganie, to… I ¿adnej ze
stron, a ju¿ najbardziej tej
oficjalnej, nie zale¿a³o,
¿eby myœlenie o Cyganach,
Romach, jak chc¹ popraw-
noœciowcy, zmieniæ. No i w
takich okolicznoœciach Bab-
cia Noñcia zamieszka³a w
Gorzowie. 

Nikt przez bardzo d³ugo
nie rozpozna³ tego heroicz-
nego czynu, jakiego doko-
na³a Noñcia. Kiedyœ, przy
okazji cygañskich œwi¹t Le-
szek Boñczuk powiedzia³
takie s³owa - A kto by siê
tam tak naprawdê nad Cy-
ganami pochyla³. Oni tylko
problematyczni s¹, a nikt
nie zadaje sobie trudu, aby
ich zrozumieæ. 

I tu ma racjê, ten œwiat³y
emerytowany ju¿ urzêdnik.
Rzadko komu chce siê po-
chyliæ i zrozumieæ. Jemu i
kilku innym te¿ siê chcia³o i
dlatego pani Alfreda Mar-
kowska zosta³a odznaczona
wysokim polskim medalem.
Szkoda, ¿e tak póŸno i bez
dalszej os³ony socjalnej. Bo
dziœ mocno niedo³ê¿n¹
matk¹ zajmuje siê jej córka.
A potrzeby s¹ du¿e…

Cyganie chc¹ pomnika.
Ale na trzeba trochê pocze-
kaæ, ¿yje wszak¿e, ¿ywym
siê pomników nie stawia,
chyba ¿e drzewko w Insty-
tucie Yad Vaszem i etykieta
z zaszczytnym tytu³em
Sprawiedliwy wœród Naro-
dów Œwiata, bo kto, jak kto,
ale Babcia Noñcia, pani Al-
freda Markowska, wielka
kobieta na ten akurat za-
szczyt stokrotnie zas³u¿y³a.
A w naszym mieœcie nie-
wielu jest takich, co na ten
zaszczyt rzeczywiœcie
zas³u¿yli. I nawet jeœli pani
Alfredzie Markowskiej In-
stytut Yad Vaszem tytu³u
nie przyzna, to myœlê, ¿e
my, mieszkañcy Gorzowa
sami go nadamy. 

RENATA OCHWAT

Nie poddała się żalowi
i strasznym myślom
Jeszcze jak mog³a chodziæ, to wygl¹da³a jak wszystkie romskie kobiety w Gorzowie. 

Z archiwum rodzinnego: Alfreda Markowska z wnukiem.
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

Chowa³a siê z dzieæmi
pod poci¹giem, 

uciekaj¹c stamt¹d 
w ostatniej chwili.
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Wspina³ siê w Tatrach.
Uwielbia³ Indie. To, ¿e nie
wróci³ do dziœ pozostaje
otwartym pytaniem - jak to
siê sta³o?

- To taka niedokoñczona
sprawa. Cz³owiek znikn¹³ i
nie wiadomo, co siê z nim
sta³o. Ci, co maj¹ wyobra-
Ÿniê, wierz¹, ¿e mo¿e gdzieœ
tam ¿yje innym ¿yciem. A ci
bez myœl¹, ¿e le¿y gdzieœ
tam i byæ mo¿e kiedyœ ktoœ
odnajdzie cia³o, ale czy uda
siê je zidentyfikowaæ? - mówi
Ewa Kudelska-Merc, ¿ona
Tadeusza Kudelskiego, jedy-
nego jak do tej pory gorzo-
wianina, który wszed³ na
Dach Œwiata. 

18 maja 1999 roku wraz z
Ryszardem Paw³owskim i
Jackiem Mase³ko stan¹³ na
najwy¿szej górze œwiata. Ja-
ko jedyny z tej trójki nie
zszed³ do bazy. Cia³a jakiœ
czas szukali Szerpowie, ale
nie znaleŸli nic. Wszyscy,
którzy znali Tadeusza Kudel-
skiego, do dziœ zadaj¹ sobie
pytanie, co siê sta³o tak na-
prawdê, bo przecie¿ by³ w
znakomitej kondycji, by³ ab-
solutnie œwietnie przygoto-
wany.

Z koleżeńskiej namowy

Tadeusz Kudelski urodzi³
siê 3 lipca 1954 r. we wsi
BrzeŸnica pod Œwiebodzi-
nem, ale jak opowiada jego
¿ona, rodzina bardzo szybko
przenios³a siê do podgo-
rzowskiego Lubna. Tu jego
ojciec zosta³ kierownikiem
PGR a Tadeusz uczy³ siê w
miejscowej podstawówce i
broi³ z kolegami. Potem uczy³
siê w II Liceum Ogólnoksz-
ta³c¹cym. W tamtych cza-
sach nic nie zapowiada³o, ¿e
poci¹gn¹ go i zatrzymaj¹ gó-
ry.

Dopiero na studiach w go-
rzowskim wydziale pozna-
ñskiej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego pozna³ po-
chodz¹cego z Poznania
studenta Marka Paszkow-
skiego i to w³aœnie on poka-
za³ Kudelskiemu œwiat gór. 

Zaczyna³ jak wiêkszoœæ,
czyli w Sokolikach w Ruda-
wach Janowickich ko³o Jele-
niej Góry. Tu zacz¹³ pozna-
waæ alpinistyczny œwiatek,
góry poci¹ga³y go coraz
mocniej. Na tyle mocno, aby
wst¹piæ do Akademickiego
Klubu Alpinistycznego oraz
Klubu Wysokogórskiego w
Poznaniu.

W 1978 roku pierwszy raz
pojecha³ w Tatry i natych-
miast da³ siê poznaæ jako
osobowoœæ. Mówi¹c jêzy-

kiem œrodowiska alpinistycz-
nego, „robi³” bardzo trudne
drogi, takie, które zaskarbi³y
mu szacunek w³aœnie w tym
œrodowisku. 

Z miłości do Andów

W 1980 roku Kudelski po-
jecha³ pierwszy raz w Hi-
malaje. Ale Góry
Najwy¿sze jednak go nie
przytrzyma³y. Rok póŸniej
pojecha³ w Andy i jak mó-
wi¹ znajomi, tam w³aœnie
odnalaz³ œwiat, który go za-
fascynowa³. - Potrafi³ z eks-
presj¹ i bardzo plastycznie
opowiadaæ o tym, co mu siê
przydarza³o - mówi Dorota
Fr¹tczak, gorzowska dzien-
nikarka, która dla nie-
istniej¹cego ju¿ „Kuriera
Gorzowskiego” przeprowa-
dzi³a z Tadeuszem Kudel-
skim wywiad rzekê. Zazna-
cza jednak, ¿e Tadeusz Ku-
delski nie mia³ zaufania do
dziennikarzy i wiele wody
musia³o w Warcie up³yn¹æ,
nim da³ siê namówiæ na roz-
mowê. 

Kudelski wróci³ do Meksy-
ku w 1983 roku.

Potem poci¹gnê³o go po-
nownie  w najwy¿sze góry,
bo w Himalaje pojecha³ w
1985 i dwa lata potem. 

Ale przysz³o kilka lat po-
czekaæ na kolejn¹ wy-
prawê. W 1995 roku Tade-
usz Kudelski ruszy³ wraz z
przyjació³mi Jerzym Sobo-
lewskim i Stanis³awem De-
jnowiczem do Afryki. Cel -
Kilimand¿aro i to na rowerze.
Mimo, ¿e w³aœciwie nie wol-
no by³o tego robiæ, on na
szczyt wjecha³. Rok póŸniej
zamierza³ wjechaæ rowerem
na Aconcaquê (6961 m
n.p.m.) - najwy¿szy szczyt

obu Ameryk. Prawie siê
uda³o, jednak na szczyt
wspi¹³ siê bez roweru.

Pięć na pięciolecie radia

Kolejny raz w Andy ruszy³
w 1998 roku, na wyprawê
nazwan¹ „Piêæ szczytów na
piêciolecie Radia Gorzów”.
Zabra³ na tê wyprawê tak¿e
¿onê Ewê. - By³am pod Co-
topaxi, to czynny wulkan, ale
wesz³am na wysokoœæ 5 tys.
m i prawie umar³am. To nie
dla mnie - wspomina Ewa
Kudelska-Merc. Opowiada,
¿e wyprawa by³a po³¹cze-
niem dwóch stylów chodze-
nia po górach - sportowego,
takiego, jaki uprawia³ Tade-
usz oraz turystycznego, czyli
takiego jaki uprawia znacz-
nie wiêcej ludzi. 

Rok póŸniej, na pocz¹tku
1999 Tadeusz Kudelski ru-
szy³ kolejny raz w Andy, tym
razem towarzyszy³ mu star-
szy syn Piotr, którego od
dzieciñstwa ojciec infekowa³
wysokimi górami. - No i zos-
ta³o mu do dziœ. Wspina siê
ca³y czas. A tamten czas
spêdzony tylko z ojcem
wspomina jako coœ bezcen-
nego i niezwyk³ego - opowia-
da Ewa Kudelska-Merc. 

W³aœnie ten wyjazd by³
przygotowaniem pod wio-
senn¹ wyprawê w Himalaje z
celem podstawowym - Mo-
unt Everest.

Czomolungma 
go zatrzymała

Na spotkanie z Dachem
Œwiata, nie pierwszy zreszt¹
raz, Tadeusz Kudelski wyru-
szy³ kilka dni przed Wielka-
noc¹. - Nie chcia³am, ¿eby
tam jecha³ - mówi Ewa Ku-
delska-Merc. 

Gorzowianie œledzili losy
wyprawy, któr¹ kierowa³ Ry-
szard Paw³owski, bardzo do-
œwiadczony himalaista. Trze-
cim w zespole by³ Jacek Ma-
se³ko. Paw³owski co jakiœ
czas podsy³a³ do kraju infor-
macje o wyprawie. Kiedy za-
powiedzia³ atak szczytowy,
ca³e gorzowskie œrodowisko
ludzi zwi¹zanych z górami
zacisnê³o palce. 

No i 18 maja 1999 roku
przysz³a d³ugo oczekiwana
informacja - wszyscy trzej
stanêli na Mount Everest. -
Sukces - cieszy³ siê alpinis-
tyczny Gorzów i bardzo licz-
na ekipa przyjació³ Tadeusza
Kudelskiego. A potem przy-
sz³a tragiczna wieœæ, ¿e je-
den z nich zosta³ na naj-
wy¿szej górze œwiata. Na
pocz¹tku nie by³o wiadomo,
który. Po kilku godzinach
okaza³o siê, ¿e Czomolun-
gma, góra gór, zatrzyma³a u
siebie w³aœnie Tadeusza Ku-
delskiego. 

We wspomnieniach Ry-
szarda Paw³owskiego
mo¿na przeczytaæ, ¿e akcja
powrotu do bazy odbywa³a
siê w koszmarnych warun-
kach. Tak opowiada o zej-
œciu „Na Drugim i Pierwszym
Uskoku, jakby progach sta-
nowi¹cych jedne z g³ównych
trudnoœci technicznych. Na
drodze wejœcia na Everest
od Prze³êczy Pó³nocnej by³y
liny porêczuj¹ce. Miêdzy ni-
mi, tam gdzie prawdopodob-
nie zgin¹³ Tadzio, sporadycz-
nie. Nie widzia³em, jak spa-
da³. Odleg³oœæ miêdzy nami
wynosi³a wtedy ok. 100 m w
pe³nym wystêpów i za³omów
terenie. Uwa¿am, ¿e by³ to
nieszczêœliwy wypadek, Ÿle
postawiony krok”. Szerpo-

wie, którzy wyruszyli na po-
szukiwanie zaginionego Ta-
deusza Kudelskiego, nie
znaleŸli nic.

