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Papież Jan Paweł II
z wizytą w Gorzowie

Fot. Stanisław Miklaszewski

2 czerwca 2017 roku mija 20 lat od pamiętnej wizyty papieża Jana Pawła II w
Gorzowie. Więcej na s. 11.
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List otwarty do Prezydenta Gorzowa
Szanowny Panie Prezydencie. Jacku.
Zwracam się do ciebie w imieniu
swoim i jak sądzę – nie bez podstaw wielu tysięcy mieszkańców naszego
miasta. Projekt zakładający wyłączenie ulicy Sikorskiego z ruchu kołowego uważam za chybiony i wielce kontrowersyjny, który w istocie przysporzy – nam – mieszkańcom Gorzowa
uciążliwości i spowoduje paraliż komunikacyjny na zawsze. Już dziś dostrzegamy wszyscy, że procesy inwestycyjne w ulice i drogi stanowią
przedsięwzięcie, które napotyka poważne perturbacje. Do tego dochodzi
planowany od wielu lat i od niedawna
realizowany remont estakady kolejowej wymagający ogromnego zaangażowania sił i środków wzdłuż ulicy
Spichrzowej/Składowej. To spowoduje całkowity bezład komunikacyjny
wzdłuż głównych arterii miasta, a co
za tym idzie uniemożliwi sprawne poruszanie się po mieście zarówno pieszym jak i zmotoryzowanym.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z
potrzeby rewitalizacji naszego Gorzowa, ale nie może to powodować dodatkowych obostrzeń, zakazów i nakazów, które – de facto – spowodują
brak komfortu życia w mieście. Nie
ulegajmy fantazjom i chwilowym uniesieniom spowodowanym próbami zaimplementowania w Gorzowie rozwiązań innych ośrodków miejskich, a
to z uwagi na inną specyfikę, historię i
stan obecny tkanki miejskiej.

Mamy w Gorzowie główne ciągi jezdne wzdłuż linii tramwajowej na Manhattan i stanowią one nieodłączny i
zasadniczy krajobraz miasta. Realizacja pomysłu, który ma być stworzeniem zupełnie nowej rzeczywistości w
centrum miasta przyniesie korzyści
jedynie promilowi mieszkańców, a pozostałym zafundowana zostanie gehenna komunikacyjna na zawsze.
Jeśli utworzenie ciągu pieszego
wzdłuż Sikorskiego ma doprowadzić do
ożywienia centrum miasta to uważam,
że rozwiązanie proponowane przez ciebie niesie ze sobą więcej zagrożeń i niewiadomych niż korzyści, które miałyby
stanowić podstawę takich rozważań.
Apeluję w tym miejscu o ponowną
analizę projektu zamknięcia ulicy i w
konsekwencji odstąpienie od realizacji inwestycji. Pozostawienie ulicy o
ograniczonym natężeniu ruchu
zwłaszcza w sytuacji paraliżu komunikacyjnego jakiego jesteśmy świadkami obecnie to wyjście naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców. Zakaz
wjazdu pojazdów ciężarowych czy nie
będących zarejestrowanymi w mieście będzie zdecydowanie lepszym
rozwiązaniem niż całkowite zamknięcie i ustawienie klombów i donic.
Zwracam się do Ciebie jako mieszkaniec i pełen troski zwolennik projektu nowoczesnego, pro-rozwojowego
Gorzowa.
LESZEK SOKOŁOWSKI
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w 1.06.
1945 r. - powstały Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa Państwowego Przedsiębiorstwo Traktorów i
Maszyn Rolniczych, których tradycje
kontynuowały Zakłady Mechaniczne
„Gorzów”; upadły w 2000 r.
1985 r. - gorzowianka Katarzyna Zawidzka została Miss Polonia.
w 2.06.
1976 r. - powstał Automobilklub Gorzowski.
1997 r. - papież Jan Paweł II złożył
3,5-godzinną wizytę w Gorzowie; w
pięciolecie pobytu papieża na górczyńskich błoniach odsłonięto pomnik Jana Pawła II.
2007 r. - udostępniono do ruchu
nową drogę przez Park Kopernika.
1945 r. - Franciszek Walczak (22 l.),
gorzowski milicjant; zmarł w wyniku
obrażeń zadanych przez sowieckiego marudera, jego pogrzeb był
pierwszą antysowiecką demonstracją w mieście, a on sam został
patronem gorzowskiej ulicy; spoczywa na cmentarzu świętokrzyskim.
w 3.06.
1959 r. - w klubie „Palenisko”, dziś
Mała Galeria GTF przy ul. Chrobrego 4, odbyło się spotkanie autorskie
Władysława Broniewskiego; był to
drugi pobyt poety w Gorzowie.
1987 r. - studenci AWF ustanowili
rekord pojemności tramwaju 105N
(20 miejsc siedzących, 105
stojących), upychając 362 osoby.
1905 r. ur. się Febronia GajewskaKaramać, b. nauczycielka w Technikum Gastronomicznym (19461978), a obecnie patronka Zespołu
Szkół Gastronomicznych, aktywna
działaczka organizacji charytatywnych, zm. w 1993 r.
1926 r. ur. się Władysław Kosowicz, nauczyciel i trener, b. żołnierz
AK, jeden z organizatorów żeńskiej
siatkówki w Gorzowie, zm. w 1986
r.
2007 r. zm. Bronisław Słomka (70
l.), pisarz i dziennikarz, b. redaktor
naczelny „Ziemi Gorzowskiej”.
w 4.06.
1989 r. - odbyła się pierwsza tura
wyborów parlamentarnych z
udziałem „Solidarności”, pierwszymi senatorami Ziemi Gorzowskiej
zostali Stanisław Żytkowski i Stefania Hejmanowska (Komitet Obywatelski S); mandaty poselskie w
pierwszej turze uzyskali tylko bezpartyjni kandydaci „Solidarności”:
Stanisław Bożek (rolnik spod Międzyrzecza) i Marek Rusakiewicz
(student).
w 5.06.
2004 r. - w Gorzowie odbył się
chrzest statku wycieczkowego „Kuna”, zabytkowego lodołamacza z
1884 r., odbudowanego wysiłkiem
Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich „Kuna”.
w 6.06.
1990 r. - odbyła się pierwsza sesja
Rady Miejskiej; pierwszym przewodniczącym RM został Ryszard
Sawicki.
2002 r. - Zarząd Miejski zamknął
basen w Łaźni Miejskiej.
w 7.06.
1998 r. - otwarto Gorzowskie Charytatywne Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana Pawła II; urządzono je
w pomieszczeniach dawnych restauracji „Kosmos” i „Woroneż”
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Z sercem do
gorzowskiego szpitala
Nasza kardiologia znalaz³a siê w gronie najlepszych w kraju.
Oddzia³ Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. zaj¹³ czo³owe miejsca
w Rankingu Szpitali 2017
opracowanym przez czasopismo “Mened¿er Zdrowia” i
wydawnictwo Termedia na
zlecenie tygodnia “Wprost”.
Pod wzglêdem liczby wykonywanych angioplastyk w
ostrych chorobach wieñcowych czyli m.in. leczenia zawa³ów serca oddzia³ zaj¹³ 2
miejsce w kraju, daleko w tyle zostawiaj¹c inne krajowe
oœrodki kardiologiczne. W
liczbie angioplastyk planowych czyli leczeniu skutków
zawa³ów miêœnia sercowego
oddzia³ uplasowa³ siê na 3
miejscu. W tej kategorii gorzowska kardiologia jest jedynym przedstawicielem lubuskiego w rankingu.
Zespó³ ekspertów w poszczególnych dziedzinach

Fot. Archiwum WSzW
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W ocenie ekspertów gorzowska kardiologia zalicza się do krajowej czołówki.

(byli wœród nich pracownicy
NFZ, profesorowie, konsultanci wojewódzcy i krajowi)

pod lupê wzi¹³ to, co dla pacjentów najwa¿niejsze, m.in.
zakres diagnostyki do-

stêpnej w szpitalu, liczbê
wykonywanych procedur
leczniczych czy wspó³czyn-

nik zaka¿eñ pooperacyjnych.
Ranking Szpitali 2017
zosta³ opracowany przez
Centrum Konsultacyjne
Medical Ranking wydawnictwa medycznego Termedia na podstawie kilku
tysiêcy ankiet rozes³anych
do szpitali w ca³ej Polsce.
Nadsy³ane
odpowiedzi
by³y weryfikowane i selektywnie porównywane do
danych, które posiada Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pe³ne wyniki rankingu
dla oddzia³ów kardiologicznych mo¿na zaleŸæ
na stronach internetowych wydawnictwa Termedia
https://www.termedia.pl/W
YNIKI-RANKINGUSZPITALI-I-ODDZIALOWS Z P I T A L N Y C H 2017,25915.html
A.W.

Doradcy emerytalni Pierwsze tanie
działki znalazły
w placówkach ZUS
Zak³ad Ubezpieczeñ
emerytalnego.
Od paŸdziernika bêdzie
obowi¹zywa³ nowy, obni¿ony
wiek emerytalny. Dla kobiet
60 lat, a dla mê¿czyzn 65. Z
tego powodu w ostatnim
kwartale 2017 r. w woj. pomorskim mo¿e przybyæ ok.
18 tys. emerytów. Zak³ad od
d³u¿szego czasu przygotowuje siê do tej zmiany. Z jednej strony wdra¿a nowy sposób wyliczania œwiadczeñ w
systemie komputerowym. Z
drugiej, zaœ przystosowuje
siê wzmo¿onej obs³ugi
klientów i zapewnienia kompletnej informacji na temat
ich konkretnych uprawnieñ
emerytalnych. Dlatego od
lipca pojawia siê w placówkach ZUS specjalni doradcy
emerytalni. W lubuskich
Oddzia³ach ZUS bêdzie ich
³¹cznie 39. Wyjaœni¹ oni
potencjalnym emerytom od
czego zale¿y wysokoœæ
emerytury, a tak¿e wylicz¹
w kalkulatorze emerytalnym

Spo³ecznych

proponuje

pomoc

doradcy

nabywców

Program ,,Tania dzia³ka budowlana’’ trafi³ w
oczekiwania gorzowian.

wysokoœæ prognozowanego
œwiadczenia w zale¿noœci
od wskazanego przez klienta momentu zakoñczenia
aktywnoœci zawodowej. Tak
wiêc niejako podpowiedz¹,
kiedy warto skorzystaæ z
uprawnieñ emerytalnych,
tak by cieszyæ siê z wy¿szego œwiadczenia. Decyzjê
klient podejmie sam.
Ka¿dy kto skorzysta z takiej opcji bêdzie móg³ wype³niæ ankietê, która podsumuje wizytê w Zak³adzie
pod k¹tem udzielonych informacji emerytalnych. Dziêki ankietom zak³ad bêdzie

móg³ lepiej przygotowaæ siê
na wprowadzenie doradców
emerytalnych w ca³ym kraju.
Przypominany tak¿e, ¿e
wniosek
o
emeryturê
mo¿na sk³adaæ ju¿ na 30
dni przed osi¹gniêciem wieku emerytalnego, czyli od 1
wrzeœnia. Ju¿ w wakacje
jednak zapraszamy wszystkich zainteresowanych na
sale obs³ugi klientów do
skorzystania z us³ug doradców ds. emerytalnych.
AGATA MUCHOWSKA
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa lubuskiego

www.echogorzowa.pl
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Na pierwszym przetargu
sprzedano wszystkie wystawione nieruchomoœci.
- W ramach tego programu
przeznaczonych w sumie zostanie ponad 100 dzia³ek, na
pierwszy rzut wystawiliœmy
siedem i cieszy³y siê one
du¿ym zainteresowaniem zwraca uwagê Jacek Szymankiewicz, zastêpca prezydenta ds. rozwoju.
Do licytacji przyst¹pi³o 18
uczestników, którzy wp³acili
26 wadiów. Niektóre dzia³ki
osi¹gnê³y bardzo wysokie
przebicie. Szczególnie dotyczy to dwóch dzia³ek przy ul.
Pe³czyckiej. Jedna zosta³a
wystawiona za kwotê 58,5
tysi¹ca z³otych i osi¹gnê³a
poziom 117 tysiêcy netto.
Druga natomiast mia³a cenê
wywo³awcz¹ 41,6 tysiêcy a
licytacja zakoñczy³a siê na
poziomie 105 tysiêcy netto.

