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Tej znajdującej się sąsiedztwie ma-
gistratu, gdyby ktoś nie wiedział.
Mają tam znaleźć się biura dla
urzędników od rewitalizacji i konsul-
tacji społecznych. Ponadto na dole,
gdzie mieścił się ongiś  klub Lamus
znajdzie się sala na spotkanie z
mieszkańcami. Może i dobrze, że
puste pomieszczenia w centrum
miasta znów ożyją, ale nie do końca
jestem przekonany, że w najlepszy
z możliwych sposób. Otóż propono-
wałbym, by jednak w  miejscu po
samym Lamusie reaktywować coś
na kształt dawnego Empiku, czyli
kawiarnio-czytelnię, jako miejsce do
spotkań i czytania prasy, ale i
książek, przez młodych i starych go-
rzowian stęsknionych właśnie za
dawnym Lamusem, a jeszcze bar-
dziej za Empikiem. Takie miejsce do
czytania i spotykania, w godz. od
10. do 18.00 albo dłużej, którego w
śródmieściu wyraźnie brakuje; przy
taniej kawie lub herbacie, a może i
nawet jakimś ciastku, z pewnością
spotkałoby się z aprobatą miesz-
kańców i zyskało szybko rzeszę
stałych bywalców, którzy teraz nie
bardzo mają gdzie się podziać.
Oczywiście nie może to być przed-
sięwzięcie komercyjne, ale non pro-
fit, czyli wymagające dopłaty ze
strony samorządu, choć bardziej
symbolicznej niż wielkiej, prowadzo-

ne przez jakieś stowarzyszenie jak
najbardziej kulturalne wyłonione w
przetargu lub innej formie.
To właśnie byłaby najlepsza rewitali-
zacja tego  miejsca, a może i po-
czątek wielkiej rewitalizacji całego
śródmieścia. Panie prezydencie,
proszę o rozważenie tego pomysłu,
bo wart jest tego, by również w ten
sposób przywrócić miasto miesz-
kańcom. Naprawdę w centrum
miasta przydałaby się nam bardzo
taka współczesna miejska świetlica,
czyli także z komputerami i dostę-
pem do internetu, i z klimatem
sprzyjającym refleksji oraz zadumy
nad miastem. I będzie też sala na
spotkania i konsultacje z mieszkań-
cami, ale czynna codziennie, choć
niekoniecznie w soboty i święta

JAN DELIJEWSKI

P.S. Oczywiście, że to ludzie tworzą
klimat w takich miejscach. Najpierw
jednak musi być miejsce i musza
być warunki ku temu. I to władze
miasta powinny właśnie zadbać o
miejsce, i warunki. A dawny Lamus
znakomicie się do tego nadaje i wy-
starczy trochę wysiłku oraz parę
złotych z budżetu miasta, by przy
udziale ludzi powstało coś, czego
nam mieszkańcom brakuje, a co
nieco żartobliwie nazywam świetlicą
miejską.

Z najmniejszej kupki
bierze się paszport 
i kartę kredytową
Nawet nie wiemy jak wielu gorzowian każdego roku przemierza świat wzdłuż i wszerz.
Jednych z nich jest Marek Kobus, architekt i przedsiębiorca, a przy tym zapalony
podróżnik.

Rozmowa na s. 12-13

Przydałaby się nam bardzo
miejska świetlica
Prezydent znalazł pomysł na zagospodarowanie budynku
po byłej Kamienicy Artystycznej Lamus.   
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ww  1.03.
1899 r. - uruchomiono połącze-
nie kolejowe przez most kolejo-
wy na Warcie i otwarto tzw. dwo-
rzec nadwarciański, dziś perony
3 i 4 na dworcu głównym. 
1960 r. - w Obwodowym
Urzędzie Telekomunikacji w Go-
rzowie zarejestrowanych było 11
telewizorów, 9999 odbiorników
radiowych i 1364 głośniki pod-
łączone do gorzowskiego radio-
węzła; było 1746 telefonów; w
mieście pracowało 90 lekarzy
medycyny, w tym 32 ze specjali-
zacją, i 17 dentystów;  jeden le-
karz przypadał na 600 mieszka-
ńców.
1967 r. - zlikwidowano komuni-
kację tramwajową na ul. War-
szawskiej od Podmiejskiej do
Janic.
1998 r. - przy SP nr 20 w Gorzo-
wie otwarto największą i najno-
wocześniejszą halę sportowo-wi-
dowiskową w mieście i woje-
wództwie.
2000 r. -  zm. Zdzisław Pernalski
(45 l.), działacz sportowy, b. za-
wodnik sekcji kartingowej KS
Stal, następnie mechanik żużlo-
wy i kierownik parku maszyn na
stadionie.
2002 r. - ZKS Stilon postawiono
w stan likwidacji.
ww  2.03.
1946 r. - Komisja Ustalania
Nazw Miejscowości ustaliła na-
zwę „Gorzów Wielkopolski”, we-
szła ona w życie 7.05.1946 za-
rządzeniem ministrów: Admini-
stracji Publicznej i Ziem
Odzyskanych.
1985 r.  - podczas Halowych
Mistrzostw Europy w LA w Pireu-
sie (Grecja) Dariusz Biczysko z
AZS Gorzów skoczył 2,30 m, zdo-
bywając brązowy medal.
1999 r. - Jan Majchrowski, do-
tychczasowy pełnomocnik rządu i
p.o. wojewoda został mianowa-
ny pierwszym wojewodą lubu-
skim.
ww  3.03.
1990 r. - Halina Frąckowiak, Ali-
cja Majewska i Joanna Zagdańs-
ka wystąpiły w restauracji „U
Marii” z koncertem na rzecz fun-
duszu zakupu tomografu kompu-
terowego dla gorzowskiego szpi-
tala, dochód z imprezy wyniósł
ok. 3 mln zł.
1995 r. - zm. Janusz Słowik (54
l.), działacz kultury w Sulęcinie i
Gorzowie, b. kierownik i naczel-
nik Wydziału Kultury i Sztuki UM
(1971-1977 i 1983-1995), b.
zast. dyrektora Teatru im. Oster-
wy (1977-1978), współtwórca i
inicjator wielu przedsięwzięć
kulturalnych w mieście, m.in.
Konfrontacji Fotograficznych,
Spotkań Teatralnych, Pomorskiej
Jesieni Jazzowej.
2009 r. - zm. Witold Karpyza (95
l.), nauczyciel matematyki, dzia-
łacz harcerski, podróżnik, rysow-
nik i pamiętnikarz.
ww  4.03
1941 r. - ur. Hubert Wagner, b.
siatkarz i trener, olimpijczyk, b.
trener siatkarzy Stilonu (1994-
1995), zm. 13.03. 2002 r.
1995 r. - zm. Andrzej Wołkowski
(82 l.), b. reprezentant Polski w

KALENDARIUM
Marzec 2016

� 2 Marzec 2016 r.MIJA DZIEŃ

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

Redaktor naczelny: Jan Delijewski. 
Zespół redakcyjny: Robert Borowy, Jerzy Kułaczkowski,
Stanisław Miklaszewski, Renata Ochwat, Ryszard
Romanowski. 

Skład: Radosław Pieluszczak. 
Druk: Polskapresse sp. z o.o., 

Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158. 
Wydawca: Agencja MEDIA-PRESS Jan Delijewski

- Za niespe³na trzy lata
obecne nasze historyczne
bimby trafi¹ do skansenu lub
muzeum techniki, a po wyre-
montowanych torowiskach
bêd¹ jeŸdzi³y nowe, bezsze-
lestne wagony - mówi³ wice-
prezydent miasta £ukasz
Marcinkiewicz, kiedy prezen-
towa³ radnym i mieszkañcom
informacje dotycz¹ce reali-
zacji planu transportowego.

- Co prawda nie uda nam
siê zrealizowaæ wszystkich
zamierzeñ, bo z oczekiwa-
nych wstêpnie 400 milionów
z³otych na inwestycje tram-
wajowe bêdziemy mieli nie-
wiele ponad 260 milionów,
ale to i tak zrewolucjonizuje
nasz system komunikacji
tramwajowej - dodaje i przy-
tacza konkretne wyliczenia. I
tak, najwiêcej 115,2 mln
bêd¹ kosztowa³y nowe wa-
gony, 71,09 mln to koszt mo-
dernizacji trakcji, 40,84 mln
to budowa nowej linii, 6,76
mln to modernizacja zajezd-
ni i budowa punktu przesiad-
kowego, 6,27 mln poch³onie
budowa systemu informacji
pasa¿erskiej, a pozosta³e
11,21 mln przeznaczonych
zostanie na inne elementy
infrastruktury tramwajowej.

Przypomnijmy, ¿e nasze
marzenia o modernizacji
tramwajów rozpoczê³y siê w
grudniu 2013 roku od
przyjêcia przez miasto planu
zrównowa¿onego rozwoju
publicznego transportu zbio-
rowego dla Gorzowa i s¹sia-
duj¹cych z nami gmin.
Przyjêcie planu oznacza³o
potrzebê szukania œrodków
do dzia³añ inwestycyjnych.
W lutym 2015 roku Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju
poinformowa³o o obowi¹zku
osi¹gniêcia gotowoœci apli-
kacyjnej do koñca 2016 roku
oraz poda³o informacjê o alo-
kacji dla zwi¹zku ZIT w po-
dziale na poszczególne ob-
szary interwencji. Do nas
mia³o trafiæ 37,5 mln euro na
transport publiczny. Zaraz
potem z Gorzowa wys³ano
aktualne fiszki projektowe z
wy¿sz¹ wartoœci¹ dofinanso-
wania na poziomie 195 mln
z³otych. Powo³ano te¿ zespó³
do opracowania koncepcji
modernizacji i rozwoju pod-
systemu tramwajowego w
Gorzowie, a tak¿e zespó³ ds.
opracowania dokumentacji i
realizacji projektu. W tym
czasie pojawi³a siê informa-

cja z ministerstwa, ¿e kwota
dofinansowania pozostaje
na poziomie 37,5 mln euro,
czyli 159 mln z³otych. Blisko
54,5 mln z³otych trzeba
bêdzie do³o¿yæ do ca³ego
projektu z miejskiej kasy,
natomiast Miejski Zak³ad
Komunikacyjny musi wygos-
podarowaæ na ten cel 47,3
mln z³.

Co otrzymamy za te 260
mln z³otych? W ramach pro-
jektu na latach 2017-2018
zaplanowano zmodernizo-
wanie ok. 5,74 km torowisk
na ulicach Kostrzyñskiej, Si-
korskiego, Dworcowej, War-
szawskiej, Walczaka (od sta-
cji Shell do ul. Energetyków)
i w stronê osiedla Piaski na
ulicy Chrobrego od £okietka
do ul. Borowskiego. Jest ju¿
przes¹dzone, ¿e na deptaku
przy Chrobrego pozostaj¹
dwa tory.

- By³em temu przeciwny,
zaprezentowa³em wiele cie-
kawych rozwi¹zañ z ró¿nych
miast europejskich i za-
chêca³em do tego, ¿eby de-
ptak powiêkszyæ, a ten jeden
tor w zupe³noœci wystarczy -
opowiada prezydent Marcin-
kiewicz. - Skoro na spotka-
niu konsultacyjnym z
ró¿nymi œrodowiskami za-
pad³a decyzja o pozostawie-
niu dwóch torów, które zo-
stan¹ wbudowane w deptak,
musimy tê decyzjê zaakcep-
towaæ. Dodam, ¿e planowa-
ne jest tam dodatkowo
oœwietlenie ledowe i je¿eli
bêdzie jecha³ tramwaj prze-
chodnie zostan¹ ostrze¿eni

odpowiednim kolorem. Musi-
my wiedzieæ, ¿e nowe tram-
waje bêd¹ bardzo ciche,
wrêcz bezszelestne, dlatego
w tym miejscu tak wa¿ne
bêdzie zachowanie wszel-
kich zasad bezpieczeñstwa -
dodaje.

Planowany jest zakup 14
nowych tramwajów. Z kolei
na latach 2018-2021 przewi-
dziano budowê nowego po-
dwójnego toru na odcinku
3,32 km od ronda Ofiar Katy-
nia w kierunku osiedla Gór-
czyn i dalej od ronda Gór-
czyñskiego ulic¹ Okulickiego
do pêtli, która powstaæ na
parkingu przy ogródkach
dzia³kowych za ul. Szarych
Szeregów. Docelowo, ale
jest to na razie tylko w pla-
nach, linia ta zostanie
poci¹gniêta ulic¹ Fieldorfa-
Nila do pêtli przy ul. Walcza-
ka. 

Ciekawym rozwi¹zaniem
bêdzie zapewne monta¿
systemu informacji pasa¿er-
skiej, który znajduje siê ju¿ w
wielu miastach, m.in. w Kra-
kowie. U nas nie bêdzie za-
montowany wszêdzie, na ra-
zie planowane jest ustawie-
nie odpowiednich ekranów w
œródmieœciu. System ma
dzia³aæ te¿ w Internecie i na
urz¹dzeniach mobilnych, a
informacje dotycz¹ce œrod-
ków transportu bêd¹ przeka-
zywane w rzeczywistym cza-
sie. W przypadku planowane-
go centrum przesiadkowego
dla pasa¿erów w ocenie pre-
zydenta £. Marcinkiewicza
raczej nie bêdzie to jeden

du¿y wêze³, a kilka pomniej-
szych w istotnych punktach
miasta, ¿eby po³¹czyæ trans-
port w tak zwany transport
multimodalny.

Pierwsze prace budowlane
ruszaj¹ ju¿ w drugim kwarta-
le bie¿¹cego roku od przebu-
dowy drugiej czêœci ulicy
Warszawskiej, od filharmonii
w stronê centrum.

- Ju¿ nie rozmawiamy o
prowizorce, ale solidnym re-
moncie, z wymian¹ torowis-
ka i doprowadzenia tego
fragmentu ulicy do poziomu,
jaki mamy w kierunku ronda
Santockiego - t³umaczy
£ukasz Marcinkiewicz. 

W trakcie prezentacji tych
planów nie brakowa³o pytañ
ze strony radnych oraz
mieszkañców. Zdecydowana
wiêkszoœæ uwag by³a zasad-
na, ale - jak czêsto powtarza³
prezydent Marcinkiewicz -
realizacja planu transporto-
wego jest mocno ograniczo-
na œrodkami finansowymi.
Sporo dyskusji wywo³a³
szczególnie projekt budowy
nowej linii tramwajowej, która
stanowi ostatni etap realizacji
ca³ej inwestycji. Najczêœciej
zadawane pytanie dotyczy³o,
dlaczego nie bêdzie ona
przebiega³a ulic¹ Cze-
reœniow¹, gdzie zamieszkuje
sporo ludzi, a woln¹ od zabu-
dowañ alej¹ Ruchu M³od-
zie¿y Niezale¿nej.

- Zadecydowa³y dwa
czynniki - mówi prezydent
Marcinkiewicz. - Po pierw-
sze budowa linii id¹cej
przez alejê jest mniej

skomplikowana technolo-
gicznie oraz tañsza. Pro-
szê zwróciæ uwagê, ¿e uli-
ca Czereœniowa jest dosyæ
w¹ska i wybudowanie tam
torowiska musia³oby dopro-
wadziæ do likwidacji
wszystkich parkingów. Po-
nadto przystanki tramwajo-
we bêd¹ znajdowa³y siê po
obu stronach ulicy Cze-
reœniowej, czyli na ulicy
Walczaka, jak to ma miejs-
ce teraz oraz na ulicy
Pi³sudskiego po wybudo-
waniu nowej linii - pod-
kreœla.

Trwaj¹ ponadto prace przy-
gotowawcze do siêgniêcia
po dodatkowe œrodki w ra-
mach projektu rezerwowego
w trybie pozakonkurso-
wym. Jest szansa pozyska-
nia 39 mln z³ co z wk³adem
w³asnym (13 mln z³) po-
zwoli³oby na budowê kolej-
nej linii od ronda ul. Pi³sud-
skiego do skrzy¿owania
Roosevelta i po³¹czenie z
now¹ lini¹. W tym przypad-
ku pewnym problemem jest
s³aba podbudowa drogi na
alei Odrodzenia Polski, co
wi¹¿e siê z potrzeb¹ jej
gruntownej przebudowy. W
ramach dodatkowych œrod-
ków bêdzie mo¿na zakupiæ
kolejnych szeœæ tramwajów
oraz zmodernizowaæ toro-
wisko przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Przy czym, co
wyraŸnie podkreœli³ prezy-
dent, te dodatkowe œrodki
mog¹ zostaæ nam przyzna-
ne, ale wcale nie musz¹.

ROBERT BOROWY

Gorzów tramwajami stoi 
i tak pozostanie na lata
To mimo wszystko bêdzie rewolucja w naszej miejskiej komunikacji.

Nareszcie nowe tramwaje zastąpią wysłużone bimby, helmuty…
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hokeju na lodzie, olimpijczyk,
ostatni trener hokeistów Stilonu
(1974-1982). 
2000 r. - zm. dr Kazimierz Szper-
ka, chirurg, b. dyrektor Wydziału
Zdrowia UW (1975-1985) i dy-
rektor Szpitala Wojewódzkiego
(1985-1996); zm. w dniu 70. uro-
dzin.
ww  5.03.
1899 - zm. Hermann Paucksch
(83 l.), syn tokarza, założyciel
zakładów mechanicznych w Go-
rzowie, honorowy obywatel
miasta, fundator fontanny na
Starym Rynku.
1965 r. - w Gorzowie odnotowa-
no 70-centrymetrową pokrywę
śnieżną; był to rekord opadów
śniegu w dziejach miasta, jak i
w skali całej Polski.
ww  6.03
1920 r. - ur. Józef Czerniewicz,
fotograf, kombatant, współza-
łożyciel i wieloletni prezes Go-
rzowskiego Towarzystwa Foto-
graficznego (1973-1983), kie-
rownik Małej Galerii GTF, zm. w
1997 r. 
1932 r. - ur. Kazimierz Tumiło-
wicz, sybirak, działacz spółdziel-
czy, b. prezes PZGS w Gorzowie
(1965-1975), następnie wicepre-
zes WZSR, b. przewodniczący PK
FJN (1969-1972), inicjator
Związku Sybiraków w Gorzowie  i
b. przewodniczący koła miejskie-
go (2000-2006), zm. w 2008 r.
1991 r. - zm. Paweł Zacharek
(74 l.), kapitan żeglugi śródlądo-
wej, legendarny przewoźnik na
Warcie. 
ww  7.03
1927 r. - ur. dr Jerzy Hrybacz,
ekonomista, b. działacz opozy-
cyjny, b. radny WRN (1988-
1990), Rady Miejskiej (1994-
2006), b. poseł (1991-1993),  b.
prorektor PWSZ (2003-2007).
zm. w 2013 r.
ww  8.03
1969 r. - po 11 latach kierowania
miastem Zenon Bauer (1913-
2012) został zmuszony do złoże-
nia rezygnacji; nowy przewod-
niczącym Prezydium MRN został
Jan Telec, były I sekretarz KMiP
PZPR. 
1975 r. - zm. Andrzej Kończak
(75 l.), kupiec, powstaniec wiel-
kopolski i pionier miasta, założy-
ciel sklepu „Kaczorek”.
ww  9.03
1994 r. - uchwałą Rady Miejskiej
w miejsce ZDK „Chemik” po-
wołano Miejskie Centrum Kultu-
ry.
2009 r. - rozebrane zostało kino
„Kopernik” działające w l. 1975-
2007.
1999 r. - zm. Weronika Nowicka
(91 l.), pionierka Gorzowa, pe-
dagog, choreograf działacz kul-
tury, nauczyciel tańca i rytmiki w
gorzowskich szkołach i placów-
kach kulturalnych. 
ww  10.03
1961 r. - decyzją ministra gospo-
darki komunalnej zamknięty zos-
tał oficjalnie poniemiecki cmen-
tarz ewangelicki przy ul. Walcza-
ka, dziś park Kopernika.
1900 r. - ur. Jan Lisowski, nau-
czyciel, działacz sportowy,
żołnierz AK i pionier miasta,
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Czêsto wynikaj¹ one nie
tylko z ma³ej jeszcze wiedzy,
ale przede wszystkim ze
skomplikowanego przekazu.
Pod pojêciem ,,rewitalizacja’’
czêsto rozumiemy g³ównie
remonty starych, zabytko-
wych budynków. To jednak
wyraŸnie uleg³o zmianie, a
œwiadczy o tym przyjêta w
paŸdzierniku 2015 roku
Ustawa o rewitalizacji. Ju¿ w
drugim artykule czytamy:
,,Rewitalizacja stanowi pro-
ces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zde-
gradowanych, prowadzony w
sposób kompleksowy, po-
przez zintegrowane
dzia³ania na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci, przestrzeni i
gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone
przez interesariuszy rewitali-
zacji na podstawie gminnego
programu rewitalizacji.’’

- Dlatego proces rewitaliza-
cji w Gorzowie ju¿ jest reali-
zowany, a takim dobitnym
przyk³adem jest projekt
,,KAWKA’’, choæ finansowa-
ny jest z innej puli pieniêdzy
ni¿ te, które bêd¹ do wziêcia
w ramach ró¿nych progra-
mów rewitalizacyjnych -
t³umaczy Jacek Szymankie-
wicz, wiceprezydent miasta.
- Dziêki temu projektowi ja-
koœæ ¿ycia w œródmieœciu
ulegnie wyraŸnej poprawie,
zyska œrodowisko naturalne.
W drugim etapie tego same-
go procesu rewitalizacyjnego
musimy pomyœleæ, jak ul¿yæ
mieszkañcom, ¿eby nie po-
nosili z tego tytu³u zbyt wyso-
kich op³at, bo to mo¿e dopro-
wadziæ do szukania innych
miejsc, gorszych pod
wzglêdem warunków
opa³owych. Podaje ten
przyk³ad, bo generalnie
nale¿y zmieniæ myœlenie i
podejœcie do rewitalizacji.
Trzeba skupiæ siê na obsza-
rach wymagaj¹cych wspar-
cia g³ównie spo³ecznego.
Rewitalizacja budowlana jest
tylko œrodkiem do
osi¹gniêcia wyznaczonego
wczeœniej celu - wyjaœnia.

Tak naprawdê dopiero te-
raz, po wejœciu ustawy,
mo¿na przyst¹piæ do opraco-
wania gminnego programu
rewitalizacji. Jak twierdzi
Anna Bonus-Mackiewicz,
dyrektor Biura Konsultacji
Spo³ecznych i Rewitalizacji,
nasze miasto nie czeka³o na
sformalizowanie tego, o
czym dyskutowano ju¿ od
wielu miesiêcy i jeszcze w
ubieg³ym roku przyst¹pi³o do
pracy. Dziêki temu w tej

chwili praca nad programem
jest mocno zaawansowana i
pod tym wzglêdem Gorzów
wyraŸnie jest z przodu w po-
równaniu do miast, które
d³ugo nie mog³y zdecydowaæ
siê na wybór œcie¿ki prowa-
dzenia dzia³añ rewitalizacyj-
nych. Nale¿y jednak pa-
miêtaæ, ¿e zgodnie z przepi-
sami procedura przyjêcia
GPR wymaga konsultacji na
ró¿nych etapach przygoto-
wania, a sam program musi
zostaæ przyjêty w drodze
uchwa³y Rady Miasta. Musi
ponadto zyskaæ aprobatê
sejmiku wojewódzkiego oraz
nadzoru prawnego wojewo-
dy. Na to potrzeba czasu, ale
GPR zapewne gotowy
bêdzie ju¿ w drugiej po³owie
roku, co bêdzie ekspreso-
wym wynikiem dzia³añ.

Oczywiœcie w tej chwili po-
jawia siê mnóstwo ró¿nych
pytañ, na które mo¿na uzys-
kaæ odpowiedzi na ró¿nych
spotkaniach. Najbardziej po-
pularne pytanie dotyczy ob-
szaru zagro¿onego. W Go-
rzowie takich miejsc jest
du¿o wiêcej ni¿ wybrane te-
reny Starego i Nowego Mias-
ta oraz fragmentu Zawarcia.
Jak zwraca Hanna Gill-
Pi¹tek, ekspert z ramienia
Instytutu Rozwoju Miast,
ustawa wyraŸnie mówi, ¿e
,,Obszar rewitalizacji nie
mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 20%
powierzchni gminy oraz za-

mieszka³y przez wiêcej ni¿
30% liczby mieszkañców
gminy. Obszar rewitalizacji
mo¿e byæ podzielony na po-
dobszary, w tym podobszary
nieposiadaj¹ce ze sob¹
wspólnych granic.’’ I tu widzi-
my, ¿e zrobiæ w Gorzowie
mo¿emy du¿o, ale zapewne
nie wszystko. Przynajmniej
na bazie GPR, co nie prze-
szkadza dzia³aæ na podsta-
wie innych projektów. 

- W ramach dzia³añ rewita-
lizacyjnych najwa¿niejszym
elementem jest pozyskanie
pieniêdzy na poszczególne
zadania - kontynuuje prezy-
dent Szymankiewicz. - Tych
mo¿liwoœci jest sporo, bo w
sumie na rewitalizacjê w Pol-
sce ma zostaæ przeznaczo-
nych oko³o 25 miliardów
z³otych do 2023 roku. Œrodki
te s¹ jednak rozsiane po
ró¿nych programach. Na ra-
zie jako Gorzów mo¿emy
byæ pewni otrzymania 24 mi-
lionów z³otych zapisanych w
ZIT-ach. To jest jednak krop-
la w morzu potrzeb, dlatego
czynimy starania o na-
stêpne. Nie ukrywam, ¿e
chcia³bym mieæ do dyspozy-
cji jak najwiêksze œrodki z
ogólnopolskiego tortu, ale ile
zdo³amy wywalczyæ, czas
poka¿e. Mogê tylko dodaæ,
jak to ju¿ wielokrotnie zapo-
wiada³ prezydent Jacek Wój-
cicki, ¿e w ramach ró¿nych
inwestycji miejskich do 2023

roku wydamy oko³o miliarda
z³otych. Myœlê, ¿e œmia³o
moglibyœmy w ramach rewi-
talizacji udŸwign¹æ jeszcze
dodatkowe pó³ miliarda -
podkreœla. 

Mamy 24 miliony z³otych w
Zintegrowanych Inwesty-
cjach Terytorialnych,
mo¿emy siêgn¹æ po kolejne
5 milionów w ramach prowa-
dzonego konkursu na ,,Mo-
delow¹ rewitalizacjê miast’’.
Do koñca styczna Gorzów
z³o¿y projekt pod nazw¹
“Serce bije! Program
spo³eczno-gospodarczego
o¿ywienia centrum miasta w
ramach Programu Rewitali-
zacji Gorzowa Wielkopol-
skiego.” I bêdzie czeka³ na
wynik konkursu, do którego
przyst¹pi³o 240
samorz¹dów. Do drugiego
etapu zakwalifikowano 57
(Gorzów znalaz³ siê na 35
miejscu), dofinansowanie
otrzyma tylko 20 najlepszych
gmin. 

- Celem naszego wniosku
jest partycypacja spo³eczna
- mówi dyrektor Bonus-Mac-
kiewicz. - Chcemy wypraco-
waæ szereg narzêdzi, które
wzmocni¹ partycypacjê, po-
mog¹ lepiej wykorzystaæ za-
anga¿owanie mieszkañców i
organizacji pozarz¹dowych.
Nie jest to ³atwy dokument,
bo po zebraniu wszystkich
propozycji trzeba napisaæ
spójny wniosek, który kores-

ponduje z ro¿nymi dziedzi-
nami, w tym gospodark¹,
ochron¹ œrodowiska, infra-
struktur¹ przestrzenn¹, itd. -
wyjaœnia.

Z puli 5 milionów na inwe-
stycjê budowlan¹ bêdzie
mo¿na przeznaczyæ ledwie
50 tysiêcy z³otych.

- Dlatego, bo to s¹ œrodki
tzw. techniczne, maj¹ce na
celu daæ narzêdzia do nauki
rewitalizacji, st¹d pojawi³ siê
pomys³ programów pilo-
ta¿owych. We wczeœnie-
jszych perspektywach finan-
sowych UE fundusze z po-
mocy technicznej w
wiêkszoœci wydawano na
etaty i biurka. Teraz stawia
siê na wiedzê, podniesienie
poziomu merytorycznego.
Mo¿liwoœci wykorzystania
tych œrodków jest mnóstwo,
ale kierunek jasno wytyczo-
ny - zauwa¿a Hanna Gill-
Pi¹tek, a gorzowski ekspert
ds. rewitalizacji Wojciech
K³osowski dodaje, ¿e istot-
ne w ramach tego konkursu
jest to, ¿e ci którzy bêd¹ pro-
wadziæ modelow¹ rewitali-
zacjê bêd¹ musieli na
bie¿¹co dzieliæ siê ze swoj¹
wiedz¹ z innymi miastami. 

- W naszym wniosku wy-
mieniliœmy 17 miast podob-
nej wielkoœci jak Gorzów i w
przypadku realizowania za-
dania ka¿de miasto bêdzie
mog³o czerpaæ wiedzê i
doœwiadczenia z naszych
dzia³añ - twierdzi. 

Jak mówi dalej Wojciech
K³osowski, szanse na otrzy-
manie œrodków w ramach
,,Modelowej rewitalizacji
miast ‘’ s¹ na poziomie 30
procent, bo skoro w konkursie
pozosta³o niespe³na 60
uczestników a 20 zostanie za-
kwalifikowanych do otrzyma-
nia funduszy, ³atwo wyliczyæ,
¿e bêdzie to co trzecia gmina.

- Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nie
znajdziemy siê w uprzywile-
jowanej grupie, ale bez
wzglêdu na to, jak to siê po-
toczy nasza praca ma sens.
Ju¿ musimy przygotowaæ siê
do d³ugofalowej i szerszej
pracy w zakresie ca³ej rewi-
talizacji - dodaje. Potwierdza
to prezydent Szymankie-
wicz, który mówi, ¿e wykona-
na praca przygotowuj¹ca
nas do konkursu nie zosta-
nie zmarnowana.

- Ju¿ dziêki wykonanej pra-
cy zmienia siê w naszym
spo³eczeñstwie podejœcie do
rewitalizacji spo³ecznej, a o
to w tej chwili nam wszystkim
chodzi - koñczy.

ROBERT BOROWY

Miliardy złotych na rewitalizację
czekają. Po ile sięgnie Gorzów?
Temat rewitalizacji poruszany jest od wielu miesiêcy i wzbudza liczne kontrowersje. 