Przyjaciele do dziœ siê za-
stanawiaj¹, jak to siê mog³o
wydarzyæ. Tadeusz Kudelski
by³ w optymalnym wieku, by³
znakomicie przygotowany,
po aklimatyzacji na wysoko-
œci w Andach. Ale nikt do tej
pory nie umie powiedzieæ, co
tam, w górze tak naprawdê
siê sta³o.

- Ewa, jego ¿ona, bardzo
d³ugo nie mog³a uwierzyæ, ¿e
Tadeusz zosta³ w Himala-
jach. Bardzo d³ugo nie mog³a
siê pogodziæ z t¹ wieœci¹.
Zreszt¹ jakiœ czas póŸniej w
koœciele przy ul. ¯eromskie-
go odby³o siê nabo¿eñstwo
w intencji Tadeusza Kudel-
skiego. Nie mo¿na go na-
zwaæ ¿a³obnym, bo rodzina
sobie tego nie ¿yczy³a. Przy-
jecha³ na nie Ryszard
Paw³owski, zreszt¹ przyje-
cha³o znacznie wiêcej ludzi -
wspomina Dorota Fr¹tczak.

Trzeba było wyroku sądu

W œrodowisku himalaistów
nie mówi siê, ¿e ktoœ zgin¹³
w górach, jeœli nie ma jego
cia³a. U¿ywa siê okreœlenia -
zagin¹³. Tak przez wiele lat
mówi³a mama Wandy Rut-
kiewicz, wybitnej polskiej hi-
malaistki, która zosta³a na
K2. Tak te¿ do tej pory mówi
Ewa Kudelska. W 2001 roku
jednak zosta³a przeprowa-
dzona rozprawa s¹dowa,
podczas której Tadeusz Ku-
delski zosta³ uznany za
zmar³ego. 

Na pamiêæ tragicznych wy-
darzeñ na cmentarzu w Lub-
nie ¿ona i synowie ustawili
pami¹tkowy obelisk w
kszta³cie zbli¿onym do bry³y
Mount Everestu. - Ufundo-
waliœmy te¿ tablicê ze sto-
sownym napisem, któr¹ w
Himalaje mia³ zawieŸæ Ry-
szard Paw³owski, ale nie
wiem, czy tak siê sta³o - mó-
wi ¿ona.

Fajny facet

Kiedy Tadeusz Kudelski nie
jeŸdzi³ w góry, to pracowa³ i
zajmowa³ siê rodzin¹. Swoj¹
przysz³¹ ¿onê Ewê pozna³,
kiedy ona by³a w ósmej kla-
sie podstawówki. - Razem
trenowaliœmy w Kolejowym
Klubie Sportowym Warta i
poznaliœmy siê na obozie
sportowym. Byliœmy razem
30 lat, z czego 22 w
ma³¿eñstwie - wspomina
Ewa Kudelska-Merc. 

Razem studiowali w AWF w
Gorzowie, ale Ewa jakoœ nie

podziela³a fascynacji gór-
skich najpierw ch³opaka a
potem mê¿a. - Uprawia³am
inne dyscypliny sportu, to
wystarczy³o - t³umaczy. 

Para pobra³a siê w 1977 ro-
ku i w tym samym urodzi³ siê
ich starszy syn Piotr. Rodzi-
na mieszka³a w wynajêtym
pokoju i jakoœ musia³a sobie
radziæ. 

Tadeusz po zakoñczonych
studiach pracowa³ jako nau-
czyciel wf, jednak czarne la-
ta stanu wojennego i jego
bezkompromisowa postawa
patriotyczna sprawi³y, ¿e w
1983 roku tê pracê straci³.
Przyszed³ czas za³o¿enia
w³asnej firmy, która zajmo-
wa³a siê robotami budowla-
nymi i pracami na wysoko-
œci. W miêdzyczasie rodzina
przeprowadzi³a siê do w³as-
nego mieszkania na osiedlu
Piaski. Potem przyszed³
czas na dom w Santocku,
gdzie do dziœ mieszka Ewa z
m³odszym synem Paw³em. -
Nie, on siê nie wspina, ale
te¿ lubi adrenalinê, bo jest
zawodowym stra¿akiem -
œmieje siê jego mama.

Pañstwo Kudelscy prowa-
dzili bardzo otwarty dom,
przez który ca³y czas prze-
wijali siê znajomi i przyjacie-
le. - Tadeusz by³ fantastycz-
nym koleg¹, znaliœmy siê ze
studiów, i ci¹gle jakoœ tak
byliœmy blisko siebie, bo
mieszkaliœmy na jednym
osiedlu - wspomina Janusz
Dreczka.

Andy i Indie

Przyjaciele mówi¹, i¿ praw-
dziwie ukochanymi krainami
Tadeusza Kudelskiego by³y
Andy i Indie. - Mówi³, ¿e mu-
si jeŸdziæ do Indii, bo bez
nich czuje jakby siê dusi³. W
Indiach ³adowa³ akumulatory.
Indie by³y mu potrzebne do
¿ycia - mówi Dorota
Fr¹tczak. I dodaje, ¿e decyz-
ja o wyprawie na Dach Œwia-
ta by³a lekkim zaskoczeniem
dla przyjació³ i znajomych. -
Dla niego Everest nie by³
marzeniem ¿ycia. Podobnie
mówi ¿ona Ewa. - Chcia³ po-
jechaæ i zdobyæ go, ale to nie
by³o najwiêksze jego marze-
nie. 

W tym roku Tadeusz Kudel-
ski skoñczy³by zaledwie 62
lata.

RENATA OCHWAT

P.S. O Tadeuszu Kudel-
skim powsta³a ksi¹¿ka auto-
rstwa Ewy Kudelskiej i Zbig-
niewa Szafkowskiego „Tade-
usz Kudelski. Gorzowski
himalaista 1954-1999”.

Pojechał, zdobył i już 
nie wrócił z Dachu Świata
Zanim pojecha³ na Mount Everest, wszed³ na 11 szczytów w Ameryce Po³udniowej i wjecha³ rowerem na Kilimand¿aro. 

Tadeusz Kudelski podczas wspinaczki w Tatrach,  1979 rok.
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Specjalnoœæ o nazwie orga-
nizacja i obs³uga rekreacji i
turystyki jest realizowana w
Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Zawodowej im. Jakuba z Pa-
rady¿a niemal od samego
pocz¹tku powo³ania Uczelni,
czyli od 1999 roku. Studenci
tej specjalnoœci pocz¹tkowo
koñczyli kierunek licencjacki:
administracja; a od 2006, po
kolejnej reformie szkolnictwa
wy¿szego, kierunek licen-
cjacki: zarz¹dzanie. Dopiero
w 2011 roku uda³o siê pozys-
kaæ zgodê Ministerstwa Nau-
ki i Szkolnictwa Wy¿szego na
uruchomienie samodzielnego
kierunku turystyczno-rekrea-
cyjnego na poziomie studiów
licencjackich. W 2014 roku
dodatkowo uruchomiona zos-
ta³a specjalnoœæ menad¿era
turystyki na poziomie studiów
magisterskich. Obecnie za-
tem w Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Zawodowej im. Ja-
kuba z Parady¿a mo¿na w
cyklu piêcioletnim uko-
ñczyæ magisterskie studia
turystyczne: na poziomie li-
cencjackim na kierunku tury-
styka i rekreacja oraz na po-
ziomie magisterskim na kie-
runku zarz¹dzanie.  

Opiekê merytoryczn¹ i pro-
gramow¹ nad realizacj¹ stan-
dardów nauczania na stu-
diach turystyczno-rekreacyj-
nych w PWSZ im. Jakuba z
Parady¿a pe³ni zespó³ pra-
cowników skupionych w
Zak³adzie Organizacji i
Obs³ugi Rekreacji i Turystyki.
Zespó³ sk³ada siê z osób re-
prezentuj¹cych ró¿ne dzie-
dziny naukowe, bowiem pra-
cuj¹ tutaj specjaliœci nauk o
ziemi, biolodzy, zoo-technolo-
dzy, a tak¿e ekonomiœci, so-
cjolodzy oraz dietetycy, spe-
cjaliœci nauk o zdrowiu czy
kulturze fizycznej. Cech¹
charakterystyczn¹ pracow-
ników naukowo-dydaktycz-
nych Zak³adu jest ich poza-
uczelniana praktyka zawo-
dowa w bran¿y
turystycznej i oko³otury-
stycznej. Doœwiadczenie
w³asne w zakresie prowadze-
nia dzia³alnoœci gospodar-
czej, biura turystycznego,
pracy w urzêdach, samo-
rz¹dach albo œwiadczenia
us³ug doradczych i oce-
niaj¹cych pracownicy
Zak³adu staraj¹ siê przedsta-
wiæ w formule mo¿liwie prak-
tycznej i st¹d pomys³ zmiany
profilu kszta³cenia z obo-
wi¹zuj¹cego akademickiego
na praktyczny oraz wprowa-

dzenia nowych specjalnoœci
nauczania bran¿owego. Po-
stanowiono wobec tego, za
zgod¹ Senatu PWSZ im. Ja-
kuba z Parady¿a, wprowa-
dziæ w nadchodz¹cym roku
akademickim 2016/2017 na
kierunku turystyka i rekreacja
profil praktyczny naucza-
nia oraz dodatkowe dwie no-
we specjalnoœci: winiarstwo
w turystyce i kulinaria w tu-
rystyce.   

Uruchomienie nauczania o
profilu praktycznym umo¿li-
wia czynna wspó³praca
Uczelni z licznymi interesa-
riuszami zewnêtrznymi, w
tym przypadku z instytucjami,
firmami, organizacjami i pod-
miotami ga³êzi turystycznej i
rekreacyjnej. Prowadzona
jest, miêdzy innymi, owocna
wspó³praca naukowa i dydak-
tyczna z Instytutem Turyzmu
Narodowego Uniwersytetu
Przykarpackiego w Iwano-
Frankowsku, ze Studium Za-
rz¹dzania Turystyk¹ Wy¿szej
Szko³y Zrównowa¿onego
Rozwoju w Eberswalde, a
tak¿e z Dyrekcj¹ Zespo³u
Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Lubuskiego czy
Dyrekcj¹ Drawieñskiego Par-
ku Narodowego. W zakresie
dydaktyki wspó³pracujemy z
gorzowskim Zespo³em Szkó³
Gastronomicznych, sulêci-
ñskim Zespo³em Szkó³ Li-
cealnych i Zawodowych, z
Nadleœnictwem K³odawa i in-
nymi. W zakresie praktyk za-

wodowych wspó³pracujemy
tak¿e z organizacjami
spo³ecznymi, takimi jak: Lu-
buska Organizacja Turystycz-
na LOTUR, Oddzia³ PTTK
Ziemi Gorzowskiej, Klub ¯eg-
larski SZTORM Barlinek itd.,
oraz firmami: Centrum Tury-
stycznym CADET, Oœrodek
AZYL MIRONICE, Gospodar-
stwo Agroturystyczne M. A.
Helmanowie, Hotel POD
S£OÑCEM itd. Nowoœci¹ jest
zainteresowanie wspó³prac¹
pomiêdzy Uczelni¹, a pod-
miotami zajmuj¹cymi siê
œwiadczeniem us³ug hotelo-
wych, gastronomicznych,
wolnoczasowych i jednocze-
œnie inwestuj¹cych w uprawê
winoroœli lub hodowlê
zwierz¹t. Przyk³adowo, w naj-
bli¿szym czasie sfinalizowa-
ne zostan¹ rozmowy o
wspó³pracy pomiêdzy Uczel-
ni¹, a RTM Sp. z o.o. Prusim,
która oprócz hotelu i oœrodka
OLANDIA, posiada oko³o 300
hektarów ziemi przeznaczo-
nej, miêdzy innymi, pod
uprawê winoroœli prowadzo-
nej we wspó³pracy z aktorem
i znawc¹ win Markiem Kon-
dratem. 