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

Tak¿e jedna z dzia³ek przy
ul. Kowalskiego osi¹gnê³a
dwukrotne przebicie.
- Licytacja by³a bardzo
gor¹ca, zw³aszcza w przypadku wymienionych wy¿ej
trzech dzia³ek podkreœla
prezydent Szymankiewicz i
od razu zaznacza, ¿e nabywcy zap³ac¹ tylko 15
procent
wylicytowanej
stawki, a potem rocznie
bêd¹ p³acili 1 procent za
wieczyste
u¿ytkowanie.
Kiedy spe³ni¹ wymagania
programowe, czyli rozpoczn¹ budowê w ci¹gu
dwóch lat, a w ci¹gu czterech lat zamieszkaj¹ bêd¹
mogli nabyæ dzia³kê na
w³asnoœæ z 85-procentow¹
bonifikat¹. Pozosta³e cztery dzia³ki zosta³y sprzedane przy ulicach Granicznej
i Kowalskiego.

Skład: Radosław Pieluszczak.
Druk: Polskapresse sp. z o.o.,
Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158.
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prosto z miasta
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W tych wyborach nie będzie
zdecydowanego faworyta
Zgodnie z kalendarzem wybory samorz¹dowe powinny siê odbyæ jesieni¹ 2018 roku.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Przez d³ugi czas mno¿y³y
siê jednak spekulacje o przyspieszeniu tych¿e wyborów,
czego inicjatorem mia³a byæ
rz¹dz¹ca aktualnie w kraju
si³a polityczna. A to z tego
powodu, ¿e w samorz¹dach
terytorialnych ma akurat niewiele do powiedzenia i jednym ze sposobów zmiany tego stanu rzeczy mog³y byæ
wczeœniejsze wybory. Jednak¿e takie kalkulacje przesta³y byæ chyba aktualne z
powodu coraz gorszych wyników sonda¿y, co oznaczaæ
mo¿e trwanie samorz¹dów
w obecnym stanie rzeczy a¿
do terminowych wyborów.
Tak czy siak, politycy
ró¿nych ugrupowañ zwieraj¹
ju¿ szyki i licz¹ szable, a nawet tworz¹ wstêpne listy
kandydatów na radnych,
tak¿e oczywiœcie w Gorzowie. No i szukaj¹ albo wrêcz
ju¿ wskazuj¹ swych kandydatów na prezydenta miasta.
W przypadku Gorzowa wcale nie jest to a¿ takie trudne.
Jak siê jednak uzmys³owi,
kto bêdzie lub mo¿e kandydowaæ do najwa¿niejszego
stanowiska w ratuszu, to z
wra¿enia a¿ gor¹co siê robi,
bo i kampania wyborcza
mo¿e byæ gor¹ca jak nigdy
wczeœniej. Zmierzyæ siê bowiem mog¹ znacz¹ce postacie gorzowskiej polityki, z
których ka¿da ma swoje zaplecze, niema³y elektorat i
wiêksze
czy
mniejsze
zas³ugi.
Listê potencjalnych kandydatów na urz¹d prezydenta
otwiera rzecz jasna Jacek
Wójcicki, który od dawna nie
ukrywa, ¿e chce rz¹dziæ
miastem przez kolejn¹ kadencjê i nie jest przy bez
szans, gdy¿ po latach zastoju du¿o w mieœcie siê dzieje,
a i mieszkañcy w znacznej
czêœci polubili te jego
swojsk¹ demokracjê i festyny. I nawet ewentualna zmiana ustawy o wyborach samorz¹dowych nie przeszkodzi J. Wójcickiemu w
kandydowaniu, bo to dopiero
jego pierwsza kadencja w
naszym mieœcie. Tak samo
jak nie przeszkodzi mu w
tym tocz¹cy siê proces
s¹dowy, w którym siedzi na
³awie oskar¿onych jeszcze
za sprawy z Deszczna. Do
prawomocnego wyroku, bez
wzglêdu na to jaki bêdzie,
droga bowiem daleka.
Wie coœ na ten temat Tadeusz Jêdrzejczak, by³y prezy-

●

Kandydatów na urząd prezydenta miasta będzie zapewne wielu, ale wygra tylko jeden.

denta a obecnie cz³onek zarz¹du województwa, który
mniej lub bardziej oficjalnie
jeszcze niedawno siê odgra¿a³, ¿e on tu jeszcze wróci. Teraz mówi, ¿e nie ma aktualnie tego w planach, ale
kto wie… Je¿eli ostatecznie
zdecyduje siê stan¹æ w
szranki wyborcze, to mo¿e
nie wygra, ale Jackowi Wójcickiemu
zdecydowanie
mo¿e zaszkodziæ, bo spora
wiedza na temat miasta i si³a
argumentów jest po jego
stronie, czemu czasami daje
wyraz z pozycji krytyka. No i
ci¹gle ma swój w³asny elektorat, choæ ostatnimi czasy
jakby siê kurczy³ i ucieka³.
Pozosta³ych kandydatów
nie trzeba specjalnie szukaæ,
gdy¿ widaæ ich wyraŸnie
wœród partii i ugrupowañ w
radzie miasta. Jasnym ju¿
jest dla niemal dla wszystkich obserwatorów, ¿e przeciwko J. Wójcickiemu stanie
Marta Bejnar Bejnarowicz,
bo chce i musi. Przed
wszystkim musi sobie i innym udowodniæ, ¿e Ludzie
dla Miasta s¹ jeszcze si³¹,
która zmierza w s³usznym
kierunku, a Jacek Wójcicki
zgrzeszy³ pych¹ i zwyczajnie
pob³¹dzi³. A chce, gdy¿ z
myœl¹ o prezydenturze

oswoi³a siê na tyle, ¿e ju¿
chyba sobie nie wyobra¿a
odwrotu z tej drogi, choæ zawsze mo¿e sobie odpuœciæ i
podarowaæ, gdy z kalkulacji
jej wyjdzie, ¿e bli¿ej jej do
pora¿ki ni¿ do zwyciêstwa.
Sebastian
Pieñkowski,
przewodnicz¹cy rady miasta,
wyrasta na naturalnego kandydata PiS-u do urzêdu prezydenta, od czego on sam
siê nie od¿egnuje. Maj¹c
wsparcie minister El¿biety
Rafalskiej oraz partyjnych
kolegów mo¿e sporo namieszaæ, aczkolwiek jego szanse wyborcze w du¿ej mierze
bêd¹ zale¿eæ od partyjnych
notowañ w skali kraju i dalszych perspektyw dobrej
zmiany. Zreszt¹, sam elektorat PiS-u tu nie wystarczy do
wygrania prezydenckich wyborów w Gorzowie.
Wielk¹ niewiadom¹ jest
wybór PO, gdy¿ tutaj nie
wy³oni³ siê jeszcze wyraŸny
kandydat. Z pewnoœci¹ nie
bêdzie to ju¿ Krystyna Sibiñska, która zajê³a siê
pos³owaniem i maj¹c w pamiêci wczeœniejsze pora¿ki
nie myœli ju¿ raczej o prezydenturze w Gorzowie. Na razie nie ma jednoznacznego
wskazania,
ale
coraz
czêœciej siê wspomina, ¿e

kandydowaæ mo¿e Robert
Surowiec, który ma bogate
doœwiadczenie samorz¹dowe i nie spe³ni³ siê jeszcze
do koñca w politycznej i
urzêdowej roli. Nie jest jednak typem przebojowca, który bêdzie chodzi³ i krzycza³:
teraz ja! Poza tym potrafi kalkulowaæ i nie lubi przegrywaæ. A mo¿e postawi¹ na
Tomasza Kucharskiego albo
Jerzego Ostroucha, o czym
tu i ówdzie siê mówi?
Kukiz 15 tak¿e myœli o tych
wyborach, ale trudno tutaj
mówiæ o nazwiskach. Ponoæ
s¹ jacyœ kandydaci, tak¿e na
prezydenta, ale nie ujawniaj¹, bo mo¿e pojawi siê
jeszcze ktoœ inny… Mo¿e
bêdzie to sam pose³ Jaros³aw Porwich? Ale on sam
jeszcze o tym nie wie…
Na koniec pozostaje Nowoczesna, której liderzy mówi¹
wprost o przygotowaniach
do wyborów i padaj¹ nawet
nazwiska kandydatów na
radnych. O kandydacie na
prezydenta na razie cisza,
przynajmniej oficjalnie. Nieoficjalnie jednak ca³kiem
sporo siê w mieœcie mówi,
¿e tym razem mo¿e da siê
namówiæ adwokat i radny Jerzy Synowiec. Gdyby tak siê
sta³o, to konkurenci bêd¹

musieli siê mocno napracowaæ, ¿eby z nim wygraæ. J.
Synowiec jest powszechnie
znany i bardzo aktywny na
ró¿nych polach. Ma spory
dorobek polityczny i samorz¹dow¹ wiedzê, która w
kampanii wyborczej mo¿e
bardzo siê przydaæ. Tylko
czy da siê tym razem przekonaæ? Jednak w¹tpliwe…
Odpowiedzialnoœæ za miasto w roli pierwszego
urzêdnika,
to
jednak
zupe³nie co innego ni¿ wystêpowanie w roli najbardziej nawet zaanga¿owanego spo³ecznika. To tak¿e
wyrzeczenia i rezygnacja z
uprawiania zawodu, który w
jego przypadku daje wiêcej
presti¿u oraz swobody i materialnych profitów ani¿eli
prezydentura w mieœcie Gorzowie.
Komu wiêc przynios¹ wygran¹ te wybory, do których
niby daleko, ale coraz
czêœciej siê o nich mówi?
Jak widaæ, nie bêdzie raczej
zdecydowanego faworyta,
ale jednak ktoœ wygra i
bêdzie zapewne nim… Ktoœ,
kto bardziej przekona do siebie gorzowian. To pewne. I
stanie siê to raczej w drugiej
ni¿ w pierwszej turze.
JAN DELIJEWSKI