Rewitalizacja budowlana jest tylko środkiem do osiągnięcia celu społecznego.
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współorganizował Miejskie Gim-
nazjum i Liceum (I LO) i nauczy-
ciel matematyki (1945-1971),
pionier gorzowskiego sportu,
propagator piłki ręcznej, koszy-
kówki, a zwłaszcza - tenisa ziem-
nego, zm. w 1985 r.
1971 r. - zm. ks. Edmund Nowic-
ki (70 l.), biskup gdański, pierw-
szy administrator apostolski w
Gorzowie  (1945-1951)
ww  11.03
1939 r. - ur. się Edward Borow-
ski, inżynier elektryk z EC, dzia-
łacz związkowy, współorganiza-
tor MKZ i pierwszy przewodnicz-
ący Zarządu Regionalnego NSZZ
„Solidarność”, działacz struktur
podziemnych, zm. w 1987 r.
1963 r. - zm. prof. dr Stanisław
Kirkor (58 l.), lekarz weterynarii,
badacz pszczół, twórca polskiej
apiopatologii i współorganizator
gorzowskiego środowiska nauko-
wego, od 1956 r. w Swarzędzu,
gdzie założył skansen pszczelar-
ski.
ww  12.03
1911 r. - ur. się Leon Andrejew,
lekarz, pionier Gorzowa, sekun-
dariusz Szpitala Miejskiego, i le-
karz Ubezpieczalni Społecznej,
później radiolog, organizator
PCK w Gorzowie i Polskiego
Związku Filatelistycznego, od
1970 w Warszawie, zm. w
1980 r.
ww  13.03
1960 r. - rozpoczęły się rozgryw-
ki grupy północnej II ligi piłkar-
skiej, debiutująca w rozgrywkach
Unia Gorzów podjęła Śląsk Wro-
cław, przegrywając 1:3; gospo-
darze zagrali w składzie: Edward
Kozielski, Zygmunt Dukat, Zdzi-
sław Wolak, Tadeusz Stupiński,
Henryk Wilczak, Zbigniew Za-
wko, Jerzy Kaczmarek, Roman
Dragon, Ryszard Daniszewski,
Edward Lasecki, Henryk Szuster;
mecz na stadionie przy ul. Myśli-
borskiej obserwowało ponad 5
tys. widzów, zespół Unii roz-
począł obiecująco i po 20 min.
prowadził po golu Dragona 1:0.
1982 r. - w warunkach konspira-
cyjnych powstała Regionalna Ko-
misja Wykonawcza (RKW)
1998 r. - gorzowscy i zielonogór-
scy parlamentarzyści podpisali w
Paradyżu dokument w sprawie
organizacji woj. lubuskiego.
ww  14.03
1958 r. - na trasie Gorzów-Zielo-
na Góra pojawił się pierwszy au-
tobus marki „Leyland”; przeje-
żdżał tę trasę w 2 godz. 15 min.;
dotychczasowe „Stary”; potrze-
bowały prawie 4 godzin.
1993 r. - Ministerstwo Edukacji
Narodowej zatwierdziło nowy
program nauczania w II LO,
oparty na amerykańskim syste-
mie oceniania i organizowania
nauki, wdrażany od września
1993 r.
2006 r. - zm. Zdzisław Piaskow-
ski (73 l.), jubiler i b. piłkarz,
właściciel najstarszego sklepu
jubilerskiego w mieście, jeden z
piątki braci, grających niegdyś w
KS Warta.
ww  15.03
1946 r. - po trzech tygodniach
podróży do Gorzowa przybył
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Tak Polacy i Niemcy czcz¹
Dzieñ Pamiêci i Pojednania.
Dzieje siê tak 30 stycznia
ka¿dego roku, ale dopiero od
niedawna. Ma³o jednak kto
wie, ¿e wspólne kontakty za-
czê³y siê zaraz po zajêciu
miasta przez Rosjan w 1945
r.

- Mo¿e to niepopularne, ale
pamiêtaæ trzeba, ¿e polsko-
niemieckie kontakty zaczê³y
siê ju¿ w 1945 roku - mówi
Robert Piotrowski, gorzo-
viansta i historyk i podaje
przyk³ady, kiedy to w jednym
mieszkaniu przez jakiœ czas
¿yli Polacy, którzy przyjecha-
li w poszukiwaniu lepszego
losu i Niemcy, którzy nie
zd¹¿yli wyjechaæ lub te¿
jeszcze ich nie przepêdzono.
- Trzeba siê by³o dzieliæ za-
równo ³ó¿kami do spania, jak
i garnkiem z zup¹ - mówi Ro-
bert Piotrowski.

Te pierwsze kontakty do-
prowadzi³y do tego, ¿e 30
stycznia, dzieñ przejœcia
Landsbergu przez Armiê
Czerwon¹, czyli faktyczna
zmiana pañstwowoœci tej
ziemi, jest nazywany od
dwóch dekad Dniem Pa-
miêci i Pojednania.

A potem kontakt trwał

Ju¿ w tym 1945 roku
nawi¹za³y siê pierwsze nici
porozumienia, choæ w
wiêkszoœci za wczeœnie by³o,
aby wybaczyæ ogrom win
uczynionych przez Niemców
Polakom. A landsberscy Nie-
mcy w wiêkszoœci nie bardzo
rozumieli, ¿e s¹ te¿ odpowie-
dzialni za ten ogrom krzywd,
jakie ich naród uczyni³. 

Ale ju¿ wówczas Florian
Kroenke, ówczesny starosta,
mawia³, ¿e Gorzów jako
miasto przygraniczne jest

skazany na dobros¹siedzkie
kontakty z Niemcami.

Kiedy w koñcu niemal
wszyscy Niemcy opuœcili
miasto, to w czêœci rodzin
zosta³a pamiêæ mimo
wszystko ¿yczliwych ludzi,
którzy jednak nie pasowali
do wzorca morderczego Nie-
mca. 

- Potem przyszed³ czas re-
wizjonizmu, po którym po-
zosta³o nam trochê
pami¹tek, jak choæby owa
tablica na Urzêdzie Miasta
czy plac Grunwaldzki,
maj¹cy œwiadczyæ, ¿e Nie-
miec odwiecznym wrogiem
naszym jest - mówi Robert
Piotrowski. Jednak dodaje,
¿e nawet w tamtych czasach
jakieœ œladowe kontakty
miêdzy obu nacjami trwa³y
nadal.

Polityka się normalizuje

Sytuacja zaczê³a siê zmie-
niaæ po podpisaniu miêdzy
PRL a NRD w 1950 roku
Uk³adu Zgorzeleckiego o wy-
tyczeniu granic miêdzy obu
pañstwami. Mo¿na by³o
wówczas patrzeæ poza Odrê,
a nawet siê za ni¹ wybraæ.
Sytuacjê polityczn¹ zmieni³
te¿ s³ynny list polskich bisku-
pów do niemieckich z 1965
roku. - Jednym z sygnatariu-
szy listu by³ ówczesny sufra-
gan naszej diecezji biskup
Jerzy Stroba. Mo¿na dom-
niemywaæ, ¿e przy jego re-
dagowaniu udzia³ mia³ ordy-
nariusz, biskup Wilhelm Plu-
ta, Œl¹zak mówi¹cy œwietnie
po niemiecku i cz³owiek po-
zbawiony ograniczeñ - mówi
Robert Piotrowski. 

Ostatecznie sytuacjê
ociepli³o podpisanie uk³adu
miêdzy PRL a RFN z grud-
nia 1970 roku o normalizacji

stosunków oraz o nienaru-
szalnoœci granic. Ten uk³ad
sprawi³, ¿e obywatele RFN
mogli swobodniej
podró¿owaæ do Polski.

- To wtedy zaczê³o siê pisa-
nie przez Niemców listów do
Polaków, którzy mieszkali w
ich domach. Polacy wysy³ali
zdjêcia domów, a z Niemiec
sz³y w zamian paczki z
ró¿nymi dobrami - mówi Ro-
bert Piotrowski.

W biskupiej willi i pewnym
domu przy Kwadracie

To w³aœnie we wczesnych
latach 70. Do Gorzowa przy-
jecha³ Hans Beske, prze-
wodnicz¹cy ziomkostwa
by³ych mieszkañców. Spot-
ka³ siê z biskupem Wilhel-
mem Plut¹. Co wiêcej, bywa³
w Pa³acu Biskupim, mieszka³
kilka razy. Od tych spotkañ
zaczê³a kie³kowaæ idea cze-
goœ bardziej formalnego,
ani¿eli tylko prywatne i nie-
oficjalne kontakty. Na razie
to by³a tylko idea, poniewa¿
nie mog³o byæ mowy o ofi-
cjalnych kontaktach za
spraw¹ silnie rewizjonistycz-
nych ziomkostw dzia³aj¹cych
na terenie RFN. Doœæ przy-
pomnieæ, ¿e polskie media
straszy³y wówczas Herber-
tem Hupk¹ i Herbertem

Czaj¹, szefami radykalnych
ziomkostw œl¹skich.

Mimo tego do Gorzowa za-
czêli zagl¹daæ byli miesz-
kañcy. Zagl¹daæ w sensie
dos³ownym. Tak by³o w przy-
padku dziadków Iwony Bart-
nickiej, szefowej Kina 60
Krzese³. Pewnego dnia
przed ich domem na Kwad-
racie zatrzyma³a siê
ma³¿eñstwo i zaczê³o pat-
rzeæ na balkon, na którym
siedzia³a babcia Iwony. I
choæ jedni nie mówili po pol-
ski, drudzy po niemiecku, to
siê jakoœ porozumieli, ¿e ci
ludzie kiedyœ tam mieszkali.
Zostali zaproszeni i od tego
pierwszego kontaktu zaczê³a
siê znajomoœæ, która prze-
trwa³a lata.

Tak¿e na pocz¹tku lat 70.
Do Gorzowa po raz pierwszy
przyjecha³a Christa Wolf, nie-
miecka pisarka urodzona w
Landsbergu. Po tej wizycie
powsta³a jej s³ynna i do dziœ
budz¹ca kontrowersje ksi¹¿ka
„Wzorce dzieciñstwa”.

Znakiem pojednania by³o
te¿ wydawnictwo - „Wege
zueinander”, z tekstami Po-
laków i Niemców, w tym prof.
Bogdana Kunickiego oraz
pracami Waldemara Kuæki i
Andrzeja Gordona, które
ukaza³o siê w 1982 w Bonn.
Co prawda oficjalne w³adze
nie by³y zadowolone, ale w
kuluarowych rozmowach cie-
szono siê z tej ksi¹¿ki, pres-
ti¿owego doœæ przyznaæ, wy-
dawnictwa.

Po przełomie wszystko
znormalniało

Sytuacja radykalnie siê
zmieni³a po 1989 roku.
Zmiana ustroju spowodo-
wa³a, ¿e mo¿na by³o ju¿ ofi-
cjalnie przyznawaæ siê do

kontaktów polsko-niemiec-
kich. Do Gorzowa zaczêli
przyje¿d¿aæ ziomkowie, po-
wsta³a polsko-niemiecka
grupa wspó³pracy. Efektami
tej wspó³pracy s¹ ods³oniêta
w 1997 roku fontanna
Pauckscha na Starym Ryn-
ku, wierna replika tej, która
sta³a do II wojny œwiatowej.
Z³o¿yli siê na ni¹ Polacy i
Niemcy. Stan¹³ Dzwon Poko-
ju na placu Grunwaldzkim,
te¿ postawiony za polsko-
niemieckie pieni¹dze. To w
koñcu ziomkowie wyrazili
zgodê na przekopanie parku
Kopernika pod Trasê Œredni-
cow¹. Park by³ najwiêkszym
landsberskim cmentarzem,
który w latach 70. w bezpar-
donowy sposób i bez posza-
nowania tam pochowanych
zamieniono w park.

- Zupe³nie naturalnym siê
sta³a obecnoœæ Niemców,
by³ych mieszkañców, na
wszystkich wa¿nych miej-
skich uroczystoœciach. Ale
niestety, ten czas siê koñczy,
landsberczycy, których ju¿
zreszt¹ niewielu zosta³o, s¹
w mocno podesz³ym wieku -
mówi Robert Piotrowski.

I choæ polsko-niemieckie
kontakty nabieraj¹ teraz nie-
co innego wymiaru, to jednak
pozostaje wspomnienie tego,
¿e w Gorzowie uda³ siê stwo-
rzyæ niezwyk³y klimat do
spotkañ i to przyjacielskich
spotkañ miêdzy nacj¹ opraw-
ców a nacj¹ pokrzywdzo-
nych. Takich modelowych
kontaktów nie ma ani Zielona
Góra, ani Szczecin. Mówi³ o
tym dr Przemys³aw Migdalski
z Uniwersytetu Szczeciñskie-
go podczas jednego ze swo-
ich wyst¹pieñ w Gorzowie.

Mamy byæ z czego dumni.
RENATA OCHWAT

Przy tej okazji pojawi³o
ca³kiem sporo ró¿nych oso-
bistych wspomnieñ i ciep³ych
s³ów o tym nietuzinkowym
cz³owieku i kap³anie. Pojawi³
siê równie¿, w krêgach Soli-
darnoœci, z któr¹ tak¿e by³
zwi¹zany, pomys³ postawia-
nia zas³u¿onemu pra³atowi
pomnika. Bo to oczywiste, ¿e
ludzie wielcy powinni mieæ
pomniki, a ksi¹dz W. Andrze-
jewski by³ przecie¿ wielkim i
na dodatek Honorowym

Obywatelem miasta Gorzo-
wa.

Tak siê jednak zastana-
wiam… Komu potrzebny
bêdzie ten pomnik z kamienia
czy metalu? Ksiêdzu Witoldo-
wi? On chyba by³by ostatni,
który chcia³by takiego pomni-
ka, przy którym palone bêd¹
znicze, sk³adane kwiaty i ho³dy
oraz podkreœlano bêd¹ bliskie
zwi¹zki sk³adaj¹cych z Jego
osob¹. Nie o takie upamiêtnia-
nie powinno tu przede wszyst-

kim chodziæ. Ju¿ w³aœciwsze
by³oby inne dzia³anie, jak np.
powo³anie fundacji Jego imie-
nia, która mog³aby na bliskich
mu polach wspieraæ i nagra-
dzaæ  ludzi za ich dzia³ania,
postawy i  g³oszone przez nich
idee, co by³oby najlepszym
œwiadectwem pamiêci o
ksiêdzu pra³acie i czasach, w
których przysz³o mu kszta³to-
waæ charaktery ludzi. Jest
przecie¿ ca³kiem liczne grono
jego wychowanków i tych, co

mia³ za przyjació³, wœród któ-
rych znajd¹ siê zapewne oso-
by zdolne dŸwign¹æ ten trud i
zadanie, ku radoœci i chwale
gdzieœ tam w zaœwiatach sa-
mego zainteresowanego.

Mo¿e wiêc lepiej mniej
myœleæ o sobie, a bardziej o
tym, co nie umar³o wraz z nim,
nie odesz³o i pozosta³o z nami.
W³aœnie za spraw¹ ksiêdza
pra³ata Witolda Andrzejew-
skiego.

JAN DELIJEWSKI

Pomyśleć o tym, co nie umarło, nie odeszło i pozostało
Za nami pierwsza rocznica œmierci ksiêdza Witolda Andrzejewskiego.

Nim zupełnie naturalnym się
stała obecność Niemców
Uderzenie w Dzwon Pokoju oraz z³o¿enie kwiatów na by³ym cmentarzu ewangelickim. 
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transport ok. 500 repatriantów z
Pawłodaru w Kazachstanie. 
1985 r. - ur. Aleksandra Piot-
rowska, koszykarka AZS PWSZ,
złota medalistka MP juniorek
(2003), zm. podczas meczu w
2003 r. 
1993 r. - zm. Febronia Gajews-
ka-Karamać (88 l.), gorzowska
nauczycielka i działaczka chary-
tatywna, b. wykładowczyni
przedmiotów zawodowych w
Technikum Gastronomicznym
(1946-1978), patronka Zespołu
Szkół Gastronomicznych.
ww  16.03.
1965 r. - w centrum miasta
otwarto nowo zbudowany Klub
Międzynarodowej Prasy i Książki
(MPiK), ostatnio księgarnia
„Empik”; placówka składała się
z salonu prasy, księgarni, baru
kawowego i czytelni cichej, w
której dostępnych było 160 ty-
tułów prasy, w tym 81 importo-
wanej. Klub MPiK został defini-
tywnie zamknięty kilka lat temu.
1984 r. zm. - Jan Korcz (79 l.),
artysta-malarz, pionier Gorzowa,
uczestnik organizator słynnej
„akademii pana Jana” dla pla-
styków-amatorów.  
ww  17.03
1819 r. - spalił się po raz pierw-
szy wiatrak przy Krowim Grodzie,
od którego wzięła się nazwa ul.
Wiatracznej.
1857 r. - konstruktor maszyn Carl
Jaehne wybudował fabrykę ma-
szyn na Frydrychowie, dziś 11
Listopada 157-164.
1982 r. - otwarto nową księgar-
nię wojewódzką przy ul. Hawela-
ńskiej 9-10, później otrzymała
imię Wł. Korsaka. 
2008 r. - zm. Marcin Balak (66
l.), były komendant wojewódzki
OHP w Zielonej Górze (1973-
1976) i w Gorzowie, b. wicepre-
zydent miasta (1984-1989) i b.
dyrektor PWiK (1999-2006).
ww  18.03
1962 r. - powstała Spółdzielnia
Inwalidów „Warta”, wówczas SI
„Emeryt”.
1929 r. - ur. Christa Wolf z d. Ih-
lenfeld, córka landsberskiego
kupca, światowej sławy pisarka
niemiecka, autorka m.in. powie-
ści „Wzorce dzieciństwa” i
„Rozmyślania nad Christą T.”,
poświęconych młodości  spędzo-
nej w Gorzowie, zm. w 2011 r. 
ww  19.03.
1955 r. - W Gorzowie uruchomio-
ny został po raz pierwszy silnik
żużlowy, skonstruowany m.in.
przy udziale Kazimierza Wi-
śniewskiego (1925-1996), dzięki
tej konstrukcji Stal mogła zostać
zgłoszona do rozgrywek II ligi
żużlowej.
2007 r. - bazar znad Warty został
przeniesiony na nowe targowi-
sko przy ul. Cichońskiego.
ww  21.03.
1937 r. - ur. Benedykt Wiśniew-
ski, b. prezydent Gorzowa
(1984-1985), organizator i dwu-
krotny prezes SM „Górczyn”
(1979-1984 i 1988-2005), zm.
2014 r.
ww  22.03.
2004 r. - Tomasz Kucharski i Ro-
bert Sycz zostali w Atenach po
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Jeœli tylko rz¹d wyrazi
zgodê na uruchomienie ko-
lejnych siedmiu podstref
ekonomicznych, które wejd¹
w sk³ad w Kostrzyñsko-
S³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. 

- Jako strefa dziêki rozsze-
rzaniu terenów zyskujemy
narzêdzie w postaci
zwiêkszonej oferty inwesty-
cyjnej, a ponadto do jednego
z wa¿niejszych zadañ statu-
towych jest wspieranie gmin
w rozwoju gospodarczym, a
tak¿e udzielanie pomocy for-
malnej przy przekszta³caniu
terenu na dzia³alnoœæ ekono-
miczn¹ - mówi Roman Dzi-
duch, wiceprezes KSSSE. 

Jedn¹ z gmin, która
nied³ugo uruchomi podstrefê
jest K³odawa. Ta znana do
tej pory z jezior, lasów i tere-
nów rekreacyjnych gmina
chce przyci¹gn¹æ do siebie
du¿y biznes. Pomys³ na
utworzenie podstrefy pojawi³
siê ju¿ w 2011 roku. Trzy lata
póŸniej zarz¹d województwa
lubuskiego podj¹³ uchwa³ê
pozytywnie opiniuj¹c¹ stara-
nia gminy o w³¹czeniu 25-
kektarowego gruntu po-
miêdzy Wojcieszycami,
Ró¿ankami i drog¹ krajow¹ z
Gorzowa do Strzelec w ob-
szar strefy. Wczeœniej zgodê
wyda³ oddzia³ Agencji Nieru-
chomoœci Rolnej, w gestii

którego znajdowa³ siê teren.
Rozpoczêto prace nad opra-
cowaniem miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego dla wyznaczone-
go obszaru. Z³o¿ono równie¿
odpowiedni wniosek w Mi-
nisterstwie Rozwoju Regio-
nalnego. Dla mieszkañców
najwa¿niejsz¹ informacj¹ jest
to, ¿e usadowienie podstrefy
nie bêdzie mia³o wp³ywu na
dotychczasowe walory gmi-
ny, a tylko pozwoli na rozwój
gospodarczy. Wójt Anna
Mo³odciak ju¿ zaciera rêce,
spodziewaj¹c siê nap³ywu in-
westorów, co w przysz³oœci
zaowocuje wzrostem atrak-
cyjnych miejsc pracy nie tylko
dla mieszkañców gminy, lecz
gorzowian. To z kolei

zwiêkszy wp³yw do bud¿etu
gminy z podatków PIT i CIT, 

Podstrefa ekonomiczna ma
byæ te¿ w Zwierzynie, gdzie
przygotowany zosta³ teren
wielkoœci 7,5 ha w pobli¿u
drogi wojewódzkiej i ca³ej
wa¿nej dla potencjalnych in-
westorów infrastruktury kole-
jowej. Dla Zwierzyna owa
podstrefa jest o tyle wa¿na,
¿e na terenie powiatu strze-
lecko-drezdeneckiego od lat
jest wysoki wskaŸnik bezro-
bocia i ka¿dy inwestor z no-
wymi miejscami pracy da
szansê na impuls rozwojowy
dla regionu. 

- Przyznajê, ¿e jest to bar-
dzo wa¿ny teren inwestycyj-
ny  dla naszej gminy, gdy¿
bezrobocie u nas przekracza

22 procent - mówi wyraŸnie
zatroskany wójt Tomasz
Maræ. -  Poza tym spora
czêœæ mieszkañców naszej
gminy doje¿d¿a do pracy do
Gorzowa, do znajduj¹cych
siê tam du¿ych firm. Docelo-
wo liczymy, ¿e pozyskamy
inwestorów, dziêki którym
zyskamy ponad 100 nowych
miejsc pracy. Na razie musi-
my jeszcze poczekaæ na re-
jestracjê podstrefy, ale teren
jest ju¿ w posiadaniu gminy i
trwaj¹ ostatnie prace
porz¹dkowe - dodaje wójt. 

Miêdzychód, choæ le¿y ju¿
w województwie wielkopol-
skim, jest miastem nadal
emocjonalnie zwi¹zanym z
naszym regionem. Dlatego
warto wspomnieæ, i¿ tamtejsi
radni pó³tora roku temu wyra-
zili chêæ utworzenia ponad
200-hektarowej podstrefy
ekonomicznej i przyst¹pienia
do KSSSE. To tylko pokazuje
uznanie, jakim cieszy siê na-
sza strefa, przez wielu
uwa¿ana za jedn¹ z najbar-
dziej skutecznie rozwijaj¹cych
siê w kraju.

- Kiedy rz¹d podejmie nie-
zbêdne decyzje formalne
bêdziemy mieli do dyspozy-
cji ponad 2000 hektarów, ale
to nie wszystko, bo ju¿
z³o¿yliœmy kolejny pakiet za-
wieraj¹cy nastêpne siedem
podstref i w kolejnych mie-

si¹cach mo¿emy spodzie-
waæ siê dalszego rozszerza-
nia. W tym dzia³aj¹ce ju¿
podstrefy w Sulêcinie -
t³umaczy prezes Dziduch i
zarazem wyjaœnia, ¿e gminy
inwestuj¹ w tego rodzaju te-
reny, bo choæ pozyskiwanie
inwestorów nie nale¿y do
naj³atwiejszych zadañ, to za-
wsze posiadanie podstrefy
jest istotnym argumentem w
rozmowach. - A tylko po-
przez rozwój gospodarczy
mo¿na zwiêkszaæ atrakcyj-
noœæ danej gminy - pod-
kreœla. 

Przypomnijmy, ¿e KSSSE
dzia³aj¹ca ju¿ 19 lat, jest
jedn¹ z wiêkszych w Polsce.
Funkcjonuje na terenie za-
chodnio-pó³nocnej Polski, na
obszarze trzech województw
(lubuskiego, zachodniopo-
morskiego i wielkopolskiego.
W sumie w blisko 50 miej-
scowoœciach, ale ta liczba
systematycznie roœnie. Po-
dobnie jak zatrudnienie w fir-
mach dzia³aj¹cych na terenie
strefy, które ju¿ przekroczy³o
30 tysiêcy ludzi. Tylko w
ubieg³ym roku wydanych
zosta³o kolejnych 19 zezwo-
leñ, które oznaczaj¹ inwesty-
cje wartoœæ ponad 700 milio-
nów z³otych. Docelowo po-
winno przynieœæ to oko³o 650
nowych miejsc pracy.
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To tylko niektóre, najpilniej-
sze potrzeby hospicjum œw.
Kamila. Pomoc¹ mo¿e byæ
darowizna jednego procent
podatku.

Hospicjum to niepozorny
bia³y budynek przy ul. Stilo-
nowej. Rzadko kto w Go-
rzowie nie wie, co to za in-
stytucja. To jedyna w regio-
nie placówka nios¹ca
pomoc osobom chorym na
raka, ale tak¿e i ich rodzi-
nom. Dzia³a od 1993 roku,
przez wiele lat szefowa³a
tej instytucji siostra Mi-
chaela Rak, która od oœmiu
lat z sukcesem rozkrêca
podobn¹ placówkê w Wil-
nie. 

Kiedy placówka startowa³a,
nie by³o siedziby, tylko garst-
ka zapaleñców je¿d¿¹ca do
potrzebuj¹cych. W miarê
up³ywu czasu pojawi³a siê
siedziba oraz poszerzy³ ze-
spól, przyby³o wolontariuszy.

W hospicjum dzia³aj¹
cztery dzia³y medycz-
ne, czyli: hospicjum
stacjonarne, hospi-
cjum domowe, hospi-
cjum domowe dla dzie-
ci „Oskara i Ró¿y” oraz
dzia³ fizjoterapii. Pla-
cówka ma tak¿e dwa
dzia³y niemedyczne,
czyli dzia³ pobytu
dziennego oraz œwiet-
licê „Jaskó³kê”. To
szczególne miejsce,
poniewa¿ opiekuje
siê i œwiadczy pomoc psy-
chologiczn¹ dzieciom, któ-
re przez chorobê straci³y
kogoœ bliskiego. Jak t³uma-
czy Agnieszka Dobosie-
wicz, dziennikarka i psy-
choterapeutka prowadz¹ca
placówkê, mo¿e to byæ ro-
dzic, dziadek, rodzeñstwo,
bliska osoba, której strata
jest na tyle dotkliwa, ¿e
dziecko czy nastolatek po-

trzebuje wsparcia fachow-
ców. 

Hospicjum ca³y czas
zreszt¹ przypomina o swoim
istnieniu. Raz do roku odby-
wa siê akcja „Pola nadziei”,
podczas której sadzone s¹
cebule ¿onkili. I wiosn¹ pra-
wie ca³y Gorzów ¿ó³ci siê
tymi wiosennymi kwiatkami.
Cebule pochodz¹ miêdzy in-
nymi od darczyñców rozu-

miej¹cych ideê, która
przyœwieca hospicjum. 

Placówka ma ten rok
bardzo ambitne plany.
Przede wszystkim do-
tycz¹ one hospicjum
domowego dla dzieci,
które powsta³o w 2011
roku. Pierwotnie
zak³adano, ¿e opiek¹
zostanie otoczonych
dziesiêcioro dzieci.
Obecnie placówka
opiekuje siê 11 pacjen-
tami. I dlatego te¿ nie-

zbêdn¹ rzecz¹ jest zakup
nowego samochodu. Leka-
rze i pielêgniarki docieraj¹
do swoich ma³ych pod-
opiecznych w ca³ym woje-
wództwie, czyli w Drezden-
ku, Zielonej Górze, Kostrzy-
nie, Witnicy, w Gorzowie ale i
w kilku wioskach. Te dzieci
potrzebuj¹ nie tylko wizyt le-
karzy, ale tak¿e specjalis-
tycznego sprzêtu. 

Jednak to nie koniec listy
potrzeb. W hospicjum stacjo-
narnym, czyli w budyneczku
przy ul. Stilonowej na ju¿
trzeba wymieniæ ³ó¿ka, bo
siê zu¿ywaj¹. Na ju¿ po-
trzebny jest tak¿e remont, bo
po 20 latach u¿ytkowania
budynku taka jest potrzeba. 

Potrzeb¹ konieczn¹ jest
równie¿ rozbudowanie pla-
cówki, bo pacjentów przyby-
wa, a miejsca potrzebuj¹
tak¿e „jaskó³ki”, jak nazywa-
ni s¹ uczestnicy zajêæ w
œwietlicy dzieciêcej. 

W tym wachlarzu potrzeb
mo¿na placówce pomóc.
Trwa okres rozliczeñ podatko-
wych. Mo¿na wiêc przekazaæ
jeden procent od w³asnego.
Wystarczy w odpowiedniej
rubryce wpisaæ taki adres:
Stowarzyszenie Hospicjum
œw. Kamila w Gorzowie Wiel-
kopolskim KRS 0000026814.

ROCH

Specjalna strefa ekonomiczna
powstanie w Kłodawie 
Stanie siê to byæ mo¿e ju¿ niebawem, czyli w marcu.  

Specjalna strefa ekonomiczna ma powstać pomiędzy
Wojcieszycami, Różankami i drogą z Gorzowa do Strzelec
Krajeńskich.
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Możemy pomóc hospicjum jednym procentem
Nowy samochód, nowe ³ó¿ka, kolejne pomieszczenia dla chorych. 
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raz wtóry mistrzami olimpijskimi
w dwójce podwójnej. 
ww  24.03.
1995 r. - zm. Bolesław Kasierski
(80 l.), kolejarz i pionier Drez-
denka, sędzia piłkarski, b. czło-
nek zarządu PZPN i GOZPN w
Gorzowie (1976-1991), przewod-
niczący Okręgowego Kolegium
Sędziów (1981-1984).  
ww  25.03.
1992 r. - bullą ,,Totus Tuus Polo-
niae Populus” papież Jan Paweł
II przemianował diecezję go-
rzowską na diecezję zielonogór-
sko-gorzowską z siedzibą w Zie-
lonej Górze.
ww  26.03.
1980 r. - w Klubie Nauczyciela w
Gorzowie powstał Gorzowski
Klub Szaradzistów „Atena”.
2001 r. - zawiązało się Stowarzy-
szenie Wodniaków Gorzowskich
„Kuna” w celu m.in. rekonstruk-
cji zabytkowego lodołamacza
„Kuna” z 1884 r. 
ww  27.03
1947 r. - kra zerwała tymczaso-
wy, drewniany most kołowy na
Warcie w Gorzowie; poczta uru-
chomiła komunikację łodzią mo-
torową do swego urzędu nr 2
przy Grobli; do 5 kwietnia zbudo-
wano kładkę przez rzekę
1945 r. - ur. Wiesław Strebejko,
artysta plastyk, scenograf i reży-
ser, plakacista, zasłużony dla
kultury gorzowskiej, zm. w 1994
1955 r. - ur. Aleksander Macie-
jewski, aktor gorzowski, zm. w
2007 r.
ww  28.03.
1945 r. - grupa operacyjna z
Wągrowca powołała polską ad-
ministrację w Gorzowie z bur-
mistrzem Piotrem Wysockim na
czele.
1998 r. - Rada Miejska nadała
papieżowi Janowi Pawłowi II i
Florianowi Kroenke, pierwszemu
staroście w Gorzowie, tytuły ho-
norowego obywatela miasta. 
ww  29.03.
1998 r. - zm. Kazimierz Lisie-
wicz (59 l.), b. piłkarz zielono-
górski, następnie trener, wielo-
krotny szkoleniowiec Stilonu i
GKP (1971, 1988, 1991, 1992-
1993, 1996-1997).
ww  30.03.
1909 r. - uliczne latarnie gazo-
we zaopatrzono w zdalne zapal-
niki.
1998 r. - zm. Ryszard Świątkie-
wicz (64 l.), były siatkarz, jeden
z twórców gorzowskiej siatków-
ki, szkoleniowiec siatkarzy  Unii
i Stilonu Gorzów, którzy pod
jego kierownictwem w 1961 i
1987 r. awansowali do ekstra-
klasy. 
ww  31.03.
1973 r. - oddano do użytku nową
linię tramwajową na ul. Kazi-
mierza Wielkiego z mijanką przy
ul. Okrzei i nową pętlą przy ul.
Czarnieckiego; była to trzecia
pętla tramwajowa w mieście.
1973 r. - w Gorzowie oddano do
użytku pętlę tramwajową na
Piaskach.
1945 r. - ur. Zygmunt Dolinkiewicz,
nauczyciel wf w SP nr 9 i 15, wy-
chowawca kilku pokoleń piłkarzy
ręcznych, zm. w 1993 r. n
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Tym razem historia
zwi¹zana z przekazaniem
pieniêdzy fa³szywym funkcjo-
nariuszom Centralnego Biu-
ra Œledczego Policji za-
koñczy³a siê happy endem.
Mo¿liwe to jednak by³o dziêki
profesjonalnie wykonanym
czynnoœciom przez gorzow-
skich policjantów, którzy od-
zyskali ca³¹ utracon¹ sumê -
15 tysiêcy z³otych. Atak
oszustów mia³ miejsce w Go-
rzowie w styczniu br. £¹cznie
policjanci z Komendy Miej-
skiej Policji w Gorzowie odno-
towali tego dnia blisko 10 ta-
kich przypadków. Wiêkszoœæ
gorzowian przed wspomnia-
nymi próbami ataków wysz³o
obronn¹ rêk¹, nie wdaj¹c siê
w telefoniczne dyskusje z
nieznajomymi. Sygna³y od
mieszkañców dociera³y do
oficera dy¿urnego gorzow-
skiej Komendy. Jeden pocho-
dzi³ od 83-latki, która da³a
ostatecznie wiarê przekona-

niom p³yn¹cym od fa³szywym
funkcjonariuszy, wyp³acaj¹c z
banku i przekazuj¹c im swoje
oszczêdnoœci. Oszuœci lekk¹
rêk¹ wzbogacili siê o 15 ty-
siêcy z³otych.  