Wprowadzenie nowych
specjalnoœci takich jak kuli-
naria w turystyce i winiar-
stwo w turystyce, obok ist-
niej¹cej organizacji i obs³ugi
rekreacji i turystyki, ma na
celu stworzenie lepszych wa-
runków dla przysz³ych stu-
dentów zdobywaj¹cych

wiedzê i umiejêtnoœci pod po-
trzeby rodz¹cego siê rynku
pracy. Dodatkow¹ motywacj¹
do wprowadzenia takich inno-
wacji programowych jest
przeœwiadczenie, ¿e po-
prawne ¿ywienie, obok spo-
sobów i warunków ¿ycia jest
jednym z najwa¿niejszych
czynników wp³ywaj¹cych na
zdrowie i jakoœæ ¿ycia
spo³eczeñstwa. Niestety, po-
wszechny model ¿ywienia
oparty jest na nadmiernej
konsumpcji ¿ywnoœci wysoko
przetworzonej, charaktery-
zuj¹cej siê z³ym zbilansowa-
niem sk³adników od¿yw-
czych, co z kolei przyczynia
siê do wzrostu zachorowal-
noœci spo³eczeñstwa na prze-
wlek³e choroby cywilizacyjne.
Wed³ug ekspertów Œwiatowej
Organizacji Zdrowia, nawet
niewielka zmiana sposobu
od¿ywiania polegaj¹ca
czêsto na zastosowaniu diety
opartej o tradycyjne, regional-
ne produkty w tym wytrawne
wina oraz ¿ywnoœæ nieprze-
tworzon¹ mo¿e skutkowaæ
popraw¹ zdrowia i
wyd³u¿eniem ¿ycia. Zasad-
nym staje siê wiêc zmiana
zachowañ ¿ywieniowych
uwzglêdniaj¹ca, miêdzy inny-
mi, wzrastaj¹cy udzia³ ¿yw-
noœci o charakterze prozdro-
wotnym w diecie. Wieloletnie,
w³asne doœwiadczenia w
uprawianiu ró¿nych form tury-
styki aktywnej doprowadzi³y
autorów proponowanych pro-

gramów studiów do przeko-
nania o wyj¹tkowym znacze-
niu prawid³owego sposobu
¿ywienia w osi¹ganiu celów
podró¿y oraz o potrzebie wy-
boru miejsc docelowych pod-
ró¿y oferuj¹cych dobr¹,
zdrow¹  kuchniê! Celem nau-
czania stajê siê wiêc nabycie
umiejêtnoœci funkcjonowania
wed³ug zasad prozdrowot-
nych, ale tak¿e zmys³owe
rozró¿nianie, przygotowanie i
podanie produktów oraz po-
traw pachn¹cych, piêknych,
smacznych, a jednoczeœnie
zdrowych. Wa¿ne jest rów-
nie¿ nabycie umiejêtnoœci
rozró¿niania miejsc gdzie
mo¿na realizowaæ cele pod-
ró¿y winiarskiej i kulinarnej
oraz zdobycie wiedzy i nau-
czenie siê czynnoœci nie-
zbêdnych do uruchomienia i
obs³ugi punktów atrakcyjnych
pod tym wzglêdem.   

Wspó³czeœni kreatorzy i
uczestnicy ruchu turystyczne-
go, zarówno us³ugodawcy
(czêsto pracodawcy) jak i
us³ugobiorcy, czyli klienci lub
nabywcy us³ug lub produktów
turystyczno-rekreacyjnych
poszukuj¹ bowiem wysubli-
mowanej wartoœci opartej o
wiedzê i umiejêtnoœci dalece
wybiegaj¹cej poza to wyob-
ra¿enie, które mo¿na pozys-
kaæ w wyniku analizy stron i
zasobów internetowych. Dla-
tego w proponowanym pro-
gramie studiów oprócz wy-
maganych przedmiotów kie-

runkowych bêd¹ przedmioty
specjalistyczne i zajêcia prak-
tyczne polegaj¹ce na syste-
mowej penetracji miejsc at-
rakcyjnych turystycznie i rek-
reacyjnie oraz na
wykorzystaniu form naucza-
nia daj¹cych praktyczne
umiejêtnoœci i kwalifikacje. 

Wyró¿nikiem absolwenta
naszych studiów powinna byæ
zatem umiejêtnoœæ kreacji
produktu turystycznego oraz
organizacji i obs³ugi jego zby-
walnoœci, a jednoczeœnie
umiejêtnoœæ rozpoznawania i
wskazania kulinarnych warto-
œci potraw i trunków, ich re-
gionalnego pochodzenia oraz
wskazania miejsc posia-
daj¹cych wyrafinowan¹ kuch-
niê i serwuj¹cych wyœmienite
wina!  Twórcy prezentowa-
nych programów studiów s¹
mocno utwierdzeni w przeko-
naniu, ¿e osi¹gniêcie satys-
fakcji i sukcesu zawodowego
nale¿y rozpocz¹æ od wyboru i
ukoñczenia kierunku turysty-
ka i rekreacja, bowiem w tej
bran¿y najwiêkszym kapi-
ta³em jaki nale¿y posiadaæ
jest wiedza i kompetencje!

DR ARKADIUSZ WOŁOSZYN 
kierownik Zak³adu Organizacji i

Obs³ugi Rekreacji i Turystyki PWSZ

Kulinaria i winiarstwo
w turystyce na PWSZ
Magisterskie studia turystyczne w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Parady¿a to po¿¹dany kierunek.

PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA 
im. Jakuba z Paradyża
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 721 60 22

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

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

WYDZIAŁ TECHNICZNY
ul. Fryderyka Chopina 52
Gorzów Wielkopolski 
Tel. 95 727 95 36
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Studenci turystki nie stronią od turystycznych wojaży poznając piękno regionu.
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- W³aœnie odebra³a pani
Pierœcieñ Melpomeny, na-
grodê gorzowskich teatro-
manów dla najlepszego ak-
tora Teatru Osterwy. Jak
siê pani czuje?

- No jeszcze w szoku.
- Czym dla pani jest ta na-
groda?

- Form¹ podziêkowania za
role.
- Mia³a pani trudny sezon,
a w³aœciwie dwa sezony, bo
nagroda przyznawana jest
raz na dwa lata. Zagra³a pa-
ni w „Weso³ych kumosz-
kach z Windsoru” Szekspi-
ra i monodram „Rewolucja
balonowa”. Czy w³aœnie te
role przynios³y pani na-
grodê?

- Pewnie tak. Ale i nie tylko,
bo jednak wolê myœleæ, ¿e
ca³okszta³t. Tak¿e moje zaan-
ga¿owanie w tê pracê, pracê
na scenie. Myœlê, ¿e to siê
tak wszystko skumulowa³o.
Nie by³oby „Kumoszek”, gdy-
by nie wczeœniejsze role. Nie
by³oby „Rewolucji”, gdyby nie
„Kumoszki”, gdyby nie praca
nad tymi spektaklami. Ka¿da
z tych ról do czegoœ mnie do-
prowadzi³a. Do tego etapu,
na którym siê znalaz³am, co
pozwoli³o zagraæ tê „Rewo-
lucjê” i przez to zdobyæ sym-
patiê widzów. I to jest dla
mnie najwa¿niejsze, ¿e
ka¿da rola doprowadza mnie
do czegoœ nowego, pozwala
coœ nowego osi¹gn¹æ.
- Jak pani zosta³a ak-
tork¹?

- O, to trudne pytanie
(œmiech). I przy okazji d³uga
historia. Ja swoje takie pierw-
sze przygody z teatrem za-
czyna³am ju¿ w liceum w Mal-
borku. Ale to by³y takie
w³aœnie licealne wystêpy.
Kompletnie wówczas nie my-
œla³am, ¿e zostanê aktork¹.
Po drodze zastanawia³am siê
na tym, ¿e mo¿e zostanê pa-
ni¹ od wf albo pójdê do klasz-
toru. Tak, tak, chcia³am do te-
go klasztoru bardzo. Osta-
tecznie pojecha³am na rok do
Anglii, ¿eby wyszlifowaæ
jêzyk. Jak stamt¹d wróci³am,
to stwierdzi³am, ¿e mo¿e jed-
nak zrobiê coœ, co mi bêdzie
sprawia³o wielk¹ satysfakcjê.
No i wówczas jeden z kole-
gów powiedzia³ mi o studio
przygotowuj¹cym do egzami-
nów do wy¿szej szko³y teat-
ralnej. Posz³am wiêc do tego
studium. I tam siê trochê nie
przygotowywa³am, ale pomy-
œla³am, ¿e jak ktoœ chce, to

jednak znajdzie swoj¹ drogê,
która go na scenê zaprowa-
dzi. I zosta³am suflerem-in-
spicjentem w teatrze w
Elbl¹gu. Potem przyjecha³
tam re¿yser Ryszard Major,
ówczesny dyrektor Teatru
Osterwy w Gorzowie. Tam
pozna³am moj¹ wielk¹
mi³oœæ, mojego wielkiego
nauczyciela i cz³owieka, dzi-
êki któremu tutaj jestem do
tej pory, a który zaszczepi³ we
mnie ró¿ne rzeczy, Aleksan-
dra Alika Maciejewskiego
(znakomity gorzowski aktor,
zmar³y w 2007 roku - red.). I
po roku Ryszard Major zapro-
ponowa³ mi pierwsz¹ rolê w
gorzowskim teatrze. By³a to
malutka rola w „Taki nam siê
snuje dramat”. Zagra³am
Pannê M³od¹. Najpierw
zreszt¹ tak nieœmia³o zapyta³,
czy ja siê zgodzê. Na co ja
odpowiedzia³am - oczywi-
œcie. Po tym spektaklu pan
Major zaproponowa³ mi ko-
lejn¹ rolê w „¯egnaj Judaszu”
Ireneusza Iredyñskiego, tam
zagra³am Blad¹. No i po tym
spektaklu poprosi³ mnie,
¿ebym zagra³a „Iwonê” w
„Iwonie, ksiê¿niczce Burgun-
da” Witolda Gombrowicza. A
potem powiedzia³, dobra, to
ja ciê biorê na etat. I od tam-
tego czasu tu jestem. Zaczy-

na³am jako adeptka i prze-
sz³am ca³¹ zawodow¹ drogê. 
- Co to znaczy - zawodo-
wa droga?

- Tutaj siê wszystkiego nau-
czy³am od moich kolegów, bo
innych nauczycieli nie
mia³am. Uczy³am siê od lu-
dzi, z którymi pracowa³am, od
re¿yserów, od zespo³u tech-
nicznego. Wszystkich szlifów
nabra³am w³aœnie w tym teat-
rze. 
- Jak to jest byæ aktork¹ w
takim teatrze, jak gorzow-
ski Osterwa?