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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w 8.06.
2013 r. - otwarte zostało pierwsze w
mieście pole golfowe, urządzone
przez ZUO na terenie dawnego wysypiska śmieci na krańcu ul.
Śląskiej.
w 9.06.
2004 r. zm. Hieronim Świerczyński
(71 l.), architekt od 1959 r. związany
z Gorzowem, współzałożyciel GTSK
i „Ziemi Gorzowskiej”.
w 11.06.
1949 r. - w gorzowskiej stoczni
rzecznej zwodowano pierwszy holownik wybudowany po wojnie;
otrzymał on imię „Chłopicki”.
w 14.06.
1958 r. - w obiektach dawnej fabryki
Maxa Bahra przy ul. Fabrycznej ruszyły Gorzowskie Zakłady Przemysłu Jedwabniczego, później „Silwana”.
1913 r. ur. się Władysław J. Ciesielski, dziennikarz, pionier Gorzowa,
założyciel i prezes Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego, patron
Szkoły Muzycznej nr 2, zm. w 1991 r.
1949 r. ur. się Ryszard Nieścieruk,
czołowy pływak KKS „Warta” w Gorzowie, następnie w latach 70. kierownik drużyny „Stali” i szkoleniowiec żużlowców, b. trener żużlowej
kadry narodowej, trener „Sparty Polsat” Wrocław, zm. w 1995 r.
w 15.06.
1926 r. ur. się Stefan Studziński,
piłkarz i trener, b. zawodnik, a nawet kapitan drużyny Warty (19451960), następnie działacz piłkarski i szkoleniowiec, zm. w 2000 r.
1929 r. ur. się Witold Niedźwiecki, dziennikarz i pisarz, od 1978 r.
mieszkaniec Gorzowa, zm. w
2005 r.
w 17.06.
1979 r. - po zwycięstwie nad Piastem Gliwice 2:0 Stilon awansował
do II ligi piłkarskiej (dziś I liga).
1926 r. ur. się Marian Klaus, kompozytor, instrumentalista, stroiciel
instrumentów; w l. 1946-81 aktywny
gorzowski muzyk i kierownik wielu
zespołów, legenda „Casablanki”,
napisał wiele czardaszy i utworów w
stylu swing i bossa-nova, w tym Gorzowski wieczór w Casablance, zm.
w 2013 r.
w 18.06.
1972 r. - otwarte zostało kąpielisko
nad jeziorem Nierzym, jednocześnie
uruchomiono sezonową linię autobusową nr 121.
1909 r. ur. się Leon Kruszona,
pierwszy wiceprezydent Gorzowa
(1945-1949), organizator i b. przewodniczący gorzowskiej organizacji
PPS (1945-1948), następnie radca
w ministerstwach Administracji
Publicznej, Gospodarki Komunalnej
oraz Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, zm. w 1990 r.
w 19.06.
1932 r. ur. się Waldemar Kućko, artysta fotografik i fotoreporter,
współzałożyciel GTF, pierwszy lubuski fotografik przyjęty do ZPAF, zm.
w 1981 r.
w 20.06.
1897 r. - Hermann Paucksch osobiście uruchomił ufundowaną przez
siebie fontannę na Starym Rynku w
Gorzowie.
w 22.06.
2011 r. - uruchomiona został po remoncie Fontanna Pauckscha.
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Trzy pytania do Edwarda Jaworskiego, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie
- Trwaj¹ starania o pozyskanie
dofinansowania na zagospodarowanie willi Jaehnego, gdzie ma powstaæ biblioteka multimedialna. Co
nale¿y pod tym pojêciem rozumieæ?
- Stosuj¹c najnowsze technologie
informatyczne chcemy, poprzez oczywiœcie Internet, stworzyæ nowoczesny
system edukacyjno-poznawczy. Ma
on byæ skierowany g³ównie w stronê
rozwoju intelektualnego dzieci i m³odzie¿y. Inn¹ zalet¹ takiej biblioteki ma
byæ szeroki dostêp do ksi¹¿ek w
wersji elektronicznej, czyli e-booków,
a przede wszystkim salê do interaktywnego nabywania wiedzy. Jak ktoœ
mia³ okazjê byæ w warszawskim Centrum
Nauki
Kopernik
to
powiedzia³bym, ¿e w Gorzowie chcielibyœmy zrobiæ tak¹ miniaturkê tego
centrum opart¹ jednak tylko na komputerach. Biblioteka multimedialna
sta³aby siê miejscem tworzenia eksperymentów naukowych. W ró¿nych
obszarach, m.in. fizyki, przyrody, architektury, robotyki, chemii, plastyki,
sztuki czy nawet muzyki. Zajêcia
bêd¹ odbywaæ siê w siedmiu modu³ach. Przychodz¹c na zajêcia do
takiego multicentrum mo¿na nie tylko
poznaæ fajne rzeczy, ale nauczyæ siê
abstrakcyjnego i koncepcyjnego my-

Fot. Archiwum

w 23.06.
1943 r. - w mieście uruchomiono
komunikację trolejbusową.
1979 r. - Edward Jancarz i Zenon
Plech zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata Par na Żużlu w Vojens.
1982 r. - w ZKS Stilon zawieszono
działalność pierwszej drużyny hokeja na lodzie. W praktyce oznaczało
to upadek hokeja w Gorzowie.
w 24.06.
1934 r. - Wilhelm Pluta (19101986), od 1958 r. biskup gorzowski,
otrzymał święcenia kapłańskie.
w 25.06.
1990 r. - odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmiku Samorządowego
województwa gorzowskiego; przewodniczącą została Anna Szulc.
2003 r. - ruszyła Scena Letnia Teatru w Gorzowie.
w 26.06.
2001 r. zm. Henryka Żbik-Nierubiec
(57 l.), artystka-plastyk, specjalizująca się w tkaninie artystycznej,
od 1970 r. związana z Gorzowem.
w 27.06.
2005 r. zm. Mieczysław Rzeszewski
(74 l.), gorzowski art. plastyk
w 28.06.
1950 r. - powstało woj. zielonogórskie, które istniało do 1975 r.
1964 r. - Randia, solistka gorzowskiego zespołu „Terno” stała się
gwiazdą II Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, wyróżniona
za piosenkę Zaklęcia Katarzyny Gaertner do słów Jerzego Ficowskiego;
z zespołem „Chochoły” wystąpił też
Masio Kwiek, także b. solista „Terno”.
1972 r. - bullą Episcoporum Poloniae coetus papież Paweł VI wyodrębnił diecezje w Polsce zachodniej i północnej; z Administracji
Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej wydzielone
zostały: diecezja gorzowska (od
1992 r. - zielonogórsko-gorzowska),
szczecińsko-kamieńska (od 1992 r.
- archidiecezja) i koszalińsko-kołobrzeska
1942 r. ur. się Wacław Niewiarowski, działacz polityczny, racjonalizator i szachista, od 1966 związany ze
„Stilonem”, b. sekretarz KZ PZPR i
KM PZPR (1981), lider gorzowskiej
„struktury poziomej”, w 1982 r. usunięty z PZPR, od 1986 r. dyrektor
Zakładu Usług Technicznych Klubu
Techników i Racjonalizatorów, b.
wicewojewoda i wojewoda gorzowski (1990-1992), następnie m. in.
minister przemysłu i handlu, poseł
z listy PSL - Porozumienie Ludowe
(1991-1993), podsekretarz stanu w
Ministerstwie Współpracy Zagranicznej (1992) oraz minister przemysłu i handlu (1992-1993), zm. w
2007 r.
w 30.06.
1971 r. - minister gospodarki komunalnej wyraził zgodę na likwidację
poniemieckiego cmentarza w Gorzowie w części przeznaczonej na
przedłużenie ul. Pomorskiej i przebudowę ul. Walczaka; w październiku PMRN przekazało „Stilonowi”
fragment cmentarza do adaptacji na
park wypoczynkowy.
1972 r. - uruchomiono wykończalnię
jedwabiu, nowy oddział ZPJ Silwana, zbudowany na Górczynie, ostatnio jedyna siedziba spółki.
n
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Jeszcze chwila a trzeba będzie willę Jaehnego rozebrać
i wywieźć gruz

œlenia. A tego czasami brakuje w naszym ¿yciu, szczególnie w szko³ach.
Przy czym od razu zaznaczê, ¿e oferta
biblioteki nie by³aby skierowana tylko do
m³odych ludzi, ale do ka¿dego z nas.
- Czyli ka¿dy chêtny bêdzie móg³
korzystaæ z oferty biblioteki multimedialnej?
- Oczywiœcie, przy czym zawsze w
takich przypadkach musi byæ zachowany porz¹dek. W pierwszej kolejnoœci oferta ma zostaæ przedstawiona
przedszkolom, szko³om i zorganizo-

wanym grupom, ale popo³udniami czy
w soboty drzwi bêd¹ otwarte dla innych, w tym doros³ych. Nie widzê
¿adnych problemów, jestem przekonany ¿e wszyscy zainteresowani
bêd¹ mogli oddaæ siê swoim pasjom.
- Czy obiekt spe³nia jednak wymagania stworzenia w nim takiego
multicentrum, a dalsza rozbudowa
WiMBP nie bêdzie k³opotem dla instytucji?
- Zacznê od tego, ¿e willa Jaehnego
niszczeje z dnia na dzieñ. Kilka prób

jej modernizacji nie powiod³o siê,
gdy¿ miasto nie otrzyma³o pieniêdzy,
choæ wystartowa³o w kilku konkursach. Jeszcze chwila a trzeba bêdzie
j¹ rozebraæ i wywieŸæ gruz, jak nie
znajdziemy œrodków na remont. Pojawi³ siê pomys³, ¿eby pójœæ w kierunku
stworzenia biblioteki multimedialnej, z
czego bardzo siê cieszê. Przypomnê,
¿e od kilku lat pracujê nad realizacj¹
takiej koncepcji. To jest naprawdê
ciekawa propozycja, bo podobnych
rozwi¹zañ w Polsce jest niewiele. Ponadto nale¿y mocno inwestowaæ w
nowoczesne technologie, bo to jest
przysz³oœæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w
tym obszarze chcemy przetrzeæ szlak
w kraju, gdy¿ idziemy w kierunku
pi¹tego stopnia referencyjnego. Natomiast chcia³bym trochê och³odziæ
gor¹ce g³owy i powiedzieæ, ¿e musimy ze spokojem podejœæ do rozstrzygniêæ. Osobiœcie jestem umiarkowanym optymist¹. Mo¿e dlatego,
¿e znam ca³y proces prowadzenia takich konkursów i nie s¹ to proste
sprawy. Do tego ca³y projekt by³ przygotowywany w iœcie ekspresowym
tempie. Du¿o bêdzie zale¿a³o od oceniaj¹cych. Na wyniki musimy poczekaæ do wrzeœnia i wtedy bêdziemy ju¿
wszystko wiedzieli.
RB

Orkiestra gorzowska jest dobrze postrzegana
w środowisku muzycznym
Trzy pytania do Mariusza Wróbla, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska
- Dlaczego Gorzów? Co sk³oni³o
Pana do podjêcia wyzwania zarz¹dzania
Filharmoni¹
Gorzowsk¹?
- To najczêstsze pytanie, z jakim
ostatnio siê spotykam. Dlatego Gorzów, ¿e potrafiê na niego spojrzeæ
bez kompleksów z perspektywy innych miast, w których mieszka³em:
m.in. Cieszyna, Krakowa, Katowic,
Warszawy oraz Bytomia. Patrzê na
Gorzów tak¿e przez pryzmat mego
doœwiadczenia i wykszta³cenia. To
miasto robotnicze, a mnie nie jest
obcy robotniczy etos. Oprócz wykszta³cenia kierunkowego, z zawodu
jestem elektrykiem, mechanikiem telegraficznym i kierowc¹ zawodowym
ciê¿arówki TIR. W ka¿dym z tych
zawodów pracowa³em: m.in. na kopalni, w wojsku, podczas studiów.
Znany jest mi tak¿e chleb muzyka,
poniewa¿ gram na kilku instrumentach. Wystêpowa³em w m³odoœci
z kilkoma zespo³ami i teatrem.
Wczeœniej z drug¹ lokat¹ zda³em
egzaminy do szko³y muzycznej II
stopnia, choæ muszê przyznaæ, ¿e
nigdy nie mia³em aspiracji artystycznych. Te wszystkie wspomniane powy¿ej aspekty z³o¿y³y siê
na to, ¿e postanowi³em podj¹æ
siê zarz¹dzania filharmoni¹, która powsta³a od podstaw, do tego
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w mieœcie robotniczym bez tradycji muzycznych. £¹czy ona symbolicznie moj¹ aktywnoœæ zawodow¹ z wykszta³ceniem i doœwiadczeniem. Dla mened¿era
nie mo¿e byæ bardziej korzystnego splotu okolicznoœci i wiêkszego wyzwania zawodowego zarazem.
- Jakich zmian mo¿emy spodziewaæ siê w Filharmonii w
najbli¿szym czasie?
- Obecnie pracujê intensywnie
nad kolejnym sezonem. Potrzebujê

tak¿e trochê czasu na pe³ne rozpoznanie instytucjonalne. Niemniej
zale¿y mi na tym, aby filharmoniê
odwiedza³o coraz wiêcej osób i
aby by³a ona obecna w œwiadomoœci mieszkañców miasta i okolic,
zaœ jakoœci¹ koncertów œwiadczy³a
o wartoœci Gorzowa daleko poza
jego granicami. W najbli¿szych
dwóch sezonach w repertuarze
znajdzie siê wiêcej klasyki i kameralistyki. Orkiestra filharmonii
czêœciej zagra w ciekawych miejscach miasta. Jeszcze tego lata w

niedzielne popo³udnia zaprosimy
mieszkañców na Pikniki Chopinowskie przed gmachem filharmonii, czy
koncert plenerowy w Parku Ró¿.
Wszystkie dotychczasowe projekty
bêd¹ nadal realizowane i sukcesywnie rozwijane, zaœ w 3 i 4 sezonie
zamierzam wprowadziæ nowe projekty edukacyjne i czêœciej wysy³aæ
gorzowskich filharmoników na festiwale muzyczne. Orkiestra gorzowska pomimo niewielkiego sta¿u jest
dobrze postrzegana w œrodowisku
muzycznym i budzi zainteresowanie
szefów
muzycznych
festiwali.
Wierzê, ¿e zaowocuje to stosownymi zaproszeniami.
- Jak chcia³by Pan widzieæ Filharmoniê Gorzowsk¹ za kilka
lat? Czego Panu ¿yczyæ?
- Zale¿y mi na tym, aby filharmonia by³a postrzegana przez mieszkañców miasta jako instytucja dla
nich wa¿na, potrzebna i przyjazna,
zaœ na forum ogólnopolskim jako
jedna z wiod¹cych tego typu instytucji w kraju. Je¿eli móg³bym mieæ
jakieœ ¿yczenia, to chyba tylko jedno: aby ogromn¹ ¿yczliwoœci¹, jak¹
mnie obdarzono po przybyciu do
Gorzowa, dane by³o mi siê cieszyæ
tak¿e w dniu mego odejœcia ze stanowiska dyrektora za cztery lata.
URSZULA ŒLIWIÑSKA

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Odpracowanie długu za
czynsz coraz popularniejsze

Adresy

Zad³u¿eni mieszkañcy mieszkañ komunalnych mog¹ prac¹ zniwelowaæ zaleg³oœci.