Poszukiwania osób, które
podawa³y siê za funkcjona-
riuszy Centralnego Biura
Œledczego Policji prowadzili
kryminalni z Komendy Miej-
skiej Policji w Gorzowie. Oni
te¿ uruchomili wszystkie pro-
cedury, aby zatrzymaæ
oszustów.  Praca operacyjna
trwa³a na dobre. Co chwile
dochodzi³y nowe w¹tki i
punkty odniesienia, które
momentalnie analizowane
by³y przez kryminalnych z
Gorzowa. Wkrótce praca
œledczych przynios³a zamie-
rzony efekt. Wytypowano
osoby, które mog³y staæ za
atakami na pieni¹dze gorzo-
wian. Zebrana przez poli-
cjantów wiedza pozwoli³a na
dotarcie do oszustów. Ci byli

ju¿ w drodze powrotnej do
stolicy. W Deszcznie policyj-
ne radiowozy nieoznakowa-
ne zajecha³y drogê osobo-
wemu hyundai’owi. Po chwili
na miejsce do³¹cza radiowóz
ruchu drogowego. Trzy oso-
by nie mia³y szans na
ucieczkê.   

Byli  to mieszkañcy War-
szawy w wieku 60, 28 i 24
lat. Najm³odszy niedawno
opuœci³ wiêzienne kraty,
gdzie odbywa³ karê za inne
przestêpstwo. Przy zatrzy-
manych œledczy zabezpie-
czyli 15 tysiêcy z³otych.
Wszyscy zostali osadzeni w
areszcie, gdzie wykonano z
nimi czynnoœci procesowe.
Wszyscy us³yszeli zarzuty
zwi¹zane z oszustwem. Gro-
zi im kara nawet do 8 lat po-
zbawienia wolnoœci. Sprawa
prowadzona jest pod nadzo-
rem Prokuratury Rejonowej
w Gorzowie  i jest rozwojo-
wa. n

Przekona³ siê o tym
59-letni gorzowianin,
którego stan zdrowia
nagle diametralnie siê
pogorszy³. Dzia³o siê
to na skrzy¿owaniu ul.
Myœliborskiej z Marcin-
kowskiego. St. post.
Magdalena Koœmic-
ka oraz post. Mate-
usz Leœnicki patrolo-
wali ulice Gorzowa
Wlkp. strzeg¹c bezpie-
czeñstwa mieszkañców. W
pewnej chwili zauwa¿yli
mê¿czyznê, który dos³ownie
osun¹³ siê na chodnik. Bez
namys³u podbiegli z po-
moc¹. Sytuacja by³a bardzo
powa¿na. Mê¿czyzna nie
reagowa³ robi¹c siê siny. Co
gorsze, usta³ oddech. Wez-
wane karetki nie wi¹za³o siê
jednak z bezczynnoœci¹
mundurowych i oczekiwa-
niem na przyjazd za³ogi po-
gotowia. Profesjonalnie wy-

konana reanimacja pozwoli³a
w rezultacie na przywrócenie
czynnoœci ¿yciowych 59-let-
niemu gorzowianinowi. Dal-
sza pomoc zosta³a wykona-
na przez medyków, którzy
p r z e t r a n s p o r t o w a l i
mê¿czyznê do szpitala na
badania. 

St. post. Magdalena
Koœmicka w policji s³u¿y po-
nad dwa lata. Zaœ post. Mate-
usz Leœnicki policyjny mun-
dur po raz pierwszy za³o¿y³ w
zesz³ym roku. n

Fałszywi policjanci zatrzymani
przez tych prawdziwych
Trzech mieszkañców stolicy podaj¹cych siê za funkcjonariuszy policji wpad³o w Gorzowie. 

Profesjonalnie wykonana
reanimacja uratowała życie
Sytuacje zwi¹zane z ratowaniem ludzkiego ¿ycia s¹
wpisane w scenariusz policyjnych s³u¿b. 
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St. post. Magdalena Kośmicka i
post. Mateusz Leśnicki zachowali się
profesjonalnie.

r  e  k  l  a  m  a

Dy¿urni Komendy Powiato-
wej Policji Miêdzyrzecz po-
wiadomili wiêc koordynatora
Nieetatowego Zespo³u Ne-
gocjatorów Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gorzowie
o starszej kobiecie, która
zwi¹zku z problemami oso-
bistymi chce pope³niæ samo-

bójstwo. Mia³o to mieæ miejs-
ce na terenie Skwierzyny. Po
ustaleniu dok³adnego adresu
zamieszkania kobiety na
miejsce udali siê policjanci z
miêdzyrzeckiej jednostki. W
miêdzyczasie trzech nego-
cjatorów próbowa³o skontak-
towaæ siê ze starsz¹ pani¹.

Jednoczeœnie do mieszkania
zdesperowanej kobiety
weszli policjanci.  Równo-
legle negocjatorzy roz-
poczêli rozmowê z pani¹,
która potrzebowa³a opowie-
dzieæ o swoim problemie.
W takich sytuacjach naj-
wa¿niejsze jest wys³ucha-

nie osoby i utwierdzanie jej
w przekonaniu, ¿e s¹ mo¿li-
woœci wyjœcia z tej sytuacji,
bo sama rozmowa z kimœ
obcym, ale ¿yczliwym zmie-
nia sposób myœlenia i oce-
ny rzeczywistoœci. Tak by³o
i tym razem. Bardzo pozy-
tywna postawa miêdzyrzec-

kich policjantów i negocja-
torów policyjnych  sprawi³a,
¿e kobieta nic sobie nie
zrobi³a i na koniec przez kil-
ka minut dziêkowa³a za tak
wspania³¹ postawê funkcjo-
nariuszy  i za mo¿liwoœæ
spotkania tak dobrych lu-
dzi. n

Szczera rozmowa zapobiegła być może tragedii
Starsza kobieta zadzwoni³a z informacj¹ o zamiarze pope³nienia samobójstwa. 
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Proste jedzenie w niewygó-
rowanych cenach przyci¹ga
coraz wiêcej gorzowian do
nowych miejsc z jedzeniem.
Dla wielu to oszczêdnoœæ
czasu i… pieniêdzy.

- Zagl¹dam tu, bo jedzenie
jest smaczne, ceny s¹ na
moj¹ kieszeñ, a sama nie lu-
biê gotowaæ - mówi Ania Zie-
liñska spotkana w barze
„Oliwka” na Starym Bazarze.
„Oliwek” w mieœcie jest
wiêcej, bo nastêpna jest na
osiedlu Londyñskim, a kolej-
na na Chrobrego. 

Na śniadanie, na obiadek

W barach i punktach ga-
stronomicznych oferuj¹cych
proste jedzenie w niewyso-
kich cenach dzieñ siê zaczy-
na ju¿ od rana, bo mo¿na
wpaœæ na œniadanie, które
kosztuje do 10 z³. Potem za-
czyna siê czas obiadu, na
który te¿ trzeba wy³o¿yæ od
10 do 15 z³. 

Stylizowane na domowe
restauracyjki znaleŸæ mo¿na
w ca³ym mieœcie. Obok „Oli-
wek” w centrum jest
ciesz¹cy siê sta³ym powo-
dzeniem „Bartosz”, gdzie co
i rusz pojawiaj¹ siê nowe
naleœniki z ró¿nym farszem.
Przy ul. Jancarza mo¿na
zjeœæ obiad w barze „Aga-
ta”, ale jest te¿ i druga „Aga-
ta” przy ul. Sikorskiego. W
obu karta dañ jest podobna,
bo mo¿na zjeœæ kotleciki
rybne, kotleciki jajeczne,
pierogi ruskie, napiæ siê
kompotu, skosztowaæ zupy
¿urek, a za ca³y obiad
zap³aciæ 10 albo 12 z³. -
Przychodzê tu, bo jedzenie
jest smaczne, niedrogie, nie
trzeba d³ugo czekaæ, no i
nie trzeba samemu robiæ -
mówi pan Andrzej, sta³y by-

walec „Agaty” przy ul. Jan-
carza. 

Bardzo czêsto zagl¹daj¹ tu
konduktorzy, którzy maj¹
przerwê w podró¿y, bo bar
mieœci siê o rzut beretem od
dworca PKP. Z karty tej
„Agatki” korzystaj¹ tak¿e
pracownicy okolicznych biur,
ale czêœciej decyduj¹ siê na
jedzenie na wynos.

Tak¿e w centrum smaczny i
niedrogi obiad mo¿na zjeœæ
w „Bistro” przy ul. Szkolnej.
Tu zagl¹daj¹ aktorzy Oster-
wy, mo¿na te¿ spotkaæ mu-
zyków Filharmonii Gorzow-
skiej.

Nowe, popularne

Od jakiegoœ czasu du¿¹
popularnoœci¹ cieszy siê
ma³a restauracyjka „Domo-
wa” przy ul. Walczaka obok
jednej z bram „Stilonu”. -
Gdzie ja zjem lepszy obiad
za 11 z³? - pyta Katarzyna

Borowska i t³umaczy, ¿e ka-
sza z gulaszem oraz zestaw
surówek to najlepsze jedze-
nie, jakie mo¿na sobie wyob-
raziæ. Dla niej wa¿ne jest te¿
i to, ¿e jedzenie jest przygo-
towywane na bie¿¹co. Nic
nie jest mro¿one, ani konser-
wowane. 

Ruch akurat tam jest ca³y
czas. - Kole¿anka mi o tym
miejscu powiedzia³a, przy-
sz³am, spróbowa³am i zos-
ta³am - mówi Katarzyna Bo-
rowska.

Do popularniejszych miejsc
nale¿y tak¿e „Fiesta” przy ul.
Moœcickiego. Karta tu siê nie
ró¿ni od innych miejsc, ceno-
wo te¿ jest podobnie. I lokal
te¿ ma swoich sta³ych bywal-
ców. - Jedzenie jest smacz-
ne, w lokalu jest czysto,
cena na moj¹ kieszeñ, czego
chcieæ wiêcej - mówi Micha³,
który bywa tu prawie co-
dziennie. 

Skomponuj sobie sam

Ofertê niedrogich knajpek z
niemal domowym jedzeniem
uzupe³niaj¹ modne obecnie
bary, gdzie mo¿na sobie sa-
memu skomponowaæ talerz.
Szalenie popularny jest taki
bar w nowej stacji benzyno-
wej u zbiegu ul. Wyszyñskie-
go i Górczyñskiej. Zasada
jest prosta, ka¿dy sam wy-
biera sobie jedzenie. W kar-
cie ró¿ne rzeczy, bo i zwyk³e
warzywa, ale i bardziej wy-
szukane dania jak miêso
pod ró¿nymi postaciami te¿
siê znajdzie. Jak do tego
do³o¿yæ dobrze zaopatrzony
bar sa³atkowy, to i nawet we-
getarianie wyjd¹ z tego
miejsca zadowoleni.

Podobny bar dzia³a w Tes-
co przy ul. Górczyñskiej.
Tyle, ¿e tu p³aci siê nie za
poszczególne sk³adniki na
talerzu, ale za ogóln¹ wagê

jedzenia na talerzu. I te¿
maj¹ tu spor¹ ofertê dla we-
getarian. 

Pierogi, kopytka i inne
cuda

Ofertê niedrogich knajpek z
niemal domowym jedzeniem
uzupe³niaj¹ pierogarnie. W
samym centrum s¹ trzy takie
miejsca. Najstarsze mieœci
siê na We³nianym Rynku i tu
w ofercie s¹ pierogi, kopytka,
zapiekanki. Za niedu¿e pie-
ni¹dze mo¿na kupiæ zestaw
na wynos, do podgrzania w
domu, albo poprosiæ o od-
grzanie na miejscu. Podob-
ne miejsce dzia³a na rogu ul.
Borowskiego i Armii Polskiej.
Tu oprócz pierogów w ofer-
cie s¹ inne dania obiadowe
oraz  szeroki wybór surówek. 

Niedawno pierogarnia
otworzy³a siê przy ul. 30
Stycznia i te¿ ma ju¿ swoich
bywalców. Poza centrum
najbardziej znana pierogar-
nia dzia³a przy ul. Wróblew-
skiego. - Najlepsze pierogi
ruskie w mieœcie - zachwala
Agata Zysk, sta³a klientka i
jak sama siê okreœla - naj-

wiêksza mi³oœniczka ruskich
pierogów w ca³ym kosmosie.

Szybko, tanio, smacznie

- Takie bary, restauracyjki z
prawi domowym jedzeniem
wyrastaj¹ w ca³ym kraju. Po
pierwsze - oferuj¹ jedzenie,
jakie wiêkszoœæ z nas pa-
miêta z domów rodzinnych,
a wiêc proste, bez udziw-
nieñ, bez egzotycznych
sk³adników. Po drugie - ofer-
ta jest tania, dostêpna dla
wiêkszoœci kieszeni. Jak ktoœ
nie ma rodziny, to zwyczajnie
nie op³aca mu siê gotowaæ
tylko dla jednej osoby. Po
trzecie - szybki obiad w czy-
stym, przytulnym miejscu
oszczêdza nam czas - t³uma-
czy Agata Zaniewska, która
podró¿uje po kraju i z luboœci¹
odwiedza takie miejsca, jak
gorzowskie tanie restauracyj-
ki. Dodaje, ¿e ju¿ dawno
skoñczy³y siê czasy sier-
miê¿nych barów mlecznych.
Bo nawet te nieliczne, które
siê osta³y, musia³y siê przysto-
sowaæ do wspó³czesnych cza-
sów i lekko zmieniæ oblicze.

RENATA OCHWAT

Domowy obiad na mieście
za kilkanaście złotych
Kasza z gulaszem, albo pierogi, schabowy z kapust¹, ¿urek lub krokiety 
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W Gorzowie jest już sporo miejsc, gdzie można zjeść obiad smacznie i niedrogo.

< Tanio ze smakiem 
– przewodnik po Gorzowie

Czy w Gorzowie można zjeść smaczny obiad za mniej niż
20 złotych? Oczywiście! Spora grupa gorzowian często
jada na mieście. Większość jednak sporadycznie ma po-
trzebę lub chęć zjedzenia obiadu poza domem, bo dla wie-
lu stanowi to jednak poważny wydatek i rzadko mogą sobie
na to pozwolić. W naszym mieście jest już całkiem sporo
miejsc, gdzie można pójść w tym celu i z wyborem bywa
czasami problem, zwłaszcza jak chce się smacznie zjeść,
a przede wszystkim najeść za owe mniej niż 20 złotych. Na
portalu echogorzowa.pl prezentujemy takie miejsca, w
zakładce „Tanio ze smakiem”. REDAKCJA
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- Wyjecha³a pani do Niemiec w 1987
roku, ale ci¹gle pani wraca do rodzinnego
miasta. Widzi pani jakieœ zmiany?

- Naturalnie. Przede wszystkim w infrastruk-
turze. Zw³aszcza to widaæ, kiedy siê jedzie z
Kostrzyna do Berlina. Droga, wiadomo,
si³ami rz¹dowymi zosta³a wyremontowana.
Wa¿na zmiana polega na tym, ¿e ludzie za-
czêli dbaæ o swoje posesje. Domy wygl¹daj¹
inaczej. Nie chodzi tylko o p³oty i elewacje.
Dbaj¹ o otoczenie swoich domów. Ju¿ nie ma
tak, ¿e z ogródka wygl¹da s³onecznik, jakaœ
marchewka i pietruszka. W ogrodach poja-
wi³y siê wykwintne zadbane drzewka, piêkne
kwiaty. Myœlê, ¿e to wynika z tego, ¿e coraz
wiêcej osób podró¿uje po Europie, sporo pra-
cuje w Niemczech dla przyk³adu, widz¹, jak
mo¿e wygl¹daæ otoczenie, i tak samo staraj¹
siê czyniæ u siebie. 
- A czy zmieni³o siê te¿ korzystnie samo
miasto?

- Jestem rowerzystk¹, wiêc przede wszyst-
kim dostrzegam zmiany w tej sferze. S¹
nowe œcie¿ki rowerowe. Dla przyk³adu ta w
kierunku K³odawy. Poza tym pojawi³y siê ta-
kie miejsca odpoczynku z wiatami, ³aweczka-
mi. Mo¿na przystan¹æ, odpocz¹æ, coœ zjeœæ.
Poza tym w samym mieœcie pojawi³o siê spo-
ro stojaków dla rowerów. Mo¿na je w wielu
miejscach przypi¹æ, jak choæby przy skle-
pach czy na bulwarze. To bardzo wa¿ne, bo
gorzowianie jeszcze ca³y czas je¿d¿¹
wszêdzie samochodami, a mo¿na ju¿ rowe-
rami. No i jest jeszcze jedna rzecz, która
mnie siê w Gorzowie podoba. To Dominanta.
Kiedyœ pomaga³am córce znaleŸæ informacje
na temat wie¿y Eiffla w Pary¿u. Przecie¿ ona
kiedyœ powsta³a z okazji Wystawy Œwiatowej
i mia³a byæ tylko na okreœlony czas. Przeciw-
ko niej protestowali wszyscy, artyœci, politycy,
¿e nie chc¹ takiego brzydactwa. A dziœ? Nikt
sobie nie wyobra¿a Pary¿a bez wie¿y. To
pierwszy zabytek, który wszyscy chc¹ zoba-
czyæ, na tle którego chc¹ siê sfotografowaæ. I
ja myœlê, ¿e tak bêdzie z Dominant¹. Ona
inaczej wygl¹da w dzieñ, inaczej w nocy. Dla
mnie to takie UFO. W dzieñ straszy, w nocy
zachwyca. Bo tak jest. Podœwietlona wygl¹da
zachwycaj¹co. Zawsze tak jest, ¿e jak coœ
jest dyskutowane, o czymœ siê mówi, nie jest

wa¿ne, Ÿle czy dobrze, ale siê mówi, to to
zostaje, i po jakimœ czasie staje siê symbo-
lem. Ja myœlê, ¿e tak bêdzie w³aœnie z Domi-
nant¹.
- A co jest do poprawy?
- Trochê jest. Na pewno Chrobrego wyma-

ga poprawy. By³oby super, gdyby po tej ulicy
jeŸdzi³y ciche tramwaje, takie jak w Berlinie.
A sama ulica by³aby takim deptakiem z cieka-
wymi ma³ymi sklepami, galeryjkami, knajpka-
mi. Bo na razie daleko jej do tego. Druga
rzecz, by³oby œwietnie, gdyby brzegi K³odaw-
ki zamieni³y siê w ci¹gi spacerowe. No i
œwietnie by by³o, aby z Gorzowa do Kostrzy-
na jeŸdzi³ taki poci¹g jak niemieckie SBahny.
Takie wahad³o raz na 30-40 minut. A wa³ war-
ciañski od Santoka do Kostrzyna zamieni³by
siê w ci¹g spacerowy dla pieszych, rowerzys-
tów, deskarzy, wózkarzy, wszystkich. W sa-
mym Gorzowie jeszcze dobrze by³oby za-
dbaæ o park Siemiradzkiego, park mojego
dzieciñstwa. Wówczas chodzi³o siê tam zbie-
raæ fio³ki, konwalie, jeŸdzi³o siê na sankach. A
dziœ to jest skrót na Dolinki i miejsce do wy-
prowadzania piesków. A przecie¿ mog³oby to
byæ fantastyczne miejsce do rekreacji. Mam
porównanie z Berlinem, gdzie nie ma tyle
parków, co w Gorzowie. Berliñczycy wyko-
rzystuj¹ ka¿dy skrawek zieleni do odpoczyn-
ku, nawet ka¿de skwery. Tak powinno byæ w
Gorzowie. Inaczej jest w Parku Ró¿, ale
myœlê, ¿e tak mog³oby byæ wszêdzie.

RENATA OCHWAT

- Do tej pory ograniczaliœmy siê do zaleceñ
publikowanych na tablicach informacyjnych,
ale g³ównie ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
osób korzystaj¹cych z tych miejsc uznaliœmy,
¿e powinien byæ regulamin przyjêty w formie
aktu prawa miejscowego. Jest to suma do-
tychczasowych doœwiadczeñ oraz obserwacji
poczynionych przez urzêdników, stra¿
miejsk¹ czy policjê. Bardzo wa¿ne s¹ te¿ ure-
gulowania maj¹ce przeciwdzia³aæ dewastacji
wyposa¿enia czy niew³aœciwym zachowa-
niom osób korzystaj¹cych ze wspomnianych
miejsc. W przypadku na przyk³ad miasteczka
ruchu drogowego, które mamy przy ul. Pade-
rewskiego, uci¹¿liwym problemem zaczyna³y
stawaæ siê spacery mieszkañców z psami po
terenie miasteczka, co stwarza³o zagro¿enie
powstawania kolizji je¿d¿¹cych tam na rower-
kach dzieci. W przyjêtym regulaminie wpro-
wadziliœmy zakaz wprowadzania zwierz¹t czy
zakaz korzystania z tego miejsca po godzi-
nach zamkniêcia. Dodam jeszcze, ¿e regula-
miny obejmuj¹ wymogi w stosunku do u¿yt-
kowników obiektów, które nie s¹ uregulowane
przepisami prawnymi. Generalnie nale¿y bo-
wiem przestrzegaæ zapisów wynikaj¹cych z
Kodeksu wykroczeñ. Mowa tu choæby o zaka-
zach palenia w okreœlonych miejscach czy pi-
cia alkoholu. 
- Jakie s¹ najwa¿niejsze zmiany w regu-
laminie korzystania parków, skwerów, pla-
ców zabaw i bulwaru? 

- W ramach przyjêtego regulaminu tereny
trawiaste w pe³ni mo¿na wykorzystywaæ do
wypoczynku czy zajêæ rekreacyjnych. Myœlê,
¿e teraz ju¿ nikt nie bêdzie mia³ w¹tpliwoœci
co do tego, czy latem mo¿e wejœæ na ³adnie
œciêt¹ trawê w parku lub w okolicach bulwaru
i roz³o¿yæ tam koc. Uregulowaliœmy ponadto
sprawê ruchu rowerowego. Na wyznaczo-
nych alejkach i œcie¿kach mo¿na œmia³o
jeŸdziæ, ale z uwzglêdnieniem pierwszeñstwa
pieszych. Jest te¿ lista zakazów, choæby
k¹pieli w stawach, wprowadzanie zwierz¹t do
fontann, wjazdu rowerami na teren placów
zabaw, ³owienia ryb w Parku Wiosny Ludów,
palenia ognisk, grillowania, itd. Wa¿ne jest
ponadto zachowanie i utrzymanie zasobów
przyrodniczych. W przypadku bulwaru uregu-
lowaliœmy sprawê przebywania na tarasie,

u¿ywania kó³ ratowniczych, a tak¿e wjazdu
rowerami oraz pojazdami samochodowymi
czy wprowadzania zwierz¹t. Po szczegó³y
odsy³am do regulaminów.
- Gorzowianie potrafi¹ dbaæ o wspólne
dobro?

- Trudno jednoznacznie odpowiedzieæ na to
pytanie, poniewa¿ akty wandalizmu, niestety,
ale s¹ widoczne zw³aszcza w okresie wiosen-
no-letnim. Nie mo¿na jednak tego generalizo-
waæ i twierdziæ, ¿e to gorzowianie, jako
spo³eczeñstwo dopuszcza siê niszczenia
wspólnego mienia. Problem zapewne doty-
czy niewielkiej grupki chuliganów. Co pocie-
szaj¹ce, na przestrzeni ostatnich 2-3 lat ob-
serwujemy spadaj¹c¹ iloœæ zniszczeñ. Wyni-
ka to z wiêkszej aktywnoœci samych
mieszkañców, którzy kiedyœ z obojêtnoœci¹
do tego podchodzili, dzisiaj szybko reaguj¹ i
zg³aszaj¹ odpowiednim s³u¿bom zauwa¿one
przez siebie przypadki wandalizmu. To poka-
zuje, ¿e powoli doceniamy wartoœæ spo³ecz-
nego maj¹tku, z którego wszyscy korzystamy.
Przy okazji zachêcam do jeszcze wiêkszej ak-
tywnoœci, bo ani kary, ani wzmo¿one patrole
s³u¿b mundurowych tego nie zast¹pi¹. Zwra-
cam siê te¿ z proœb¹ o informowanie urzêdu
miasta o zauwa¿onych aktach wandalizmu
czy uszkodzonych urz¹dzeniach, mog¹cych
mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo dla ludzi. Sta-
ramy siê na bie¿¹co reagowaæ na te sygna³y i
wymieniaæ uszkodzone elementy. 

RB

Zakaz łowienia ryb w Parku
Wiosny Ludów
Trzy pytania do Dawida Smolińskiego, głównego specjalisty w wydziale
gospodarki komunalnej i transportu publicznego

W Gorzowie można przystanąć,
odpocząć, coś zjeść
Trzy pytania do Małgorzaty Unger, gorzowianki, która od 28 lat mieszka w
Berlinie 
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Pan młody był na ślubie w kilcie i grały kobzy
Trzy pytania do Mirosławy Winnickiej, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie 

- Od 1 marca ubieg³ego roku mo¿na za-
wieraæ œluby w terenie. Czy gorzowianie
chêtnie siê na to decyduj¹?

- U nas zawsze by³o to mo¿liwe, trzeba by³o
tylko uzasadniæ, ¿e taki œlub jest konieczny.
Teraz, od tego pierwszego marca, nie potrze-
ba niczego uzasadniaæ, ale za to jest obo-
wi¹zkowa op³ata w wysokoœci 1 tys. z³. I
myœlê, ¿e to w³aœnie decyduje, ¿e ludzie nie-
czêsto siê decyduj¹ na tak¹ ceremoniê. W
ubieg³ym roku mia³am cztery takie œluby.
Obecnie planujê do czerwca i mam te¿ tylko
cztery. 
- A jak wygl¹da³y te, których udziela³a
pani w plenerze?

- Nic specjalnego, bo albo to by³a restaura-
cja, albo ogród. Ludzie s¹ zdumieni, kiedy

s³ysz¹, ¿e musz¹ sobie zaplanowaæ ca³oœæ.
Co wiêcej, musz¹ zadbaæ o bezpieczeñstwo
goœci. Wygl¹da to tak, ¿e jeœli chcieliby wzi¹æ
œlub na pomoœcie, to najpierw musz¹ zdobyæ

zaœwiadczenie, ¿e jest on bezpieczny. Poza
tym musz¹ te¿ zadbaæ o powagê ceremonii.
Mo¿e dlatego to siê rzadko zdarza. Ale by-
waj¹ i bardzo oryginalne œluby. Trzy lata
temu udziela³am œlubu parze, która przyjê³a
styl szkocki. Pan m³ody by³ w kilcie, gra³y
kobzy. Panna m³oda zosta³a przyprowadzo-
na przez ojca, wiêc pan m³ody jej wczeœniej
nie widzia³. By³ te¿ œlub, podczas którego
panna m³oda wykorzysta³a do efektownego
wejœcia nasze schody, tu w USC I te¿ ojciec
j¹ sprowadza³. Udziela³am tak¿e œlubu pa-
rze, w której panna m³oda mia³a a¿ cztery
druhny. Ale podkreœlê, takie zdarzaj¹ siê
rzadko.
- A jak wygl¹da sprawa ze œlubami kon-
kordatowymi?

- No có¿, siedem lat temu by³o ich wiêcej
ni¿ cywilnych. Ale z biegiem czasu szala
przechyli³a siê na nasz¹ stronê, coraz wiêcej
par jednak decyduje siê na ceremoniê cy-
wiln¹. Byæ mo¿e decyduj¹ o tym kwestie fi-
nansowe, bo u nas za ceremoniê p³aci siê 84
z³, a w koœciele kosztuje to nieco dro¿ej. Bo
p³aci siê za wszystko. M³odzi jednak umiej¹
liczyæ pieni¹dze. Zreszt¹ teraz jest tak, ¿e
najpierw na œwiecie pojawiaj¹ siê dzieci, a
dopiero potem para myœli o œlubie, a jak ju¿
myœli, to liczy pieni¹dze. No i jeszcze jedna
sprawa, œluby konkordatowe jednak s¹ tak
samo trwa³e, jak inne. Ludzie siê rozchodz¹,
a z rozwody po œlubie konkordatowym, to
trudna sprawa.

RENATA OCHWAT
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- Jest pan gor¹cym zwo-
lennikiem skróceniem na-
zwy naszego miasta, chce
pan Gorzowa bez Wielko-
polski. W imiê czego?
Przecie¿ za Gorzowem
Wielkopolskim przemawia
tradycja, przyzwyczajenie,
a i historyczne podkreœle-
nie obecnej polskoœci na-
szego miasta dla wielu lu-
dzi nie jest bez znaczenia.

- Problematyka zasiedlenia
i budowy powojennego Go-
rzowa przez Wielkopolan
jest obecna w wielu moich
publikacjach. Temu
poœwiêci³em równie¿ ostat-
ni¹ moj¹ ksi¹¿kê, wydan¹ w
roku 2015 pt. „W 70. rocz-
nicê przejêcia Gorzowa
przez Polskê. Gorzów - stoli-
ca Ziemi Lubuskiej w latach
1945-1950”, zadedykowan¹
zreszt¹ Florianowi Kroenke,
pierwszemu staroœcie, Wiel-
kopolaninowi z W¹growca.
Fakt budowy powojennego
Gorzowa przy znacz¹cym
udziale Wielkopolan jest
bezsporny. Pierwsi pionierzy
przyjechali do miasta, które
nazywa³o siê w³aœnie Go-
rzów, bo taka nazwa funkcjo-
nowa³a ju¿ w polskich wy-
dawnictwach przedwojen-
nych i wydawanych w
konspiracji w czasie wojny.
Dodatek „Wielkopolski” poja-
wi³ siê w nazwie miasta do-
piero w maju 1946 roku i by³
rezultatem ówczesnego
po³o¿enia Gorzowa w woj.
poznañskim i koniecznoœci¹
precyzyjnego umiejscowie-
nia miasta znajduj¹cego siê
na s³abo jeszcze przecie¿
znanych wtedy ziemiach po-
zyskanych w wyniku II wojny
œwiatowej. 