- Cudownie. 
- A ludzie mówi¹, ¿e to
teatr jest prowincjonalny.

- Absolutnie siê z tym nie
zgadzam. Ten teatr daje
bardzo wiele mo¿liwoœci.
Uwa¿am, ¿e bêd¹c aktorem
w Warszawie, nie mia³abym
tylu mo¿liwoœci i tylu szans
zagrania tak fantastycznych
postaci, jak w tym teatrze.
Nie ma znaczenia, ¿e ten
teatr jest w Gorzowie. Ze-
spó³ tutaj jest fantastyczny.
Ci ludzie tutaj s¹ zawsze
gotowi do pracy. Zawsze
mo¿emy na siebie aktorsko
liczyæ. Mo¿e dlatego, ¿e to
jest „prowincjonalny” teatr,
bo nie wiem, czy tak by
by³o w jakimœ innym teatrze
w wielkim mieœcie. Dla

mnie to nie jest ¿adna pro-
wincja. 
- Inna opinia g³osi, ¿e w
Gorzowie aktorom kiepsko
siê ¿yje, bo nie macie pa-
ñstwo w³aœciwie nic poza
t¹ scen¹. Nie macie szans
na dorabianie, jak dubbing,
film, serial, jakieœ inne ak-
torskie zdania.

- To wszystko zale¿y od te-
go, co kto lubi. Jak ktoœ lubi
dubbing czy film lub serial, to
mu siê tu rzeczywiœcie mo¿e
Ÿle ¿yæ. I bêdzie go ci¹gnê³o
do wiêkszych miast. Mnie nie
ci¹gnie i mam nadziejê, ¿e
nie poci¹gnie jeszcze d³ugo.
- Ale pani robi cokolwiek
innego poza scen¹?

- Tak, oczywiœcie, robiê
du¿o ró¿nych rzeczy z dzie-
æmi. Du¿o pracujê z dzieæmi
niepe³nosprawnymi. Miesz-
kam w Kinicach, wiêc u mnie
na wsi te¿ dzia³am bardzo
mocno w sferach kultury. Po-
za tym robiê du¿o swoich
projektów. Jak Zachaœ (syn
aktorki - red) mia³ roczek, to z
Karolin¹ Mi³kowsk¹-Prorok
zrobi³yœmy projekt „Baju, ba-
ju, mój naj naju”, czyli spek-
takl dla naj najów, tych zu-
pe³nych maluszków. No i
w³aœnie syn by³ tak¹ inspi-
racj¹ do tego dzia³ania. Znaj-
dujê radoœæ w takich poza-

scenicznych dzia³aniach. Na-
krêci³am z przedszkolakami i
ich rodzicami film o prawach
dziecka. To by³a taka ma³a
forma, ale daj¹ca radoœæ.
Jednym s³owem, du¿o siê
dzieje w moim ¿yciu. 
- A jak wygl¹da dzieñ co-
dzienny aktorki?

- Mieszkam kawa³ek od Go-
rzowa, bo dok³adnie 31 km,
ale i tak wstajê rano, jak
ka¿dy normalny cz³owiek.
Wyprawiam dziecko do
przedszkola. M¹¿ syna od-
wozi. Wtedy siê zabieram za
siebie. Wsiadam do samo-
chodu i jadê do Gorzowa.
Wyje¿d¿am du¿o wczeœniej,
poniewa¿ jadê przez las, to
ci¹gle w tyle g³owy mam te
zwierzêta, które mogê spot-
kaæ na drodze. A mam na-
czeln¹ zasadê, ¿e nie mogê
siê spóŸniæ czy to na spek-
takl, czy na próbê. Potem
gramy lub próbujemy, jeœli siê
zdarza tak, ¿e gramy drugi
spektakl, to sobie w mieœcie
jakoœ czas organizujê. Potem
wracam do domu i ¿yjê nor-
malnie. Zajmujê siê dziec-
kiem, robiê normalnie obiad
jak nieaktorki. W miêdzycza-
sie jeszcze coœ tam poczy-
tam. No i jedna bardzo
wa¿na rzecz, ten samochód,
o którym wspomnia³am, to

jest taki mój azyl. To w³aœnie
w samochodzie schodz¹ ze
mnie te wszystkie emocje, ja-
kie niesie ze sob¹ scena, te
dobre, ale i te z³e. Jak wra-
cam do domu, to jestem zu-
pe³nie czysta. Moje dziecko
ma mnie dla siebie, swoj¹
mamê, a nie jeszcze na³ado-
wan¹ emocjami aktorkê. 
- Ale jednak one s¹.
- To prawda, dlatego

wspomnia³am o tym moim
samochodzie. Inna rzecz, ¿e
ja uwielbiam te emocje. To
przekraczanie ró¿nych gra-
nic, bo kiedy wydaje mi siê,
¿e ja czegoœ nie mogê zrobiæ,
okazuje siê jednak, ¿e siê
udaje. Ka¿dy krok naprzód,
to dla mnie jest zawsze du¿y
sukces. 
- Najwiêksz¹ dawkê emo-
cji przysz³o pani zaan-
ga¿owaæ w jaki spektakl?

- Trudno mi teraz powie-
dzieæ. 
- A nie Wiktoria z „Rewo-
lucji balonowej” przypad-
kiem?

- Te¿ tak myœlê. Tym bar-
dziej, ¿e to spektakl, który
niedawno mia³ premierê,
wiêc chyba jednak ta rola.
Bo to monodram, sztuka
najtrudniejsza. Ale wci¹¿
pamiêtam tê m³odziutk¹
Blad¹ z „¯egnaj Judaszu”. I
jeszcze pamiêtam tak¹
rolê, któr¹ bardzo lubi³am,
to by³y „Sytuacje rodzinne”.
Gra³am tam Dziewczynkê,
która udaje psa, bo chce
siê wkupiæ. To by³ general-
nie ciê¿ki spektakl. Bardzo
emocjonalny. I to jeden z
takich, który mnie bardzo
du¿o kosztowa³. 
- Z czego pani buduje
swoje role?

- Znajomi mówi¹, ¿e jestem
takim obserwatorem. Ja ob-
serwujê i z tego budujê, ale
te¿ przecie¿ mam ju¿ pewien
baga¿ doœwiadczeñ ¿ycio-
wych i to te¿ jest budulec. 
- Jak¹ rolê chcia³aby pani
zagraæ, mam na myœli tak¹
wymarzon¹ rolê?

- Nie wiem, nie myœlê.
Myœlê o tym, co jest tu i teraz.
I na tym siê skupiam. Nie wy-
chodzê do przodu. Cieszê siê
z ka¿dej roli, któr¹ dostajê,
choæby to by³ pi¹ty halabard-
nik w trzecim rzêdzie od ty³u.
Do ka¿dej roli przyk³adam
tak¹ sam¹ wagê i uwagê. Bo
uwa¿am, ¿e nawet z naj-
mniejszej roli mo¿na zrobiæ
pere³kê.
- Dziêkujê.

W samochodzie schodzą 
ze mnie te wszystkie emocje
Z aktork¹ Kamil¹ Pietrzak-Polakiewicz, laureatk¹ Pierœcienia Melpomeny, rozmawia Renata Ochwat

Kamila Małgorzata Pietrzak-Polakiewicz urodziła się 12 czerwca 1976 roku w Malborku. Tu skończyła II Liceum
Ogólnokształcące. W 1998 roku ukończyła Policealne Studio Aktorskie „Lart Studio” w Krakowie. W latach 1998-99 pracowała
jako inspicjent-sufler w Teatrze Dramatycznym w Elblągu. Od 2000 roku jest aktorką Teatru Osterwy w Gorzowie
Wielkopolskim. 31 marca 2007 roku złożyła egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Związku Aktorów Scen Polskich i uzyskała
tytuł zawodowej aktorki. Jest mężatką i ma pięcioletniego syna Zachariasza. 
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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- W naszym kraju wioœlar-
stwo nie cieszy siê zbyt
du¿¹ popularnoœci¹. Dla-
czego zdecydowa³ siê pan
na uprawianie w³aœnie te-
go sportu? 

- Jeœli chodzi o popular-
noœæ to na pewno nigdy nie
przebije pi³ki, ani te¿ nie
bêdzie pewnie nigdy aspiro-
waæ jako sport, który bêdzie
zawsze na pierwszych stro-
nach gazet. Staram siê jed-
nak reklamowaæ wioœlarstwo
jako sport z piêknymi trady-
cjami na œwiecie, kojarzony
przecie¿ z najlepszymi uni-
wersytetami. Tak naprawdê
nie ma na œwiecie ¿adnej
s³ynnej uczelni, która nie ma
u siebie sekcji wioœlarskiej.
Nie tylko w krajach anglosa-
skich, ale ogólnie wœród naj-
lepszych uniwersytetów na
œwiecie. 

A co mnie przekona³o? No,
jak to zawsze bywa w wielu
dyscyplinach sportu, by³ to
typowy przypadek. Zawsze
lubiê s³uchaæ historii ró¿nych
sportowców, jak to siê ró¿ne
osady tworz¹, jak wszystko
jest ³adnie pouk³adane od A
do Z, a tak naprawdê jest to
g³ównie przypadek. To piêk-
ne tak¹ okazjê wykorzystaæ i
jest siê czym chwaliæ. Sama
dyscyplina wymaga wszech-
stronnego przygotowania. Z
jednej strony sam trening
musi godziæ pewne rzeczy,
które s¹ w pewien sposób
nie do pogodzenia - zarówno
przygotowanie si³owe, jak i
wytrzyma³oœciowe, które mu-
si byæ na poziomie mistrzow-
skim perfekcyjnym, choæ tak
naprawdê to nie daje ¿ad-
nych gwarancji sukcesów.
Maj¹c tak¹ bazê przygoto-
wania fizycznego, dopiero
mo¿na siê staraæ, by dziêki
równie dobrej technice, czy
w przypadku osad, umiej-
êtnoœci zgrania, myœleæ i
walczyæ o te najwy¿sze cele
na najpowa¿niejszych zawo-
dach. Potrzebne jest takie
kompleksowe przygotowanie
we wszystkich dziedzinach,
gdzie potrzeba byæ dobrym i
przez ca³e ¿ycie trzeba siê
szkoliæ, doskonaliæ. A ¿e jest
to do tego sport wodny, œro-
dowisko nienaturalne dla
cz³owieka - jeden, czy dwa
dni bez wody ju¿ powoduje
jakieœ uwstecznienie tech-
niczne czy czuciowe. Jest
te¿ ci¹g³a, bardzo przyjemna
oczywiœcie, orka, ciê¿ka pra-
ca, dochodzenie do perfek-
cji, co jest nieuchwytne, na-
wet nie do koñca mierzalne.
Mo¿na godzinami opowia-
daæ, same piêkne rzeczy. 
- Czy po zakoñczeniu ka-
riery brakuje panu tego
re¿imu treningowego?