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

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej od kilku lat przyjmuje chêtnych do takiego
sposobu redukcji zad³u¿enia.
- W³aœnie ostatnio podpisa³em kilkanaœcie umów z
chêtnymi
do
redukcji
zad³u¿enia - mówi Pawe³ Jakubowski, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej. I
t³umaczy, ¿e w³aœnie praca
za d³ugi cieszy siê coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹. - Jeœli tylko mo¿emy pomóc naszym mieszkañcom, to robimy. Przecie¿ to dzia³a w
dwie strony. Jak mieszañcy
nie bêd¹ zad³u¿eni, to miasto równie¿ nie bêdzie mia³o z
tego tytu³u zaleg³oœci.

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/

Pół roku zaległości

Fot Stanis³aw Miklaszewski

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej oferuje mo¿liwoœæ
odpracowania
zaleg³oœci
czynszowych lokatorom, których d³ug siêga pó³ roku. - Nie
ma natomiast mo¿liwoœci
p³acenia na bie¿¹co prac¹ za
czynsz lub te¿ kumulowania
sobie op³at na przysz³oœæ. Ten
sposób kierowany jest do
d³u¿ników - podkreœlaj¹ w
ZGM. Ale innym koniecznym
warunkiem przyst¹pienia do
tego programu jest tak¿e koniecznoœæ p³acenie czynszu.
Oznacza to, ¿e mo¿na mieæ
zaleg³oœæ siêgaj¹c¹ szeœciu
miesiêcy, zacz¹æ p³aciæ czynsz
i ubiegaæ siê o sp³atê nale¿noœci w³aœnie œwiadcz¹c pracê.
Jak t³umaczy dyrektor ZGM,
program ten ma cztery cele:
zmniejszenie zad³u¿enia z tytu³u korzystania z lokali mieszkalnych stanowi¹cych zasób
Gminy, u³atwienie osobom

Dług można odpracować chociażby naprawiając czy konserwując place zabaw.

bêd¹cym w trudnej sytuacji
¿yciowej regulowania zobowi¹zañ z tytu³u zamieszkiwania, realizacjê przez Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej
zadañ w zakresie utrzymania
porz¹dku i czystoœci, który nie
jest realizowany w ramach
umów zawartych z firmami zewnêtrznymi, dzia³ania prospo³eczne i aktywizuj¹ce.

Praca bardzo różna

Jak podkreœlaj¹ w ZGM
praca mo¿e byæ ró¿na,

ró¿nie œwiadczona oraz na
proœbê osoby zainteresowanej mo¿e byæ udzielana poza
bezpoœrednim miejscem zamieszkania d³u¿nika. - Rozumiemy, ¿e nie ka¿demu na
rêkê jest przyznawanie siê
do zad³u¿enia, wiêc jeœli jest
taka mo¿liwoœæ, to kierujemy
gdzie indziej - mówi¹ w
ZGM.
D³ug mo¿na zniwelowaæ
poprzez prace na powietrzu,
w tym: przy grabieniu liœci,
przy pielêgnacji zieleni lub

likwidacji dzikich wysypisk
œmieci, a te ca³y czas s¹
plag¹. Poza tym mo¿na pracowaæ przy sprz¹taniu klatek schodowych, pomieszczeñ strychów lub piwnic,
wynoszenie œmieci wielkogabarytowych z czêœci
wspólnych. ZGM oferuje
tak¿e prace takie jak: drobne naprawy i prace konserwacyjne na placach zabaw,
w szczególnoœci malowanie
elementów ogrodzenia i
urz¹dzeñ zabawowych; roz-

noszenie zakopertowanej
korespondencji za pokwitowaniem na liœci; wywieszanie og³oszeñ administracyjnych lub pomocnicze czynnoœci biurowe.
Zainteresowani niwelacj¹
d³ugu w taki sposób powinni
siê zg³osiæ do swoich administratorów kamienic, do kierownika swojej Administracji
Domów Mieszkalnych, a ci
pokieruj¹ zainteresowanych
dalej.
ROCH

Na czas meczów żużlowych
nikną pojemniki
Ruszy³a liga, przed fanami, ale i mieszkañcami Zawarcia gor¹ce mecze.
Jednym ze sposobów
utrzymania porz¹dku na kilku s¹siaduj¹cych ze stadionem ¿u¿lowym ulicach jest
uprz¹tanie pojemników na
œmieci.
- Tak, uprz¹tamy. Na czas
wszystkich meczów zbieramy pojemniki w soboty i
ustawiamy je na miejsce w
poniedzia³ki rano - mówi Pawe³ Jakubowski, dyrektor
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej. Takie porz¹dkowanie na czas rozgrywek czarnego sportu odbywa siê na
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Œl¹skiej, Fabrycznej, Towarowej i Jasnej. I nie jest ¿adnym nowym wynalazkiem,
ale dopiero teraz ZGM mówi
o tym.

Problem z pojemnikami

Problem z krewkimi kibicami i ich zachowaniami,
zw³aszcza po przegranych
meczach, by³ zawsze, ale
drastycznie siê zwiêkszy³,
kiedy wesz³o nowe prawo,
które sprawi³o, ¿e pojemników na odpady komunalne w
mieœcie pojawi³o siê znacz-

nie wiêcej i to bezpoœrednio
na ulicach. - Mieliœmy przypadki, ¿e zniechêceni przegran¹ Stali kibice wy³adowywali swoj¹ frustracjê na pojemnikach
na
œmieci.
Zdarza³o siê to zw³aszcza po
tak zwanych przez nas
gor¹cych meczach, jak z Falubazem, Betardem Spart¹
Wroc³aw czy Apatorem Toruñ - mówi dyrektor Pawe³
Jakubowski.
Dlatego ZGM zdecydowa³,
¿e przed ka¿dym meczem,
tak na wszelki wypadek,

usunie z wybranych ulic pojemniki. - No i czêœæ mieszkañców siê do tego ju¿ przyzwyczai³a, a niewielka czêœæ
jakoœ nie chce - przyznaje
dyrektor Jakubowski.

Nie tylko gorzowski
patent

Pierwsi na ten pomys³,
czyli usuwania koszy i innych ³atwych do zniszczenia
przedmiotów z ulic wpadli
Anglicy. Potem podobne
rozwi¹zania zastosowano w
kilku polskich miastach, ale

z myœl¹ o kibicach pi³karskich.
Natomiast jeœli chodzi o
¿u¿el, Gorzów jest pierwszym miastem, które takie
rozwi¹zanie z sukcesem od
dwóch lat stosuje.
- Nie mamy skarg na to
rozwi¹zanie. Mieszkañcy siê
przyzwyczaili, no i chyba jednak ceni¹ sobie, ¿e po meczach nie maj¹ pod oknami
gorszego ba³aganu. Nie zawsze bywa³, ale siê zdarza³o
- mówi¹ w ZGM.
ROCH

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/
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Nowoczesna wiedza, wysokie kompetencje,
czyli studia dobrane do potrzeb rynku pracy
Te wymagania spe³nia Wydzia³ Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim.
jest prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do podniesienia poziomu edukacji i dba³oœæ o wysok¹ jakoœæ kszta³cenia, ukierunkowanych
na
przygotowywanie nale¿ycie wykszta³conej kadry zawodowej na
potrzeby gospodarki i administracji.
Studia na kierunku Administracja studia pierwszego
stopnia o profilu praktycznym
pozwalaj¹ nabyæ i rozwijaæ
umiejêtnoœci, niezbêdne do
podjêcia pracy w wyuczonym
zawodzie, uzupe³niaæ wiedzê i
wyprofilowaæ umiejêtnoœci i
kompetencje spo³eczne niezbêdne na rynku pracy w ramach prowadzonych na WAiBN
studiów magisterskich i podyplomowych oraz kontynuowaæ studia w uczelniach akademickich
w Polsce i Europie.
Wydzia³ nieustannie poszerza
ofertê edukacyjn¹, dostosowuj¹c j¹ do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy i interesariuszy zewnêtrznych. Obecnie
WAiBN, w odpowiedzi na wyniki
konsultacji z organami administracji publicznej, rozwija ofertê
dydaktyczn¹ w zakresie studiów
na kierunku Administracja:
- Uruchomienie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Administracja
od
roku
akademickiego
2017/2018 (po uzyskaniu
zgodny MNiSW)
- Uruchomienie nowej specjalnoœæ administracja s³u¿by
zdrowia i opieki spo³ecznej
od roku akademickiego
2017/2018
- Wprowadzenie do oferty dydaktycznej od semestru zimowego roku akademickiego
2016/2017 dwóch kierunków
studiów podyplomowych: Administracja s³u¿b mundurowych oraz Zarz¹dzanie i ochrona informacji w administracji
publicznej.
Studia na kierunku Administracja WAiBN odpowiadaj¹ na
wyzwania
wspó³czesnego
œwiata. Profesjonalna administracja oraz wyspecjalizowani i
doskonale przygotowani pracownicy cywilni i mundurowi

Fot. Archiwum AJP

Edukacja na coraz wy¿szym
poziomie, specjalizacje i coraz
wiêksze znaczenie wykszta³cenia dla rozwoju zawodowego i
osobistego to efekt rozwoju
spo³eczeñstw pañstw Unii Europejskiej. Rodzi to okreœlone
oczekiwania m³odych ludzi co
do sposobu organizacji i dostêpu do edukacji, jej jakoœci,
mo¿liwoœci rozwoju zawodowego i perspektyw zatrudnienia,
zw³aszcza
po
studiach
wy¿szych. Wydzia³ Administracji
i Bezpieczeñstwa Narodowego
Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim
stara siê wyjœæ naprzeciw tym
oczekiwaniom, oferuj¹c nowoczesn¹, œciœle powi¹zan¹ z
¿yciem spo³ecznym, ekonomicznym i kulturalnym regionu
oraz realizuj¹c¹ ambitne plany i
zadania edukacyjne i naukowe
ofertê dydaktyczn¹.
Wydzia³ prowadzi kszta³cenie
na dwóch kierunkach na studiach pierwszego stopnia - Administracja i Bezpieczeñstwo
Narodowe oraz drugiego stopnia - Bezpieczeñstwo Narodowe. W ramach kierunków studenci mog¹ wybieraæ nastêpuj¹ce specjalnoœci:
- Administracja, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny administracja europejska, administracja gospodarcza i finansowa administracja publiczna
- Bezpieczeñstwo Narodowe,
studia pierwszego stopnia, profil
praktyczny - administrowanie
bezpieczeñstwem, bezpieczeñstwo globalne i regionalne,
edukacja dla bezpieczeñstwa,
zarz¹dzanie kryzysowe w regionie
- Bezpieczeñstwo Narodowe,
studia drugiego stopnia, profil
praktyczny - administrowanie
bezpieczeñstwem i porz¹dkiem
publicznym, s³u¿by pañstwowe
w systemie bezpieczeñstwa, zarz¹dzanie bezpieczeñstwem
pañstwa i sytuacjami kryzysowymi.
Administracja - charakterystyka kierunku i perspektywy
jego rozwoju
Nadrzêdnym celem Wydzia³u
Administracji i Bezpieczeñstwa