W ca³ej swojej historii Go-
rzów tylko w latach 1945�-
1950 administracyjnie by³
zwi¹zany z Wielkopolsk¹.
Wzglêdy historyczne s¹ tu w
ogóle ma³o istotne. Przeciw-
nicy skrócenia nazwy miasta
czêsto odwo³uj¹ siê do histo-
rii, nies³usznie wi¹¿¹c Go-
rzów z Wielkopolsk¹ ju¿ w
œredniowieczu. Zreszt¹ na-
wet gdyby tak by³o, a nie
by³o(!), ¿e 700 lat temu Go-
rzów by³ przez chwilê w
Wielkopolsce, to jakie to ma
znaczenie dla nas dziœ,
¿yj¹cych w XXI wieku?!

Streszczaj¹c sprawy histo-
ryczne bez zag³êbiania siê w
szczegó³y tej skomplikowa-
nej i do koñca niejasnej ma-
terii sprawa przynale¿noœci
administracyjnej i terytorial-
nej Gorzowa do Wielkopolski
wygl¹da³a nastêpuj¹co:

Gorzów zosta³ za³o¿ony w
roku 1257 na pó³nocnym
brzegu Warty. Miasto a¿ do
roku 1945 znajdowa³o siê w

granicach zmieniaj¹cych siê
pañstwowoœci niemieckich i
nigdy przed rokiem 1945 do
Wielkopolski nie nale¿a³o.
Gorzów ulokowano na tere-
nie, zamieszka³ym przez lud-
noœæ s³owiañsk¹, który
wczeœniej wraz z ca³ym Po-
morzem bywa³ uzale¿niony
od w³adców Polski. W niejas-
nych okolicznoœciach ok.
roku 1223 obszar kasztelanii
santockiej, na terenie której
w roku 1257 za³o¿ono Go-
rzów, znalaz³ siê w gestii
w³adców Wielkopolski.
Pó³nocna czêœæ kasztelani
santockiej, tj. po³o¿ona na
pó³noc od Noteci-Warty, w
latach 50. XIII wieku w dro-
dze uk³adu pokojowego zos-
ta³a przekazana przez
ksiêcia wielkopolskiego
Przemys³a I margrabiom
brandenburskim. Natomiast
jej po³udniowa czêœæ pozos-
ta³a w Wielkopolsce. Podob-
no jeszcze w XIV wieku na
moœcie w Gorzowie znajdo-
wa³ siê polski znak granicz-
ny. Bo faktycznie obszar dzi-
siejszego Zamoœcia, zwane-
go obecnie czêœciej
Zawarciem, a tak¿e np. wsie
Borek, Ulim i Karnin znajdo-
wa³y siê jeszcze przez pe-
wien czas w Polsce, a zatem
w Wielkopolsce, jednak w
nie do koñca jasnych oko-
licznoœciach od Polski od-
pad³y. Teren na po³udnie od
Warty, a zatem Zamoœcie i
wymienione wczeœniej wsie,
znajdowa³ siê równie¿ w ar-
chidiecezji poznañskiej, po-
mimo ¿e sam Gorzów
nale¿a³ do diecezji ka-

mieñskiej. Polska a¿ do epo-
ki rozbiorowej sta³a na sta-
nowisku granicy pañstwa na
po³owie koryta rzeki Warty,
mniej wiêcej do wysokoœci
Gorzowa. Dlatego Polska
domaga³a siê m.in. zwrotu
wsi Ulim, Karnin i Borek -
po³o¿onych na po³udnie od
Warty, jednak do Gorzowa,
czyli miasta ulokowanego na
pó³nocnym brzegu Warty, nie
zg³asza³a roszczeñ. Miasto
by³o w obszarze niemieckim
i w Polsce znalaz³o siê do-
piero w roku 1945. 

Ju¿ w XIX wieku pojawi³y
siê polskie odpowiedniki na-
zwy miasta: Górzew (1838),
Winnagóra (1894). Prawdo-
podobnie jednak dopiero w
okresie miêdzy I a II wojn¹
œwiatow¹ nast¹pi³o w Polsce
przypisanie niemieckiemu
wci¹¿ Landsbergowi polskie-
go odpowiednika: Gorzów.
Taka nazwa pojawia³a siê na
mapach wydawanych przez
wybitnego uczonego prof.
Eugeniusza Romera. I taka
nazwa funkcjonowa³a w nie-
których polskich wydawnict-
wach do roku 1945. W roku
1945 do Gorzowa w³aœnie
przybyli polscy osadnicy z
Florianem Kroenke na czele.
Dopiero w maju 1946 wpro-
wadzono urzêdowo nazwê z
przymiotnikiem „Wielkopol-
ski”. By³o to spowodowane
tym, ¿e Gorzów znajdowa³
siê w tym czasie w woje-
wództwie poznañskim, mia³o
to miejsce w latach 1945-
1950, i chodzi³o o odró¿nie-
nie jego nazwy od innych
miejscowoœci o nazwie Go-

rzów - miasta Gorzów Œl¹ski
i wsi Gorzów. By³o to prze-
cie¿ w okresie gdy nie ist-
nia³y jeszcze kody pocztowe. 

Nie uwa¿am, ¿e odciêcie
przymiotnika „Wielkopolski”
spowoduje jakieœ os³abienie
„polskoœci” Gorzowa. Prze-
cie¿ takich dodatków nie
maj¹ inne, znacznie wa¿nie-
jsze oœrodki na ziemiach za-
chodnich i pó³nocnych, takie
jak np. Szczecin, Wroc³aw
czy Olsztyn. Czy to oznacza,
¿e nie s¹ to miasta polskie?
- Nie obawia siê pan, ¿e
odciêcie siê od Wielkopol-
ski mo¿e os³abiæ znacze-
nie Gorzowa w lubuskim,
które zaw³aszcza coraz
bardziej Zielona Góra, jako
g³ówny oœrodek ¿ycia w
regionie. Nie bêd¹c ani
Wielkopolski, ani Lubuski
Gorzów mo¿e budowaæ
swoj¹ to¿samoœæ i pozycjê
w kraju i na œwiecie?

- Po pierwsze dlaczego nie
mamy uwa¿aæ Gorzowa za
miasto o tradycjach lubu-
skich? Gorzów w latach
1945-1950 by³ stolic¹ Ziemi
Lubuskiej! Nie by³a to formal-
na sto³ecznoœæ, jednak mias-
to kszta³towa³o siê w³aœnie
jako g³ówny oœrodek na tym
terenie. Po drugie nie oba-
wiam siê „nijakoœci” to¿sa-
moœci Gorzowa, bo ma on
swoj¹ bogat¹ historiê i tra-
dycjê. Pierwszym jej filarem
jest w³aœnie dorobek z okre-
su pionierskiego i budowy
polskiej pañstwowoœci i pol-
skiego ¿ycia w³aœnie w stoli-
cy regionu lubuskiego, za
jaki powszechnie wtedy Go-

rzów uwa¿ano. Drugim fila-
rem jest dzia³alnoœæ Koœcio³a
katolickiego na tym terenie i
dzia³alnoœæ oraz dorobek
diecezji gorzowskiej. Trzecim
filarem powojennej tradycji
jest udzia³ Gorzowa w walce
o wolnoœæ i wolne s³owo w
latach 80. To tylko
najwa¿niejsze elementy tych
tradycji. Gorzów przez
wszystkie lata powojenne
tworzy³ polsk¹ i lubusk¹
to¿samoœæ i nie musi siê
obawiaæ jej utraty poprzez
skrócenie nazwy. Skrócenia i
powrót do formy pierwotnej!
- Jak jednak przekonaæ
do zmiany tych, którzy nie
chc¹ niczego zmieniaæ,
boj¹ siê kosztów i k³opo-
tów z tym zwi¹zanych?

- Za skróceniem nazwy
miasta przemawiaj¹ wzglêdy
natury praktycznej. Skróce-
nie nazwy zalecali twórcy
marki Gorzowa, a s¹ to prze-
cie¿ specjaliœci od marketin-
gu. Nazwa krótka jest
³atwiejsza do zapamiêtania i
bez przymiotnika „Wielkopol-
ski” nie bêdzie sytuowa³a
Gorzowa w Wielkopolsce.
Wiele osób w Polsce s³ysz¹c
nazwê naszego miasta jest
przekonana, ¿e po³o¿one
jest ono na terenie woj. wiel-
kopolskiego! A przecie¿ na-
wet Poznañ nie ma w nazwie
„Wielkopolski”. Dlaczego za-
tem miasto wojewódzkie Go-
rzów ma promowaæ inny re-
gion ni¿ ten, w którym jest
po³o¿ony? Zreszt¹ ¿adne
miasto wojewódzkie w kraju,
ani ¿adne du¿e miasto nie
ma w nazwie przymiotnika

dookreœlaj¹cego jego
po³o¿enie. Taki przymiotnik
oznacza zwykle miasto
ma³e, które musi siê promo-
waæ poprzez nazwê regionu,
w którym siê znajduje. Spo-
dziewamy siê zatem korzyœci
p³yn¹cych z ³atwiejszego od-
bioru nazwy, np. obecnie jest
ona trudna do wymówienia
przez cudzoziemskich in-
westorów. Poza tym ju¿
samo mówienie o tej spra-
wie sprawia, ¿e o Gorzowie
jest g³oœniej w mediach,
tak¿e krajowych. Poza tym
tak bêdzie wygodniej.
Uproœcimy sobie ¿ycie.
Obecna nazwa sk³ada siê a¿
z 18 znaków, po skróceniu
bêdzie to tylko 6 znaków.
Chyba wszystkim zdarzy³o
siê wype³niaæ rubrykê
„miejsce zamieszkania” w
jakimœ formularzu. Ile jest
pracy z wypisywaniem tak
d³ugiej nazwy? A czasem
trzeba j¹ napisaæ kilka razy.
Poza tym w praktyce ma³o
kto u¿ywa pe³nej nazwy
miasta. Mamy Radio Go-
rzów, Klub Stal Gorzów, Sti-
lon Gorzów itd. 

Co do kosztów - jak stwier-
dzi³a na naszej debacie
przewodnicz¹ca Rady Mias-
ta Stargard (ju¿ nie Szcze-
ciñski), s¹ minimalne i nie
dotycz¹ osób fizycznych.
Nie bêdzie koniecznoœci wy-
miany dowodów osobistych,
praw jazdy ani dowodów re-
jestracyjnych. Ca³e koszty
sprowadzaj¹ siê do wymiany
przez urzêdy i instytucje
szyldów, piecz¹tek, wizytó-
wek itp. Jednak nigdzie nie
jest okreœlony czas w jakim
nale¿y to wykonaæ, zatem
proces ten roz³o¿y siê na
wiele lat. W 2008 roku opra-
cowano markê Gorzowa -
„Gorzów przystañ”. Miasto
zap³aci³o za to 300 tys. z³.
Jednym z zaleceñ autorów
marki by³o skrócenie nazwy
miasta. To dziœ mamy
¿a³owaæ jeszcze 100-200
tys. z³ aby zakoñczyæ ten
proces? 

Dlatego namawiam
wszystkich gorzowian do
wypowiedzenia siê w tej
sprawie i do opowiedzenia
siê za skróceniem nazwy i
powrotem do jej pierwotnej
formy. To gorzowianie zde-
cyduj¹ czy skrócenie nazwy
bêdzie mia³o miejsce. Jed-
nak jeœli w wiêkszoœci bêd¹
oni przeciwni temu po-
mys³owi, to ani Gorzów ani
œwiat siê nie zawali. Warto
poprawiæ czêœciowo niefor-
tunn¹ nazwê naszego mias-
ta, ale i z przymiotnikiem
„Wielkopolski” da siê prze-
cie¿ ¿yæ. 

J.D.

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

Dlaczego miasto wojewódzkie Gorzów ma promować inny region?
Trzy pytania do dra. hab. Dariusza Rymara, dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie

Dr hab. Dariusz Rymar w 2015 r. został Honorowym Obywatelem Miasta Gorzowa.
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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/

Warunek jest jeden, czynsz
trzeba p³aciæ na bie¿¹co.

- Program pomocy miesz-
kañcom, którzy siê znaleŸli w
trudnej sytuacji i wpadli w za-
leg³oœci czynszowe dzia³a od
po³owy roku 2013 - mówi Ma-
ria Góralczyk-Krawczyk,
wicedyrektor Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej.

- Program kierowany jest do
wszystkich, ale korzystaj¹ z
niego tylko ci, którym siê na
chwilê powinê³a noga, zacho-
rowali, albo w inny sposób
stracili pracê i teraz chc¹
znów wyjœæ na prost¹ - mówi
Maria Góralczyk-Krawczyk. I
dodaje, ¿e taka forma odpra-
cowania d³ugów wobec ADM
jest mo¿liwa dla mieszkañca,
który mimo zad³u¿enia, p³aci

komorne oraz jego d³ug jest
starszy ni¿ szeœæ miesiêcy. -
Nie mo¿na przyjœæ i zapro-
ponowaæ, ¿e siê podejmie
jak¹œ czynnoœæ w zamian
za bie¿¹ce komorne - doda-
je.

Odpracowaæ d³ugi mo¿na
choæby sprz¹taj¹c teren, na
który Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej nie ma umo-
wy o sta³e utrzymanie czys-
toœci, a jest taka koniecz-
noœæ. Poza tym zaintereso-
wani pracuj¹ przy grabieniu
liœci, usuwaniu œniegu, usu-
waniu mebli stoj¹cych na
klatkach schodowych, do
których nikt siê nie przyzna-
je. - Sposobów jest wiele,
trzeba tylko chcieæ. I z na-
szego doœwiadczenia wyni-

ka, ¿e z takiej mo¿liwoœci
korzystaj¹ g³ównie ci, co
wpadli w d³ugi przez prze-
ciwnoœci losu. Natomiast ci,
co maj¹ zad³u¿enie po kil-
kadziesi¹t tysiêcy, nie ko-
rzystaj¹ - dodaje dyrektor
Góralczyk-Krawczyk.

Zalet¹ odpracowania
d³ugów w taki sposób jest te¿
i to, ¿e mo¿na byæ skierowa-
nym do pracy poza rejon
swego zamieszkania. Ozna-
cza to, ¿e jeœli d³u¿nik miesz-
ka na terenie Administracji
Domów Mieszkalnych nr 3, to
do pracy mo¿e trafiæ w rejo-
nie ADM nr 5. - Bywa, ¿e lu-
dzie nie chc¹, aby s¹siedzi
widzieli, my to rozumiemy i
staramy siê pomóc - mówi¹ w
ADM.

Za pierwsze pó³ roku
dzia³ania programu skorzys-
ta³o z niego 61 osób. W 2014
roku by³o tych osób ju¿ 232, a
kwota odpracowana wynios³a
76 tys. z³. - Za pierwsze
pó³rocze 2015 roku z progra-
mu skorzysta³o 111 osób,
które odpracowa³y 34 tys. z³.
Za ca³y 2015 roku bêdzie
tych osób ponad 200 - mówi
Maria Góralczyk-Krawczyk.

Skorzystaæ z takiego sposo-
by redukcji d³ugu jest prosto.
Wystarczy siê zg³osiæ do
swojego ADM, do w³aœciwe-
go administratora, a on ju¿
pokieruje dalej, do koordyna-
tora programu w ZGM. Tam
ju¿ zostanie sporz¹dzona
konkretna umowa na kon-
kretn¹ pracê. 

Z takiej mo¿liwoœci skorzys-
ta³ Jacek, który mieszka w
centrum (nie chce nazwiska
w mediach). - Straci³em
pracê, przez kilka miesiêcy
jej szuka³em, no i trzeba by³o
wybieraæ, które rachunki
bêd¹ na bie¿¹co sp³acane.
Zrobi³o siê trochê d³ugu. Ale
ja siê ¿adnej pracy nie bojê i
poszed³em do ZGM.
Sprz¹ta³em podwórka. Ale
jestem na czysto i to siê li-
czy - opowiada i dodaje, ¿e
ten program mo¿e byæ wy-
bawieniem dla tych, co nie
chc¹ mieæ zad³u¿enia. -
Trzeba tylko dumê schowaæ
do kieszeni i tyle. Zreszt¹,
co to za duma, kiedy s¹ d³ugi
- mówi.

RENATA OCHWAT

Długi za czynsz można odpracować
Grabieniem liœci czy sprz¹taniem mo¿na odpracowaæ zaleg³oœci czynszowe. 

- W tej chwili kilka setek ro-
dzin pilnie potrzebuje miesz-
kañ, z czego pierwsza setka
na liœcie oczekuj¹cych wege-
tuje w ur¹gaj¹cych warun-
kach i im nale¿y pomóc na-
tychmiast - zwróci³ uwagê
niedawno w rozmowie z
nami prezydent Jacek Wój-
cicki, zapowiadaj¹c jedno-
czeœnie ró¿ne dzia³ania w
kierunku wyremontowania
mieszkañ komunalnych.

Dzia³ania maj¹ byæ prowa-
dzone wielotorowo. Jednym
z nich ma byæ skorzystanie z
funduszu municypalnego
realizowanego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.
Jak mówi prezydent,
powo³ana zostanie odpo-
wiednia spó³ka, która bêdzie
mog³a równie¿ remontowaæ
mieszkania w substancji
mieszanej, czyli w tych bu-
dynkach, gdzie czêœæ miesz-
kañ jest prywatnych. To
dzia³anie zapewne potrwa w
czasie, dlatego w³adze mias-
ta ju¿ uruchomi³y inny spo-
sób maj¹cy pomóc czêœcio-
wo rozwi¹zañ problem
mieszkaniowy. Wprowadzo-
ne zosta³y preferencje dla ro-
dzin oczekuj¹cych, by mog³y
dostaæ mieszkanie wczeœniej
w ramach remontu we w³as-
nym zakresie. 

- Refundowanie kosztów
nie bêdzie polega³o na ich
zwrocie ze strony miasta, ale
obni¿eniu podstawy wymiaru
czynszu do wysokoœci 50
procent przez okres ca³kowi-
tej refundacji kosztów ponie-
sionych przez najemcê na

remont - t³umaczy Irena
Olszewska, zastêpca dyrek-
tora wydzia³u spraw spo³ecz-
nych.

Oczywiœcie zakres wykona-
nia prac najemca bêdzie mu-
sia³ wykonaæ na warunkach
okreœlonych w umowie za-
wartej z miastem i otrzyma
na to termin dwóch miesiêcy
od chwili podpisania umowy.
W przypadku wyst¹pienia
nieprzewidzianych okolicz-
noœci, maj¹cych wp³yw na
tempo prac termin bêdzie
móg³ zostaæ przed³u¿ony. Po
wykonaniu remontu nast¹pi
odbiór robót w formie proto-
ko³u, a wartoœæ poniesionych

nak³adów zostanie ustalona
w formie kosztorysu powyko-
nawczego. Wszelkie szcze-
gó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w Zak³adzie Gospo-
darki Mieszkaniowej, który
odpowiada za realizacje
tego programu. 

- Pierwszy raz bêdziemy
realizowaæ ten pomys³ na
wynajem czêœci lokali
wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu gminy ze
zwrotem za remont i sami
jesteœmy ciekawi z jakim
spotka siê to zainteresowa-
niem - kontynuuje dyrektor
Irena Olszewska. - Przy
czym od razu wyjaœniam, ¿e

nie wszyscy mog¹ staraæ siê
o wynajem takiego lokalu do
remontu. Prawo takie uzys-
kaj¹ rodziny znajduj¹ce siê
w kolejce po lokalne gminne
na czas nieoznaczony, czyli
o wy¿szym progu dochodo-
woœci oraz rodziny ocze-
kuj¹ce na lokale zamienne.
Zachêcam do korzystania z
tej formy pomocy. Takie
dzia³anie pozwoli przyspie-
szyæ mo¿liwoœæ otrzymania
lub zamiany mieszkania -
dodaje.

Przypomnijmy, ¿e w
ubieg³ym roku taka akcja
by³a ju¿ prowadzona i prezy-
dent wyznaczy³ 38 mieszkañ

z gminnej puli do remontu,
przy czym bez prawa do re-
fundacji.

- W tej chwili nie potrafiê
odpowiedzieæ na pytanie, jak
du¿o wp³ynie wniosków o
przydzia³ lokali do remontu
we w³asnym zakresie, acz-
kolwiek spodziewam siê, ¿e
zainteresowanie bêdzie spo-
re. I wcale nie planujemy od-
dawania mieszkañ o najgor-
szym standardzie, dlatego
warto siê zainteresowaæ t¹
propozycj¹. Wy³¹czone bêd¹
jedynie lokale socjalne, które
remontowane bêd¹ przez
miasto - koñczy dyrektor.

RB

Mieszkanie za remont,
ale nie dla każdego
Bêdzie refundacja kosztów remontów mieszkañ komunalnych.
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Refundowanie kosztów  remontu mieszkania komunalnego będzie polegało na  obniżeniu czynszu.
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Od czasu potopu szwedzkie-
go, który przyniós³ Polsce
trudne do wyobra¿enia znisz-
czenia, kradzie¿ dorobku na-
rodowego, gwa³ty i efekt spa-
lonej ziemi, poprzez  123 letni
okres zaborów, tragiczn¹
pierwsz¹ i drug¹ wojnê œwia-
tow¹ oraz nieudany tzw. utopij-
ny komunizm, Polska wielo-
krotnie podejmowa³a plany
odbudowy zniszczonego
dorobku kulturalnego i gos-
podarczego. Najazd króla
Szwecji Karola X Gustawa na
Polskê by³ znacznie u³atwiony
gdy¿ czêœæ szlachty i magna-
tów przesz³a na stronê na-
jeŸdŸców. Podobnie by³o z
rozbiorami Polski, kiedy to
magnateria zawi¹za³a zdra-
dzieck¹ konfederacjê w Targo-
wicy, do której w koñcu przy-
sta³ król Stanis³aw A. Ponia-
towski i tym przypieczêtowa³
likwidacjê polskiej pañstwo-
woœci. W miêdzywojennym
okresie rodz¹cej siê Polski
by³o te¿ wiele walk politycz-
nych, ale w tym tyglu sami
rozwi¹zywaliœmy nasze spra-
wy. Po drugiej wojnie œwiato-
wej uwik³ano nas w „bratni¹
pomoc”, z której uda³o siê
uwolniæ dopiero po 1989 roku i
znowu próbowaliœmy odbudo-
waæ gospodarkê. Zdrajców
nigdy nie brakowa³o. Zawsze
kiedy szukano „ratunku” u ob-
cych w rozwi¹zywaniu pol-
skich problemów wychodzi-
liœmy na tym bardzo Ÿle, z roz-
biorami w³¹cznie. J.
Pi³sudski, który by³
g³ównym arbitrem w tych
polskich zwadach po 1918
roku, powiedzia³: „Walka o
suwerennoœæ gospodarcz¹
to walka o niepodleg³oœæ”. Z
wielkim niepokojem nale¿y
patrzyæ dzisiaj na te „wyciecz-
ki” do Brukseli w szukaniu po-
mocy w tamtejszych gremiach
politycznych w rozwi¹zywaniu
polskich spraw. Rozwi¹zañ
szukaæ trzeba w kraju, a nie u
obcych.

Pocz¹wszy od 1989 roku,
kiedy to zawiod³a niewidzialna
rêka rynku planu Balcerowicza
s³yszymy, ¿e niewiele da siê
zrobiæ bo jesteœmy gospodar-
czo zale¿ni od zachodniego
s¹siada i zad³u¿eni u zachod-
niej finansjery. Pojawi³ siê
trudny Plan Morawieckiego
dot. naprawy polskiej gospo-
darki. Podobny plan by³ reali-
zowany w okresie dwudziesto-
lecia miêdzywojennego, choæ
w bardziej skomplikowanych
warunkach. Gospodarka dzi-
siejszej Polski ma charakter
kolonialny, zosta³a zniszczona,
zlikwidowana, sprzedana,

zad³u¿ona, ale w ostatnich 25
latach przez kraj nie przesz³a
wojenna po¿oga. Sytuacja wy-
daje siê byæ lepsza ni¿ wtedy.
Przyjrzyjmy siê planom od-
budowy Polski z okresu
miêdzywojennego i wyci¹gnij-
my sami wnioski. Historia
magistra est. Po I wojnie œwia-
towej Polska uzyskuje wol-
noœæ op³acon¹ gigantycznymi
zniszczeniami.

Przez polskie ziemie w
ciê¿kich bitwach przechodzi
front rosyjsko-niemiecki i au-
striacki.

Prof. W³odzimierz Bojarski w
ksi¹¿ce pt. „Sztafeta pokoleñ
budowniczych Polski „ pisze,
¿e w wojnie tej œmieræ po-
nios³o 450 tysiêcy Polaków, a
ponad milion zosta³o okale-
czonych. Wysiedlono ponad 3
miliony ludzi, a du¿¹ czêœæ wy-
wieziono w g³¹b Rosji. Wed³ug
danych M. Wañkowicza w
ksi¹¿ce pt. ”Sztafeta. Ksi¹¿ka
o polskim pochodzie gospo-
darczym. Wwa,1939, Polska
podczas pierwszej wojny
œwiatowej ponios³a niewyob-
ra¿alne straty gospodarcze.
Zniszczono prawie 2 miliony
budynków, zabito lub zarekwi-
rowano ok. 4 miliony sztuk
byd³a, zniszczono 55% loko-
motyw i wagonów, 63% dwor-
ców i 78% warsztatów kolejo-
wych, zaborcy ukradli 10 ty-
siêcy silników i 100 tysiêcy ton
czêœci miedzianych do ma-
szyn. Wywieziono do Rosji
urz¹dzenia z 155 fabryk ra-
zem z ich za³ogami, zniszczo-

no ponad tysi¹c zak³adów.
Straty te oszacowano na 10
mld ówczesnych franków, a w
polsko-rosyjskim Traktacie Ry-
skim w 1921 roku zapisano
zobowi¹zanie wobec Polski na
1 miliard rubli z z³ocie, których
Rosja nigdy nie sp³aci³a. Pry-
mitywne ziemlanki zamiast
mieszkañ by³y czymœ po-
wszechnym dla setek tysiêcy
rodzin i dzieci. Z tej katastrofy
Polska mia³a siê ju¿ nie pod-
nieœæ i popaœæ w kolejne znie-
wolenia. Odbudowa Polski
rozpoczyna siê od 1921
roku reform¹ administracji
scalaj¹c¹ w jeden system ob-
szar bêd¹cy 123 lata we
w³adaniu trzech zaborców.  
W 1924 roku premier
W³adys³aw Grabski powo³uje
Bank Polski i pañstwowy
system finansowy, przepro-
wadza reformê pieniê¿n¹
opart¹ o z³oto. Wprowadzi³ re-
formê podatku i doprowadzi³
do zrównowa¿enia bud¿etu.
Miasta mia³y siê rozwijaæ z po-
moc¹ Banku Zwi¹zku Miast
Polskich, postawi³ na rozwój
banków spó³dzielczych,
Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych
i Towarzystwa Ubezpieczeñ
Wzajemnych. Umocni³
pañstwo bez wiêkszego
zad³u¿enia zagranicznego.
Buduje system kolei ¿elaznych
- pañstwowe przedsiêbiorstwo
pod nazw¹ Polskie Koleje
Pañstwowe - PKP, które dzi-
siaj rozbito na wiele du¿ych i
ma³ych spó³ek. W ca³ym 20-le-
ciu, jak pisze prof. W³. Bojar-

ski, po³o¿ono 1770 km no-
wych torów, wyprodukowano
2530 lokomotyw. Polska w
tym czasie mia³a 4 tysi¹ce no-
woczesnych parowozów i
elektrowozów. Polski parowóz
PM-36 wraz z wagonami roz-
wija³ prêdkoœæ 140 km na go-
dzinê, a od 1936 roku spalino-
wa Lux-torpeda, konstrukcji
in¿. Klemensa Sieleckiego,
zadziwia³a Europê.  W okresie
od 1924 do 1938 wybudowa-
no 17,6 tysiêcy km dróg. W
1932 roku polski samolot
RWD-6 wygra³  miêdzynaro-
dowe zawody lotnicze i wszed³
do seryjnej produkcji. Polska
zaczê³a produkowaæ najbar-
dziej nowoczesny w œwiecie
bombowiec PZL-37 £oœ. W
okresie miêdzywojennym wy-
produkowano w Polsce ponad
4 tysi¹ce samolotów, w tym
wiêkszoœæ na eksport. W 1939
roku armia nasza mia³a 450
samolotów bojowych, a dzisiaj
chwalimy siê kilkudziesiêcio-
ma nieco przestarza³ymi ame-
rykañskimi odrzutowcami i Mi-
gami pozosta³ymi po ZSSR.
Warto przeczytaæ: Kowalski
M., Jak zniszczono Pañstwo-
we Zak³ady Lotnicze PZL,
:Westerplatte” nr 3-4, 2004.                                                          

W 1923 roku rozpoczêto we
wsi Gdynia budowê portu mor-
skiego, po 15 latach by³ to ju¿
najnowoczeœniejszy port na
Ba³tyku, a w 1936 roku po-
wstaje pierwszy na œwiecie
spawany kad³ub polskiego
statku. W miêdzyczasie wybu-
dowano kolejow¹ magistralê

wêglow¹ Œl¹sk-Gdynia do
przewozu wêgla. Opisuje to
Toczek M. w :”Polska
Pañstwem morskim (1918-
1987).
Fascynuj¹cy by³ Plan
Kwiatkowskiego. W czerwcu
1936 roku  przedstawi³ w Sej-
mie program rozwoju gospo-
darki nastawiony na wzrost
miejsc pracy i zarobków. W
jego Czteroletnim Planie po-
wstaje Centralny Okrêg Prze-
mys³owy - zak³ady m.in w Sta-
lowej Woli, Kielcach, Sando-
mierzu, Rzeszowie, Lublinie,
Sanoku, Radomiu, Zamoœciu,
Mielcu i Skar¿ysku. Powstaj¹
zak³ady, np. lokomotyw, samo-
lotów, radioodbiorniki, prze-
mys³u chemicznego i tekstyl-
nego, a w 1939 r. odby³a siê
pierwsza projekcja telewizyjna
i skonstruowano najnowsz¹
maszynê Enigmê do deszyfro-
wania tajnych rozkazów woj-
skowych. Jednak potrafi-
liœmy. W porównaniu z tam-
tym wysi³kiem i efektami
gospodarczymi, dzisiaj na-
prawdê nie ma siê czym
chwaliæ. Przede wszystkim
budowano za swoje. Mie-
liœmy wielkich uczonych, mie-
liœmy wicepremiera Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego budowni-
czego Gdyni i COP, wielkiego
stratega prezydenta Warszawy
i urbanizacji Mazowsza Stefa-
na Starzyñskiego,  znawcê pie-
ni¹dza W³adys³awa Grabskie-
go i  finansistê Romana Rybar-
skiego, i wielu innych mê¿ów
stanu. 
Po okresie odbudowy Pol-
ski po pierwszej wojnie
œwiatowej przychodz¹ jesz-
cze wiêksze zniszczenia
drugiej wojny œwiatowej. 6
lat okupacji, bombardowañ,
niszczenia i okradania fabryk i
naszych domów, zrównania z
ziemi¹ Warszawy i tysiêcy
miast i wsi, szeœæ milionów za-
bitych, kilka milionów deporto-
wanych i przesiedlonych. Stra-
ty wojenne na prawie bilion
dolarów nigdy nie zosta³y
sp³acone przez Niemców, jak
równie¿ i te z pierwszej wojny
œwiatowej. Rozpoczêto od pla-
nów gospodarczych, odgruzo-
wywania Polski, od budowy
szkó³, mostów, kolei, ca³ych
wsi, miast i przemys³u. W
pierwszych kilkunastu latach
odbudowa Polski nawet nieŸle
sz³a zanim za gospodarkê nie
wziê³a siê przewodnia si³a na-
rodu z jej marksistowsk¹ ideo-
logi¹. Trzeba przyznaæ, ¿e w
tym ideologicznym sza-
leñstwie Gomu³ka nie zad³u¿y³
Polski, utrzyma³ polskie banki,
w³asn¹ emisjê pieni¹dza i od-

budowywa³ zniszczenia. Kiedy
od czasu Gierka zaczêto robiæ
odwrotnie, wpuszczono lich-
wiarskie kredyty i banki co
trwa do dzisiaj, musia³o siê Ÿle
skoñczyæ. Za naprawê w 1989
r. wzi¹³ siê prof. Sachs terapi¹
szokow¹ firmowan¹ przez
prof.  L. Balcerowicza. By³y
wicepremier i minister  Jacek
Rostowski oceniaj¹c Plan Mo-
rawieckiego  powiedzia³ w pro-
gramie Wirtualnej Polski, ¿e:
„(…) w historii Polski tak na-
prawdê by³ tylko jeden plan -
Balcerowicza. To by³o wielkie
osi¹gniêcie. Reszta to by³y
jakieœ tam strategie.” Wy-
raŸnie pomyli³ plany odbudo-
wy Polski z planem jej
zad³u¿ania i gospodarczej lik-
widacji. Dzisiaj wicepremier
Mateusz Morawiecki stoi
przed ogromnym problemem
zlikwidowanego za czasów
Rostowskiego przemys³u i
polskiego handlu, repoloniza-
cji banków i odbudowy pol-
skiej nauki. Kwiatkowskiemu
powiod³o siê z gospodark¹,
budow¹ Gdyni i COP, Grab-
skiemu uda³o siê zreformo-
waæ finanse, a dzisiaj  Mora-
wieckiemu…nale¿y wierzyæ,
¿e siê uda. 
Na plan Morawieckiego
trzeba patrzeæ jak na
szansê, tak¿e dla Gorzowa.
Mamy wydaæ na rozwój bilion
z³otych, które ju¿ nie pójd¹ na
œcie¿ki rowerowe, orliki, w¹tpli-
we rozwojowo inwestycje,
bzdurne narady i szkolenia. Te
pieni¹dze maj¹ iœæ na odbu-
dowê przemys³u, lokaln¹
przedsiêbiorczoœæ, naukê,
handel zagraniczny i odbu-
dowê polskich banków. Jest to
model rozwoju sprawdzony
m.in. w Japonii, Niemczech,
Korei Po³udniowej i w Chi-
nach. W³odarze Gorzowa po-
winni z wyprzedzeniem zajmo-
waæ miejsce w kolejce do
wicepremiera Morawieckiego,
mieæ gotowe propozycje dla
potencjalnych inwestorów. Pro-
gram np. Batory, dotycz¹cy
sektora stoczniowego, potrze-
bowa³ bêdzie kooperantów z
montowniami statków. Mo¿e w
Gorzowie? Zapewne rozbu-
duje siê fabryka ci¹gników-
mo¿e wrócimy do gorzow-
skiego Ursusa? A mo¿e np.
Solaris czy wroc³awskie i
bydgoskie zak³ady taboru ko-
lejowego chcia³yby ulokowaæ
w Gorzowie g³ówn¹ filiê?
Trzeba to i inne przemyœleæ,
byæ pierwszym przygotowa-
nym w kolejce do ministra
Morawieckiego i realizatorów
jego planu. Jest nadzieja.