- No to jest oczywiœcie naj-
wiêkszy ból ka¿dego spor-

towca - czego by nie treno-
wa³. Taki moment w ¿yciu,
kiedy z dwóch, trzech trenin-
gów czasami dziennie, nagle
cz³owiek przechodzi na
drug¹ stronê i musi siê bro-
niæ, ¿eby to nie by³y dwa-trzy
treningi w miesi¹cu. Pomi-
jam to, ¿e psychicznie
cz³owiek nie potrafi odnaleŸæ
siê w tym wszystkim. Zu-
pe³nie inny rytm dnia, inne
obowi¹zki, czasami wpada
siê w zupe³nie inne œrodowi-
sko - inni ludzie, którzy cza-
sem mo¿e nawet brzydz¹ siê
sportem, a teraz nagle ota-
czaj¹ nas dooko³a. No i te¿
problemy zdrowotne, czyli
najgorsza rzecz z mo¿liwych
- organizm przyzwyczajony
do nieustannego bodŸcowa-
nia, mêczenia siê, nagle siê
prze³¹cza na tryb leniucho-
waty, czyli siedzenie, jazda
samochodem, kanapa i tak
dalej. Dla organizmu na
pewno jest to podwójny
szok. Teraz siê w sumie za-
stanawiam czy bardziej psy-
chiczny, czy bardziej fizycz-
ny. Jakoœ to trzeba
pouk³adaæ, najgorsze, co
mo¿na zrobiæ, to nie robiæ
nic, albo robiæ ma³o, tej ak-
tywnoœci trochê musi byæ, na
odpowiedniej intensywnoœci.

- Kiedy dowiedzia³ siê
pan o chorobie? By³o to
raczej na pocz¹tku kariery
czy w momencie, gdy siê
ju¿ rozwija³a?

- Diagnoza by³a ogromnym
szokiem, to by³ 2003 rok, ju¿
osiem lat mojego trenowa-
nia. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
jak teraz z tej perspektywy
patrzê, to ta mniejsza
po³owa by³a za mn¹, wszyst-

ko sportowe, co najlepsze to
zdarzy³o siê póŸniej.

- By³ taki moment w ka-
rierze, ¿e musia³ pan wy-
bieraæ - sport wyczynowy
lub zdrowie?

- ¯aden pouk³adany lekarz
nie stawa³by tak sprawy. Za-
wsze podpisujê siê obiema
rêkami, ¿e aktywnoœæ fizycz-
na sprzyja czy zapobiega
90% wszystkich chorób, ja-
kie ludzkoœæ zna. Nawet przy
chorobach cywilizacyjnych,
jak cukrzyca czy wszystkie
choroby wieñcowe. Zgodzê
siê, ¿e sport wyczynowy nie
jest jednak dla ka¿dego i
przynosi tylko korzyœci. Jest
to jakieœ przesuwanie granic
ludzkiego organizmu najda-
lej jak siê da. Stres psychicz-
ny jest jeszcze podlejszy ni¿
zmêczenie fizyczne. Do cze-
go d¹¿ê - podczas pierwszej
wizyty, gdy pad³a diagnoza,
nie by³o ¿adnych w¹tpliwo-
œci, bo wynik glukozy by³ jed-
noznaczny. Lekarz powie-
dzia³ m¹dr¹ rzecz, zawsze o
tym mówiê, gdy czasem po-
jawia³ siê taki medialny tytu³,
¿e „lekarz mu zabroni³, a on
pokona³ wszystko i
zwyciê¿y³”, by historyjka
dobrze siê sprzedawa³a.
Wiedzia³em, ¿e cukrzyca
bêdzie mi utrudnia³a ¿ycie i
sport wyczynowy nie jest z
jednej strony najlepszym
rozwi¹zaniem dla pacjenta,
ale z drugiej strony jest to
fakt, ¿e jest to znaczne upo-
œledzenie metabolizmu orga-
nizmu. Widaæ, ¿e organizm
nie dzia³a doskonale i te mo-
je wyniki nie by³yby tak
dobre, gdybym nie mia³ tej
cukrzycy. To jest taka upier-

dliwoœæ, która mi kompliko-
wa³a ¿ycie. By³o ciê¿ko, by³
to zawsze dodatkowy baga¿,
który zawsze musia³em ze
sob¹ zabieraæ, ale jak widaæ,
nie by³ to taki baga¿, którego
nie mo¿na by³o nieœæ. Nie
by³em pierwszym zawodni-
kiem z cukrzyc¹, który du¿o
osi¹gn¹³ i nie bêdê te¿ ostat-
nim. A sport, aktywnoœæ fi-
zyczna jest dla ka¿dego dia-
betyka obowi¹zkowa.

- Czym siê ró¿ni tryb
¿ycia sportowca diabetyka
od trybu ¿ycia zdrowego
sportowca?

- Nie powinien siê w ogóle
ró¿niæ i na tym móg³bym tê
wypowiedŸ zakoñczyæ. Dieta
w cukrzycy, pierwszego ty-
pu, tej insulinozale¿nej, doty-
kaj¹cej ludzi m³odych, doty-
czy osób, które nie maj¹
jeszcze nadwagi i raczej po-
winny siê od¿ywiaæ tak jak
przeciêtny m³ody cz³owiek,
na szczêœcie nie muszê wy-
mieniaæ jak, bo ka¿dy o tym
wie, uczy siê o tym od przed-
szkola. Pytanie tylko, czy
ka¿dy siê stosuje. Nigdy nie
by³em wielkim maniakiem
¿ywieniowym, raczej siê lu-
bi³em objadaæ zdrowo czy
niezdrowo. Zawsze jad³em
du¿o, z prostej przyczyny,
¿e raczej chcia³em przytyæ
i to dla mnie zawsze by³
ten cel nadrzêdny. Tak na-
prawdê zapomina siê o
tym, ¿e od¿ywianie przy
cukrzycy powinno wy-
gl¹daæ tak, jak u ka¿dego
zdrowego cz³owieka -
zdrowo, jak najwiêcej pro-
duktów naturalnych, jak
najmniej przetworzonych,
ca³a tajemnica.

- Jak zareagowali pana
koledzy z osady na wieœæ
o chorobie? By³y obawy,
¿e coœ siê nie uda, czy ra-
czej da³o to wiêksz¹ moty-
wacjê? 

- Gdzieœ tak dzia³a³o w obie
strony, w momencie, kiedy
pozna³em diagnozê, by³ to
ogromny szok. Nie muszê ni-
kogo przekonywaæ, ¿e œwiat
siê wali jak u ka¿dego
m³odego cz³owieka na moim
miejscu, szczególnie z ambi-
cjami sportowymi, ale z dru-
giej strony by³em przygoto-
wany, ¿e w moim organizmie
coœ szwankuje. By³y sympto-
my, które w momencie diag-
nozy siê wyjaœni³y. Wie-
dzia³em, ¿e mam problem,
ale nie wiedzia³em, z czym
zwi¹zany. Okaza³o siê, ¿e to
cukrzyca. By³a prosta recep-
ta - przyjmowanie insuliny,
jedyny lek, nie ma innego.
Wydawa³o mi siê, ¿e jakaœ
forma nadziei siê pojawi³a -
pozna³em swój problem,
wiedzia³em jak go leczyæ,
trzeba by³o siê sprawdziæ w
praktyce. Co do kolegów - to
by³ bardzo ciekawy moment.
By³em pe³noletni, nikt nie
móg³ mi zabroniæ startowaæ,
wszyscy czekali na rozwój
wypadków, wszyscy w œro-
dowisku mi kibicowali, nikt
nie czeka³ na potkniêcie. Ale
na pewno gdybym w pew-
nym momencie siê podda³,
czy nie podo³a³, to byli na
moje miejsce inni zawodnicy,
jak to w sporcie bywa.
Wszystko odby³o siê jednak
zgodnie ze sztuk¹. Nie
mia³em ¿adnej taryfy ulgo-
wej, nikt nie p³ywa w osa-
dach za zas³ugi ani z senty-

mentu. Po igrzyskach w Ate-
nach pojawi³a siê nowa osa-
da, do której aspirowa³em,
wtedy pojawi³a siê ta czwór-
ka, w której zdoby³em te naj-
wy¿sze miejsca i najwiêcej
medali. Wszystko siê poto-
czy³o najlepiej jak mog³o. 
- Czy spotka³ siê pan z
oskar¿eniami, ¿e stosowa-
nie leków przeciwcukrzy-
cowych mog³o spowodo-
waæ poprawienie
osi¹gniêæ sportowych?

- Bez w¹tpienia insulina
jest hormonem anabolicz-
nym i to nie budzi ¿adnych
w¹tpliwoœci, ¿e ona pomaga.
Trzeba tylko to w ten sposób
mierzyæ, ¿e insulina, w moim
przypadku, jak i w przypadku
dok³adnie oko³o 500 tys. lu-
dzi w Polsce, bo tyle osób
choruje na cukrzycê w Pol-
sce, codziennie ratuje ¿ycie.
Bez insuliny wiêcej ni¿ kilka-
naœcie dni czy tygodni pew-
nie byœmy nie po¿yli. Nam to
ratuje ¿ycie. Kiedyœ wda³em
siê z kimœ w tak¹ dyskusjê,
mówiê: no dobra, to ja ci od-
dam moj¹ insulinê i mo¿esz
dawkowaæ j¹ sobie do woli i
jak w ci¹gu jednego nie
bêdziesz mia³ dramatyczne-
go spadku albo zwy¿ki glike-
mii, to uznam ciê za mistrza.
Nikt tego zadania nie podj¹³,
to wyzwanie oczywiœcie by³o
¿artem. Nikt przy zdrowych
zmys³ach raczej nie kwestio-
nuje tego. Jakbym mia³ do
wyboru, to sto razy bardziej
wola³bym siê zamieniæ na
¿ycie bez insuliny, bo pami-
êtam jak wygl¹da³o moje
¿ycie w 2003 roku, a jak wy-
gl¹da teraz.

- Spotka³ siê pan z lud-
Ÿmi, którzy mówili, ¿e jest
pan dla nich inspiracj¹, ¿e
choroba to nie wyrok?

- Jestem z tego dumny. W
momencie, kiedy zachoro-
wa³em, panicznie szuka³em
ró¿nych informacji, takich
konkretnych, bardzo prak-
tycznych. Znalaz³em, ¿e
sport jak najbardziej, ale w
granicach bezpiecznego
tempa, czyli mo¿na powie-
dzieæ - szybki spacer.
Wszystko inne jest niewska-
zane, albo po 12 latach przy-
gotowañ, przy zespole dzie-
siêciu lekarzy i Bóg wie co
jeszcze. Dmuchanie na zim-
ne czy nawet lodowate.
Szczególnie na pocz¹tku
mnie to niepokoi³o i chcia³em
na sobie to lepiej sprawdziæ.
Od pierwszego dnia sobie
wszystko obliczy³em, ¿e to
nie jest jakieœ wielkie boha-
terstwo, mierzenie siê z pro-
blemem, tylko odnajdywanie
siê w nowej sytuacji. Jako
wioœlarz zna³em doskonale
Stevena Redgrave’a, przy-
pomnê, jak ktoœ nie pamiêta
- piêciokrotny z rzêdu z³oty

Nie jest to taki bagaż, którego      nie można unieść
Czy choruj¹c na cukrzycê, mo¿na osi¹gn¹æ sportowe sukcesy? Mo¿na - i to jakie! O zmaganiach z cukrzyc¹ z Micha³em Jeliñskim, z³otym medalist¹                                 olimpijskim z Pekinu i czterokrotnym mistrzem œwiata w wioœlarskiej czwórce podwójnej, rozmawia Katarzyna Wilmiñska.