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP
zapewnia swoim studentom udział w pokazach ćwiczeń
różnych służb.

s³u¿b dbaj¹cych o bezpieczeñstwo to podstawa sprawnie
funkcjonuj¹cego i bezpiecznego
pañstwa.
Œcis³a wspó³praca z interesariuszami zewnêtrznymi = lepsze perspektywy zawodowe
Studia na kierunku Administracja na Wydziale Administracji i
Bezpieczeñstwa Narodowego
AJP maj¹ przygotowaæ absolwentów do odpowiedzialnego i
profesjonalnego pe³nienia funkcji
spo³ecznych i zawodowych oraz
wykszta³ciæ wysoko wykwalifikowane kadry dla organów administracji publicznej i przedsiêbiorczoœci indywidualnej.
Absolwent studiów na kierunku Administracja profil praktyczny, dziêki nabyciu interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk
spo³ecznych, zw³aszcza z zakresu prawa i administracji, szeregu umiejêtnoœci zwi¹zanych z
wykorzystaniem jej w pracy zawodowej i ¿yciu codziennym i
przydatnych
kompetencji
spo³ecznych, jest przygotowany
do pracy w szeroko rozumianej
administracji publicznej i instytucjach prywatnych:
- administracji rz¹dowej i samorz¹dowej ka¿dego szczebla;
- publicznych jednostkach organizacyjnych œwiadcz¹cych
us³ugi publiczne lub zarz¹dzaj¹ce mieniem publicznym;
- organach organizacji miêdzynarodowych, w tym instytucjach
Unii Europejskiej;

- s³u¿bach mundurowych;
- administracji prywatnej;
- ramach w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej.
Wa¿nym elementem strategii
kszta³cenia Wydzia³u Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego jest wzmocnienie praktycznych elementów nauczania,
zapewniaj¹cych lepsze przygotowanie absolwentów do pe³nienia obowi¹zków zawodowych.
W programie studiów istotne
miejsce zajmuj¹ zajêcia praktyczne prowadzone przez
pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych
posiadaj¹cych wieloletnie doœwiadczenia zawodowe zdobyte poza sektorem akademickim oraz praktyki studenckie,
realizowane
we
wspó³pracy z organami administracji publicznej, instytucjami i jednostkami zajmuj¹cymi
siê zadaniami z zakresu administracji i bezpieczeñstwa.
Wa¿nym zadaniem, jaki stawia sobie Wydzia³ Administracji i
Bezpieczeñstwa Narodowego w
celu uatrakcyjnia oferty dydaktycznej i wzmacniania jej praktycznych aspektów, jest œcis³a
wspó³praca z instytucjami partnerskimi, m.in. z Komend¹ Wojewódzk¹ Policji w Gorzowie
Wielkopolskim, Komend¹ Wojewódzk¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuskim Urzêdem
Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, Starostwem Powia-

towym w Gorzowie Wielkopolskim czy Urzêdem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W tym
celu powo³any zosta³ Konwent
Wydzia³u, który jest organem
doradczym i wspieraj¹cym
dzia³ania Wydzia³u, w szczególnoœci w zakresie programów
nauczania, specjalizacji, praktyk
i sta¿ów studenckich oraz realizacji projektów w tym naukowych, grantów, konferencji i seminariów.
Lokalna Uczelnia, globalne
dzia³ania
Wydzia³ Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego du¿y naciska k³adzie na dzia³alnoœæ
naukow¹ pracowników oraz studentów. WAiBN jest organizatorem konferencji i seminariów
naukowych o zasiêgu ogólnopolskim, miêdzynarodowym i
zagranicznym, w tym we
wspó³pracy z polskimi i europejskimi instytucjami naukowymi.
Wydarzenia te, poœwiêcone najbardziej aktualnym tematom, jak
ogólnopolski okr¹g³y stó³
„Spo³eczeñstwo, w³adza, media:
mowa nienawiœci a inkluzja
spo³eczna” czy cykliczna - coroczna - konferencja „Bezpieczeñstwo Narodowe Polski. Zagro¿enia i Determinanty Zmiany”, ciesz¹ siê ogromn¹
popularnoœci¹ wœród naukowców, praktyków i mediów, na
sta³e wpisuj¹c siê w kalendarz
imprez naukowych. Wydzia³
stawia tak¿e na rozwój naukowy
studentów, w tym ich udzia³ w
organizowaniu i prowadzeniu
w³asnych konferencji, jak np.
ogólnopolskich konferencji z
cyklu „M³odzi dla bezpieczeñstwa”, inicjatywach edukacyjnych Wydzia³u, tj. Lubuskiej
M³odzie¿owej Akademii Bezpieczeñstwa, która pozwala
studentom pog³êbiaæ wiedzê z
zakresu tematycznego prowadzonych kierunków studiów
oraz ich w³¹czaniu w badania
naukowe prowadzone przez
pracowników naukowych.
W ramach umów dwustronnych oraz programu ERASMUS+ pracownicy i studenci
WAiBN maj¹ mo¿liwoœæ odbycia zagranicznych wyjazdów

dydaktycznych i szkoleniowych. Studenci Administracji
dziêki otrzymanemu stypendium mog¹ zrealizowaæ semestr lub dwa semestry studiów na wybranej, wspó³pracuj¹cej z WAiBN, uczelni
europejskiej, jak i odbyæ sta¿e
zawodowe w zagranicznych
przedsiêbiorstwach.
Nauka na europejskim poziomie
Potwierdzeniem wysokiej jakoœci oferty dydaktycznej i
naukowej Wydzia³u Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego jest przyznanie grantu
Komisji Europejskiej Jean
Monnet Module na realizacjê
projektu „Inclusive Society
Building Through EU Studies:
Human Rights Protection in
the European Union (EUIncSo)” w okresie od 1 wrzeœnia
2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Projekt EUIncSo, którego koordynatork¹ jest kierowniczka
Zak³adu Administracji WAiBN,
dr Aleksandra Szczerba-Zawada, jest jednym z trzech
Jean Monnet Module wybranych do realizacji przez
Agencjê Wykonawcz¹ Komisji
Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Polsce w wskazanym
okresie i jedynym w województwie lubuskim. Jakoœæ
badañ naukowych realizowanych na Wydziale, w szczególnoœci - w Zak³adzie Administracji, potwierdza tak¿e otrzymanie
przez
jego
kierowniczkê presti¿owego
Stypendium Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego dla
Wybitnych M³odych Naukowców w latach 2016 - 2019.
Studia na kierunku Administracja to szansa na rozwój
zawodowy i naukowy dostosowany do kadrowych potrzeb
administracji publicznej i prywatnej przedsiêbiorczoœci!

DR ALEKSANDRA
SZCZERBA-ZAWADA
Kierowniczka Zak³adu Administracji
Wydzia³ Administracji
i Bezpieczeñstwa Narodowego
Akademia im. Jakuba z Parady¿a
w Gorzowie Wielkopolskim
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Zapewnić troskliwą opiekę
matce i jej dziecku
Rocznie prawie 1,5 tysi¹ca kobiet w³aœnie tu na œwiat wydaje swoje dzieci.

Fot. Archiwum WSzW

Oddzia³ Po³o¿niczo-Ginekologiczny Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. zajmuje siê leczeniem
chorób kobiecych, w tym
tak¿e
onkologicznych,
opiek¹ oko³oporodow¹ kobiet w ci¹¿y oraz leczeniem
niep³odnoœci. Ka¿dego roku
leczy siê tu prawie 4 tysi¹ce
kobiet. To jeden z najnowoczeœniejszych oddzia³ów w
gorzowskim szpitalu. Mamy,
które tu decyduj¹ siê urodziæ, chwal¹ sobie warunki,
nowoczesny sprzêt i blok porodowy. Oddzia³ ma III stopieñ referencyjnoœci, co
oznacza leczenie na poziomie klinicznym.
- Kobiety w ci¹¿y, nawet tej
okreœlanej mianem wysokiego ryzyka, mog¹ u nas liczyæ
na najwy¿szy standard opieki i pomoc œwietnie przygotowanego zespo³u lekarskopielêgniarskiego - mówi kierownik oddzia³u, lek. Anna
RzeŸniewska, piastuj¹ca tê
funkcjê od lutego 2017 r.
Gdy dziecko ju¿ przychodzi
na œwiat kobieta ma do dyspozycji jedn¹ z piêciu jednoosobowych sal porodowych,
wyposa¿onych w worki sako,
pi³ki, specjalne materace, a
tak¿e wannê do ³agodzenia
bólu, z której pani zwykle korzystaj¹ w pierwszej fazie
porodu. Podczas porodu
si³ami natury kobiecie mo¿e
towarzyszyæ bliska jej osoba.
- Integraln¹ czêœci¹ traktu
porodowego jest sala ciêæ
cesarskich, z której korzystamy, gdy poród naturalny nie
jest mo¿liwy, lub gdy podczas porodu si³ami natury
pojawiaj¹ siê komplikacje.
Wówczas wystarcza nam zaledwie kilka minut, by ma-

r e k l a m a

Szpital umożliwia świeżo upieczonej mamie przebywanie w jednym pokoju ze swoim maluszkiem przez całą dobę.

luszkowi pomóc szczêœliwie
przyjœæ na œwiat - dodaje Anna RzeŸniewska.
Od pierwszych chwil po porodzie szpital zapewnia, zarówno matce jak i jej potomstwu, troskliw¹ opiekê. W
gorzowskim szpitalu opieka
nad matk¹ i dzieckiem opiera siê na stosowanym na
ca³ym œwiecie systemie rooming-in, który umo¿liwia
œwie¿o upieczonej mamie
przebywanie w jednym pokoju ze swoim maluszkiem
przez ca³¹ dobê.
- Chodzi o zapewnienie im
obu jak najwiêkszego komfortu w pierwszych dniach po

porodzie. Dziecko z ³ona
matki trafia do ca³kiem obcego, nieznanego sobie œwiata. Wówczas matka, która
jest stale obok, daje mu poczucie bezpieczeñstwa - mówi Wioletta Gêbicz - po³o¿na
prowadz¹ca przyszpitaln¹
szko³ê rodzenia. - To korzystne dla obu stron, bo przebywaj¹c ca³y czas w jednym
pokoju z dzieckiem, matka
mo¿e je nieustannie obserwowaæ, uczyæ siê zaspokajania jego potrzeb, a tak¿e tego, jak pielêgnowaæ noworodka.
Niektórym parom poczêcie
upragnionego dziecka przy-

chodzi jednak z wielkim trudem. O niep³odnoœci coraz
czêœciej mówi siê jako o chorobie cywilizacyjnej. Naprzeciw oczekiwaniom osób staraj¹cych siê o dziecko przychodz¹ tak¿e specjaliœci z
gorzowskiego szpitala.
- Nasi lekarze zajmuj¹ siê
diagnostyk¹ i leczeniem
niep³odnoœci, ze szczególnym uwzglêdnieniem chirurgii miednicy mniejszej i jajowodów. Jesteœmy specjalistami
w
leczeniu
endometriozy czyli ognisk
b³ony œluzowej macicy poza
jam¹ macicy, co tak¿e
wp³ywa na p³odnoœæ pacjen-