AUGUSTYN WIERNICKI

Plan Morawieckiego
nadzieją dla gospodarki
Co z tego mo¿e mieæ Gorzów Wiekopolski?

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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- Panie Marku, znów pana
gdzieœ wywia³o w œwiat.
Gdzie tym razem siê pan
wybra³?

- Nie, z Gorzowa mnie nie
wywiewa, bo to jest moje
miejsce na Ziemi. Ale rzeczy-
wiœcie w lutym pojechaliœmy z
kolegami na kolejn¹ tak¹ wy-
prawê, któr¹ organizujemy
raz w roku, czasem dwa. Tym
razem wybraliœmy siê do Bhu-
tanu i Bangladeszu. Dwa bar-
dzo ciekawe kraje. Bhutan
uchodzi za kraj, w którym jest
najwiêkszy dobrostan ludzi na
Ziemi.
- Co to znaczy dobrostan?
- To znaczy, ¿e ci ludzie s¹

zadowoleni z mieszkania w
tym kraju. Inaczej, wed³ug
ró¿nych wskaŸników jest to
poziom szczêœliwoœci, zado-
wolenia z ¿ycia, co nie jest
równoznaczne z dobrobytem
materialnym. Bo to kraj jest
górski, ubogi. Bhutan jest
pierwszy, a zaraz za nim Ka-
nada, Norwegia, mimo ¿e
kraje nieporównywalne je¿eli
chodzi o wskaŸnik PKB. W
Bhutanie ludzie mieszkaj¹ w
³adnym otoczeniu, widz¹ Hi-
malaje, maj¹ czyste powiet-
rze, maj¹ opiekê zdrowotn¹ i
szkolnictwo na swoim pozio-
mie. Po prostu s¹ szczêœliwi i
czuj¹ siê tam dobrze.
- A Bangladesz?
- Bangladesz to znowu prze-

ciwny biegun. To chyba naj-
biedniejszy kraj œwiata. Nie
chcê porównywaæ tu krajów
Afryki, jakiegoœ Mali czy So-
malii, gdzie s¹ wojny i morder-
stwa, bo w Bangladeszu tego
nie ma. Ale w³aœnie ten kraj
sta³ siê wrzodem na globalnej
wiosce Ziemi. Tam bowiem
koncentruje siê najwiêkszy

wyzysk cz³owieka przez
cz³owieka. Indie dla przyk³adu
te¿ nie s¹ zamo¿nym krajem,
ale marzeniem Bengalczyków
jest przedostanie siê do Indii.
Przecie¿ Bangladesz to kraj,
którego jedna trzecia po-
wierzchni jest co roku zalewa-
na przez wodê. Gêstoœæ za-
ludnienia jest najwiêksza na
œwiecie. A stopa dochodu
PKB per capita jest jedn¹ z
najni¿szych na œwiecie. No i
jest to wielka fabryka od-
zie¿owa œwiata.
- To bardzo daleko, bo we
wschodniej Azji. Jednym
s³owem, to musi byæ kosz-
towna podró¿.

- Nie. Kosztowna, to pojêcie
wzglêdne. Od czasu, kiedy
kilkadziesi¹t lat temu organi-
zowaliœmy pierwsze wyprawy,
gdy nie by³o Internetu, samo-
loty by³y trudniej osi¹galne, a
my zarabialiœmy mniej, w Pol-
sce taka wyprawa by³a rze-
czywiœcie trudna do organiza-
cji. Trzeba by³o za³atwiaæ i
czapkowaæ o wizy, no trzeba
by³o wykonaæ milion rzeczy.
W tej chwili, kiedy jest Inter-
net, koszt takiej podró¿y to
jest faktycznie koszt biletu lot-
niczego, transkontynentalne-
go. Oczywiœcie nie jest to tak,
¿e jakbym chcia³ jechaæ jutro i
zdecydowa³bym siê na pierw-
szy lepszy samolot, by³yby to
rzeczywiœcie wielkie
pieni¹dze. Natomiast, gdy siê
planuje z wyprzedzeniem,
mo¿na w granicach grubo
poni¿ej dwóch tysiêcy z³otych
znaleŸæ lot transkontynental-
ny z Berlina do docelowej sto-
licy Azji Po³udniowo-Wschod-
niej. Wa¿n¹ kwesti¹ jest, jak
siê chce spêdziæ tê podró¿.
- No w³aœnie, jak?

- Ró¿nie. Ma to dwa ró¿ne
oblicza. Bo ja podró¿ujê w
ró¿nym towarzystwie. W tej
chwili wyje¿d¿am z kolegami,
z którymi od lat je¿d¿ê i wy-
prawa ma charakter górskie-
go wyjazdu. Bo lubimy cho-
dziæ po górach. No i na tych
wyprawach ¿yjemy tak, jak tu-
bylcy. Jemy w tych samych
restauracjach przydro¿nych,
œpimy w jakichœ schroniskach.
Tam na ¿ycie wydaje siê
mniej, ni¿ tutaj. Kiedy ma siê
ju¿ w miarê zgromadzony
sprzêt, kupi siê tanio bilet, to
to nie jest bardzo kosztowna
wyprawa. Ja nawet t³umaczê
znajomym, ¿e jeœli siê wyje-
dzie w lutym, tu zakrêcisz
wodê, gaz i podobne, to tam
utrzymasz siê na ca³kiem
niez³ym poziomie. To ten je-
den sposób. Drugi, to taki, ¿e
czasami je¿d¿ê z ¿on¹ i na-
szymi znajomymi i to ju¿ jest
nieco inne podró¿owanie, w
nieco innym standardzie, ale
naturalnie nie zatrzymujemy
siê w piêciogwiazdkowych ho-
telach. Jest to inny komfort w
podró¿y, wiêc kosztuje trochê
wiêcej. Ale te¿ w granicach
takiej przeciêtnej polskiej pen-
sji da siê zobaczyæ du¿o.
Po³¹czeñ lotniczych jest teraz
co niemiara. Internet u³atwia
znakomicie przygotowania.
Mo¿na zaplanowaæ podró¿ co
do sekundy. Ostatnio by³em z
¿on¹ w Japonii, tylko we
dwójkê pojechaliœmy. To taki
kraj, do którego ka¿dy powi-
nien trafiæ. Najbardziej izolo-
wany od œwiata. Bo przecie¿
Japoñczycy mieszkaj¹ na wy-
spach, jest olbrzymia bariera
jêzykowa, tak ¿e tam emi-
grantów nigdy nie bêdzie.
Poza tym ciê¿ko siê poru-
szaæ, poniewa¿ w du¿ych
miastach turystycznych
mo¿na spotkaæ ludzi
mówi¹cych po angielsku, na-
tomiast w tych mniejszych
miejscowoœciach s¹ tylko te
glisty i robaki (œmiech - chodzi
o ideogramy stanowi¹ce alfa-

bet), z którymi trudno siê
oswoiæ. Naj³atwiej poznaæ po
tych robakach, która toaleta
jest damska, a która mêska.
Bo to po prostu trzeba szybko
opanowaæ. W dobie Internetu
uda³o siê mi tê podró¿ tak za-
planowaæ, ¿e o tej godzinie
wysi¹dziemy z samolotu, o tej
godzinie wsi¹dziemy do
poci¹gu. Moja ¿ona by³a pod
olbrzymim wra¿eniem, ¿e
choæ poruszaliœmy siê kilko-
ma jednostkami komunikacji,
to byliœmy dok³adnie co do se-
kundy tam, gdzie mieliœmy
byæ. I proszê pamiêtaæ, by³o
to Tokio, olbrzymie miasto,
gdzie nie ma adresów, gdzie
nie ma nazw ulic, numerów
domów. A miejsca docelowe
okreœla siê po punktach orien-
tacyjnych lub przy pomocy
mapek, to jednak da siê to
wszystko ogarn¹æ i zaplano-
waæ.
- Co pan zabiera w tak¹
wyprawê, jak w³aœnie teraz
do Bhutanu? Jak wygl¹da
pana baga¿?

- Trzeba sobie wypracowaæ
system pakowania. Wygl¹da
on mniej wiêcej tak. Wyjmuje
pani i rozk³ada rzeczy, które
s¹ niezbêdne w podró¿y. No i
jest tego trochê du¿o, bo kurt-
ka, buty, plecaki, jakieœ latar-
ki. Nie sposób tego zabraæ.
Trzeba wiêc zrobiæ z tych rze-
czy takie dwie kupki. Czêœæ
od³o¿yæ i zostawiæ tylko te rze-
czy, które rzeczywiœcie bêd¹
niezbêdne. No i okazuje siê,
¿e ta kupka z niezbêdnymi
rzeczami jest mniejsza. Ale
dla cz³owieka, który chodzi po
górach z plecakiem, to dalej
jest za du¿o. Wiêc znów siê
robi dwie kupki, tych rzeczy,
które mo¿na od³o¿yæ, oraz
tych, które s¹ absolutnie nie-
zbêdne, konieczne do
prze¿ycia. I z tej najmniejszej
kupki bierze siê paszport i
kartê kredytow¹. I siê
wyje¿d¿a. Tak wygl¹da pako-
wanie w anegdocie.
- A w rzeczywistoœci?

- Tak naprawdê to zale¿y od
pory roku, w jakiej siê
wyje¿d¿a. By³em w listopa-
dzie w po³udniowych Indiach,
by³o wtedy ciep³o. Mój plecak
wa¿y³ 3,5 kg. I tak uwa¿am,
¿e by³ za ciê¿ki. Natomiast te-
raz, jad¹c w góry, jednak mu-
simy wzi¹æ trochê wiêcej rze-
czy. Bo ciep³e buty, ciep³e
kurtki, buty trekkingowe, które
si³¹ rzeczy wa¿¹ swoje. Ale i
tak trzeba siê mocno ograni-
czaæ, aby plecak, który siê
nosi, nie by³ zbyt du¿ym
obci¹¿eniem oraz nie ograni-
cza³. Ale to tylko w tych kie-
runkach. Bo w Azji Po³udnio-
wo-Wschodniej mo¿na kupiæ
wszystko, czego cz³owiek po-
trzebuje za pieni¹dze o wiele
mniejsze, ni¿ u nas. Przecie¿
w Bangladeszu produkuj¹
prawie ca³¹ odzie¿ œwiata. I
tam ona kosztuje 10 procent
tego, co trzeba by by³o
zap³aciæ u nas. Dlatego bez
sensu jest zabieraæ tam ko-
szulki, skarpetki, spodnie i co-
kolwiek, skoro mo¿na kupiæ
za grosze, a potem zostawiæ
je tam tym ludziom, którym to
siê przyda. To te¿ jest jakieœ
wsparcie. Mówiê o ciep³ych
krajach, jak Laos, Malezja, Fi-
lipiny, Kambod¿a, tam jest
taki klimat, ¿e trzeba siê do
niego przyzwyczaiæ. W pierw-
szych dniach zmieniaæ ko-
szulki trzeba czêsto, nawet
kilka  razy dziennie. Bo jak siê
jedzie w tym okresie, kiedy
temperatura jest wysoka, to
przy pierwszym wyjœciu z sa-
molotu jest taka myœl: Czym
my tu bêdziemy oddychaæ?
Bo jest strasznie gor¹co i
trzeba do tej temperatury
przywykn¹æ. A to s¹ tempera-
tury rzêdu 30 stopni i wiêcej
oraz bardzo du¿a wilgotnoœæ.
No i w³aœnie na miejscu
mo¿na kupiæ koszulki czy
inne rzeczy za niewielkie pie-
ni¹dze. No i powtórzê, w taki
sposób wspomaga siê lo-
kaln¹ spo³ecznoœæ. To s¹ ta-
kie rzeczy, jakich tutaj na ulicy

bym raczej nie nosi³, choæ
zdarza³o siê jednak, ¿e
nosi³em. Pani baga¿
wygl¹da³by prawdopodobnie
inaczej. Bo pani chcia³aby
pójœæ do filharmonii, wiêc za-
bra³aby pani st¹d te¿ elegan-
ckie rzeczy. Ale powiem, ¿e
gdy byliœmy z kolegami ostat-
nio w Malezji, to w Kuala
Lumpur byliœmy w Twin To-
wers, inaczej Petronas To-
wers, te dwie wysokie wie¿e, i
tam jest piêkna filharmonia
oraz opera. Tam w³aœnie siê
wybraliœmy, maj¹c na sobie
takie brudne koszulki i spo-
denki oraz doœæ brudne buty
po wyprawie w górach. Pro-
szê sobie wyobraziæ, ¿e w
szatni, za jakieœ trzy dolary
wypo¿yczyli nam piêkne la-
kierki, piêkne marynarki i
piêkne koszule bia³e. Prze-
braliœmy siê i powiem, ¿e pra-
wie siê nie rozpoznaliœmy. Ale
zatrzymali paszporty jako de-
pozyt, ¿eby po wyjœciu z kon-
certu te eleganckie rzeczy od-
daæ (œmiech).
- To gdzie pan by³ ju¿ na
œwiecie?

- To znaczy od wschodu do
zachodu, czy od pó³nocy do
po³udnia?
- Jak panu wygodniej
okreœliæ.

- Na pó³nocy najdalej by³em
na Spitzbergenie, to moja naj-
dalsza wyprawa na pó³noc. I
tam jeszcze statkiem
podp³ynêliœmy, to by³o kilka lat
temu, jak jeszcze by³ ten pak
lodowy na biegunie (wieloletni
p³ywaj¹cy lód - red.), tam ju¿
statek nie móg³ p³yn¹æ, mog-
liœmy wyjœæ i iœæ pieszo, ale
nie zrobiliœmy tego. To by³
chyba 82 równole¿nik (Go-
rzów le¿y na 52 - red.). Na
po³udniu byliœmy poni¿ej
Ushuaia, miasta w Argenty-
nie. To takie miasto, które siê
reklamuje, jako koniec œwiata
na Ziemi Ognistej za Kana³em
Magellana i za kana³em
Beagle. Na zachodzie to
by³oby w Kanadzie na wyspie
Vancouver, a na wschodzie
chyba w Japonii. Nie, w No-
wej Zelandii. No potem w
œrodku wszystko.
- Jestem pod wra¿eniem.
- Ja to zwyczajnie lubiê. Ale

kiedy jestem piêæ tygodni na
wyprawie, to ju¿ chcia³bym
wróciæ do domu. Ale tak
szczerze, to po dwóch tygo-
dniach zaczyna nosiæ, gdzie
by tu pojechaæ. Bardzo lubiê
obserwowaæ kraje, ludzi, zwy-
czaje i czêsto to jest tak, ¿e
jak ju¿ jestem w jakieœ za-
pad³ej dziurze, to sobie znaj-
dujemy, my to okreœlamy
miejscówk¹, czyli miejsca na
jakimœ skrzy¿owaniu, aby so-
bie przy coli posiedzieæ i po-
patrzeæ na ludzi, na zwyczaje.
- Znaczy lubi pan pod-
ró¿owanie, ale trzymaj¹c

Z najmniejszej kupki bierze się paszport i kartę kredytową
Z Markiem Kobusem, gorzowskim architektem i podró¿nikiem o jego pasji, jak¹ jest poznawanie œwiata, rozmawia Renata Ochwat

Na Ziemi Ognistej wcale tak ogniście nie było…
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Tropikalna dżungla pięknie i miło wygląda na zdjęciu…
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siê zasady: nie pêdziæ, nie
zaliczaæ zabytków, ale po-
smakowaæ kraj?

- Nie do koñca. Mam takich
przyjació³ w Warszawie, któ-
rzy mnie kiedyœ poprosili,
¿eby z nimi gdzieœ tam pierw-
szy raz pojechaæ. Zabra³em
ich raz na wyprawê, teraz
bêdzie szósta wspólna. I oni
nie znali tego kraju, wiêc ro-
biê czasami taki plan, ¿eby
zobaczyæ tzw. hiciory tury-
styczne te¿. Wtedy pojawia
siê pewna dyscyplina w pod-
ró¿y, bo trzeba siê trzymaæ
planu. Za³ó¿my w Argentynie
to trzeba w Beunos Aires za-
tañczyæ tango na placu Dora-
do, trzeba pojechaæ do Igua-
zu, ¿eby zobaczyæ najwiêkszy
wodospad œwiata, potem do
Perito Moreno, ¿eby zoba-
czyæ najpiêkniejszy lodowiec
potem do Ushuaia. Taka wy-
prawa, to ca³a logistyka, pre-
cyzyjny plan, którego trzeba
siê trzymaæ. Natomiast w sy-
tuacji, kiedy jadê z kolegami,
to mieliœmy kiedyœ tak¹ za-
sadê, ¿e chcemy docieraæ
tam, gdzie zwyk³e autokary
wycieczkowe z biur podró¿y
nie docieraj¹. I takich miejsc
jest coraz mniej. Coraz trud-
niej to wyszukaæ. Zdarza³o siê
nam wyczytaæ w jakimœ repor-
ta¿u, ¿e gdzieœ tam na
pó³nocy Tajlandii jakiœ repor-
ter jecha³ i z helikoptera od-
kry³ wspania³y wodospad.
Przeczytaliœmy i zapada de-
cyzja - musimy tam pojechaæ.
Zorganizowaliœmy wyprawê,
do tego wodospadu, od dru-
giej strony. Trzeba by³o naj-
pierw autobusami, wiele prze-
siadek, potem rafting rzek¹
na tratwach bambusowych,
potem  d¿ungl¹ na s³oniach.
Potem jeszcze pieszo przez
las. I w koñcu jest ten wodo-
spad. Wyk¹paliœmy siê tam.
A potem zobaczyliœmy, ¿e z
innej strony dochodzi droga.
Przyje¿d¿aj¹ autokary z tu-
rystami, stawiaj¹ budki z
hamburgerami i coca-col¹.

Takich miejsc, do których
trudno jest dotrzeæ, jest coraz
mniej. I to dotyczy ca³ego
œwiata, bo rozwój idzie tak
szybko, bo zwiêksza siê licz-
ba ludnoœci na œwiecie.
Postêp te¿ idzie niezwykle
szybko. S¹ takie kraje, gdzie to
widaæ. Dla przyk³adu, kiedy
pierwszy raz byliœmy w Tybe-
cie co wymaga³o bardzo wielu
zezwoleñ, to w Lhasie przed
pa³acem Potala (siedziba Da-
lajlamów - red.) pas³y siê jaki.
Jak by³em drugi raz, to przed
pa³acem by³ wielki dwuhekta-
rowy plac u³o¿ony z czerwone-
go granitu, fontanny tañcz¹ce
ze œwiate³kami ledowymi i grali
hymn „Socjalizm zwyciê¿y”.
Jak by³em za trzecim razem, to
wsiedliœmy do takiego herme-
tycznego, klimatyzowanego
poci¹gu, który jecha³ po torach
wybudowanych na wiecznej
zmarzlinie, pokonaliœmy
prze³êcz na wysokoœci 5200 m
n.p.m., i dojechaliœmy do dwor-
ca w Lhasie, który jest
wiêkszy ni¿ Centralny w War-
szawie. Z tego magicznego
miasta, stolicy Dalajlamów,
gdzie jest kolebka buddyzmu
tybetañskiego, ten pa³ac Pota-
la, zrobi³o siê chiñskie miasto.
Tam teraz 80 procent to
Chiñczycy. Nie ma ju¿ szelestu
m³ynków modlitewnych, flag
buddyjskich i tego mruczenia
modlitewnego mnichów tybe-
tañskich. Dlatego ka¿da z tych
wypraw wygl¹da inaczej. Jak
wchodziliœmy na Aconcaquê, to
inaczej, bo inna logistyka, inne
przygotowanie. Zupe³nie ina-
czej, kiedy zwiedzamy tylko.
- Wydarzy³o siê coœ takie-
go podczas rozlicznych wy-
praw, czego pan nie zapom-
ni nigdy?

- Nigdy nie zapomnê zda-
rzenia w Afryce. To by³o w
Zimbabwe. To by³ 2000 rok.
Byliœmy w oœmiu krajach:
Zimbabwe, Zambia, Rwanda,
Uganda i inne. A to siê wyda-
rzy³o w miejscowoœci tury-
stycznej, bo w Wictoria Falls

przy rzece Zambezi z drugiej
strony Livingstone. Tam zrobi-
liœmy rafting po Zambezi. Po-
tem skok na bange z mostu,
120 m nad rzek¹. Ci, co tam
przygotowuj¹ do skoku, ma-
lowniczo opisuj¹ wydarzenie,
bo mówi¹, ¿e teraz bêdziesz
lecia³, i mówi¹, patrz na dó³, a
jakbyœ siê urwa³, to p³yñ na
prawo, bo po lewej s¹ kroko-
dyle. No i na tej rzece Zambe-
zi zrobiliœmy sobie tak¹ spo-
kojn¹ przeja¿d¿kê ³ódkami
pontonowymi. Przewodnik,
który z nami by³, z lokalnego
biura podró¿y, uprzedza³, ¿e
ch³opaki, tu s¹ trzy wielkie nie-
bezpieczeñstwa. Pierwsze - to
jest s³oñce, znaczy trzeba pa-
miêtaæ o kapeluszu. Drugie -
to hipopotamy, trzecia - to kro-
kodyle. Z hipopotami jest
k³opot, bo one nagle potrafi¹
siê wynurzyæ i przewróciæ
³ódkê. A krokodyle to s¹
wszêdzie. W ka¿dym razie
p³ynêliœmy Zambezi powy¿ej
wodospadu jakieœ pó³ dnia. No
i nic siê nie dzia³o. Bo hipopo-
tam gdzieœ tam by³, podobnie
krokodyl. Obok nas nic nie
by³o. A¿ przyszed³ moment.
P³yn¹³em z koleg¹ Bogdanem,
w kolejnej ³ódce kolega Se-
bastian. I nagle Bogdan mówi
- krokodyl. Te¿ poczu³em, bo
podbi³o nasz¹ ³ódkê, i krzyczê
do ch³opaków, uwa¿ajcie - kro-
kodyl. Odzew by³, no tak, tak,
krokodyl. No i w tym momen-
cie krokodyl zaatakowa³ ³ódkê
Sebastiana. A krokodyl ataku-
je tak, ¿e usi³uje wci¹gn¹æ
ofiarê do wody, ¿eby siê uto-
pi³a. Jak zaczê³a siê ta akcja,
adrenalina przyspieszy³a, za-
czêliœmy dzia³aæ, ruszyliœmy
na pomoc. Przewodnik zacz¹³
krzyczeæ, ¿e do brzegu. Tam
jakieœ zaroœla, czyli jakieœ ko-
lejne krokodyle. £ódka by³a
zniszczona, myœmy siê urato-
wali. Nasz przewodnik, który
by³ Murzynem, zrobi³ siê nie-
bieski, to ponoæ znak, ¿e
zblad³ ostatecznie, bo prze-
cie¿ jakby coœ siê bia³emu

sta³o, to on by nie ¿y³. Kroko-
dyl by³ rzeczywiœcie du¿y.
Mam do dziœ fotograficzn¹ do-
kumentacjê zniszczeñ. Myœmy
siê tam przegrupowali i wrócili
z wiêksz¹ czujnoœci¹ rewolu-
cyjn¹. W ka¿dym razie, jak
wróciliœmy do Victoria Falls, to
tam ju¿ posz³a wieœæ boczny-
mi kana³ami, na wieczornych
dyskotekach byliœmy bohate-
rami w glorii i chwale. Ten kro-
kodyl wed³ug mnie mia³ tak z
oko³o cztery metry, w Victoria
mia³ piêæ, w samolocie mia³
szeœæ, a w Gorzowie to ju¿
siedem metrów.
- Niebezpiecznie by³o.
- No by³o, bo by³o

zagro¿enie ¿ycia. Drugie ta-
kie by³o, zreszt¹ na tej samej
wyprawie. Wchodziliœmy na
górê Ruwenzori w Ugandzie.
To najpiêkniejsza góra Afryki.
To by³ ciê¿ki okres na œwiecie.
Bo w tamtym regionie
skoñczy³a siê wojna miêdzy
Hutu a Tutsi. Widzieliœmy tych
ludzi z uciêtymi rêkami czy
nogami. Przykry, makabrycz-
ny widok. No w ka¿dym razie,
jak dojechaliœmy pod tê górê,
okaza³o siê, ¿e siê nie da. Bo
szlak zamkniêty. A góra na-
prawdê piêkna. Uda³o siê wy-
negocjowaæ. Pan pu³kownik
zdecydowa³ siê daæ nam
kompaniê wojska, która mia³a
nam towarzyszyæ na szlaku.
To las tropikalny, tam wszyst-
ko roœnie b³yskawicznie. Wiêc
poszliœmy. Ci ¿o³nierze ma-
czetami wyr¹bywali przejœcie.
Minêliœmy tak¹ metalow¹
budkê, schronisko, potem na-
stêpne. I pechowo, potkn¹³em
siê tak paskudnie, ¿e roz-
bi³em sobie kolano. Nie da³o
siê iœæ dalej. Uzgodni³em z
kolegami, ¿e bêdê sobie wol-
niutko schodzi³ w dó³, razem z
dwoma ¿o³nierzami, oni w
tym samym czasie wejd¹ na
szczyt i zejd¹,  ja powoli dam
radê  zejœæ. No i doszliœmy do
tej metalowej budki. Tu by³
postój. Po³o¿y³em siê na pry-
czy, a¿ tu nagle rozpêta³a siê

strzelanina. Jakieœ kule lata³y.
Schowa³em siê pod pryczê. A
potem siê okaza³o, ¿e ten
pu³kownik pomyœla³, ¿e jedna
kompania to za ma³o. Wys³a³
drug¹ i ta druga pomyœla³a
sobie, ¿e urz¹dzi sobie æwi-
czenia, strzelaj¹c do tej budki.
Oni nie wiedzieli, ¿e ja tam
jestem. Doœwiadczenie eks-
tremalne. A potem to dowód-
ca tej drugiej kompanii klêcza³
i prosi³, ¿eby nic dowódcy,
temu pu³kownikowi nie mó-
wiæ, bo ich wszystkich by roz-
strzelali. Nic nie powie-
dzia³em, ale d³ugo mnie trzy-
ma³o. Teraz to siê fajnie
opowiada. Ale wówczas nie
by³o fajnie.
- Jak pan sobie radzi z je-
dzeniem? Bo kuchnie by-
waj¹ dziwne.

- Zale¿y, gdzie jesteœmy. Bo
na przyk³ad w Argentynie
tak¹ podró¿ piêcio, szeœciot-
godniow¹ to uwielbiam. Bo
mo¿na zjeœæ ca³¹ krowê z
wielkim smakiem.
- Ale to Argentyna.
- No Argentyna. Proszê so-

bie wyobraziæ te steki grube
na cztery palce. Takie, co to z
dwóch stron talerza zwisaj¹.
Na pierwszy rzut oka nie spo-
sób tego zjeœæ. Ale siê udaje.
Tak wiêc tam monotematycz-
nie. Nie ma nic lepszego ni¿
beef de chorizo czy lomo ar-
gentyñskie. Nie ma ¿adnego
porównania do polskiej
wo³owiny. Te argentyñskie
krowy chodz¹ sobie wolno po
pampie, tu sobie skubn¹
trawkê, tu jakieœ zió³ko. W in-
nych krajach, nie ukrywam,
jest gorzej. Podstawowa za-
sada, jak siê przyje¿d¿a do
krajów tropikalnych, to trzeba
mocno uwa¿aæ przez pierw-
szych kilka dni. Mamy inn¹
florê bakteryjn¹. Piæ wodê w
butelek, choæ to te¿ mit ¿e za-
wsze jest fabrycznie butelko-
wana, jeœæ owoce, ale te¿
uwa¿aæ przy obieraniu ze
skórek. W wielu tych krajach
ludzie ¿ywi¹ si¹ na ulicy. W

Tajlandii, Kambod¿y, Wietna-
mie, Laosie to jest bezpiecz-
ne, tak na Sri Lance, Birmie
czy w Bangladeszu nale¿y
uwa¿aæ. Ale generalnie
wszystko, co jest pieczone
czy gotowane, jest bezpiecz-
ne. Nale¿y uwa¿aæ z suro-
wym jedzeniem. Ja lubiê wie-
dzieæ, co jem, wiêc jak jest
gotowany ry¿ i ró¿ne takie
dziwne rzeczy na dodatek, to
wybieram ry¿. I jak cokolwiek
siê dzieje z³ego z jedzeniem,
to trzeba wybraæ gotowany
ry¿. Po dwóch dniach wszyst-
ko wraca do normy.
- Jest takie miejsce, gdzie
pan nie by³, a chcia³by byæ?