Michał Jelińskim nie uprawia już wyczynowo sportu, ale nie zapomina o sportowym trybie życia.
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medalista olimpijski i te¿ cuk-
rzyk w ostatnich trzech, czte-
rech latach swojej kariery.
By³ te¿ p³ywak Gary Hall, te¿
medalista olimpijski z Syd-
ney oraz wielu pi³karzy, nar-
ciarzy, kolarzy, wielu na-
prawdê topowych sportow-
ców. Dla mnie to oczywiœcie
by³o bardzo buduj¹ce, ¿e s¹
takie przyk³ady. Nadawa³o to
sens moim próbom, ¿e s¹ lu-
dzie, którym siê uda³o, ¿e da
siê to pogodziæ. W moim

przypadku sukcesy siê poja-
wi³y i dla mnie jest to bardzo
mi³e, ¿e ja te¿ mogê byæ in-
spiracj¹. Nie bojê siê o tym
mówiæ, a nawet dzia³am bar-
dzo du¿o na tym polu, mam
nadziejê, ¿e i twórczo. Mam
nadziejê, ¿e inspirujê ludzi
do szeroko pojêtej aktywno-
œci, niekoniecznie wyczyno-
wej, ale w kategorii bycia ak-
tywnym zawodowo.

- I to w³aœnie to zainspiro-
wa³o pana do prowadzenia

warsztatów pomagaj¹cych
sportowcom chorym na
cukrzycê? 

- Powiem szczerze, ¿e to
wysz³o zupe³nie naturalnie.
Ju¿ od moich pierwszych
wyjazdów mia³em jakieœ
swoje obserwacje, mia³em
siê czym chwaliæ. Przeko-
na³em siê, ¿e nie ma ¿adne-
go œrodka na z³oty medal,
trzeba nad sob¹ pracowaæ,
pamiêtaæ o ró¿nych rze-
czach. Sukces zawarty jest

w s³owach: edukacja - wie-
dza i aktywnoœæ, czyli sport.
Myœlê, ¿e tego siê nie da
zrobiæ inaczej. Na temat
swojego organizmu trzeba
wiedzieæ mo¿liwie du¿o i
ca³y czas siê doszkalaæ, ca³y
czas szukaæ, przypominaæ
sobie o tych rzeczach, bo nie
ma nic gorszego ni¿ g³upota.
A z drugiej strony nie da siê
¿yæ d³ugo, zdrowo bez ak-
tywnoœci fizycznej. Tak jak
nie ma zdrowego 70, 80-lat-

ka, który nigdy nie by³ aktyw-
ny sportowo, tak samo nie
bêdzie zdrowego m³odego
cz³owieka, który nie bêdzie
aktywny, bo kiedyœ ta piêkna
m³odoœæ siê skoñczy, bo
zdrowie te¿ ucieka, a cukrzy-
ca prowadzi do naprawdê
dramatycznych powik³añ,
M³ody cz³owiek nie zdaje so-
bie sprawy, ¿e staje przed ta-
kim konkretnym wyborem.
Nie dbaj¹c o siebie, mo¿na
prze¿yæ zaledwie tylko kilka

lat, a z drugiej strony mo¿na
zrobiæ wszystko i mieæ szan-
se na ¿ycie 50, 60, 70 lat.
Znam przyk³ady ludzi, którzy
do¿ywali piêknej staroœci -
najstarszy cz³owiek z cuk-
rzyc¹ do¿y³ chyba ponad 90
lat i to w czasach, kiedy o
dzisiejszej medycynie móg³
tylko pomarzyæ i jest to do-
wód, ¿e mo¿na, a nawet
trzeba siê staraæ, bo tak na-
prawdê nie ma innej alterna-
tywy. n

Nie jest to taki bagaż, którego      nie można unieść
Czy choruj¹c na cukrzycê, mo¿na osi¹gn¹æ sportowe sukcesy? Mo¿na - i to jakie! O zmaganiach z cukrzyc¹ z Micha³em Jeliñskim, z³otym medalist¹                                 olimpijskim z Pekinu i czterokrotnym mistrzem œwiata w wioœlarskiej czwórce podwójnej, rozmawia Katarzyna Wilmiñska.

W po³owie stycznia br. po-
jawi³a siê szansa, ¿e przy
du¿ym wsparciu finansowym
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki uda siê w nied³ugim
czasie wybudowaæ w Gorzo-
wie oczekiwan¹ od lat halê
sportow¹. Minê³y trzy mie-
si¹ce i tu oraz ówdzie
s³ychaæ jedynie g³osy
pow¹tpiewania w skuteczn¹
realizacje tego przedsiêwzi-
êcia.

- Skoro nie uda³o siê wy-
braæ lokalizacji, a tym bar-
dziej wpisaæ tej inwestycji na
listê strategicznych dla pol-
skiego sportu, to trudno tutaj
jest o optymizm - powiedzia³
nam wyraŸnie zasmucony
jeden z gorzowskich
dzia³aczy sportowych, pro-
sz¹c jednak o anonimowoœæ.

Przypomnijmy, ¿e w stycz-
niu do ministra sportu Witol-
da Bañki udali siê prezydent
miasta Jacek Wójcicki, jego
zastêpca Janusz Dreczka,
a tak¿e wiceprezes AZS
PWSZ Ireneusz Madej, tre-
ner naszych koszykarek Da-

riusz Maciejewski oraz pro-
rektor PWSZ Arkadiusz
Wo³oszyn. Inicjatorem spot-
kania by³a minister rodziny,
pracy i polityki spo³ecznej
El¿bieta Rafalska. Nasza
delegacja przedstawi³a
wówczas projekt strategii

rozwoju sportu i turystyki
(obecnie jest to ju¿ doku-
ment w formie aktu prawa
miejscowego) oraz plan in-
westycyjny budowy nie tylko
hali, ale tak¿e stadionu lek-
koatletycznego Minister Ba-
ñka z³o¿y³ wstêpn¹ dekla-

racjê o wpisaniu tych inwe-
stycji na listê strategicznych
dla polskiego sportu, co
oznacza³oby ich realizacjê
w sporej czêœci z funduszy
centralnych, oczywiœcie
przy odpowiednim wk³adzie
w³asnym.

Po powrocie naszej delega-
cji i podjêciu pierwszych
prac okaza³o siê, ¿e posta-
wienie hali tu¿ przy ist-
niej¹cej obecnie przy ul.
Chopina nie jest jednak po-
mys³em akceptowanym
przez dla wszystkich. Wska-
zywano choæby na ma³¹
dro¿noœæ dróg dojazdowych
do hali czy brak odpowied-
niej liczby miejsc parkingo-
wych. Jeszcze inni
zauwa¿ali, ¿e skoro hala ma
s³u¿yæ miastu to powinna
znajdowaæ siê w innym miej-
scu ni¿ teren uczelni. Te i in-
ne problemy spowodowa³y,
¿e nie zdo³ano do dzisiaj
przygotowaæ dokumentacji
(nie ma w bud¿ecie na ten
cel pieniêdzy) i z³o¿yæ jej do
ministerstwa celem wpisania
na listê. Tym samym trudno
spodziewaæ siê, ¿eby jesz-
cze w tym roku powsta³ pro-
jekt, a prace mia³y ruszyæ w
przysz³ym roku. Prezydent
Wójcicki jest jednak spokoj-
ny i nie dostrzega jednak na
razie ¿adnych problemów

dotycz¹cych realizacji tego
przedsiêwziêcia.

- Po rozmowie z ministrem
sportu Witoldem Bañk¹
z³o¿yliœmy odpowiedni wnio-
sek, na bazie którego zosta-
niemy wpisani na listê inwe-
stycji kluczowych i wtedy za-
czniemy przygotowywaæ
dokumentacjê i realizowaæ
kolejne etapy - mówi. - Okre-
œlonego terminu nie ma,
gdy¿ nie wchodzimy w za-
mkniêty tryb konkursowy. W
tej chwili pracujemy nad wy-
borem lokalizacji. Nie jest to,
jakby siê niektórym zdawa³o,
prosta sprawa. Zanim podej-
miemy ostateczn¹ decyzjê
musimy dok³adnie sprawdziæ
proponowane miejsca pod
k¹tem ukszta³towania, geolo-
gii czy planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Myœlê,
¿e jeszcze w tym roku podej-
miemy decyzjê o lokalizacji
oraz przygotujemy dokumen-
tacjê pozwalaj¹c¹ nam o apli-
kowanie œrodków na budowê
- zapewnia prezydent.

RB

Awans, radość i… 
sieroctwo

Gorzowscy kibice wreszcie doczekali się
znaczącego sukcesu w grach zespołowych. 

Piłkarze ręczni Kancelarii Andrysiak Stal
wygrali 32:22 ze Szczypiorniakiem Olsztyn i
awansowali do pierwszej ligi.

Zwariowany był ten sezon. Pomorska grupa drugiej ligi okazała
się tak słaba, że nawet wygranie 25 spośród 26 meczów mogło nie
dać gorzowianom awansu. Na szczęście potknęli się tylko raz – w
wyjazdowym spotkaniu z GKS Żukowo – zaś ich najgroźniejsi kon-
kurenci niespodziewanie zgubili jedno oczko w remisowym poje-
dynku na własnym boisku z Tytanem Wejherowo. Cóż, tak to już w
sporcie bywa: nieszczęście jednego oznacza szczęście drugiego.
W hali przy ul. Szarych Szeregów wystrzeliło w powietrze złociste
konfetti, z głośników popłynęło nieśmiertelne ,,We are the cham-
pions!’’, a ekipa żółto-niebieskich wykąpała się w szampanie. Wi-

działem łzy radości w oczach twórcy gorzowskiego szczypiorniaka
Michała Kaniowskiego, wieloletniego fizjoterapeuty naszej drużyny
(a obecnie seniorskiej reprezentacji Polski) Jerzego Buczaka,
głębokie oddechy brał też prezes Stali Ireneusz Maciej Zmora. Suk-
ces – choćby w postaci awansu z drugiej do pierwszej ligi – zawsze
buduje, motywuje i cieszy.

Za kilka dni, gdy minie zrozumiała dziś euforia, z pewnością poja-
wi się bardzo poważne pytanie: za co będziemy grali w pierwszej li-
dze? Stworzony przez gorzowski magistrat – i utrwalony przez
społeczną Radę Sportu przy prezydencie miasta – system finanso-
wania wyczynowego sportu… nie przewidział awansu piłkarzy ręcz-
nych na zaplecze ekstraklasy. Drużyna trenera Janusza Szopy
może liczyć najwyżej na to, iż znajdzie się w gronie dyscyplin, które
będą partycypowały w podziale 10-procentowej puli na ,,inne spor-
ty’’. Inne, aniżeli wcześniej uznane za priorytetowe: żużel, koszy-
kówka kobiet, piłka nożna, kajakarstwo i wioślarstwo.