tek - wyjaœnia lek. Piotr Gratkowski, ginekolog po³o¿nik i
zastêpca dyrektora ds. lecznictwa w gorzowskim szpitalu.
W
celu
przywrócenia
dro¿noœci dróg rodnych w
gorzowskim szpitalu wykonuje siê te¿ skomplikowane
operacje na jajowodach, jak
np. plastykê ujœcia brzusznego czy ponowne wszczepienie jajowodu do macicy. Na
tego typu zabiegi przyje¿d¿aj¹ do Gorzowa panie z
ró¿nych czêœci kraju, tak¿e z
województw zachodniopomorskiego, dolnoœl¹skiego
czy nawet Górnego Œl¹ska.
- Dziêki œwietnym specjalistom pracuj¹cym w oddziale
po³o¿niczo-ginekologicznym
tutaj jesteœmy w stanie je
dok³adnie zdiagnozowaæ, zoperowaæ, usun¹æ chirurgicznie przyczynê niep³odnoœci i
daæ szansê na poczêcie
upragnionego potomstwa dodaje dr Gratkowski.
Jednym z niew¹tpliwych
atutów oddzia³u po³o¿niczoginekologicznego w WSzW
w Gorzowie jest obecnoœæ
oddzia³u neonatologicznego
z pododdzia³em intensywnej
opieki nad noworodkiem.
- Niestety coraz wiêcej
maluszków przychodz¹cych
na œwiat wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej,
dlatego do nas transportowane s¹ dzieci urodzone w
oœciennych szpitalach. Nasz oddzia³ noworodkowy to
oddzia³
z
trzecim
(najwy¿szym) stopniem referencyjnoœci zapewniaj¹cy
najlepsz¹ i najbardziej fachow¹ opiekê, tak¿e dzieciom urodzonym przed terminem, w ciê¿kim stanie, z
nisk¹ mas¹ urodzeniow¹

czy innymi problemami
zdrowotnymi. - mówi dr
Gratkowski.
Wyposa¿enie oddzia³u noworodkowego jest stale uzupe³niane. We wrzeœniu
ubieg³ego roku szpital kupi³
cztery nowe inkubatory do
intensywnej opieki nad
wczeœniakiem i noworodkiem. Wszystkie nowe inkubatory to aparaty nowej generacji s³u¿¹ce najwy¿szym
standardom opieki oko³oporodowej i zapewniaj¹ce
pe³en
komfort
pobytu
ma³ego pacjenta. Inkubatory
s¹ wyposa¿one w sondy do
temperatury, mo¿liwoœæ regulacji wysokoœci (z obu
stron) i czujniki wilgotnoœci.
Zespo³om lekarskim i pielêgniarskim opiekê nad maluszkami u³atwia du¿y ekran
oraz prosty w obs³udze wielofunkcyjny dotykowy wyœwietlacz. Inkubatory te zapewniaj¹ odpowiednie warunki termiczne wczeœniakom,
noworodkom i niemowlêtom.
Urz¹dzenia mo¿na stosowaæ
w salach porodowych, oddzia³ach po³o¿niczych, oddzia³ach neonatologicznych
oraz oddzia³ach intensywnej
terapii.
Wiele uwagi oddzia³ po³o¿niczo-ginekologiczny poœwiêca
paniom zmagaj¹cym siê z
chorob¹ nowotworow¹.
- Nasi specjaliœci uczestnicz¹ w konsyliach onkologicznych i pomagaj¹ paniom
przejœæ trudn¹ drogê prowadz¹c¹ od diagnozy do leczenia. Zapewniamy im
tak¿e opiekê pooperacyjn¹
w przyszpitalnej poradni ginekologii onkologicznej - dodaje Anna RzeŸniewska, kierownik oddzia³u.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
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Kolejne miliony złotych na rozwój
Nasza strefa jest najszybciej rozwijaj¹c¹ siê polsk¹ specjaln¹ stref¹ ekonomiczn¹.
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
goœci³a w charakterze partnera strategicznego na targach Smart means Poland
at Hannover Messe 2017.
Ponadto udzieli³a kolejnych
zezwoleñ na inwestycje w
prowadzonych przez siebie
podstrefach ekonomicznych.
Hannover Messe, to najwiêksze w Europie targi innowacyjnego
przemys³u,
przedsiêwziêcie dedykowane przedsiêbiorcom poszukuj¹cych i wdra¿aj¹cych najnowoczeœniejsze rozwi¹zania
technologiczne
w
przemyœle. W tym roku odby³a siê jubileuszowa, 70
edycja i Polska by³a goœciem
honorowym targów. By³o to
szczególne wyró¿nienie dla
naszego kraju, ale te¿ i
wyj¹tkowa okazja do tego
aby pokazaæ co najlepszego
i najciekawszego dzieje siê
w polskiej gospodarce.

Wybór K-SSSE, jako partnera strategicznego, nie by³a
przypadkowy. Nasza strefa
jest najszybciej rozwijaj¹c¹
siê polsk¹ specjaln¹ stref¹
ekonomiczn¹, zarówno pod
wzglêdem finansowym, jak i
terytorialnym.
- By³a to dla nas niew¹tpliwie wielka mo¿liwoœæ zaprezentowania zarówno oferty
naszej spó³ki, jak równie¿ innowacyjnych rozwi¹zañ, produktów, które powstaj¹ w
zak³adach funkcjonuj¹cych
na naszych terenach - t³umaczy Stanis³aw Iwan, wiceprezes zarz¹du K-SSSE Rola partnera strategicznego zobowi¹zywa³a i jestem
przekonany o tym, i¿ godnie
siê z tego zobowi¹zania wywi¹zaliœmy - doda³.
Na stoisku K-SSSE obecna
by³a zielonogórska firma
LUG Light Factory Sp. z o.o.
zajmuj¹ca siê produkcj¹ najnowoczeœniejszych

r e k l a m a

Miliony złotych na rozwój

Fot. K-SSSE

Partner strategiczny

na kreowanie rozwoju gospodarczego na terenie naszej dzia³alnoœci - wyjaœnia
prezes.

Na targach stoisko K-SSSE odwiedzili m.in. wicepremierzy polskiego rządu Mateusz Morawiecki (na zdjęciu) i Jarosław Gowin.

rozwi¹zaæ oœwietleniowych
m.in. dla przemys³u. Produkty marki LUG charakteryzuj¹
siê wysokimi parametrami
technicznymi, energooszczêdnoœci¹ i designem na
najwy¿szym œwiatowym poziomie. Wspólne stoisko cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych. W
tym gronie znaleŸli siê m.in.
wicepremierzy
polskiego
rz¹du Mateusz Morawiecki
i Jaros³aw Gowin. Ten
pierwszy w trakcie otwarcia
targów powiedzia³, ¿e polska
gospodarka jest bardzo
kreatywna i ma ogromny potencja³ pozytywnego zaskakiwania swoich partnerów.
Doda³ jednoczeœnie, ¿e nie
musimy siê wstydziæ globalnego rynku, a wiele polskich
firm to uznane marki w œwiecie.

- To nowa twarz polskiej
gospodarki, dlatego has³em
targów w Hanowerze by³o
Smart Means Poland. To my
mo¿emy dzisiaj programowaæ i projektowaæ gospodarkê 4.0, a to ¿e byliœmy
krajem partnerskim oznacza³o, ¿e polskie stoiska by³y
odwiedzane przez wszystkich wa¿niejszych goœci, którzy odwiedzili targi - stwierdzi³a z kolei Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju,
która równie¿ goœci³a na stoisku K-SSSE.

Kolejne zezwolenia

W tym roku spó³ka wyda³a
kolejnych 13 zezwoleñ opiewaj¹cych na sumê nak³adów
inwestycyjnych na ponad
862 mln z³otych, co powinno
pozwoli stworzyæ przynajmniej 600 miejsc pracy. Sie-

dem firm swoj¹ dzia³alnoœæ
umiejscowi lub to ju¿ uczyni³o, na terenie naszego województwa. Pozosta³e wybra³y podstrefy w województwie zachodniopomorskim i
wielkopolskim. Z tego grona
liderem inwestycyjnym jest
PDC Industrial Center 69 Sp.
z o.o., zajmuj¹ca siê œwiadczeniem us³ug logistycznomagazynowych. Spó³ka planuje wybudowaæ docelowo
ponad 75 tys. mkw. nowoczesnych hal magazynowych, w których magazynowane bêd¹ produkty na
rzecz
podmiotów
zewnêtrznych. Ca³a inwestycja
jest warta 150 mln z³otych, a
zatrudnienie ma znaleŸæ 120
osób. Firma wybra³a podstrefê zielonogórsk¹. W
pó³nocnym regionie województwa lubuskiego inwes-

tuj¹ kolejne trzy firmy. Dwie
w Kostrzynie i jedna w Drezdenku. Wartoœæ tych wszystkich inwestycji to 60 mln
z³otych i kilkadziesi¹t nowych miejsc pracy.
- Zanosi siê na to, ¿e w roku jubileuszu osi¹gniemy
œwietne wyniki, byæ mo¿e
nawet rekordowe, co oczywiœcie musi bardzo cieszyæ mówi Krzysztof Kielec, prezes K-SSSE. - Za nami kolejne rozszerzenie strefy, na
które czeka³y samorz¹dy i inwestorzy. Co wa¿ne, ze
wzglêdu na malej¹ce bezrobocie nasz kierunek dzia³añ
zmierza do podnoszenia jakoœci miejsc pracy. Kolejn¹
wa¿n¹ spraw¹ s¹ szykowane zmiany prawne, które
zwiêksz¹
kompetencje
dzia³ania takich spó³ek jak
nasza, a to z kolei pozwoli

Warto ponadto zwróciæ
uwagê, ¿e szereg firm od lat
dzia³aj¹cych w K-SSSE zaczyna mocno rozszerzaæ
swoj¹ dzia³alnoœæ poprzez
inwestowanie
naprawdê
du¿ych kwot. Znana wszystkim w kraju Amica S.A. we
Wronkach otrzyma³a zgodê
na zainwestowanie kolejnych
90 milionów z³otych i w ramach tych œrodków spó³ka
planuje zwiêkszyæ zdolnoœci
produkcyjne w sektorze produkcji sprzêtów grzejnych. I
to najnowoczeœniejszych w
œwiecie. Inwestycja przewiduje bowiem wprowadzenie
do oferty handlowej p³yt indukcyjnych wyposa¿onych,
poza standardowym pojemnoœciowym interfejsem sensorycznym
u¿ytkownika,
równie¿ w interfejs sterowania gestami d³oni. Jest to nowy, innowacyjny, nieprodukowany dotychczas wyrób.
Du¿e œrodki planuje przeznaczyæ BA GLASS POLAND sp. z o.o., bo prawie
137 milionów z³otych. Zak³ad
znajduj¹cy siê w Sierakowie
chce równie¿ zwiêkszyæ
zdolnoœci produkcyjne poprzez rozbudowê zak³adu
przy zastosowaniu rozwi¹zañ technologicznych
nie stosowanych dotychczas w Polsce. W efekcie
inwestycji bêd¹ produkowane opakowania szklane butelki. Z kolei GEDIA Poland
Sp. z o.o., która dzia³a w
Nowej Soli, planuje przeznaczyæ 100 milionów
z³otych na rozbudowê i modernizacjê centrum logist yc z n o - m a g a z y n o w e g o .
Spó³ka jest producentem
komponentów dla przemys³u motoryzacyjnego.
RB
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Inwestują w Gorzowie,
bo im i nam się to opłaca
Enka i Cordenka to dwie niemieckie firmy dzia³aj¹ce z powodzeniem od wielu lat w Gorzowie.
rynku. S¹ to oczywiœcie
osobne podmioty gospodarcze, a ich macierzyste
zak³ady i siedziby znajduj¹
siê w Obernburgu. Maj¹ nawet wspóln¹ przêdzalniê i
choæby z tego powodu trudno
wyprzeæ siê synergii - dodaje.
Enka, o czym wspomnieliœmy, zajmuje siê produkcj¹
w³ókien tekstylnych, a Cordenka technicznych. Te drugie w³ókna w formie kordu
maj¹ zastosowanie przede
wszystkim w produkcji ogumienia samochodowego. S¹
one stosunkowo drogie, dlatego wykorzystywane s¹
g³ównie w produkcji opon w
segmencie Premium. Odbiorcami kordu s¹ wszyscy
wiod¹cy producenci opon w
œwiecie.
I tu dochodzimy do struktury
funkcjonowania
obu
zak³adów w Gorzowie, gdzie
na razie prowadzony jest jeden z etapów produkcji. Jak
t³umaczy dyrektor Krzysztof
Bajer,
z
macierzystych
zak³adów przywo¿ony jest
surowiec czêœciowo przetworzony i w Gorzowie nastêpuje
mechaniczne uszlachetnianie
w³ókna, po czym produkt ju¿
wy¿ej przetworzony powraca
do Niemiec. Tam przechodzi
kolejne etapy produkcji i potem jest ju¿ przygotowany
pod sprzeda¿.
- Dlaczego produkcja nie
odbywa siê od pocz¹tku do
koñca na jednej linii? Mechaniczna obróbka w³ókna jest
najbardziej pracoch³onnym
etapem w produkcji i 20 lat temu uznano, ¿e skoro w Polsce mo¿na to czyniæ taniej
ni¿ w Niemczech, to czemu
nie zainwestowaæ u nas. Tak
poczyniono, co w pe³ni siê
sprawdzi³o - t³umaczy.
¯eby nie tworzyæ dwóch linii
produkcyjnych
Cordenka
przywioz³a swoje maszyny,
wstawi³a do hal i zleci³a Ence
obróbkê w³ókien technicznych, ka¿dorazowo dostarczaj¹c oczywiœcie równie¿
surowiec.