- By³em w ponad 100 kra-
jach. W wielu po kilka razy.
Bo jak siê jedzie do Azji, to
siê l¹duje w miastach tranzy-
towych wêz³ów lotniczych, w
których by³em po siedem,
osiem razy. Moim marzeniem
jest w koñcu dostaæ siê na siód-
my kontynent - na Antarktydê.
To jest jedyne miejsce, gdzie jest
bariera finansowa. Tam za du¿o
ludzi siê nie zmieœci. Dlatego s¹
kompanie, które maj¹ statki, któ-
re w okreœlonej porze roku
dop³ywaj¹ tylko na pó³wysep an-
tarktyczny. I to kosztuje nieco
dro¿ej. Dwa razy by³em blisko
zahaczenia o Antarktykê. Pierw-
szym razem, jak by³em w
Ushuaia, okaza³o siê, ¿e zwol-
ni³o siê miejsce na jakimœ statku
- ale to by³ koniec naszej wypra-
wy, nie mog³em zostaæ trzy ty-
godnie d³u¿ej Tak¹ wyprawê
mo¿na zorganizowaæ  prywatnie
za wielkie pieni¹dze, albo
do³¹czyæ siê do jakieœ takiej
zorganizowanej. I nie jest to
zwiedzanie Antarktydy, tylko
postawienie tam stopy. Bo nie
ma szans dotarcia turystycz-
nie do baz w g³êbi kontynentu.
Ale wa¿ne by³oby, aby te¿ tam
dotrzeæ. Ten siódmy konty-
nent. Wierzê, ¿e kiedyœ mi siê
uda.
- Czego ja panu serdecz-
nie ¿yczê i dziêkujê za roz-
mowê.                                  n

Z najmniejszej kupki bierze się paszport i kartę kredytową
Z Markiem Kobusem, gorzowskim architektem i podró¿nikiem o jego pasji, jak¹ jest poznawanie œwiata, rozmawia Renata Ochwat

Wysoko w górach nigdy nie wiadomo, kiedy człowieka dopadnie słabość…
fo

t. 
Z 

ar
ch

iw
um

 M
ar

ka
 K

ob
us

a
Miło się taką eskortę po afrykańskiej ziemi wspomina, ale było groźnie…
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- Jak odebra³ pan infor-
macjê o zwolnieniu z funk-
cji doradcy prezydenta
Jacka Wójcickiego pana
Adama Piechowicza?

- Pomyœla³em, ¿e mo¿e
prezydent jednak trochê li-
czy siê z opini¹ publiczn¹,
aczkolwiek wydarzenie to
zaliczam do kategorii towa-
rzyskich. Nie jest to istotny
fakt dla miasta.
- A czy prezydent powi-
nien mieæ doradców?

- Prawo daje tak¹ mo¿li-
woœæ i przyznam, ¿e
chcia³bym widzieæ w otocze-
niu prezydenta ludzi
powa¿niejszych. Chcia³bym,
¿eby by³y to osoby, które nie
korzystaj¹ z tego, co miasto
im daje, ale ¿eby oni mogli
daæ coœ miastu. Takie pod-
nosz¹ce autorytet urzêdu
prezydenta, dodaj¹ce miastu
blask, ale tak¿e wnosz¹ce
konkretne rozwi¹zania
umo¿liwiaj¹ce dynamiczniej-
szy rozwój gospodarczy Go-
rzowa. Powinni to byæ wresz-
cie ludzie maj¹cy na koncie
niepodwa¿alne sukcesy w
swojej dzia³alnoœci. 
- Kiedy prezydent Tade-
usz Jêdrzejczak mia³ pro-
kuratorskie zarzuty,
pañska formacja politycz-
na zachêca³a go do zrze-
czenia siê z urzêdu. Teraz
w podobnej sytuacji zna-
laz³ siê Jacek Wójcicki, ale
nie s³ychaæ, ¿eby radni PiS
domagali siê jego dymisji.
Sk¹d ta zmiana podejœcia?

- Jestem zwolennikiem,
¿eby politycy, którzy maj¹
powa¿ne problemy prywatne
czy zawodowe, nie mówi¹c
ju¿ o zarzutach prokurator-
skich, podawali siê do dy-
misji. Zw³aszcza, gdy te za-
rzuty mog¹ mieæ wp³yw na
ich dzia³alnoœæ publiczn¹. To
jest konflikt - dobro publicz-
ne, s³u¿enie ludziom, czy ka-
riera, w³asny interes. Oczy-
wiœcie, po pozytywnym wy-
czyszczeniu sprawy, powinni
mieæ otwart¹ drogê do po-
wrotu do ¿ycia publicznego.
Prawo jest takie, ¿e to od da-
nej osoby zale¿y czy wycofa
siê z pe³nionej funkcji, czy
bêdzie jednak nadal tkwi³a
na stanowisku. Oczekiwa-
liœmy tego od prezydenta
Jêdrzejczaka i oczekiwali-
byœmy równie¿ od obecnego
prezydenta. Z drugiej strony,
od lat uczestniczymy w ¿yciu
publicznym i pewnych rzeczy
siê uczymy, wyci¹gamy

wnioski. Wiemy jak dzia³a
prokuratura, jak dzia³aj¹ pol-
skie s¹dy, dlatego bierzemy
tak¹ poprawkê, ¿e to osoba
podejrzewana najlepiej zna
ca³¹ sytuacjê i wie, jakie roz-
wi¹zanie jest najlepsze. 
- Dlaczego polityka od-
biera rozum, jak siê czêsto
s³yszy?

- Bo graj¹ w niej du¿e emo-
cje. W Polsce mamy tak¹
tendencjê do nadinterpreto-
wania rzeczywistoœci. I nie
dotyczy to tylko polityków
jednej strony, ale równie¿
uczestnicz¹cych w ¿yciu
publicznym i je opisuj¹cych.
Przedstawiamy pewne wy-
darzenia w taki sposób, ¿eby
odnieœæ indywidualne ko-
rzyœci, nie zwracaj¹c uwagi
na dobro wspólne. Mam
wra¿enie, ¿e przekroczy-
liœmy pewn¹ granicê absur-
du, co zreszt¹ jest widoczne
w tej chwili, kiedy mówimy o
jakimœ zamachu stanu, o za-
gro¿eniu w kraju demokracji.
- Nie ma pan w tej sytua-
cji wra¿enia, ¿e rów wyko-
pany w polskim
spo³eczeñstwie przez ko-
lejne lata mo¿e nie zostaæ
zasypany?

- Nie wydaje mi siê, ró¿nice
pogl¹dów s¹ czymœ natural-
nym w demokracji. W ¿yciu
publicznym natomiast braku-
je kultury politycznej. Przez

ostatnie osiem lat rz¹dzi³a
jedna koalicja, ale wyborcy
zdecydowali, ¿e teraz ster
przekazuj¹ w inne rêce.
Mam wra¿enie, ¿e obecna
strona opozycyjna ma k³opo-
ty z pogodzeniem siê z
pora¿k¹ i w tym sensie mó-
wiê o braku kultury. Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e nie prze-
strzegana jest tak czêsto po-
wtarzana w ostatnich latach
regu³a 100 dni dla nowego
rz¹du na zorganizowanie
siê, na zaprezentowanie kie-
runku dzia³añ. Uwa¿am, ¿e
ugrupowanie, które wygrywa
nie jest od zasypywania ro-
wów, lecz realizowania pro-
gramu zaprezentowanego w
kampanii. Nie mo¿na d¹¿yæ
do budowy grupy towarzy-
stwa wzajemnej adoracji.
Demokracja tak nie dzia³a.
Myœlê, ¿e po prostu przegra-
na strona powinna pogodziæ
siê z wynikiem wyboru, a nie
wywo³ywaæ histeriê
s³yszaln¹ ju¿ w ca³ej Euro-
pie. Proszê zwróciæ uwagê,
¿e zapiek³y atak na nowy
rz¹d nast¹pi³ jeszcze przed
powo³aniem ministrów. Z
góry za³o¿ono, ¿e wszystko,
co zrobi PiS bêdzie z³e. Na-
wet podczas gorzowskiej de-
monstracji KOD by³o s³ychaæ
g³osy, ¿e w Polsce mamy
wprawdzie demokracjê, ale
demonstruj¹cy maj¹ prze-

czucie, ¿e za PiS-u tej de-
mokracji nie bêdzie.
- W Gorzowie potrafimy
ze sob¹ rozmawiaæ,
s³uchaæ siê nawzajem?

- Jako PiS staramy siê ro-
biæ to, co do nas nale¿y. Z
ka¿dej pozycji chcemy reali-
zowaæ program, który s³u¿y
miastu i mieszkañcom. Po-
wiem szczerze, gdybyœmy
tylko mogli nie spogl¹dali-
byœmy na otoczenie. Tu nie
ma miejsca na wieczne dys-
kusje, gadanie, trzeba
dzia³aæ. W Gorzowie jes-
teœmy w opozycji, ale pomi-
mo to twardo chcemy prze-
konywaæ innych do realizo-
wania naszego programu. I
wskazujemy kierunki, w ja-
kich miasto powinno iœæ.
K³opot w tym, ¿e ja nie wiem,
kto tak naprawdê rz¹dzi,
jaka koalicja popiera prezy-
denta. Mo¿liwe, ¿e oœrodek
decyzyjny jest poza organa-
mi miasta, w jakiejœ grupie
skupionej w otoczeniu prezy-
denta. To nie jest przejrzysta
formu³a, nie wiem czy to
dobrze dla miasta i czy ta
grupa kieruje siê interesem
miasta i mieszkañców. Ja lu-
biê porz¹dek, jasne i prze-
jrzyste regu³y. Trudno jest
nam przez to wspó³pracowaæ
z prezydentem Wójcickim,
na nieokreœlonych w sumie
zasadach. Za podejmowane

decyzje trzeba braæ odpo-
wiedzialnoœæ, a jak mamy j¹
braæ, skoro nie mamy
wp³ywu na realizowanie poli-
tyki miasta.
- Wydaje siê, ¿e w radzie
miasta wszystko zaczyna
siê inaczej uk³adaæ, czego
przyk³adem jest powstanie
dwóch nowych klubów,
które nie kryj¹ swojego
poparcia dla prezydenta
Wójcickiego. Pañskim zda-
niem wp³ynie to na jakoœæ
pracy rady miasta?

- Nie wydaje mi siê, ¿eby to
by³a nowa jakoœæ. Prawo
ustrojowe samorz¹du jest
tak skonstruowane, ¿e domi-
nuj¹c¹ rolê ma prezydent
miasta. W naszej radzie wie-
lu radnych praktycznie w
dniu wyborów zadeklarowa³o
us³ugi prezydentowi, czêsto
zapominaj¹c, ¿e powinni byæ
partnerami i reprezentowaæ
g³os mieszkañców. To nie
mo¿e byæ tak, ¿e zanim pre-
zydent wypowie s³owo radni
ju¿ siê z tym zgadzaj¹. W ta-
kiej sytuacji szkoda pie-
niêdzy na utrzymywanie
rady miasta.
- Niedawno powiedzia³
pan, ¿e ,,ostatnio odgrze-
wane s¹ stare wizje, jako
nowe ods³ony polityki wi-
zerunkowej’’. Czyli ca³y
czas jest pan zdania, ¿e
nie potrafimy w mieœcie

pójœæ bardziej zdecydowa-
nie do przodu?

- W mieœcie ca³y czas
mamy prowadzon¹ politykê
ostro¿n¹, wrêcz zacho-
wawcz¹. I niestety, czêsto
siêga siê do starych koncep-
cji, sprzedaj¹c je, jako newsy
medialne, ¿eby sprawiaæ
wra¿enie, ¿e coœ siê dzieje,
a dziennikarze mieli co robiæ.
Takim przyk³adem jest roz-
strzygniêty wiele lat temu
konkurs urbanistyczny na
zagospodarowanie centrum
miasta. Polityka wizerunko-
wa, informacja medialna i
absolutnie nic siê dalej nie
dzieje. I w wielu innych spra-
wach nic siê nie dzieje, tylko
rozmawiamy, jak choæby w
przypadku rewitalizacji. Niby
prowadzone s¹ dzia³ania
przygotowawcze, poparte
konsultacjami, a za nami ju¿
rok obecnej kadencji, zaraz
bêdzie wiosna i po niej
po³owa kadencji. Obawiam
siê, ¿e tak dobrniemy do
koñca tego czterolecia. Nie
liczê dzia³añ, jakie nas cze-
kaj¹ w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorial-
nych, bo one zosta³y zaryso-
wane jeszcze w poprzedniej
kadencji. Gorzej, ¿e czasami
zg³aszane uwagi najczêœciej
pogarszaj¹ pierwotne projek-
ty, które by³y przygotowywa-
ne przez specjalistów, ale

Zanim prezydent wypowie      słowo, radni
już się zgadzają
Z Miros³awem Raw¹, szefem klubu gorzowskich radnych PiS, rozmawia Robert Borowy

Mam wrażenie, że przekroczyliśmy pewną granice absurdu.
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nowi wiceprezydenci nie do
koñca rozumiej¹ miasto.  
- ,,Tak siê to robi’’ - z
dum¹ powiedzia³ pan po
og³oszeniu informacji, ¿e
prawdopodobnie ju¿ od 1
paŸdziernika bêdziemy
mieli Akademiê Go-
rzowsk¹. Skoro mo¿na
powo³aæ akademiê, nie
maj¹c ¿adnego wydzia³u z
prawem do doktoryzowa-
nia, to dlaczego nie uda³o
siê tej sprawy za³atwiæ
wczeœniej?

- Poniewa¿ poprzednie
w³adze prowadzi³y politykê
wizerunkow¹ i dalej j¹ pro-
wadz¹, choæ s¹ w opozycji.
Kiedy w kampanii wyborczej
przygotowywaliœmy z pani¹
pose³ El¿biet¹ Rafalsk¹ wi-
zytê ówczesnej kandydatki
na premier Beaty Szyd³o
przyjêliœmy, ¿e obok wizyty
na bulwarze i spotkania z
mieszkañcami, uk³onu w
stronê pionierów naszego
miasta pod ich pomnikiem,
musimy pokazaæ naszemu
goœciowi PWSZ i przekonaæ
ju¿ na tym etapie, ¿e warto
stworzyæ w Gorzowie akade-
miê. Uczelnia naprawdê od
chwili powstania zrobi³a bar-
dzo du¿o, a wiem to, bo
by³em przy jej tworzeniu od
samego pocz¹tku. El¿bieta
Rafalska jest naszym lide-
rem i tylko szkoda, ¿e nie
mamy w sejmie wiêkszej
grupy przedstawicieli z Go-
rzowa, bo korzyœci z tego
by³yby jeszcze wiêksze. Jes-
tem przekonany, ¿e to nie
koniec. Ju¿ s³yszymy, ¿e s¹
du¿e szanse na budowê hali
sportowo-widowiskowej. PiS
ma zapewne jakieœ wady, bo
kto ich nie ma, ale mamy
tak¿e zalety, a tak¹ naj-
wiêksz¹ jest to, ¿e wyzna-
czamy ambitne cele i je reali-
zujemy, a nie tylko dyskutu-
jemy.
- Czêsto powtarza pan, ¿e
w rozwój akademickoœci
Gorzowa musi w³¹czyæ siê
miasto. Je¿eli akademia
ruszy ze swoj¹ dzia³al-
noœci¹ od 1 paŸdziernika,
to w jaki sposób miasto
powinno pomóc uczelni?

- Akademiê tworz¹ pracow-
nicy naukowi, wyk³adowcy i
zapewne bêdzie potrzeba
uzupe³nienia obecnej kadry.
Miasto powinno siê w³¹czyæ,
zapewniæ mieszkania dla po-
zyskiwanej kadry, wspomóc
uczelniê funduj¹c stypendia,
które pozwol¹ kolejnym go-
rzowianom zdobywaæ tytu³y
naukowe. Oczywiœcie to
dzia³a w dwie strony i akade-

mia musi wspó³pracowaæ z
miastem, z przedsiêbiorcami
i przy budowie kierunków
kszta³cenia spogl¹daæ na
potrzeby rynkowe.
- Co pan sobie myœli, kie-
dy s³yszy narzekania, co
do jakoœci kszta³cenia w
PWSZ?

- Gorzów potrzebuje entuz-
jazmu, liderów. Osób, które
dzia³aj¹ powa¿nie i potrafi¹
wzi¹æ na siebie odpowie-
dzialnoœæ, bo inaczej zawsze
bêdziemy s³yszeæ, ¿e u nas i
tak nic nie mo¿na zrobiæ. Ro-
zumiem krytyczne g³osy,
uwa¿am ¿e s¹ w okreœlo-
nych sytuacjach potrzebne. I
to, ¿e marudzimy, zgoda, ale
liderzy, to jest prezydent, wo-
jewoda, parlamentarzyœci,
nie mog¹ siedzieæ i narze-
kaæ, mówiæ o trudnoœciach.
Powtórzê, ich zadaniem jest
wyznaczanie celów i d¹¿enie
do ich realizacji, nie
ogl¹daj¹c siê na g³osy kry-
tyczne. Skoro pojawia siê
szansa, ¿eby wynieœæ PWSZ
na wy¿szy szczebel, pod-
nieœæ jakoœæ kszta³cenia, to
chyba dobrze…
- Jak to jest z t¹ nasz¹ fil-
harmoni¹? Jest pan za czy
przeciw?

- Pamiêtam jak prezydent
Tadeusz Jêdrzejczak swego
czasu mówi³, ¿e jak ktoœ nie
popiera jego pomys³u na bu-
dowê filharmonii od razu
klasyfikowa³ go jako wroga
ca³ej kultury. A to tak nie
dzia³a i te rzeczy nale¿y roz-
dzieliæ. Lubiê muzykê
powa¿n¹, chodzê do filhar-
monii, moja wnuczka chodzi
tam na zajêcia muzyczne.
To jest rzecz normalna, ¿e
kultura w mieœcie musi siê
rozwijaæ, jestem zwolenni-
kiem mocnego inwestowa-
nia w tê dziedzinê ¿ycia. Ale
oczywistym jest, ¿e sposób
zrealizowania przez po-
przednie w³adze inwestycji
narazi³ miasto na ogromne
wydatki. Przyjêcie formu³y
organizacyjnej, w której go-
rzowianie sponsoruj¹ kul-
turê dla ca³ego regionu by³o
b³êdem. Filharmonii nie
trzeba broniæ. Jest w kom-
fortowej sytuacji, jako miej-
ska instytucja finansowana
z bud¿etu miasta. Poniewa¿
wykorzystano do jej budowy
œrodki unijne miasto ma zo-
bowi¹zania. Paradoksalnie
trzeba broniæ pozosta³¹ kul-
turê, która ledwo dzia³a, po-
niewa¿ FG poch³ania
ogromne œrodki finansowe.
Jestem zwolennikiem, ¿eby
dbaæ o to, co ju¿ Gorzów

posiada, rozwijaæ zaintere-
sowania muzyczne, wycho-
wywaæ dzieci i m³odzie¿.
Mamy piêkn¹ filharmoniê,
wspania³¹ orkiestrê i wiele
wydarzeñ o wysokiej randze
artystycznej. Dobrze, ¿eby
samorz¹d województwa i
minister kultury pomogli
miastu. Szkoda, ¿e inwesty-
cja rzêdu 140 mln z³otych
nawet w kulturê nie o¿ywi³a
centrum miasta, nie
wywo³a³a jego rozwoju. Nie-
stety, to by³y powa¿ne b³êdy,
których siê nie da naprawiæ.
Miasto do dzisiaj ma 160
mln z³ d³ugu. Ja chcê tylko
zachêciæ do dyskusji, a w
konsekwencji do takich
dzia³añ, ¿eby poszukaæ roz-
wi¹zañ pozwalaj¹cych na
ograniczenie kosztów utrzy-
mania filharmonii z miejskie-
go bud¿etu, co nie oznacza,
¿e jestem przeciwko kultu-
rze. 
- Czy nadal chcia³by pan
wybudowaæ ,,mechanicz-
ny wjazd” na Schody Do-
nik¹d? 

- Tak, dok³adnie tak. Z
okna mojego mieszkania
widzê z jednej strony zegar
na katedrze, a z drugiej
Schody Donik¹d. Te s³owa
wypowiedzia³em w 2007
roku, bo widzia³em w Euro-
pie kilka fajnych wjazdów,
coœ na wzór windy. Pa-
miêtam, ¿e by³ nawet goto-
wy projekt wykonany przez
studentów. Szkoda, ¿e
przez tyle lat nic nie zrobi-
liœmy w tym kierunku. Rozu-
miem, ¿e bud¿et miasta jest
skromny, nie na wszystkie
rzeczy starcza pieniêdzy,
ale za ma³o dzia³amy w kie-
runku inwestycji w ramach
partnerstwa prywatno-pub-
licznego. Na wzgórzu Scho-
dów Donik¹d jest taka mo-
zaika z napisem ,,bezrad-
noœæ”. Nie kierujê tego do
obecnego prezydenta, któ-
rego osobiœci lubiê. Jest faj-
nym, m³odym cz³owiekiem,
dobrze wychowanym. Bar-
dzo dobrze z nim siê rozma-
wia, ale zachêcam go do
tego, ¿eby zosta³ prawdzi-
wym przywódc¹ miasta, z
wizj¹ porywaj¹c¹ miesz-
kañców. Punkt widokowy
trzeba zmodernizowaæ i
umieœciæ mozaiki z napisem
„nadzieja”, „odwaga”, „entuz-
jazm”, „sukces”. Wiele
miejsc w mieœcie czeka na
swój dobry czas. W Gorzo-
wie tak ³atwo odnieœæ suk-
ces, bo tak wiele jest do zro-
bienia.

- Dziêkujê za rozmowê.

Nic siê bardziej nie podoba,
ani¿eli wykwintna bi¿uteria.
Trochê tej magii usi³uj¹ zdj¹æ
z kosztownoœci z³otnicy, któ-
rzy z tymi skarbami maj¹ do
czynienia przez okr¹g³y rok.

- Z³oto to materia³, taki sam
jak ka¿dy inny - mówi Ra-
dos³aw KaŸmierczak, mistrz
z³otnictwa z 25-letnim
sta¿em. I t³umaczy, ¿e prze-
cie¿ nazwa jego zawodu
choæby po angielsku to golds-
mith, czyli kowal z³ota. Bo jak
precyzuje, jubilerstwo to
kawa³ ciê¿kiej pracy.

Jednak dla przeciêtnego
cz³owieka, który zna z³oto tyl-
ko w postaci gotowego wyro-
bu ze sklepu jubilerskiego
z³oto wcale nie jest tylko ma-
teria³em. To tajemniczy i ob-
darzony niezwyk³ymi w³aœci-
woœciami metal, który przy-
ci¹ga³ do siebie ludzi odk¹d
tylko okaza³o siê, ¿e jest cen-
nym kruszcem. Ludzie dla
z³ota pope³niali zbrodnie,
opowiadali o nim legendy, ob-
sesyjnie go pragnêli. Podob-
nie zreszt¹, jak i kamieni
szlachetnych. 

Warto przypomnieæ, ¿e
przecie¿ legendarna Atlanty-
da mia³a byæ krajem, gdzie
z³oto i drogie kamienie le¿a³y
na wyci¹gniêcie rêki. Podobnie
mia³o byæ w Eldorado, mitycz-
nej krainie w Ameryce
Po³udniowej. Zreszt¹ dla
z³otych ozdób Inków hisz-
pañscy konkwistadorzy
wyr¿nêli ten naród niemal do
nogi. A jak chce legenda, praw-
dziwe po³o¿enie skarbu inków
jest zapisane w piœmie kipu
znalezionym w czorsztyñskim
zamku. I jak dot¹d nikomu nie
uda³o siê go odczytaæ.

Niedaleko od Gorzowa,
wówczas Landsbergu, w
kostrzyñskiej twierdzy na
z³otym sznurze na placu æwi-
czeñ w 1709 r. powieszony
zosta³ neapolitañski hrabia
D.E. Caetano die Ruggiero,
który zobowi¹za³ siê wypro-
dukowaæ dla króla Fryderyka
Wilhelma I z³oto. Trzy lata
magiczne sztuczki odprawia³,
ale o³ów nijak nie chcia³ siê
zamieniæ w upragniony przez
w³adcê kruszec. 

Doœæ dodaæ do tego
trwaj¹c¹ obecnie gor¹czkê
z³ota w Wa³brzychu, choæ nikt
nie wie, co tajemniczy poci¹g
kryje. Plotka jednak chce,
aby to by³o z³oto i drogie ka-
mienie. Tak¿e w Wa³brzychu
co jakiœ czas w okolicach za-
mku Ksi¹¿ pojawiaj¹ siê
nowe wykopy. Stale bowiem
jest ¿ywa legenda o bajecz-
nych per³ach ksiê¿nej Daisy
von Pless, w których zosta³a
ponoæ pochowana, a nikt nie
wie, gdzie jest jej grób.

- Mo¿e to Ÿle zabrzmi, ale
w³aœnie takie podejœcie do

z³ota i kamieni powoduje leni-
stwo. Ka¿dy chce byæ bogaty
bez wysi³ku, a z³oto i kosz-
townoœci pozwalaj¹ na to -
mówi Rados³aw KaŸmier-
czak. 

I ujawnia kilka tajników za-
wodu. Okazuje siê, ¿e z³otni-
cy obecnie korzystaj¹ z
pó³produktów, jakimi s¹ kor-
pusy pierœcionków dla
przyk³adu, bo czasy kiedy
rzemieœlnik biedzi³ siê nad
jedn¹ ozdob¹ i kilka dni, to
jednak przesz³oœæ. Teraz przy
wykorzystaniu techniki 3D
mo¿na zamówiæ okreœlony
kszta³t i to nieco u³atwia
sprawê. - Zmiany w technice,
podejœciu do pracy s¹ ogrom-
ne, zreszt¹ ca³y czas coœ siê
zmienia, coœ ulepsza - mówi
Rados³aw KaŸmierczak. 

W rodzinnej firmie, w której
pracuje, obecnie jedynie
obr¹czki robi siê jednostko-
wo, na odrêbne zamówienia.
I opowiada, ¿e w tej brany
mody siê ca³y czas zmie-
niaj¹, raz modne s¹ cieniut-
kie obr¹czki, jak z³oty drut, za
jakiœ czas przychodzi moda
na masywne, potem na mis-
ternie splecione. On sam naj-
bardziej lubi takie masywne,
jak je nazywa „pancerne” - ta-
kie, które siê nieodkszta³caj¹. 

Zreszt¹ moda rz¹dzi te¿ i in-
nymi elementami bi¿uterii. Bo
bywaj¹ modne z³ote ozdoby,
potem przychodzi fala zainte-
resowania bia³ym z³otem, któ-
re siê uzyskuje w drodze spe-
cjalnego procesu. 

Gorzowski z³otnik przyzna-
je, ¿e jego najbardziej fascy-
nuje platyna, srebrzysty me-
tal szlachetny, znacznie
dro¿szy od z³ota. - Platyna
ma niesamowite w³asnoœci,
trudno siê j¹ obrabia, jest bar-
dzo trudna w polerowaniu.
No i jako jedyny metal szla-
chetny j¹ siê spawa, pozos-
ta³e siê lutuje - mówi Ra-
dos³aw KaŸmierczak. 

Okazuje siê jednak, ¿e go-
rzowianie docenili te¿ wyroby

z tytanu, metalu, z którego
wyroby s¹ nie do zniszcze-
nia. - Ludzie doœæ czêsto de-
cyduj¹ siê w³aœnie na
obr¹czki z tytanu. To fascy-
nuj¹cy metal, bo jest zwyczaj-
nie szary i brzydki, ale jak siê
go utleni, to zyskuje piêkn¹
niebiesk¹ barwê, której nie
mo¿na z niczym porównaæ -
t³umaczy z³otnik.

Aby wydobyæ piêkno kamie-
ni szlachetnych, trzeba je
oszlifowaæ. - Dziœ to jest
tak¿e odrêbny zawód, i to
doœæ mocno oprzyrz¹dowa-
ny, bo tak¿e i tu technika
posz³o do przodu - mówi Ra-
dos³awa KaŸmierczak i
t³umaczy, ¿e dziœ niemal
wszyscy z³otnicy i jubilerzy
zamawiaj¹ kamienie ju¿
oszlifowane. W swojej firmie
zajmuje siê tylko szlifowa-
niem bursztynu, bo ten jest
na tyle miêkki, ¿e nie wyma-
ga wysoce specjalistycznych
narzêdzi. 

- Ka¿dy kamieñ szlachetny
ma specyficzne wspó³czynni-
ki za³amania œwiat³a i w³aœnie
szlif pozwala je wydobyæ -
t³umaczy z³otnik.

I dodaje, ¿e choæ technika
posz³o bardzo do przodu, to
jednak warto znaæ stare me-
tody pracy, bo zdarzaj¹ siê
takie momenty, ¿e trzeba je
stosowaæ. Jak choæby przy
naprawie lub odtwarzaniu
zniszczonych starych przed-
miotów, które dla w³aœciciela
maj¹ olbrzymi¹ wartoœæ sen-
tymentaln¹. Bo i takie zlece-
nia siê zdarzaj¹.

Na pytanie, czy bi¿uteria
jest nadal popularna, Ra-
dos³aw KaŸmierczak odpo-
wiada, ¿e i owszem. Mo¿e ze
wzglêdu na kryzys, bo ci¹gle
to s³owo ma moc, gorzowian-
ki i gorzowianie kupuj¹ mniej
cacek, ale jednak bi¿uteria
nadal jest w modzie, nadal
znajduj¹ siê chêtni na
pierœcionki, kolczyki, broszki i
naszyjniki. 

RENATA OCHWAT

Złoto i drogie kamienie
stale przyciągają uwagę
Nic tak nie rozbudza wyobraŸni i pobudza do dzia³ania, jak z³oto. 