Do tej pory nasi świeżo upieczeni ligowcy świetnie dawali sobie
radę bez finansowej pomocy miasta. Sami zbudowali sponsoring,

który pozwolił im wygrać drugą ligę. Szczebel wyżej to nie wystar-
czy. Jeśli nie będzie klarownych i pewnych deklaracji wsparcia ze
strony miasta, to prywatni inwestorzy nie udźwigną ciężaru sponso-
rowania pierwszoligowej ekipy. Pytanie tylko, czy miasto dostrzeże
potrzeby stalowców. Na razie się na to nie zanosi, bo – w sensie in-
stytucjonalnym – sport został zdegradowany w Urzędzie Miasta z
poziomu samodzielnego wydziału do… mało znaczącego referatu
w Wydziale Kultury i Sportu. Człowiek, który wygra niedawno
ogłoszony konkurs na stanowisko tymczasowego (!) kierownika te-
goż referatu będzie mógł co najwyżej apelować do swych zwierz-
chników, by raczyli się pochylić nad potrzebami piłkarzy ręcznych.
Sam nie będzie miał żadnych kompetencji, by podejmować meryto-
ryczne decyzje. Boję się więc, iż szczypiorniści odbiją się od ścia-
ny. Ściany skostniałych układów, dawno temu dokonanych po-
działów i urzędniczej niechęci do szybkiego reagowania na zmie-
niającą się rzeczywistość.

Obym się mylił…
ROBERT GORBAT

...WRZUT Z AUTU �

Hala widowiskowo-sportowa
będzie albo nie będzie
Prezydent uspokaja i zapewnia, ¿e hala sportowa  jednak powstanie.

Tak przed laty wyglądała wizualizacja hali sportowej, która miała u nas powstać…
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Przecinaj¹ go kana³y, kana-
liki i rowy. Jest tam te¿ kilka
wiosek, które do 1945 roku
nosi³y wybitnie egzotyczne
nazwy. To w³aœnie Ameryka
nad Wart¹.

Legenda chce, ¿e kiedy do
Fryderyka II Wielkiego Ho-
henzollerna przysz³a delega-
cja ubogiego ch³opstwa i po-
prosi³a o mo¿liwoœæ wyjazdu
do Ameryki, w³adca odpar³:
Ja wam Now¹ Amerykê i wol-
noœæ dam nad Wart¹. Ale to
tylko legenda, bo w³adca nie
zwyk³ spotykaæ siê z
w³oœciañstwem, ani nikomu
niczego dawaæ. Bo sk¹pstwo
Starego Fryca, jak do dziœ
jest nazywany, znane jest po
chwilê obecn¹. Ale faktycznie
od drugiej po³owy XVIII wieku
do 1945 roku na lewym brze-
gu Warty by³y wsie o takich
nazwach jak Ceylon, Sarato-
ga, New Hampshire. 

Bagienny las zachował się
w Studzionce

Zanim Hohenzollernowie
zaczêli myœleæ o osuszeniu
Warciañskich B³ot, lewy
brzeg Warty, a w³aœciwie ca³a
rzeka wygl¹da³a jak wielka
delta Nilu. Wystarczy popat-
rzeæ na mapy z epoki, czyli z
XVIII wieku. Rzeka nie ma
tam g³ównego koryta, za to
p³ynie dziesi¹tkami rzeczek,
strumyczków i innych cieków
wodnych. Teren by³ wówczas
mocno bagnisty, pozarastany
bagiennym lasem, który w
stanie pierwotnym zachowa³
siê jedynie w Studzionce,
ma³ej wsi, do której doje¿d¿a
siê Wa³em Warciañskim. 

Teren by³ kompletnie wylud-
niony, kilka starych wsi,
za³o¿onych w XIII wieku,
le¿a³o w znacznym oddaleniu
od siebie, na pagórkach wy-
staj¹cych z bagien. 

A poniewa¿ Hohenzollerno-
wie nie znosili, kiedy coœ siê
marnowa³o, zapad³a decyzja
o melioracji tych terenów.
Podj¹³ j¹ król Prus Fryderyk

Wilhelm. Chichot losu spra-
wi³, ¿e jednak nie zd¹¿y³ pro-
jektu wcieliæ w ¿ycie. Zostawi³
j¹ synowi i nastêpcy w teczce
opisanej s³owami: „Dla moje-
go najstarszego syna”. 

Fryc zabiera się do roboty

Fryderyk Wilhelm zmar³ w
1740 roku, a na tronie zasiad³

jego syn Fryderyk II, który oj-
ca serdecznie i z ca³¹ moc¹
nienawidzi³. Jednak projekt
osuszenia b³ot bardzo mu
przypad³ do gustu. I tu weryfi-
kuje siê legenda o spotkaniu
króla z w³oœcianami. 

Warto dodaæ, ¿e Fryderyk,
jeszcze jako nastêpca tronu,
usi³owa³ uciec do Anglii,

w³aœnie przez znienawidzo-
nego ojca. Ten osadzi³ go za
karê w Twierdzy Kostrzyn i tu
przysz³y król w 1731 roku
prze¿y³ katastrofaln¹ powódŸ,
wiêc dok³adnie wiedzia³, po
co to robi. 

Poza tym doskonale zdawa³
sobie sprawê, ¿e jak osuszy
potê¿ne bagna warciañskie,

to bêdzie móg³ tereny zalud-
niæ, a jak ludzie tam zamiesz-
kaj¹, to bêd¹ p³aciæ podatki i
kasa pañstwa siê wzbogaci.
No i w³adca chcia³ koniecznie
znieœæ pañszczyznê. A po-
niewa¿ nie lubi³ niczego
odk³adaæ na potem, wiêc pra-
ce siê rozpoczê³y niemal na-
tychmiast. 

Olęderskie gospodarstwa

Na osuszanych bagnach
s³u¿by króla lokowa³y osadni-
ków, którzy na wyraŸne pole-
cenie Fryderyka II powinni po-
chodziæ spoza Prus. Wtedy
osiad³o tu tak¿e trochê ubo-
giego polskiego ch³opstwa.
Ka¿demu koloniœcie dawano
bezp³atnie 1 ³an ziemi ornej i
0,5 ³ana ³¹k, materia³ na bu-
dowê domu i opa³; otrzymywa³
on równie¿ zwolnienie od po-
datków na osiem lat.

I tak powstawa³y osady
olêderskie, w³aœnie od owych
Holendrów, których zreszt¹
na Warciañskich B³otach nie
by³o. Osadnicy budowali
doœæ typowe chaty, obok sta-
wiali stodo³y i budynki gospo-
darcze. I tak sobie spokojnie
gospodarzyli, ale kiedy sko-
ñczy³a siê karencja i trzeba
by³o zacz¹æ p³aciæ podatki, to
po ³êgach poszed³ bunt. 

A Fryderyk II buntów, i ogól-
nie niepos³uszeñstwa, w swo-
im pañstwie nie lubi³, wiêc na
zbuntowane ch³opstwo woj-
sko pos³a³. 

Zreszt¹ potem osadnicy
nad Wart¹ dostali, jak i inni
mieszkañcy Prus nakaz upra-
wy ziemniaków, a skoro nie
chcieli, popêdliwy w³adca
znów wys³a³ na nich wojsko. I
w taki oto sposób ziemniaki
sta³y siê podstaw¹ ch³opskiej
diety.

Saratoga, Jamaica, Malta

Dziœ o tym, ¿e by³a tu Ame-
ryka nad Wart¹ œwiadcz¹ tyl-
ko dwa artefakty. Pierwszy, to
nazwa malutkiej wsi Malta -
tylko kilka budynków. A drugi,

to kamieñ z napisem Jamaica,
który nadal stoi miêdzy warcia-
ñskim wa³em a Jamnem. A
przecie¿ by³a Saratoga, Floryda
oraz inne egzotycznie nazwane
wsie. By³ nawet Nowy Jork

Do 1778 roku za³o¿ono tu 122
kolonie i na tym pustkowiu za-
mieszka³o 1846 rodzin w pra-
wie 600 domostwach. To
w³aœnie w tym czasie pojawi³y
siê takie nazwy jak Pennsylva-
nien, Hampshire, Saratoga,
Florida, New York, Yorktown.
Historycy twierdz¹, ¿e by³ to
znak odbicia czasu i ówczes-
nych nastrojów, idei. Wtedy w
latach 1775-83 kolonie pó³noc-
noamerykañskie wywalczy³y
niepodleg³oœæ. I jak chce kolej-
na legenda, w ówczesnych Nie-
mczech, a zw³aszcza w oœwie-
conych Prusach fryderycja-
ñskich, œledzono te wydarzenia
z sympati¹ dla sprawy Amery-
kanów. I znalaz³o to swój wy-
dŸwiêk wœród nadwarciañskich
kolonistów. Z drugiej strony do-
strzegano te¿ podobieñstwo
kolonistów z Nowego Œwiata i
innych zak¹tków kuli ziemskiej
do tych, którzy osiedlali siê nad
Wart¹: st¹d te¿ powstawa³y tu
Sumatra, Jamajka, Ceylon.

A tak te wsie siê nazywa³y:
Anapolis - Kuczyno, Ceylon -
Czaplin, Florida - Sadowice,
Hampshire - Budzigniew, Ja-
majka - Jamno, Korsika - Ko-
sarzewo, Louisa - Prze-
mys³aw, Malta - Malta, Mary-
land - Marianki, Neu Amerika
- Chyrzyno-¯abczyn, New
York - S¹¿nica, Pennsylvania
- Polne, Philadelphia - Koœci-
êcin, Saratoga - Zaszczyto-
wo, Savannah - Czubkowo,
Sumatra - Sumice, Yorks-
town - Ledargowo.

RENATA OCHWAT

Korzysta³am miêdzy innymi
ze S³ownika gorzowskiego J.
Zysnarskiego, Gorzów 1999;
Nina Kracherowa Partyzant
moralnoœci, Katowice 1989;
Zbigniew Czarnuch, Ujarz-
mianie rzeki, Gorzów 2008.

Władca dał chłopstwu Amerykę nad Wartą
P³aski jak stó³ teren, nazywany Ameryk¹, rozci¹ga siê na lewym brzegu Warty. 

Król Fryderyk II Wielki wraz z radcą dworu Franzem Balthasarem von Brenckenhoffem wizytu-
je osuszanie bagien, według drzeworytu Ludwika Burgersa Zeichnunga z połowy XIX wieku.
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Typowy dom kolonistów warciańskich.
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Snuje siê ona po d¹broszy-
ñskim pa³acu, ko³o Witnicy w
nadziei na spotkanie swego
niegdysiejszego kochanka.
Tak przynajmniej g³osi legen-
da. Inna legenda z kolei mó-
wi, ¿e pa³ac w D¹broszynie
powsta³ dziêki ³upom, jakie
jego twórca Hans Adam von
Schöning zgarn¹³ na turec-
kich wyprawach. Tak chce
legenda, prawda jednak jest
nieco inna. Pa³ac w tym
miejscu by³ wczeœniej i na-
le¿a³ do innych w³aœcicieli.
Faktem jest, ¿e kiedy mar-
sza³ek von Schöning zosta³
jego w³aœcicielem, to pa³ac
przebudowa³.

Fryderyk Wielki tu bywał

Jednym z s³ynniejszych
w³aœcicieli pa³acu by³ w³aœnie
marsza³ek Hans Adam von
Schöning, który w s³u¿bie
saksoñskiego dworu bra³
udzia³ w wojnach tureckich.
To w³aœnie z Turcji oprócz
maj¹tku, który pomóg³ mu
przebudowaæ pa³ac, przy-
wióz³ ze sob¹ dwie piêkne
Turczynki, jak chce legenda,
kochanki marsza³ka. Pech
chcia³, i¿ ta bardziej ukocha-
na, Fatima, wpad³a w oko
królowi Augustowi II Mocne-
mu Wettynowi. Có¿ by³o ro-
biæ? Marsza³ek odda³ uko-
chan¹ na³o¿nicê w³adcy, bo
z królewskimi rozkazami siê
nie dyskutuje. Fatima by³a
szczerze nieszczêœliwa, a po
œmierci jej duch wróci³ do
D¹broszyna. No i mo¿na
spotkaæ piêkn¹ kobietê
ubran¹ w egzotyczny kos-
tium, jak siê przechadza w
ksiê¿ycowe noce po pa³aco-
wych korytarzach w poszuki-
waniu utraconego kochanka. 