Fot. Archiwum

Przyk³ad tych firm pokazuje,
¿e wspó³dzia³aj¹c mo¿na
sporo wiêcej osi¹gn¹æ na
rynku globalnym. Co wa¿ne z
lokalnego punktu widzenia,
ich miêdzynarodowy rozwój
zaczyna przynosiæ wymierne
korzyœci dla gorzowskiej gospodarki.
- Jesteœmy w trakcie realizowania du¿ego projektu inwestycyjnego, dziêki któremu
przynajmniej podwoimy produkcjê w Gorzowie, a za tym
pójd¹ nowe miejsca pracy mówi Dawid Dimmich, kierownik projektu w Cordence.
Historia dzia³alnoœci tych
firm w naszym mieœcie jest
naprawdê ciekawa i warta
przypomnienia. Pierwsza
by³a Enka, która pojawi³a siê
w 1996 roku jeszcze jako Viscotex. Firma nale¿a³a do koncernu AkzoNobel i szefowie
porozumieli siê z ówczesnym
zarz¹dem ZWCH Stilon na
wynajêcie czêœci hal po pustoszej¹cym Zak³adzie PJ-I.
Ju¿ na pocz¹tku nastêpnego
roku rozpoczêto mechaniczn¹ obróbkê w³ókien wiskozowych tekstylnych, a po
trzech latach dosz³o do zakupu hal produkcyjnych o powierzchni prawie 37 tysiêcy
metrów kwadratowych. Do
dzisiaj roczna produkcja tych
w³ókien waha siê w granicach 4,5-6 tysiêcy, ale to nie
wszystko.
- W 2003 roku na rynku pojawi³ siê kryzys i ¿eby wykorzystaæ istniej¹cy potencja³
maszynowy oraz ludzki podjêliœmy wspó³pracê z firm¹
Cordenka
wspomina
Krzysztof Bajer, dyrektor gorzowskiej Enki. I zaraz opowiada ciekaw¹ historiê funkcjonowania
obu
firm,
maj¹cych wspólne korzenie,
gdy¿ wywodz¹ siê z koncernu AkzoNobel.
- Kiedy AkzoNobel zrezygnowa³ z dalszego posiadania
w swoich strukturach dywizji
tekstylnej, Enka i Cordenka
uzna³y, ¿e warto wspólnie
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ na

Enka i Cordenka to dwie niemieckie firmy, które działają od
wielu lat w Gorzowie.

- W ramach tej wspó³pracy
obecnie produkujemy 8 tysiêcy w³ókien technicznych.
Sumuj¹c, ca³a produkcja
przez nas wykonywana przekracza 12 tysiêcy w³ókien
rocznie, a tym samym nasze
wspólne mo¿liwoœci zosta³y
wyczerpane. W zale¿noœci
od koniunktury zatrudniamy
od 300 do 400 pracowników wyjaœnia dyrektor Enki.
Obie firmy na tyle siê mocno w ostatnich latach rozwinê³y, ¿e pojawi³a siê potrzeba poszerzenia produkcji
równie¿ w Gorzowie. Dlatego
Cordenka wykupi³a przed rokiem od Stilonu kolejne hale
w dawnym Zak³adzie PJ-I, a
tak¿e dzia³kê pod budowê
jeszcze jednej hali i rozpoczê³a realizacjê nowego
projektu inwestycyjnego. Jej
zakoñczenie planowane jest
na czerwiec przysz³ego roku.
- Nasze zasoby produkcyjne w Niemczech powoli siê
koñcz¹, a zainteresowanie

wyrobami stale siê zwiêksza kontynuuje kierownik projektu
Dawid Dimmich. - Przez kilka
lat trwa³y analizy, co robiæ dalej i ostatecznie zapad³a decyzja o podwojeniu produkcji.
W tym celu trzeba by³o zakupiæ dodatkow¹ liniê technologiczn¹
do
impregnacji
w³ókna, która zostanie zamontowana w Gorzowie. A
koszty takiej inwestycji s¹
ogromne. Nie wystarczy kupiæ jednej maszyny, lecz musi
to byæ ca³y zespó³ zespolonych ze sob¹ urz¹dzeñ. Dla
zobrazowania, jak to jest
potê¿ny obiekt podam, ¿e liczy on 80 metrów d³ugoœci,
30 metrów szerokoœci i ma
siedem kondygnacji wysokoœci. Dlatego trzeba bêdzie
wybudowaæ jeszcze dodatkowy budynek, ¿eby to wszystko zamontowaæ - precyzuje.
Takich instalacji nie kupuje
siê oczywiœcie w sklepie. W
Europie jest ich kilka. Jedna
do niedawna by³a na Ukrainie

i w³aœnie stamt¹d jest sprowadzana
do
Gorzowa.
Mo¿na by³oby pójœæ w drugim
kierunku i przenieœæ produkcjê na Ukrainê, ale - jak
zauwa¿a kierownik Dimmich
- wi¹za³oby siê to z przerwaniem wspó³pracy z Enk¹.
- Na to nikt nie chce siê zdecydowaæ, poniewa¿ synergia
pomiêdzy naszymi firmami
tak siê zakorzeni³a, ¿e zerwanie wiêzi gospodarczych
mog³oby okazaæ siê niekorzystne. Zbyt du¿o razem
osi¹gnêliœmy, wypracowaliœmy i zbudowaliœmy - podkreœla.
W ca³ej inwestycji jest
wa¿ne to, ¿e nast¹pi nie tylko
wzrost
iloœci
przerobu
w³ókien, ale nast¹pi poszerzenie procesu produkcyjnego o skrêcalniê i tkalniê. Po
przejœciu procesu impregnacji gotowy wyrób nie bêdzie
ju¿ trafia³ do g³ównej siedziby
w Niemczech a bezpoœrednio
do odbiorców.
Obaj panowie podkreœlaj¹
przy
tym
znakomit¹
wspó³pracê z miastem,
dok³adniej z Wydzia³em
Obs³ugi Inwestora i Biznesu.
- Niestety, ale przepisy wielokrotnie s¹ przeszkod¹ do
podejmowania i realizacji
szybkich decyzji - zwraca
uwagê dyrektor Krzysztof Bajer. - Na szczêœcie w gorzowskim magistracie szybko zapali³o siê dla nas zielone
œwiat³o. Nikt tu nie patrzy na
koñcowe terminy administracyjne, lecz s¹ czynione
dzia³ania, ¿eby do maksimum
je skracaæ. Ma³o tego, zosta³
nawet wyznaczony pracownik do wspó³pracy z nami,
który pomaga nam we
wszystkich sprawach urzêdowych - t³umaczy, a kierownik
Dimmich dodaje, ¿e bez tej
pomocy ca³a inwestycja
mog³aby nie dojœæ do skutku
lub nie zosta³aby zrealizowana w pe³ni.
- Nikt nie chcia³ z nas wywieraæ presji na miasto, ale
od pocz¹tku mówiliœmy, ¿e z

ró¿nych powodów inwestycja
jest oparta na bardzo precyzyjnym harmonogramie czasowym. Gdybyœmy przekroczyli pewne terminy niektóre
rzeczy mog³yby zostaæ zastopowane - przyznaje i od razu
wybiega w przysz³oœæ. Mówi,
¿e skoro w³aœciciele Cordenki
postanowili tak mocno zacz¹æ inwestowaæ w fabrykê w
Gorzowie, to przysz³oœciowo
nie nale¿y wykluczaæ kolejnych dzia³aæ zwiêkszaj¹cych
u nas kolejne zdolnoœci rozwojowe firmy. Dlaczego to
wszystko jest tak wa¿ne? Poniewa¿ ju¿ przynosz¹ sporo
gospodarczych korzyœci naszemu miastu.
- Pierwsz¹ korzyœci¹ jest
trwaj¹ca rewitalizacja czêœci
strefy przemys³owej przy ul.
Walczaka, gdzie kolejny budynek zostanie wyremontowany i zagospodarowany, powstanie te¿ nastêpny - kontynuuje dyrektor Krzysztof
Bajer. - Ale to nie wszystko.
Znacz¹ce zwiêkszenie produkcji, w sumie o kolejnych
10 tysiêcy ton rocznie, spowoduje powstanie przynajmniej 100 nowych miejsc pracy. Bêdzie zdecydowanie
wiêksze zu¿ycie mediów, na
czym skorzystaj¹ gorzowscy
producenci i dostawcy. Dziêki
tej inwestycji zwiêkszy siê
iloœæ us³ug spedycyjnych, budowlanych i innych. S³owem,
sporo gorzowskich mniejszych firm z ró¿nych ga³êzi
otrzyma szansê wspó³pracy koñczy, a kierownik Dimmich
zauwa¿a jeszcze, ¿e w budowanie
dobrego
klimatu
w³¹czy³ siê dodatkowo Stilon.
- To pokazuje, ¿e wspólnie
mo¿na naprawdê du¿o
osi¹gn¹æ.
Wzorcowa
wspó³praca z miastem i z prezesem Stilonu Jakubem Matyjaszczykiem
upraszcza
wiele spraw i wszyscy czyni¹
wszystko, ¿ebyœmy mogli
utrzymaæ siê w harmonogramie prac - koñczy kierownik
Dimmich.
ROBERT BOROWY

Inwestycje przy Dobrej, Walczaka i Łukasińskiego
Miasto przygotowuje siê do zbrojenia terenów inwestycyjnych.
W Gorzowie poprowadzone bêd¹ sieci wodoci¹gowe,
kanalizacja sanitarna i
deszczowa. Kosztem kwalifikowalnym bêd¹ tak¿e drogi
wewnêtrzne. Przedsiêwziêcia infrastrukturalne uzu-

pe³nione zostan¹ dzia³aniami w zakresie promocji.
Miasto przygotowuje dokumentacjê niezbêdn¹ do
z³o¿enia wniosku pod koniec
czerwca br. dla terenów zlokalizowanych przy ulicach

Dobrej, Walczaka, £ukasiñskiego. Zbrojenia terenów
odbywaæ siê bêdzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obsza-

ru Funkcjonalnego Gorzów
Wielkopolski. Œrodki przewidziane na ten cel to 4 mln
euro dotacji dla Gorzowa i
gmin MOF. Poziom dofinansowania wyniesie maksymalnie do 85%.

Z tych terenów inwestycyjnych
bêd¹
mogli
w
przysz³oœci
skorzystaæ
przedsiêbiorcy z sektora
MŒP. Program wy³¹cza firmy
du¿e oraz przeznaczenie terenów pod funkcjê mieszka-

niow¹ i handel. Pierwszych
efektów nale¿y siê spodziewaæ za 2 lata. W kolejnej turze sk³adane bêd¹ wnioski
na zbrojenie terenów przy ul.
Kasprzaka i Mironickiej.