Zanim prezydent wypowie      słowo, radni
już się zgadzają
Z Miros³awem Raw¹, szefem klubu gorzowskich radnych PiS, rozmawia Robert Borowy

R. Kaźmierczak w rodzinnym  królestwie  pierścionków, kol-
czyków, broszek i naszyjników. 
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W ci¹gu minionych, ostat-
nich oœmiu lat nast¹pi³
znacz¹cy rozwój potencja³u,
do maksymalnego poziomu
jaki mo¿e osi¹gn¹æ uczelnia
zawodowa. Naturalnym kro-
kiem by³o podjêcie starañ o
przekszta³cenie w akademiê.
Za³o¿enia oraz plan dzia³añ
uprawniaj¹cych do z³o¿enia
wniosku o powo³anie samo-
dzielnej uczelni akademickiej
opracowa³o Kolegium Rektor-
skie pod kierunkiem JM Rek-
tor prof. dr hab. El¿biety Sko-
rupskiej-Raczyñskiej przy ak-
ceptacji Senatu Uczelni.
Kryteria ww. koncepcji zosta³y
oparte o silne filary: intensyw-
ny rozwój pierwszoetatowej
kadry naukowej, znacz¹cy
stan badañ, rozbudowa nowo-
czesnej infrastruktury.
Za³o¿enia te uda³o siê zreali-
zowaæ w ci¹gu ostatnich mi-
nionych oœmiu lat. Dziêki sta-
raniom kadry Uczelnia
wyró¿nia siê pozytywnie
wœród wy¿szych szkó³ zawo-
dowych w Polsce.  Dzia³alnoœæ
naukowa i dydaktyczna PWSZ
im. Jakuba z Parady¿a doce-
niana jest w œrodowisku regio-
nu, kraju oraz poza jego grani-
cami, m.in. w Niemczech i na
Ukrainie. Osi¹gniêty przez
Uczelniê wysoki poziom

kszta³cenia przek³ada siê na
kwalifikacje absolwentów, któ-
rzy w istotny sposób zasilaj¹
kadry pracownicze wielu
bran¿, stanowi¹c doskona³¹
wizytówkê spo³ecznoœci lubu-
skiej. 

W po³owie 2015 roku Uczel-
nia rozpoczê³a procedurê
zwi¹zan¹ z przyznawaniem
kategorii naukowej jedno-
stkom naukowym. 12 sierpnia
2015 r. wniosek Wydzia³u Hu-
manistycznego zosta³ przeka-
zany do Komitetu Ewaluacji
Jednostek Naukowych. Obec-
nie oczekujemy na wynik
postêpowania, jednoczeœnie
do poddania siê w/w procedu-
rze przygotowuje siê Wydzia³
Ekonomiczny.  W styczniu br.
do Sejmu wp³yn¹³ projekt usta-
wy o powo³anie akademii, któ-
ry obecnie jest procedowany.  

Uczelnia posiada cztery wy-
dzia³y: Administracji i Bezpie-
czeñstwa Narodowego, Eko-
nomiczny, Humanistyczny i
Techniczny, na których
kszta³cimy na 13 kierunkach,
na poziomie licencjackim,
in¿ynierskim i magisterskim w
systemie stacjonarnym, 26+ i
niestacjonarnym. S¹ to studia:
in¿ynierskie - energetyka, in-
formatyka, in¿ynieria bezpie-
czeñstwa, mechanika i budo-

wa maszyn; ekonomiczne -
ekonomia, rachunkowoœæ i fi-
nanse, zarz¹dzanie; z zakresu
prawa i administracji - admini-
stracja, bezpieczeñstwo naro-
dowe; humanistyczne i peda-
gogiczne - filologia (specjal-
noœci: filologia angielska,
filologia niemiecka), filologia
polska, kulturoznawstwo, pe-
dagogika, oraz z dziedziny
kultury fizycznej - turystyka i
rekreacja.

Wraz z Brandenburskim Uni-
wersytetem Technicznym w
Cottbus prowadzimy studia
pierwszego stopnia na kierun-
ku pedagogika, a z Uniwersy-
tetem Przykarpackim im. Wa-
syla Stefanyka w Iwano-Fran-
kiwsku na zarz¹dzaniu.
Ukoñczenie tych studiów gwa-
rantuje uzyskanie dyplomu na-
szej, jak równie¿ zagranicznej
partnerskiej uczelni. Ponadto
w ramach programu Erasmus
+ oraz innych umów dwustron-
nych Uczelnia wspó³pracuje z
19 uczelniami zagranicznymi z
terenu Europy. 

Kadrê naukow¹ uczelni sta-
nowi 192 pracowników o sta-
tusie naukowo-dydaktycznym,
(w tym 20 profesorów zwy-
czajnych, 24 profesorów nad-
zwyczajnych doktorów habili-
towanych, 90 doktorów i 58

magistrów), z których  162
osoby to pracownicy pierw-
szoetatowi, (10 profesorów =
50%, 15 doktorów habilitowa-
nych = 62,5%), 79 doktorów =
87,5% i 58 magistrów =
100%). 

W 2010 roku PWSZ im. Ja-
kuba z Parady¿a jako jedyna z
uczelni zawodowych, wprowa-
dzi³a status pracownika nau-
kowego dla dydaktyków (asys-
tent, adiunkt, profesor), nato-
miast w 2013 r.  dokonano
zmian organizacyjnych, wpro-
wadzaj¹c strukturê wydzia³ow¹.

W 2000 roku w Uczelni
powo³ano Wydawnictwo Nau-
kowe, w ramach którego do
dnia dzisiejszego wydano 233
tytu³y. S¹ to prace kadry nau-
kowej naszej Uczelni,  w tym
monografie, rozprawy doktor-
skie, habilitacyjne i podrêczni-
ki. Liczba publikacji w ostat-
nich piêciu latach oscyluje w
granicach 30 tytu³ów w skali
roku. 

Wraz z rozwojem uczelni
tworzono nowe jednostki ba-
dawcze: Akademickie Cen-
trum Badañ Euroregionalnych
(2011 rok); Akademickie Cen-
trum Niemcoznawcze (2014
rok); jednostki edukacyjne:
Akademickie Centrum Kultury
i Akademickie Centrum Spor-

tu i Turystyki (2011 rok), Oœro-
dek Edukacji Politechnicznej
„Czym Skorupka za m³odu”
(2014 rok), Akademickie Gim-
nazjum Mistrzostwa Sporto-
wego (2014 rok); Akademick¹
Poradniê Jêzykowa oraz
Szko³ê Jêzyka Polskiego dla
Cudzoziemców (2013 rok). 

Bazê PWSZ im. Jakuba z
Parady¿a w Gorzowie Wielko-
polskim stanowi¹: kampus
przy ulicy Teatralnej admini-
stracji, 5 budynków dydaktycz-
nych (wraz z nowoczesn¹ aul¹
na 464 miejsca), budynek la-
boratorium œrodowiskowego z
14 specjalistycznymi pracow-
niami badawczymi (na potrze-
by kierunków technicznych),
Biblioteka G³ówna, Biblioteka
Wydzia³u Humanistycznego,
Hala Sportowa wraz z stref¹
odnowy biologicznej, boisko
wielofunkcyjne, Dom Studenta
(530 miejsc), kompleks socjal-
ny (17 mieszkañ dla kadry). 

PWSZ im. Jakuba z Para-
dy¿a wp³ywa na rozwój miasta
i regionu, o czym œwiadczy
liczba 234 interesariuszy ze-
wnêtrznych, z którymi Uczelnia
wspó³pracuje, na podstawie
podpisanych porozumieñ, na
rzecz œrodowiska lokalnego. 

dr PRZEMYS³AW SŁOWIÑSKI
mgr MARCIN SZOTT
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Kadra naukowa i dydaktyczna
atutem przyszłej akademii
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. Jakuba z Parady¿a powsta³a w 1998 roku. 

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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Cmentarz żydowski
Najpierw długo nie wiedziałam, że jest w
Gorzowie cmentarz żydowski, a potem jakoś
się nie składało. Dopiero kilka lat temu wy-
brałam się tam po raz pierwszy i „wsiąkłam” na
dobre. Teraz bywam tam o każdej porze roku.
Najbardziej lubię jesienne wizyty. 

Żywego ducha… cisza taka, że słychać szelest liści rozgarnianych
przez ptaki poszukujące jedzenia. Ktoś powie, że „cisza” to nic szcze-
gólnego na cmentarzach. No tak, ale ten niewielki, zajmujący 0,7 ha po-
wierzchni kirkut znajduje się na skraju Osiedla Słonecznego. Okalają go
10-piętrowe wieżowce, 2 boiska sportowe, szkoła  i małe zakłady rze-
mieślnicze. 
Zanim wybrałam się na żydowski cmentarz po raz pierwszy, próbo-
wałam  zgromadzić trochę historycznych informacji. Ku mojemu zasko-
czeniu, niewiele tego. Natomiast znalazłam w lokalnej prasie kilkanaś-
cie artykułów poświęconych dewastacji cmentarza oraz apele o podję-
cie działań  związanych z uporządkowaniem tego miejsca. Jesienią
zalegają liście, ale to normalne, natomiast znalazłam tam ślady po
ogniskach, butelki po alkoholu, psie kupy na pomnikach (!!!) oraz pas-
kudne graffiti. Wprawdzie obecnie kirkut znajduje się w gestii Związku
Gmin Żydowskich, ale przecież to nie ZGŻ dewastuje, prawda? Robią

to mieszkańcy, którzy GDZIEŚ mają historię, kulturę, „przywracanie pa-
mięci”, tolerancję i zwykłą przyzwoitość.
Spacerując  między połamanymi macewami i obramowaniami grobów
staram się jednak nie dostrzegać śladów ludzkiej głupoty, a skupić się
raczej na tym co pozostało po pięknym niegdyś cmentarzu i uwiecznić
to na swoich zdjęciach…
Zapraszam więc na spacerek, a przy okazji opowiem kilka słów o go-
rzowskiego kirkucie.

Żydzi uważają cmentarz za miniaturę „ziemi świętej”, a groby za „bra-
mę nieba”. Pierwsza źródłowa wzmianka o gorzowskim cmentarzu po-
chodzi z 1723 roku, a najstarszy zachowany nagrobek z 1759 roku
(Mordechaj Nojen). W lutym 2006 kirkut został wpisany do rejestru za-
bytków. Warto dodać, że jest jedynym obiektem żydowskim, który
wraz z dwoma domami przedpogrzebowymi przetrwał do naszych
czasów.
Po II wojnie cmentarz był sukcesywnie dewastowany. Służył jako
śmietnik okolicznym działkowcom, oraz za kamieniołom złodziejom
granitu i marmuru. Sąsiedztwo ze szkołą podstawową również zrobiło
swoje. Największe zniszczenia przypadają na lata osiemdziesiąte.
Domy przedpogrzebowe przekształcono na warsztaty. Pierwsze próby
ratowania cmentarza pojawiły się w 1993 roku, wtedy też dokonano
wycinki krzaków i samosiejek. Konserwator zabytków zlecił przetłuma-
czenie epitafiów z zachowanych macew. Pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych ponownie cmentarz uporządkowano. Powstało lapidarium, od-
tworzono również bramę cmentarną, w którą wmurowano pamiątkową
tablicę, oraz odmówiono kadisz. Niestety później znów zapomniano o
cmentarzu. Powoli następuje (chyba już nieodwracalny) proces degra-
dacji cmentarza.
Niewiele z dawnej świetności przetrwało do dziś. Ot, fragmenty połama-
nych macew oraz obramowania po grobach. Żal…

KRYSTYNA  ZWOLSKA

...WYIMKI Z GORZOWA �

Przypadek Elżbiety R. 
Nie chcę, ale muszę napisać kilka zdań o

naszej pani minister, nazywanej już przez
niektórych, z racji dobrodziejstw świadczo-
nych na rzecz naszego Miasta, a raczej któ-
re świadczone będą w niedalekiej przyszłoś-
ci, Matką Boską Rafalską. 

Nie chcę, gdyż  nie jest ona z mojej bajki politycznej, ale muszę, bo
istotnie robi karierę w sposób budzący podziw i uznanie, żeby nie po-
wiedzieć zazdrość, a nawet zawiść. Oby ta ostatnia jej nigdy nie do-
padła. Oczywiście inspiracją do napisania tych kilku zdań jest ostat-
nia zapowiedź p. minister o powołaniu w najbliższym roku akademic-
kim Akademii Gorzowskiej. Chociaż to nie jej przecież resort, ma
najtrudniejszą działkę w rządzie, czyli resort pracy i polityki socjalnej,
to widać ma takie wpływy, że podoła  zadaniu, któremu nie podołał
nawet premier z Gorzowa. Oby jej się udało, a znając jej skuteczno-
ść, także wyborczą, wierzę że tego dokona. 

Zaryzykuję jednak stwierdzenie że powołanie Akademii zależy od
realizacji głównej obietnicy wyborczej jej partii, czyli każdemu dziec-
ku 500 zł. Jeżeli w I półroczu dojdzie do wypłaty świadczenia, Akade-
mia będzie. Jeżeli nie, los minister odpowiedzialnej za projekt 500 +,
niepewny a i pozycja w rządzie słabsza, to i powołanie Akademii
wątpliwe. A z projektem 500+  rząd jakoś się nie spieszy. Na razie
kierownictwo resortu objeżdża cały kraj pytając Polaków czy chcą po
te 500 zł. Oczywiście chcą, po cóż więc konsultacje. Widać rząd nie
ma pomysłu jak tą operację przeprowadzić. Ponoć  wypłata tego
świadczenia  wymagać będzie zatrudnienia w samorządach ok.
7.000 nowych urzędników. A co ważniejsze, na realizację tego pro-
jektu nie ma po prostu pieniędzy.  Rząd chce więc cała operację
przedłużyć na ile się da, ale ten czas nie gra już na korzyść władzy.
Módlmy się więc, by te 500 zł wypłacono jak najszybciej, bo inaczej
nasza Akademia odpłynie w dal i będzie niekończącą się opowieścią
kolejnych zastępów lokalnych polityków. Być może fantazjuję, łączę
fakty nie mające ze sobą związku. Ale cóż pisać w taki wieczór kiedy
ciemności kryją ziemię. A p. minister życzę powodzenia we wszyst-
kich zamierzeniach. Gdyby więcej takich polityków było po tamtej
stronie, to ciemności by szybko ustąpiły.

JERZY WIERCHOWICZ

...NADZIEJA DLA GORZOWA �

Ani be, ani me, 
ani kukuryku

Dawniej często bywałem za Odrą. Dziś
rzadziej. Mieszkałem u znajomych. Ich
sąsiedzi pewnie nie wiedzieli, kim jestem,
ale ile razy przechodzili obok mnie, tyle razy
pozdrawiali Guten Morgen z rana i Guten

Tag przez resztę dnia. Młodsi i moi rówieśnicy, rozumiem, ale po-
zdrawiały mnie i babcie, i pozdrawiali dziadkowie. Wstydziłem się,
że oni do mnie się odzywają. Dlatego, gdy tylko zobaczyłem postać
na dwóch nogach idącą w moją stronę, uśmiechałem się do niej i
wołałem Guten Morgen albo Guten Tag. Niemcy także się uśmie-
chali, unosili dłoń, czasem zatrzymywali się i pytali, skąd przyje-
chałem, jak mi się podoba itp. Żadnej wrogości. Żadnej wyższości.
Normalni ludzie. To ja byłem mniej normalny, bo starałem się za-
chowywać po ichnemu. Kiedy pierwszy raz jechałem do Brukseli, a
było to z piętnaście lat temu, na kolację z noclegiem zatrzymałem
się w hoteliku przed granicą niemiecko-holenderską. Na pierwszy
rzut oka miejscowość podobna do Lubniewic. Jeziora, rynek, koś-
ciół i jedna długa ulica. Nie spieszyło mi się, więc gdy rano
wstałem, ruszyłem na zwiedzanie tych niby Lubniewic. To, że re-
cepcjonista przywitał mnie wyraźnym Guten Morgen, uznałem za
zwyczajne. Ale niezwyczajne było to, gdy szedłem przez ryneczek i
mijane osoby bez wyjątku mnie pozdrawiały. Prawdę mówiąc, to źle
się czułem.

W Polsce źle się czuję, gdy przechodzące obok mnie dzieci
sąsiadów nie mówią Dzień dobry, chociaż dobrze wiedzą, gdzie
mieszkam, kim jestem i czym się zajmuję. Co tam dzieci! Ich nau-
czycielka, moja troszkę dalsza sąsiadka, też nie mówi Dzień dobry.
Przechodzi z głową zadartą do góry i oczami wycelowanymi przed
siebie. Na początku kilka razy powiedziałem jej Dzień dobry. Co
bąknęła, nie usłyszałem, to przestałem jej się kłaniać. Przestałem
się dziwić, że dzieci sąsiadów mnie nie pozdrawiają. Zresztą ani
mnie, ani moich sąsiadów bliższych, ani dalszych, ani moich rówie-
śników, ani dużo starszych, ani kobiet, ani babć. Przechodzą obok,
żując gumę czy przyciskając komórkę do ucha. Cóż, taką mamy
młodzież. Może ta młodzież byłaby inna, gdyby wychowawczyni nie
zadzierała głowy. Czy coś się zmieni, kiedy dzieci będą chodziły do
szkoły od siódmego roku życia?

W marketach jest inaczej. To znaczy tylko przy kasie. Kolejka, a
kasjerka, zanim zacznie przerzucać to, co ja jako klient położę na
taśmie, bąka Dzień dobry. Bywa, że odpowiadam tym samym. To
nic, że młodsza. Kobieta i pierwsza do mnie się odezwała. Bywa,
że nie wiem, jak się zachować. Szczególnie wtedy, kiedy ogonek
jest długi i kasjerka do każdego, kto do niej się przybliży, mówi
Dzień dobry. Wolałbym, żeby te kasjerka, zazwyczaj nawet nie
podnosząca głowy znad klawiatury, jakby z musu mówiąca Dzień
dobry, póki nie przerzuci wszystkiego, co położyłem na taśmie, mil-
czała. I po wszystkim powiedziała, ile mam zapłacić. Ta sama kas-
jerka, gdy spotykam ją na ulicy, już mnie nie widzi. Ani be, ani me,
ani kukuryku. Tylko w markecie się odzywa. Wyciągam z tego wnio-
sek, że w markecie nie robi tego, dlatego, że jest dobrze wychowa-
na. Robi to na czyjeś polecenie. Kierowniczki? Marketingowca?
Właściciela sieci? Wychodzi na to, że punkt wiedzenia zależy od
miejsca siedzenia.

ALFRED SIATECKI

...JASNY GWINT �

< Blogi na echogorzowa.pl
Na portalu echogorzowa.pl swoje blogi prowadzi wielu

znanych gorzowian. Oprócz tych zaprezentowanych tutaj
pisze także wielu innych. Oczywiście pisać może każdy,
kto tylko ma coś do  powiedzenia, przekazania innym.
Zainteresowanych prowadzeniem bloga na naszym
portalu prosimy o kontakt z redakcją, po wcześniejszym
zapoznaniu się z regulaminem portalu.

Tutaj prezentujemy tylko skromną cząstkę tekstów, jakie
do tej pory opublikowali nasi blogerzy, którzy piszą na
różne tematy, kiedy tylko chcą, co sprawia, że jedni piszą
częściej, inni rzadziej, ale piszą pod swoim nazwiskiem 
i zawsze na temat.

REDAKCJA

Munio odszedł
Wielka strata. Jeszcze niedawno, 18
grudnia 2015, bawił nas sobą i swoją
muzyka w Filarach. Kiedy rozma-
wiałem z nim  w nocy na początku
października na  Jazz Campingu na
Kalatówkach, a była to długa rozmo-

wa,  opowiadał mi o sobie, o psotach w życiu, swojej żonie
Hani, która odeszła po długiej chorobie w czerwcu ubiegłego
roku, przebiegła mi myśl trzeba go zaprosić. Przyjechał i
stanął u boku zespołu Levandek Old Stars. Udzielił ostatnie-
go wywiadu telewizyjnego w życiu dla TVP Gorzów dla Hani
Kaup – krótki, ale jaki wymowny. Potem wspólna kolacja…
dziś pozostał żal.
Kiedy z jakichś powodów, a było to rzadkością, nie mógł być
na Kalatówkach, zawsze z tyłu głowy było, że się pojawi. On,
pełen specyficznego humoru, puent o życiu, swoim postrze-
ganiu, zmieniającego się świata i anegdot z tym związanych.
Charakterystyczny głos jego saksofonu z unikalnym frazowa-
niem. Zawsze skupiający wokół siebie młodzieżówkę jazzu.
Od niedzieli 31 stycznia cały młody krakowski jazz płacze…
Był dla nich prawdziwą ikoną. Kto był w Klubie „U Muniaka”
na ul. Floriańskiej, to wie. Dorosłe środowisko też stanęło w
miejscu, kończy się pewien rozdział w historii polskiego jaz-
zu.
Jazz Camping Kalatówki bez niego to już będzie inny roz-
dział. Z odejściem  Munia pewna karta w historii tej imprezy
została zamknięta. W Gorzowie grał  w starych Filarach w la-
tach siedemdziesiątych. Potem za sprawą Klubu Jazzowego
Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego zagrał w wrześniu
1997 roku w dawnym klubie Profil, po 1980 roku wraca już do
jazzowych Filarów. Widzę sceny sprzed blisko trzydziestu
lat. Jasio i jego słynna herbata Muniakówka, przyrządzana
według jego receptury… nocne, pokoncertowe rozmowy u
Tereni, prowadziła wtedy bufet w klubie, u niej w domu na
dywanie … i to nie  jedne.
Kiedy występował wraz z zespołem w klubie w listopadzie
2000 roku poprosiłem go, żeby zagrał z - wtedy 14-letnim -
Adamem Bałdychem na bis. Po koncercie Jasio powiedział,
musisz go koniecznie przywieźć na Jazz Camping. Podobną
opinię w podobnej sytuacji, parę miesięcy wcześniej wyraził
Zbigniew Namysłowski. I zawiozłem w 2001 roku… Występ
Adama był sensacją pamiętaną przez wiele lat. Zabrałem też
wtedy Michała Wróblewskiego. 
18 grudnia, jak już teraz wiemy, na ostatnim koncercie Jasia
w klubie, zaproponowałem, żeby u jego boku i zespołu
Levandka na scenie stanął najmłodszy z naszej jazzowej
trzódki, saksofonista Marek Konarski. I stanął, i zagrali ra-
zem… i to jak. A ja rzekłem uszczęśliwiony sytuacją i widząc
na scenie kolosalną różnicę w ich wzroście wypaliłem „Panie
i Panowie Janusz Muniak gra na najdłuższym saksofonie te-
norowym na świecie, a Marek na najkrótszym” i Jasio spoj-
rzał na mnie rozbawionymi oczami. Następnego dnia grał
koncert w Warszawie i 2 stycznia w Krakowie… a potem za-
milkł na zawsze… po ciężkim zawale. (…)

BOGUSŁAW DZIEKAŃSKI

...WIĘCEJ JAZZU! �



Mia³a 28 lat, gdy krótko po
urodzeniu syna Maæka do-
wiedzia³a siê, ¿e jedynym dla
niej ratunkiem jest prze-
szczep serca. Po takiej wia-
domoœci wali siê ca³y œwiat. 

Ukochany synek mia³ szeœæ
miesiêcy, a mama obawê, ¿e
nie bêdzie jej pamiêta³.
Mi³oœæ do syna i chêæ jego
wychowania, sta³y siê dla
Ady - bo tak nazywa siebie -
motorem do walki z chorob¹.
Ujawnienie jej choroby przy-
pad³o akurat w okresie
znacznego ograniczenia
transplantacji ze wzglêdów
politycznych. Cztery razy ju¿
mia³a wiadomoœæ, ¿e serce
dla niej jest. Ale sygna³ oka-
zywa³ siê z³udny. 

Siedem lat czeka³a na
nowe serce. Pod koniec jej
w³asne, choæ nadzwyczaj
d³ugo dzielne, nie chcia³o
d³u¿ej czekaæ. Wstrz¹saj¹cy
jest rozdzia³ o ostatnich tygo-
dniach, gdy lekarze robili co

mogli, ale organizm s³ab³ i
mno¿y³y siê dolegliwoœci.
Przy wzroœcie 164 cm Ada
wa¿y³a 36 kilogramów. To
by³y naprawdê ostatnie chwi-
le jej ¿ycia. Dopiero wtedy
znalaz³ siê dawca i mo¿na
by³o przeprowadziæ trans-
plantacjê. Dzieñ 5 listopada
2009 roku jest dla niej dniem
równie wa¿nym jak dzieñ
urodzin. Dosta³a serce
mê¿czyzny. Tyle o nim wie.
Nazwiska dawcy z zasady
siê nie ujawnia.  

Potem znów d³uga i trudna
rehabilitacja, bo organizm by³
skrajnie wycieñczony. Ada
opowiada o tym jak krok po
kroku pokonywa³a ból i
s³aboœæ, jak uczy³a siê cho-
dziæ i wykonywaæ najprostsze
czynnoœci. Wiedzia³a, ¿e
musi wygraæ, bo na ni¹ cze-
ka syn. Czeka³a tak¿e ca³a
jej rodzina, na czele z matk¹,
która by³a przy córce przez
ca³y czas jej choroby. I uda³o

siê. Wróci³a do zdrowia i do
pracy.  

Latem ubieg³ego roku Ada
Szklarz razem z kole¿ank¹ z
przeszczepionymi nerkami
obesz³y dooko³a Bornholm.
W ci¹gu szeœciu dni poko-
na³y 120 kilometrów 950
metrów. Postawi³y 175 450
kroków. Niewielu zdrowych
ludzi podejmie siê takiego
wyzwania. 

Adrianna Szklarz prawdzi-
wie i wzruszaj¹co opisa³a
swoj¹ chorobê i walkê o
zdrowie. Wstrz¹saj¹ca jest to
opowieœæ, ale na szczêœcie
czytelnik od pocz¹tku wie,
jak siê skoñczy³a. Nie
zmniejsza to uznania dla Ady
za psychiczn¹ si³ê, która mo-
tywowa³a j¹ przez ca³y czas
choroby i rekonwalescencji. 

Swoj¹ opowieœæ Adriana
Szklarz obudowa³a kilkoma
wa¿nymi w¹tkami. Pierwszy
- to poradnik jak w³asn¹ psy-
chik¹ walczyæ z chorob¹.
Ka¿d¹ chorob¹. Sama zaj-
muje siê teraz w³aœnie wspo-
maganiem chorych. Jest nie
tylko przyk³adem zwy-
ciêstwa, ale umie uruchomiæ
psychologiczne mechanizmy,
które pomog¹ ka¿demu. Da-
lej mamy prawn¹ wyk³adniê
transplantologii oraz staty-
stykê, w której porównanie
liczby oczekuj¹cych do wyko-
nanych operacji jest zaska-

kuj¹ce. Tak ma³o. A przecie¿
mo¿na by wiêcej, gdyby lu-
dzie z góry zadeklarowali lub
rodziny umieraj¹cych zga-
dza³y siê na pobranie
narz¹dów. Ilu¿ innych cho-
rych mog³oby ¿yæ bez swojej
choroby. Dlatego do ka¿dej
ksi¹¿ki Ada do³¹cza ma³y
kartonik z formularzem
oœwiadczenia woli. Wystar-
czy podpisaæ. To nie jest wy-
rok. To nadzieja dla innych. 

Rekomendacjê ksi¹¿ce dali
ks. biskup Stefan Regmunt,
znana dziennikarka Marzena
Che³miniak, znana psycho-
log Maria Rotkiel. Ale dla
mnie najbardziej zaska-
kuj¹ca jest wypowiedŸ w for-
mie przedmowy prof. dr hab.
n. med. Mariana Zembali,
kardiochirurga, dyrektora
Centrum Chorób Serca w
Zabrzu, gdy dokonywano
tam przeszczepu serca Ady,
póŸniej ministra zdrowia. To
on, lekarz, któremu nale¿y

siê najwiêksze podziêkowa-
nie, dziêkuje pacjentce za
napisanie ksi¹¿ki, która mo-
tywuje ich, lekarzy do jesz-
cze bardziej oddanej pracy
na rzecz pacjentów. Cha-
peau bas!

Na niedawne spotkanie z
Adrian¹ Szklarz i promocjê
ksi¹¿ki w Miejskim Oœrodku
Sztuki przysz³y t³umy. To by³
wyraz uznania dla autorki.
Ka¿dy chcia³ mieæ egzemplarz
z jej podpisem, bo nawet tylko
ten jej œlad zawsze bêdzie
dawa³ si³ê. Krucha, drobna ko-
bieta okaza³a siê wulkanem
energii i odpornoœci.  

rrr
Adriana Szklarz, Kobieta z

mêskim sercem, historia
prawdziwa, wydawca Octo
Studio Adrianna Szklarz,
Bogdaniec 2015, 184 s. 

Ksi¹¿ka do kupienia na stro-
nie internetowej www.adria-
naszklarz.pl 

KRYSTYNA KAMIÑSKA
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Krucha, drobna kobieta
okazała się wulkanem ener-
gii i odporności
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Wzruszająca, wstrząsająca
i bardzo potrzebna
Adriana Szklarz opisa³a swoje ¿ycie. Bardzo trudne ¿ycie. 

Oczywiœcie ci, którzy choæ
trochê interesuj¹ siê murala-
mi w³aœnie. Poznañska Œród-
ka to taki kraj trochê zapom-
niany. Bo pêtla tramwajowa,
bo ju¿ za chwilê wyje¿d¿amy
do Gniezna. No i w³aœnie tam,
na koñcu wielkiego miasta z
kozio³kami w znaku, powsta³
mural, który jednych zachwy-
ca, innych przyprawia o kon-
sternacjê, a jeszcze inni nazy-
waj¹ go wdziêcznym imie-
niem paw. Paw w sztuce to
okreœlenie kolokwialne i
znacz¹ce tyle, co kicz. No

có¿, ja tam kiczu nie lubiê,
choæ jak wiadomo, kicz
sztuk¹ szczêœcia jest. Mnie
siê œródecki mural zwyczajnie
podoba. Podobnie jak i ten z
Bia³egostoku z dziewczynk¹ z
konewk¹, która podlewa fak-
tycznie stoj¹ce przed budyn-
kiem drzewo. 

Jakiœ czas temu powa¿na
gazeta wytypowa³a kilka-
naœcie murali powsta³ych w
Polszcze jako wzorcowe. I tu
proszê, jest miasteczko na
G., znaczy powa¿ne miasto
nad trzema rzekami. A uzna-

nie w oczach doœæ zjadliwych
krytyków zyska³ mural teatral-

ny. Tak, tak. Ten, który mo¿na
podziwiaæ z ul. Warszawskiej,

ten, którego pilnuj¹ s¹siedzi
Teatru, ¿eby go jakaœ pa-
ciaj¹ca rêka nie zepsu³a. Pil-
nuj¹, bo sami przy nim trochê
pracowali, pilnuj¹, bo nagle
coœ piêknego obok nich siê
pojawi³o. Pamiêtam, jak by³o
uroczyste otwarcie muralu
w³aœnie , byli wa¿ni urzêdnicy,
ale byli te¿ i gorzowianie,
s¹siedzi teatru. A Jan Toma-
szewicz, dyrektor Osterwy, w
piêknych s³owach o nich
mówi³. O tych s¹siadach. A
oni sami, choæ mo¿e nigdy na
spektaklu nie byli, to o tym

muralu mówili jak o swoim. Bo
to ich jest. Bo po s¹siedzku,
ale i sami siê w pewien spo-
sób do tego dzie³a do³o¿yli. 

Gratulacje szczere i wielkie.
Teatrowi za to, ¿e ktoœ tam w
Polszcze odleg³ej zauwa¿y³
sztukê muralu. Ale i za to, ¿e
instytucja zintegrowa³a miesz-
kañców. Bo to zawsze jest
problematyczne. Tym razem
siê uda³o. I jest sukces po-
dwójny. Artystyczny, ale i
spo³eczny. Akurat to siê rzad-
ko zdarza. 

RENATA OCHWAT

Piękne murale są w kraju, a jeden jest u nas
O muralu na poznañskiej Œródce ju¿ wiedz¹ chyba wszyscy.
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- Sk¹d pojawi³ siê pomys³,
¿eby przy najbli¿szej edycji
memoria³u Edwarda Janca-
rza przekazaæ plastron daw-
nego mistrza w rêce Barto-
sza Zmarzlika?