Tyle legenda, ale prawda
jest taka, ¿e w d¹broszy-
ñskim pa³acu bywali

znacz¹cy ludzie kilku epok.
To w latach 30. XVIII wieku
przyje¿d¿a³ Fryderyk Hohen-
zollern, aby siê spotykaæ z
Eleonor¹ von Wreech. On
mia³ 19 lat i siedzia³ w Twier-
dzy Kostrzyn zes³any tam
przez ojca za próbê ucieczki.
Ona mia³a 26 lat i by³a ¿on¹
kolejnego w³aœciciela. On w
przysz³oœci mia³ zostaæ wy-
bitnym w³adc¹ Prus, królem
Fryderykiem II Wielkim. Ona
pozosta³a nieszczêœliw¹ i
roszczeniow¹, która w kó³ko
coœ od króla chcia³a. A kiedy
siê nie uda³o kolejny raz
osi¹gn¹æ jakiegoœ celu, znie-
nawidzi³a w³adcê do tego
stopnia, ¿e nawet wymawia-
nie imienia króla powodo-
wa³o napady wœciek³oœci
Eleonory oraz rózgi.

W hołdzie królewskiemu
bratu

Wiêcej szczêœcia w kontak-
tach z d¹broszyñskimi
mieszkañcami mia³ królewski

brat, Henryk Pruski, znako-
mity dyplomata, który spraw
D¹broszyna pilnowa³. By³ za
to ho³ubiony, goszczony i
któremu postawiono ist-
niej¹cy do dziœ obelisk. 

Na kostrzyñskich w³oœciach
bywali tak¿e: jeden z najlep-
szych architektów epoki Karl
Friedrich Schinkel - wybitny

architekt, autor wielu s³yn-
nych obiektów klasycystycz-
nych. Goœci³ tu tak¿e Chris-
tian Daniel Rauch - nadwor-
ny rzeŸbiarz dworu
królewskiego w Berlinie (je-
go to w³aœnie autorstwa jest
pomnik Fryderyka II Wielkie-
go prezentowanego na koniu
na Unter der Linden w Berli-

nie. Za³o¿enie ogrodowe
opracowa³ Peter Josef Lee-
ne - budowniczy i projektant
s³ynnych w Europie za³o¿eñ
ogrodowych. 

Wœród wielkich, którzy tu
bywali, warto wymieniæ Ma-
rion Grafin von Denhoff -
s³ynn¹ redaktorkê „Die Zeit”,
autorkê ksi¹¿ek o Prusach
Wschodnich, ¿arliw¹ rzecz-
niczkê polsko-niemieckiego
zbli¿enia. Chwalebnym go-
œciem pa³acu by³ tak¿e Urlich
Wilhelm Schwerin von
Schwanenfeld - uczestnik
antyhitlerowskiego spisku
maj¹cego na celu zg³adze-
nie Adolfa Hitlera 20 lipca
1944 roku.

A teraz sobie postrzelamy

Pa³ac a¿ do II wojny by³
ca³y czas w rêkach prywat-
nych. Los siê z nim doœæ ³as-
kawie obszed³. Na moment
by³ nawet siedzib¹ mar-
sza³ka Georgija ¯ukowa, do-
wódcy wielkiej ofensywy ber-
liñskiej, który mia³ tu od-
prawê dla swoich oficerów.
Œladem obecnoœci Rosjan w
D¹broszynie jest postrzelany
pomnik Wiktorii, czyli skrzyd-
latego anio³a stoj¹cego na
wysokim postumencie w
d¹broszyñskim parku i za-
chwycaj¹cego do dziœ sw¹
urod¹.

Po II wojnie pa³acyk sta³ siê
siedzib¹ Pañstwowego Gos-
podarstwa Rolnego i to by³
pocz¹tek koñca. Wnêtrza
przebudowano na potrzeby
biur i mieszkañ i tak oto
magnacka budowla sta³a siê
siedzib¹ socjalistycznego
wynalazku. 

Ale nadszed³ prze³om de-
mokratyczny. Z pa³acu
znikn¹³ PGR, pojawi³a siê
myœl, ¿e mo¿e da siê bu-
dowlê sensownie zagospo-

darowaæ. By³ pomys³, aby
sta³ siê on siedzib¹ Eurore-
gionu Pro Europa Viadrina.
Na chwilkê, na kilka lat w
wakacje rezydowa³a tu Jutta
von Lancken, której m¹¿ by³
potomkiem ostatnich w³aœci-
cieli. Prowadzi³a salon w
dawnym stylu. 

Ale nic siê nie uda³o. Euro-
region mieœci siê gdzie in-
dziej, pani Jutta ju¿ nie przy-
je¿d¿a.

Jakoś nikt go nie chce

Dziœ pa³ac w D¹broszynie
nale¿y do gminy Witnica,
która od lat bezskutecznie
usi³uje go sprzedaæ. Cena
wyjœciowa zaczyna³a siê
od 14 mln, obecnie to 2
mln. Jednak nie ma
chêtnych z jednego powo-
du. Aby budynek przywró-
ciæ do œwietnoœci, na-
le¿a³by w³o¿yæ kolejne mi-
liony. 

Nieszczêœciem D¹broszy-
na jest jego lokalizacja. Bo
le¿y 5 km od Kostrzyna. Na
tyle daleko, aby nie da³o
siê tu stworzyæ restauracji,
do której zagl¹daliby kost-
rzynianie. A na hotel te¿
nie bardzo siê nadaje, bo
le¿y zbyt blisko trasy
³¹cz¹cej Kostrzyn z Gorzo-
wem. W³adze jednak nie
trac¹ nadziei, ¿e nabywca
siê znajdzie.

No bo miejsce jest ³adne,
w koœciele obok pa³acu
kryj¹ siê per³y barokowej
rzeŸby. W krypcie grobo-
wej ogl¹daæ mo¿na pyszny
sarkofag marsza³ka von
Schöning. Po³o¿ony za
szos¹ folwark, to unikat na
skalê Polski. Jest jeszcze
odrestaurowana niedawno
Œwi¹tynia Cecylii. No i jest
w koñcu duch Fatimy. 

RENATA OCHWAT

Bawił tu król Fryderyk II Wielki,
ale i marszałek Żukow
Jak siê ma szczêœcie, to mo¿na siê natkn¹æ tutaj na ducha piêknej Fatimy. 

Pałac w Dąbroszynie gościł możnych tego świata.
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Obecnie w dąbroszyńskim pałacu nie dzieje się nic.
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Podczas salonu samocho-
dowego w Genewie prezen-
towano liczne systemy ko-
munikacji kierowcy i samo-
chodu z numerami
alarmowymi i firmowymi cen-
trami obs³ugi. Ju¿ z koñcem
marca 2018 roku w ka¿dym
nowym samochodzie reje-
strowanym na terenie wspól-
noty wymagany bêdzie sys-
tem eCall.  Jego obowi¹zko-
wa wersja wymaga
automatycznego po³¹czenia
siê z numerem alarmowym
w wypadku kolizji. Producen-
ci samochodów we
wspó³pracy z firmami infor-
matycznymi oferuj¹ znacznie
wiêcej.

Podobne systemy od lat
dzia³aj¹ na terenie Ameryki
Pó³nocnej. W Europie pio-
nierem by³a Alfa - Romeo
wprowadzaj¹c na pocz¹tku
stulecia system Connect.
Pozwala³ on na kontakt z
centrum doradczym, które
lokalizuj¹c samochód mog³o
pomóc odszukaæ kierowcy
np. stacjê paliw, hotel, po-
moc drogow¹ a w razie
k³opotów zawiadomiæ sto-
sowne s³u¿by. System nie
odniós³ wielkiego sukcesu

m.in. przez niedostatki tech-
nologii i koszty jego wprowa-
dzania i eksploatacji. Od te-
go czasu technologie infor-
matyczne i komunikacyjne
ogromnie siê rozwinê³y. Je-
sieni¹ ubieg³ego roku znacz-
nie doskonalszy system
wprowadzi³ koncern General
Motors. System Opel on Star
oferowany jest w nowych sa-
mochodach o wysokim stop-
niu wyposa¿enia dodatkowe-
go. W wersjach ubo¿szych
dostêpny jest za dop³at¹.
Pierwszy rok korzystania z
systemu jest gratisowy.

Wyposa¿enie w to roz-
wi¹zania nowego, produko-
wanego w Gliwicach Opla
Astry pomog³o zapewne
zwyciê¿yæ w plebiscycie na
samochód roku czyli Car of
The Year 2016. Opel on Star
jest znacznie bardziej rozbu-
dowany ni¿ obowi¹zkowy
niebawem system eCall. Wy-
starczy u¿yæ przycisku zlo-
kalizowanego w okolicy lu-
sterka wstecznego, aby
us³yszeæ g³os asystenta.
Je¿eli wybieramy siê w pod-
ró¿ mo¿emy zapytaæ o stan
techniczny naszego auta. Na
zasadzie podobnej do kosz-

townej wyœcigowej telemetrii,
asystent poinformuje nas o
stanie technicznym z takimi
szczegó³ami, jak ciœnienie w
oponach i jakoœæ oleju.
Wa¿ne jest przy tym, ¿e roz-
mawiamy ze cz³owiekiem z
centrum obs³ugi, a nie gene-
rowanym elektronicznie
g³osem, przekazuj¹cym in-
formacje odczytane przez
nie zawsze precyzyjne czuj-
niki. Asystent widzi dziêki

technologii GPS po³o¿enie
naszego auta i chêtnie sam
zaprogramuje nawigacjê.
Je¿eli pragniemy anonimo-
woœci wystarczy skorzystaæ
z kolejnego przycisku, aby
znikn¹æ z mapy. Wystarczy
kolizja powoduj¹ca akty-
wacjê poduszek powietrz-
nych, aby system zacz¹³
dzia³aæ. Asystent spyta siê
nas o przyczynê aktywacji.
Je¿eli nie us³yszy odpowie-

dzi, to natychmiast powiado-
mi stosowne s³u¿by ratowni-
cze podaj¹c dok³adn¹ lokali-
zacjê naszego samochodu.
W przypadku kradzie¿y rów-
nie¿ pod dok³adn¹ pozycjê.
Dziêki zdalnej diagnostyce
pojazdu on Star poinformuje
nas o koniecznoœæ ewentual-
nych napraw lub serwisów.

Samochód staje siê rów-
nie¿ wielkim routerem a
raczej Hotspotem Wi - Fi.

Ka¿dy z pasa¿erów mo¿e
korzystaæ z laptopa, table-
tu lub podobnego urz¹dze-
nia na jednym z 7
kana³ów. Zamontowana w
aucie antena jest tak
skonstruowana, ¿e niemal
niemo¿liwa jest utrata za-
siêgu. Funkcje systemu
dostêpne s¹ w ka¿dym
smartfonie za pomoc¹ sto-
sownej aplikacji.

RYSZARD ROMANOWSKI

Osobisty asystent kierowcy widzi więcej
Podobne systemy dzia³aj¹ ju¿ na terenie Ameryki Pó³nocnej.
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