- Wiele lat temu pomyœla³em
sobie, ¿eby zrobiæ podobny
gest, jaki wobec mnie wykona³
nasz legendarny ¿u¿lowiec w
1986 roku przy okazji w³asne-
go turnieju po¿egnalnego. Po-
tem rozmawia³em w tej spra-
wie z prezesem Stali. Pomys³
spodoba³ siê, ale najwa¿nie-
jsze, ¿e po 32 latach od chwili
rozpoczêcia kariery przeze
mnie w klubie pojawi³ siê
wreszcie zawodnik mog¹cy
sprawiæ gorzowskim kibicom
wiele radoœci. Mam na myœli
Bartka Zmarzlika, którego
chyba wszyscy podziwiamy i
cieszymy siê, ¿e ju¿ b³yszczy
na œwiatowych torach. Tym
samym chcê oddaæ mu czeœæ
za to co robi dla klubu, w któ-
rym ja przejeŸdzi³em 17 lat.
Pamiêtam jak Jancarz powie-
dzia³em mi, ¿ebym dalej
poci¹gn¹³ wózek z napisem
Stal. Teraz niech Bartek go
ci¹gnie. Przypomnê jeszcze,
¿e jest to plastron z okresu,
kiedy w Stali jeŸdzili tylko wy-
chowankowie gorzowskiego
klubu.
- Chcia³byœ pojechaæ w
kwietniowym memoriale?

- Oczywiœcie, jest to moim
marzeniem, ale na razie nie
dosta³em ¿adnej propozycji.
Inn¹ spraw¹ jest to, ¿e na 3
kwietnia jest zaplanowana
druga kolejka ¿u¿lowej Nice
PL¯ i Polonia Pi³a, któr¹ obec-
nie reprezentujê, ma wyjazd
do Gdañska. To trochê
krzy¿uje plany, nie tylko
zwi¹zane z ewentualnym wy-
stêpem w memoriale, gdyby
taka propozycja siê pojawi³a,
ale tak¿e z symbolicznym
przekazaniem wspomnianego
plastronu. Zobaczymy, jak to
siê wszystko u³o¿y. Jest jesz-
cze trochê czasu. Gdybym
jednak otrzyma³ propozycjê
pokazania siê w memoriale, to
zapewne zrobi³bym wszystko,
¿eby zaprezentowaæ siê po-
nownie przed gorzowsk¹ pub-
licznoœci¹.  
- Ze Stal¹ po¿egna³eœ siê
trochê w nerwowej atmos-
ferze na prze³omie 2002 i
2003 roku. S¹ kibice, którzy
ca³y czas maj¹ do ciebie ¿al
za przejœcie do Falubazu i
pozostawienie klubu w
trudnym po³o¿eniu. Czy
ostatnie zbli¿enie pomiêdzy
klubem a Tob¹ odebra³eœ ja-
koœ zakopanie wojennego
toporu?

- Jak nigdy nie mia³em zatar-
gów z prezesem Zmor¹ czy
innymi dzia³aczami, a niezdro-

wa atmosfera tak naprawdê
wziê³a siê z ostrych wypowie-
dzi by³ego ju¿ prezesa, który
poczu³ do mnie niesprawiedli-
wy ¿al. Odchodzi³em z klubu
w normalnej atmosferze, pro-
blemy pojawi³y siê póŸniej,
kiedy nagle prezes W³adys³aw
Komarnicki zrobi³ na mnie na-
gonkê, a czêœæ dziennikarzy
w tym mu pomog³a. Nigdy nie
mia³em i nie mam pretensji do
dziennikarzy o relacjonowanie
pewnych wydarzeñ, tylko o ich
styl. Przedstawili oni taki ob-
raz, jakby to by³a tylko moja
wina, ¿e klub znalaz³ siê wte-
dy w bardzo trudnym
po³o¿eniu finansowym. Ja nie
mia³em z tym nic wspólnego,
moj¹ rol¹ by³a jazda i to czy-
ni³em, zdobywaj¹c dla Stali
najwiêcej punktów w rozgryw-
kach ligowych z wszystkich
¿u¿lowców w historii klubu.
Cieszê siê, ¿e obecny prezes
to zauwa¿y³ i publicznie pod-
kreœli³ moje zas³ugi dla klubu,
bo wbrew temu co niektórzy
myœl¹, zawsze bêdzie to jedy-
ny klub noszony w sercu. I nie
zmieni¹ tego ¿adne z³oœliwe
opinie. A swoj¹ drog¹, ogrom-
nie cieszê siê, ¿e obecne
w³adze klubu chc¹ reaktywo-
waæ memoria³, inicjuj¹ mnó-
stwo dzia³añ przypominaj¹cych
historiê i dorobek ludzi, którzy
¿u¿el budowali w Stali przez
dekady. Uwa¿am, ¿e warto
jeszcze doceniæ wszystkich
ludzi pracuj¹cych na rzecz
rozwoju ¿u¿la w naszym
mieœcie, w tym toromistrzów,
mechaników, kierowników i
starszych dzia³aczy. Te naczy-
nia s¹ sob¹ powi¹zane. Bez
nich zawodnicy nic by nie
osi¹gnêli, bez zawodników nie
by³oby ich. Dlatego powinno

siê doceniaæ i szanowaæ
wszystkich, którzy wnieœli na-
wet niewielk¹ cegie³kê w ist-
nienie Stali.
- Dlaczego nie uda³o siê
zdobyæ tytu³u dru¿ynowego
mistrza Polski zespo³owi,
którego przez kilkanaœcie
lat by³eœ liderem?

- No tak, za mojej kadencji
stanêliœmy piêæ razy na po-
dium i szeœciokrotnie
zajêliœmy czwarte miejsce,
wielokrotnie przegrywaj¹c
medal o b³ysk szprychy. Cze-
mu nie byliœmy mistrzem kra-
ju? Nie by³o nam to widocznie
to dane. Bardzo czêsto brako-
wa³o przys³owiowej kropki nad
,,i’’. W ka¿dym sezonie zna-
laz³by siê inny powód, ale naj-
czêœciej dotyka³y nas kontuzje
i defekty w kluczowych mo-
mentach. Przydarza³y nam
siê równie¿ s³abe wystêpy w
meczach o wszystko. Ka¿dy
sezon trzeba by³oby roz³o¿yæ
na czynniki pierwsze, ale to w
tej chwili nie ma ju¿ ¿adnego
znaczenia. Nie wini³bym te¿
pojedynczych zawodników, bo
byliœmy dru¿yn¹ i razem wy-
grywaliœmy, i razem przegry-
waliœmy.
- Zapewne na pe³ne pod-
sumowanie Twoich wy-
stêpów na ¿u¿lowych to-
rach przyjdzie jeszcze czas,
ale jakbyœ w tej chwili
okreœli³ przyczyny tego, ¿e
nie uda³o ci siê osi¹gn¹æ ta-
kich sukcesów sportowych,
do jakich by³eœ namaszczo-
ny przez Edwarda Janca-
rza?

- I tu równie¿ odpowiedŸ
bêdzie podobna do tej, co
udzieli³em wczeœniej. Na to,
¿eby zaistnieæ w œwiatowej
czo³ówce musi z³o¿yæ siê wie-

le czynników. W czasach, kie-
dy zaczyna³em siê œcigaæ pol-
ski ¿u¿el by³ tak biedny, ¿e nie
by³o nas staæ nawet na
porz¹dny sprzêt. Pamiêtam,
jak ¿ebraliœmy od zagranicz-
nych zawodników. Braliœmy
od nich wszystko co nadawa³o
siê do u¿ytku. G³ównie czêœci
do motocykla, bo te co mie-
liœmy w naszych jawach star-
cza³y tylko do jazdy w kraju. In-
nym k³opotem by³ brak dewiz
na zrobienie silników u dobrych
zachodnich mechaników. Nasi
te¿ byli dobrzy, ale nie mieli co
w³o¿yæ do tych motocykli. To
by³y ciê¿kie lata, poniewa¿ nie
mieliœmy nawet przyzwoitego
oprzyrz¹dowania. 
- Problem tkwi³ tylko w
sprzêcie?

- Nie tylko. Uwa¿am, ¿e bar-
dzo du¿o straci³em na tym, ¿e
nie pojecha³em pod koniec lat
80-tych do ligi angielskiej.
Niestety, to by³y niewolnicze
czasy i choæ wszystko zosta³o
ju¿ przygotowane pod starty
w najlepszej wtedy lidze
œwiata, ostatecznie nie do-
sta³em zgody. Do tego do-
szed³ ciê¿ki wypadek w Wie-
ner Neustadt, po którym
d³ugo powraca³em do formy.
Z czasem przytrafi³o mi siê
kilka innych kontuzji, co moc-
no wyhamowa³o sportowy
rozwój.
- W 1994 roku awanso-
wa³eœ do ostatniego w his-
torii jednodniowego fina³u
indywidualnych mistrzostw
œwiata w Vojens, gdzie wal-
ka toczy³a siê nie tylko o
medale, ale i dziesiêæ
miejsc do cyklu Grand Prix,
który zosta³ zainaugurowa-
ny w nastêpnym sezonie.
Nadzieje by³y du¿e,

skoñczy³o siê na niewypale.
Dlaczego?

- To cud, ¿e w ogóle zakwali-
fikowa³em siê do tego fina³u.
Sta³o siê to dziêki mojej ambi-
cji, woli walki i upartoœci, bo
od zawsze marzy³em, ¿eby
pojechaæ w œwiatowym finale.
Wczeœniej parê razy œciga³em
siê w fina³ach par, ale to nie
by³o to samo, co fina³ IMŒ.
G³oœno o tym nie mówi³em, bo
zapewne zosta³oby to Ÿle ode-
brane, ale jad¹c do Vojens nie
liczy³em na ¿aden cud. ¯eby
walczyæ z najlepszymi trzeba
by³o mieæ naprawdê du¿e pie-
ni¹dze na przygotowanie mo-
tocykli. Do tego potrzebni byli
sponsorzy. A ja ich praktycz-
nie nie mia³em, a przynamniej
takich, którzy byliby w stanie
pomóc mi w za³atwieniu dro-
giego sprzêtu. W Polsce pre-
zesi ju¿ szastali du¿ymi pie-
niêdzmi. Niestety, sz³y one
g³ównie na p³ace dla obcokra-
jowców zamiast na rozwój
polskich ¿u¿lowców. Kibice
pamiêtaj¹ zapewne te przebi-
janie stawek pomiêdzy Mo-
rawskim a Niemyjskim. Dla
krajowych zawodników na
ogó³ pozostawa³y koñcówki.
Jedynym, za którym posz³y te
pieni¹dze by³ Tomek Gollob i
on móg³ szybciej w³¹czyæ siê
do walki z najlepszymi. Dopie-
ro po wielu latach zaczêto bar-
dziej dbaæ o wybranych za-
wodników, dziêki czemu po-
woli, ale zaczêliœmy jako
nacja liczyæ siê w ¿u¿lowym
œwiecie. Ja tego szczêœcia nie
mia³em, bo w Gorzowie w
tamtym okresie by³y spore
trudnoœci finansowe i na-
prawdê to cud, ¿e przez tyle
lat jako zespó³ liczyliœmy siê w
walce o medale.

- A jak obserwujesz dzi-
siejszy ¿u¿el, to co sobie
myœlisz?

- Mam mieszane uczucia.
Jak patrzê na gorzowsk¹ Stal
to czujê dumê, ¿e klub ten tak
po okresie kryzysu rozwin¹³
skrzyd³a, tak œwietnie jest te-
raz prowadzony. Ró¿nica po-
miêdzy tym co jest teraz a
by³o kiedyœ jest mniej wiêcej
taka jak czasy, w których
jeŸdzi³em jako m³odzie¿owiec
i siêga³em po wicemistrzo-
stwo œwiata juniorów, a tym co
ma dzisiaj Bartek. Logistycz-
nie na wszystko ustawione na
najwy¿szym poziomie. Tu nikt
nie improwizuje, bo w innym
przypadku nie by³oby ¿adne-
go sukcesu. Ja t³uk³em siê po
Europie maluchem, ewentual-
nie du¿ym fiatem, gdzie
czêsto spa³em i jad³em kanap-
ki przygotowane w domu. By³y
wyjazdy, ¿e brakowa³o kasy
na hotele i obiady w drugim
obszarze p³atniczym. Bartko-
wi to ju¿ nie zazdroszczê, bo
to ch³opak o wielkiej klasie i
maj¹cy przed sob¹ mnóstwo
rzeczy do zrobienia. Ale jak
patrzê, jaki sprzêt maj¹ teraz
juniorzy Stali, to chcia³bym
mieæ taki do œcigania siê w dru-
giej czy pierwszej lidze. W tej
chwili mam dwa silniki, z któ-
rych jeden jest z 2010 roku a
drugi z 2013 roku. I tak ma
zdecydowana wiêkszoœæ krajo-
wych ¿u¿lowców je¿d¿¹cych w
ni¿szych ligach. St¹d te mie-
szane uczucia, ¿e ¿u¿el w Pol-
sce nie rozwija siê harmonijnie.
- W jakim kierunku pójdzie
w takim razie ten sport?

- Szkoda, ¿e kiedy by³y pie-
ni¹dze w zdecydowanej
wiêkszoœci posz³y one na ob-
cokrajowców i niewielk¹ grupê
polskich zawodników. Dzisiaj
widzimy efekty tej radosnej
twórczoœci wielu oœrodków. I
bzdur¹ jest gadanie, ¿e to
¿u¿lowcy drenuj¹ klubowe
kasy. Zw³aszcza w ni¿szych li-
gach. Ja od 2007 roku nie do-
sta³em z³otówki za podpisanie
kontraktu. Mam nadziejê, ¿e
to siê jakoœ wszystko u³o¿y,
choæ trudno przewidzieæ, co
bêdzie dalej z oœrodkami, któ-
re zbankrutowa³y.
- A jak bêdzie zakoñcze-
niem kariery?

- Biologii siê nie oszuka.
Przychodzi w³aœnie moment
odstawienia motocykla na bok.
Chcia³bym zaj¹æ siê szkole-
niem m³odzie¿y. Przy czym nie
chcê og³aszaæ dok³adnego ter-
minu zakoñczenia kariery. Zo-
baczê, jak bêdzie mi sz³o w
tym sezonie. Niektórzy nama-
wiaj¹ mnie, ¿ebym dotrwa³ do
piêædziesi¹tki, ale nie bêdê
robi³ nic na si³ê. 
- Dziêkujê za rozmowê.

Były wyjazdy, że brakowało kasy
na hotele i obiady
Z Piotrem Œwistem, by³ym ¿u¿lowcem gorzowskiej Stali, rozmawia Robert Borowy

Piotr Świst w swej długiej karierze medali i pucharów zdobył jednak całkiem sporo. 
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Nie do koñca spe³nionych,
nie do koñca szczêœliwych i
nie do koñca dobrze wspomi-
nany w mieœcie nad Wart¹.
Teraz zamierza powoli
koñczyæ swa d³ugoletnia ka-
rierê sportow¹ i zapowiada
symboliczne przekazanie
Bartkowi Zmarzlikowi plas-
tronu otrzymanego ongiœ od
Edwarda Jancarza. Ma siê to
staæ na reaktywowanym me-
moriale im. E. Jancarza, który
odbêdzie siê na pocz¹tku
kwietnia.

Powoli… A przecie¿ Piotr
Œwist koñczy w tym roku 48
lat i ci¹gle œciga siê po owal-
nym torze w barwach pilskie-
go klubu. Jest najstarszym
polskim czynnym ¿u¿lowcem,
który jednak powoli bierze siê
równie¿ za szkolenie m³od-
zie¿y. Oczywiœcie w Pile,
gdzie jest kapitanem zespo³u,
która ma wystartowaæ w
pierwszej lidze. A zaczyna³ w
gorzowskiej Stali w 1984 roku,
kiedy to zdoby³ licencjê, a w
klubowej dru¿ynie brylowali

wówczas m.in.  Bogus³aw No-
wak, Jerzy Rembas oraz Ed-
ward Jancarz, który w tamtym
w³aœnie sezonie dozna³ brze-
miennej w skutki kontuzji w
meczu towarzyskim z

W³ochami. Ale na ligowych to-
rach z dobrej strony pokazy-
wali siê ju¿ m³odzi stalowcy z
Ryszardem Franczyszynem,
Miros³awem Daniszewskim i
Cezarym  Owi¿ycem na cze-

le… I w tym gronie przysz³o
mu zdobywaæ stalowe ostrogi.                                                                                                                                                                                                                                    

Wszystko jednak co ma swój
pocz¹tek, ma te¿ koniec. P.
Œwist móg³by ju¿ dawno prze-
staæ siê œcigaæ, bo to ju¿ nie te

lata i nie to zdrowie, ale on to
wrêcz kocha, sprawia mu to
olbrzymi¹ frajdê i pozwala ¿yæ
przy sporcie. I ja to rozumiem,
a nawet podziwiam go za to,
gdy¿ on œciga siê dla sportu  i
jeszcze z po¿ytkiem oraz ra-
doœci¹ dla innych. I nie mam
tak¿e ¿alu, w przeciwieñstwie
do wielu kibiców,  ¿e w 1998 r.
odszed³ z Gorzowa najpierw
do Rzeszowa, a póŸniej trafi³
do Falubuzu, co wielu go-
rzowskich kibiców szczegól-
nie zabola³o.  I nie pomog³o
t³umaczenie, ¿e nie widzia³ w
Gorzowie dla siebie sportowej
przysz³oœci… 

Pamiêtam jednak jak wiele lat
wczeœniej podobna drogê
przeby³, choæ akurat w druga
stronê,  Boles³aw Proch, które-
go z kolei w Zielonej Górze
ods¹dzono od czci i wiary, a
Gorzowie przyjêto jako coœ na-
turalnego. No, ale Kali ma siê
dobrze… (ten z „Pustyni i pusz-
czy”, gdyby ktoœ nie wiedzia³). I
nie mo¿na przy tym w ¿aden
sposób porównywaæ postawy

Piotra Palucha z zachowa-
niem Piotra Œwista, bo to jed-
nak nie by³a ta sama klasa i ta
sama liga. Przy ca³ym sza-
cunku dla P. Palucha i sympa-
tii do niego, ale jego
przysz³oœæ by³a przede
wszystkim w Gorzowie, nato-
miast P. Œwist mia³ prawo
myœleæ jeszcze o mistrzow-
skich medalach i laurach oraz
materialnych profitach. Karie-
ra ¿u¿lowca jest mimo wszyst-
ko zbyt krótka, by nie myœleæ o
sportowej emeryturze i
zwyk³ym ¿yciu wolnym od bie-
dy i codziennych dolegliwoœci.

Pamiêtam te¿ doskonale
dramat Œwista z 1990 roku,
kiedy po fatalnym wypadku w
austriackim Wiener-Neustadt
ledwo wróci³ do ¿ywych. I wró-
ci³ tak¿e na tor, choæ byli tacy,
co serdecznie mu tego odra-
dzali. On jednak powróci³ i od-
nosi³ wci¹¿ nowe sukcesy, bo
¿u¿el ukocha³ ponad wszyst-
ko. By³ i pozosta³ wojowni-
kiem, który walczy do koñca.

JAN DELIJEWSKI

Ostatni Mohikanin żużla
zsiada z motocykla
Piotr Œwist nale¿a³ niew¹tpliwe do najwiêkszych talentów gorzowskiego ¿u¿la. 

To było już nowe pokolenie żużlowców ze Stali… O lewej stoją: Piotr Paluch, Krzysztof Grzelak,
Mirosław Daniszewski, Ryszard Franczyszyn, Krzysztof Okupski, Piotr Świst, Cezary Owiżyc,
Jerzy Rembas i Jerzy Szabłowski (kierownik drużyny). 
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To drugi taki sukces w his-
torii KS Petanque S³owianka,
gdy¿ poprzednio srebrny
medal nasz zespó³ wywal-
czy³ przed czteroma laty.

- Ten sukces smakuje chy-
ba bardziej, gdy¿ sta³ siê
udzia³em ekipy z³o¿onej
przede wszystkim z m³odych
zawodników, z którymi pra-
cujê od kilku lat - mówi Woj-
ciech Hañczuk graj¹cy tre-
ner. - Mamy najm³odszy ze-
spó³ w lidze. S¹ to w
wiêkszoœci 17-19-latkowie,
przez piêæ lat z rzêdu byli
mistrzami Polski w juniorach,
teraz potwierdzili
umiejêtnoœci w imprezie naj-
wy¿szej rangi. Cieszy mnie
równie¿ to, ¿e do sk³adu
w³¹czy³em dodatkowo dwie
zaledwie 13-letnie dziewczy-
ny z Ró¿anek, które dopiero
od kilku miesiêcy na
powa¿nie trenuj¹ petanque i
pokaza³y naprawdê du¿y ta-
lent - dodaje.

Klubowe mistrzostwa Pol-
ski odby³y siê w Œremie. Na
starcie pojawi³o siê osiem
najlepszych zespo³ów w kra-
ju (we wszystkich rozgryw-
kach ligowych startuje 30
dru¿yn), które rywalizowa³y
systemem ,,ka¿dy z

ka¿dym’’. Gorzowianie wy-
grali pierwszych szeœæ spot-
kañ i do ostatniego z
Soko³em Wroc³aw przy-
stêpowali z kompletem punk-
tów i z nadziej¹ zdobycia
z³otego medalu.

- Niestety, w pierwszej run-
dzie, gdzie rywalizowa³y tri-
plety nie posz³o nam najle-
piej i choæ potem w drugiej
ods³onie, z udzia³em duble-
tów, wygraliœmy dwa spotka-

nia, to jednak ca³y mecz
przegraliœmy 4:8 - t³umaczy.
- Nie zmienia to faktu, ¿e od-
nieœliœmy wielki sukces spor-
towy, choæ dla mnie naj-
wa¿niejsze jest, ¿e ca³y czas
rozwijamy ten sport w Go-
rzowie, pomimo licznych
trudnoœci. Na szczêœcie zna-
komicie wspó³pracuje nam
siê ze S³owiank¹, do tego
nawi¹zaliœmy wspó³pracê z
gmin¹ K³odawa, gdzie pro-

wadzimy zajêcia w œwietli-
cach integracyjnych w kilku
miejscowoœciach. To
stamt¹d uda³o mi siê
wy³uskaæ do sk³adu wspom-
niane 13-latki, Dorotê Wy-
sock¹ i Sylwiê Toporowsk¹
- t³umaczy.

W mistrzostwach dru¿yny
sk³ada³y siê z szeœciu za-
wodników, przy czym w
dru¿ynie musia³a znajdowaæ
siê przynajmniej jedna ko-

bieta. W podstawowym
sk³adzie zagra³a doœwiad-
czona Arleta Neumann, a
,,czêœæ mêsk¹’’, obok same-
go trenera, stanowili: Pawe³
Pieprzyk, Dawid Wojcie-
chowski, Mateusz Kondrat
i Maciej Hañczuk.

Petanque to gra uprawiana
g³ównie na skwerach, w par-
kach, w której najwa¿nie-
jszym elementem jest
zrêczne rzucanie bulami
(metalowe kule o wadze 650-
800 g) w kierunku ma³ej plas-
tikowej kulki zwanej potocz-
nie ,,œwink¹’’. Najwa¿nie-
jszym zadaniem jest
umieszczenie buli jak naj-
bli¿ej ,,œwinki’’, przy czym
punkty przyznaje siê dopiero
po zakoñczeniu danej roz-
grywki, gdy¿ w jej trakcie ry-
wale mog¹ sobie wybijaæ
kule, odsuwaj¹c je od cen-
tralnego punktu.

- To jest gra przede wszyst-
kim zrêcznoœciowa i technicz-
na, ale wymagaj¹ca od za-
wodników takich cech osobo-
woœciowych jak umiejêtnoœæ
koncentracji, zachowania we-
wnêtrznego spokoju, budo-
wania skupienia, wytrwa³oœci i
du¿ej odpornoœci psychicznej
- wyjaœnia Wojciech Hañczuk,

maj¹cy uprawnienia instrukto-
ra drugiego stopnia wydane
przez Centrum Szkolenia Pe-
tanque w Pary¿u i pro-
wadz¹cy zajêcia na ró¿nym
poziomie. Nie tylko w klubie,
ale te¿ w Wojcieszycach,
K³odawie, Ró¿ankach, San-
tocznie czy nawet w Szczeci-
nie, gdzie powstaje silny oœro-
dek w tej dyscyplinie. 

- To bardzo dobrze, ¿e pe-
tanque zaczêto interesowaæ
siê w ró¿nych oœrodkach, bo
do niedawna œciana zachod-
nia Polski by³a pod tym
wzglêdem bia³¹ plam¹. Gra w
bule stanowi pewn¹ alternaty-
wa dla tych, którzy nie prze-
padaj¹ za tradycyjnymi dyscy-
plinami. Zawsze wychodzê z
za³o¿enia, ¿e im wiêksza jest
liczba rozrywek sportowych,
tym wiêksza istnieje szansa
odci¹gniêcia dzieciaków od
komputerów i telewizorów.
Bule, które s¹ bardzo popular-
ne w Europie, szczególnoœci
we Francji, przynosz¹ inn¹
formê ruchu i dlatego zaczy-
naj¹ cieszyæ siê rosn¹cym za-
interesowaniem. Widzê to po
prowadzonych przeze mnie
zajêciach, nawet w trakcie
wakacji - koñczy.

ROBERT BOROWY

Potknęli się na końcu, ale wicemistrzami zostali
Gorzowscy bularze zostali w minionym roku klubowymi wicemistrzami Polski. 

Od lewej stoją: Paweł Pieprzyk, Dorota Wysocka, Sylwia Toporowska, Wojciech Hańczuk,
Mateusz Kondrat, Siedzą od lewej: Arleta Neumann, Wojciech Hańczuk i Dawid Wojciechowski
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Zainteresowanie miesz-
kañców miasta zarówno
sportami samochodowymi,
jak i histori¹ automobilu
sprawia, ¿e ka¿dej imprezie
towarzysz¹ t³umy widzów.
Ju¿ nikt chyba sobie nie wy-
obra¿a, ¿eby mog³o za-
brakn¹æ Moto Racing Show.
Co roku ten motorowy week-
end przyci¹ga tysi¹ce wi-
dzów i prawie nikt nie narze-
ka na chwilowe utrudnienia
w ruchu drogowym. Rewia
samochodów sportowych,
weteranów szos, motocykli i
quadów a nazajutrz ¿u¿lowe
Grand Prix, to uczta dla
ka¿dego mi³oœnika motory-
zacji. Co roku ekspozycja
jest coraz ciekawsza. Mo¿na
ogl¹daæ bardzo silne samo-
chody drifterów oraz tere-
nówki. Nie brakuje modeli
znanych z torów wyœcigo-
wych i rajdowych mistrzostw
œwiata. Coraz wiêcej poja-
wia siê rzadkich i cennych
klasyków, których nie po-
wstydzi³oby siê ¿adne muze-
um samochodowe. Byæ
mo¿e s³awa gorzowskiej im-
prezy sprawi³a, ¿e eksklu-
zywny klub Bentleya i Rolls
Royce’a umieœci³ Gorzów na
trasie corocznego miêdzy-
narodowego zlotu. Dziêki
temu mogliœmy ogl¹daæ te

szacowne auta na tle kated-
ry i fontanny Paukscha.

Pojazdy podczas Moto Ra-
cing Show prezentowane s¹
w piêknej scenerii bulwaru.
Niestety, brakuje miejsca na

dynamiczne pokazy jazdy.
Dostaæ siê na most podczas
imprezy to tak, jak trafiæ co
najmniej czwórkê w Lotka.
Byæ mo¿e by³o to jedna z in-
spiracji do inicjatywy budo-

wy toru wyœcigowego w
mieœcie. Trzymajmy kciuki
za powodzenie tego po-
mys³u. Je¿eli ju¿ nie tor, to
chocia¿ porz¹dny autodrom.
W Gorzowie nie ma miejsca,

w którym mo¿na podnosiæ
swoje umiejêtnoœci za kie-
rownic¹, ani zorganizowaæ
jakiejkolwiek imprezy samo-
chodowej. Organizatorzy raj-
dów popularnych korzystaj¹
z parkingów, które s¹ nie-
zbyt du¿e a ich udostêpnie-
nie wymaga od organizato-
rów wielu zabiegów. Gro-
madz¹ce tysi¹ce widzów
wyœcigi na dystansie 400 m
czêsto rozgrywane s¹ na
granicy prawa. Kierowcy
wyœcigowi i drifterzy nie
maj¹ w mieœcie miejsca na
treningi. Podobnie jak kie-
rowcy, którzy chc¹ siê nau-
czyæ wychodzenia z niebez-
piecznych sytuacji.  Nie war-
to siê oszukiwaæ, ¿e nauka
wychodzenia z poœlizgu lub
awaryjnego hamowania na
ciasnym placyku z

prêdkoœci¹ 20 do 30 km/h
kogokolwiek  nauczy jak ra-
towaæ siê na drodze. W rze-
czywistoœci niebezpieczne
sytuacje wystêpuj¹ przy kil-
kakrotnie wy¿szych
prêdkoœciach. Kierowca musi
pokonaæ bariery psychiczne i
wypracowaæ b³yskawiczne
odruchy.  O autodromie
ró¿ne gorzowskie i lubuskie
gremia dyskutuj¹ od ponad
czterdziestu lat. Na razie nic
z tego nie wynika. W tym
czasie Zielona Góra  dorobi³a
siê efektownego obiektu w
Starym Kisielinie. Podczas
imprez mo¿na tam spotkaæ
gorzowskich kierowców
tu³aczy, którzy czêsto wygry-
waj¹ z miejscowymi,
znaj¹cymi trasê na pamiêæ.

W Gorzowie potrzebny jest
chocia¿ taki obiekt.
Œwiadcz¹ o tym tysi¹ce wpi-
sów na Facebooku popie-
raj¹cych inicjatywê.

Pamiêtam jak przed laty
rozmawia³em z japoñskim
stylist¹, konstruktorem i ko-
lekcjonerem samochodów
sportowych Saguya Fokusa-
to. Wiedz¹c, ¿e prawo dro-
gowe w Japonii jest wyj¹tko-
wo ostre, bezwzglêdnie
przestrzegane i za niewiel-
kie w naszym pojêciu wykro-
czenie traci siê prawo jazdy
pyta³em gdzie jeŸdzi swoimi
autami. Rozmówca spojrza³
na mnie ze zdziwieniem.

- Jak to gdzie? Niedaleko
domu mam dwa tory wyœci-
gowe i kilka autodromów.
Nie ma problemu aby spraw-
dziæ ile wyci¹gnie np. Toyota
Supra. Nastêpnie zapyta³
gdzie my sprawdzamy auta
testowe. Zgodnie z prawd¹
odpowiedzia³em, ¿e na dro-
dze. Z niedowierzaniem po-
kiwa³ g³ow¹. - Ba³bym siê
jeŸdziæ po waszych drogach
- stwierdzi³ podsumowuj¹c
rozmowê.

RYSZARD ROMANOWSKI  

W naszym mieście brakuje miejsca do nauki i treningów dla kierowców.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

W Gorzowie potrzebny
jest autodrom
Gorzowscy automobiliœci maj¹ du¿y dorobek, doœwiadczenia i… spostrze¿enia.
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czytaj  
www.echogorzowa.pl

codziennie nowe informacje, opinie, komentarze 
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