ANNA KATARZYNA PLUST
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Nie dać się ogłupić i swoje rozsądnie robić
Na pocz¹tku 2017 roku wiele gorzowskich firm odnotowa³o lekki spadek koniunktury gospodarczej.
darczego Polski w roku
2017, bêdzie wynosi³ on
3,2% PKB i daje nam
czo³owe miejsce w grupie
najszybciej rozwijaj¹cych siê
unijnych gospodarek. Narodowy Bank Polski prognozy
wzrostu gospodarczego ma
jeszcze bardziej obiecuj¹ce,
bo na poziomie 3,6% PKB.
Kluczowym czynnikiem naszego wzrostu bêdzie jednak
wzrost inwestycji publicznych i prywatnych. A wiêc
musimy patrzeæ w co i ile inwestuje miasto, ile pieniêdzy
z UE wprowadza po przez
inwestycje na rynek i czy daje zarobiæ naszym gorzowskim przedsiêbiorcom.
Jak siê dowiadujemy z Ministerstwa Rozwoju, rok
2017
powinien
byæ
prze³omowy, poniewa¿ jest
to czwarty rok realizacji perspektywy finansowej na lata
2014-2020. Samorz¹dy s¹
g³ównie odpowiedzialne za
m¹dre i sprawne wydatkowanie tych œrodków. Musz¹
przyspieszyæ
inwestycje
wspó³finansowane z unijnego bud¿etu, bo po 2020 roku
mog¹ pozostaæ z niewykorzystanymi funduszami. Najwiêkszy impuls pobudzaj¹cy
lokalny rozwój daje aktywnoœæ inwestycyjna pañstwa i
samorz¹dów, a szczególnie
front inwestycji miejskich. Ta
aktywnoœæ
inwestycyjna
miasta Gorzowa Wlkp., jak
na razie, jest dosyæ s³aba. W
tym wszystkim najciekawsze, ¿e deficyt sektora finansów publicznych udaje siê
utrzymaæ na dobrym poziomie mimo wydatków 23 mld.
z³otych z bud¿etu na 500+,
na darmowe lekarstwa 75+ i
podwy¿szenie progu najni¿szych rent i emerytur. Wystarczy³o ograniczyæ z³odziejstwo importowe, nie
p³acenie akcyzy i wy³udzanie
VAT, a bud¿et nape³ni³ siê
pieniêdzmi. A¿ dziw bierze,
¿e tej kontrabandy w latach
poprzednich nie zauwa¿ano.
Ówczesny minister Sienkiewicz powiedzia³ prawdê, ¿e
pañstwo by³o teoretyczne.
Ciekawe jest jednak, komu
pozwalano miliardami nabijaæ kabzê? Orban odpowiedzia³ swoim przeciwnikom,
¿e rozwój Wêgier jest mo¿liwy tylko trzeba ukróciæ z³odziejstwo. U nas te¿.
Od po³owy maja b.r. z³oty
tryumfuje, dane z Polski s¹
dobre, a Agencja Moody,s
nie tylko, ¿e nie pogorszy³a
nam ratingu, a jakby na
przekór oponentom o dwa
oczka poprawi³a jego perspektywê.
Opozycja zamiast siê cieszyæ z dobrej koniunktury
Polski to jest w zak³opotaniu
bo mia³o byæ coraz gorzej, a
tu dynamika PKB wypad³a

Fot. Archiwum

Tylko czêœæ przedsiêbiorców mog³o pochwaliæ siê
dobrymi wynikami finansowym. Przedsiêbiorcy zaczêli
zadawaæ sobie pytanie, czy
to aby nie kolejna ods³ona
kryzysu uderzaj¹ca w gorzowski doœæ ubogi rynek.
Czy to tylko lekkie t¹pniêcie,
czy skutek trwa³ego os³abienia polskiej gospodarki?
Przypominamy sobie s³owa
wicepremiera Morawieckiego, ¿e ma byæ lepiej, ¿e repolonizujemy gospodarkê i
odkupujemy to co za bezcen
poprzednie rz¹dy sprzeda³y,
unaradawiamy kapita³ bankowy, modernizujemy t¹
resztkê przemys³u, która
jeszcze po reformie Balcerowicza-Sachsa pozosta³a, ruszamy z eksportem w œwiat,
idziemy na Chiny, a nawet
na pañstwa afrykañskie. Totalna opozycja wszystko krytykuje, UE próbuje nasze reformy ró¿nymi sposobami
blokowaæ, w Polsce podsycany jest silny opór wobec
zmian, stare uk³ady mocno
siê broni¹. Wydaje siê, ¿e
czeka nas znowu fiasko,
„stare” ma szansê powróciæ,
a my przedsiêbiorcy „pakujemy siê „ w jakiœ nowy kryzys?
Jako przedsiêbiorca szybko siêgam do prognoz UE,
do naszych statystyk i analiz,
a przede wszystkim ocen
kondycji polskiej gospodarki.
Muszê wiedzieæ czy nastawiaæ siê na wykorzystanie
szans rozwojowych, czy raczej zachowaæ ostro¿noœæ i
uruchomiæ w firmie strategiê
na przetrwanie w obliczu
kryzysu
zapowiadanego
przez oponentów zmian. Siêgam po europejskie analizy
gospodarcze, do raportu Instytutu Sobieskiego. Po literaturze europejskich prognoz dotycz¹cych przede
wszystkim Polski wygaszam
emocje
i
poczucie
zagro¿enia.
Najbardziej
uspokoi³a mnie i ucieszy³a
optymistyczna prognoza Komisji Europejskie, z której
wynika, ¿e polska gospodarka ma siê bardzo dobrze i
bêdzie jedn¹ z szeœciu najszybciej rozwijaj¹cych siê w
roku 2017. Szczególnie cieszy prognoza dla deficytu finansów publicznych, który
bêdzie siê kszta³towa³ w granicach 2,3-2,8 % PKB. Jest
to wa¿ne, bo œwiadczy o
bezpiecznym
poziomie
zad³u¿enia i mo¿liwoœciach
absorpcyjnych funduszy europejskich. Prognozy w kraju nie s¹ z³e to i w Gorzowie mo¿emy przygotowaæ
siê na wzrost koniunktury.
Jeszcze bardziej optymistycznie wygl¹daj¹ prognozy
Komisji Europejskiej w odniesieniu do wzrostu gospo-

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.).

rewelacyjnie, tj. ze wzrostem
4%. rok do roku w I kwartale.
Na rynkach finansowych panuje w Polsce optymizm,
Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie rozpoczê³a maj pozytywnym zaskoczeniem. W œwiat id¹ z
Polski do inwestorów dobre i
obiecuj¹ce na przysz³oœæ
sygna³y. Nawet nowy prezydent Francji zapowiedzia³ radykaln¹ interwencjê wobec
Polski, bo z Francji kapita³
zaczyna uciekaæ nad Wis³ê.
Rz¹d, po przez PGE, zdecydowa³ o wykupieniu polskich
spó³ek nale¿¹cych do francuskiego koncernu energetycznego. Ma to zagwarantowaæ bezpieczeñstwo dostaw
pr¹du w kraju. Ponadto Francuzi czêœæ dochodów transferowali do siebie - bêdzie
jeszcze
efekt
wzrostu
wp³ywów
do
polskiego
bud¿etu. Polska ENEA odkupi³a od francuskiej ENGIE
Elektrowniê Po³aniec - z tej
spó³ki Polska niewiele mia³a,
teraz podatki zasil¹ nasz
bud¿etu. Nie jest tajemnic¹,
¿e oddzia³y zagranicznych
spó³ek dzia³aj¹cych w Polsce
p³ac¹ znacznie mniej podatków ni¿ te podmioty maj¹ce
swoje centrale-matki w kraju.
Nic dziwnego, ¿e przy takiej
polityce gospodarczej nastawionej na repolonizacjê firm
za bezcen sprzedawanych
obcemu kapita³owi, obecny
bud¿et rz¹du ma siê dobrze.
Niewiele trzeba by³o doinwestowaæ porty w Szczecinie i Œwinoujœciu, które s¹
spó³kami z wiêkszoœciowym
udzia³em Skarbu Pañstwa,
by ich prze³adunki masy towarowej wzros³y ponad
10%., prze³adunek paliwa
wzrós³ o 123%, a rud ¿elaza
o 50%. Polscy przedsiêbiorcy z nadziej¹ oczekuj¹ dalszych dobrych
zmian zadaj¹c pytanie: czy
ta
tendencja
rozwoju

utrzyma siê d³u¿ej? Plan
Morawieckiego daje efekty.
Na pocz¹tku maja b.r. premier Beata Szyd³o bêd¹c w
Pekinie z gospodarcz¹ wizyt¹ zakomunikowa³a, ¿e
projekt polskiego Centralnego Portu Komunikacyjnego
jest dla rz¹du priorytetowy.
Wybudowanie tego Portu w
Polsce da nam ogromn¹
przewagê w kontaktach ze
œwiatem, ale przede wszystkim z Chinami na Jedwabnym Szlaku gdzie Polska
mo¿e byæ najwa¿niejszym
Portem prze³adunkowym na
ca³¹ Europê. W tych kontaktach z Chinami trzeba byæ
pierwszym. To jest powa¿na
konkurencja dla wielu oœrodków w Europie, a szczególnie dla Niemiec, Holandii czy
Francji. Tak jak Niemcy
po³o¿onym ruroci¹giem gazowym zablokowali port w
Œwinoujœciu i uniemo¿liwili
wp³ywanie najwiêkszych tankowców, tak i z Centralnym
Portem Transportowym nie
bêdzie ³atwo. Chiny na Polskê spogl¹daj¹ wyj¹tkowo
przychylnie i z nieukrywan¹
sympati¹, a to, jak znamy
mentalnoœæ
Chiñczyków,
mo¿e prze³o¿yæ siê na
przedsiêwziêcia obopólnych
korzyœci. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e z tego Centralnego Portu,
z Jedwabnego Szlaku w drodze na zachód Europy mamy Gorzów Wlkp., którego
w³adze ju¿ powinny zdefiniowaæ rodz¹ce siê szanse dla
miasta i myœleæ z wyprzedzeniem o przygotowaniu terenów pod odpowiedni¹ infrastrukturê, uzbrajaæ tereny
z myœl¹ o przysz³ej ofercie
pod bazy logistyczne i produkcyjne.
Wszystko co mog³o by
poprawiæ znacznie gospodarczy poziom Polski od
razu odbierane jest w Niemczech jako zagro¿enie.
Deutsche Wirtschafts Na-

chrichten alarmuje, ¿e Korytarz norweski zagra¿a interesom Niemiec. Je¿eli
polska zrealizuje projekt tego
gazowego korytarza z Norwegii to dla Gazpromu stanie
siê on powa¿nym konkurentem pod wzglêdem cen dla
Europy. Najbardziej niepokoi
Niemców terminal LNG w
Œwinoujœciu, bo za nim z
bardzo korzystn¹ ofert¹ gazu
dla Europy poprzez Polskê
stoj¹ USA. Gazeta niemiecka pisze, ¿e to jest niepokoj¹ce, bo polska chce zostaæ g³ównym wêz³em energetycznym Europy, g³ównym
hubem gazu ziemnego i tym
równoczeœnie zast¹piæ rosyjsko-niemieck¹ oœ energetyczn¹. Tak naprawdê w tym
sporze chodzi o to, czy w
przysz³oœci w Europie bêdzie
dominowa³ uk³ad niemieckorosyjski czy amerykañskopolski - ostrzega gazeta niemiecka i pisze dalej, ¿e nale¿y temu za wszelk¹ cenê
zapobiec. Rz¹d polski w tym
sporze ma bardzo trudn¹ sytuacjê, bo nie doœæ, ¿e Niemcy wykorzystuj¹ swoj¹ dominuj¹c¹ rolê w UE to jeszcze ujawnia siê wp³ywowe
proniemieckie lobby w Polsce. Mimo tych przeciwnoœci i ostrej reakcji Niemiec
Polska chce byæ g³ównym
hubem (wêz³em) energetycznym Europy, ma ku temu potencja³ kapita³owy.
Takie huby dzia³aj¹ w USA, a
kupowany w nich gaz jest kilkakrotnie tañszy, ni¿ importowany przez Polskê z Rosji
- podaje Instytut Sobieskiego
(2012). W USA huby przyczyni³y siê do liberalizacji
rynku gazu i znacznej obni¿ki cen. Przyk³adowo w
najwa¿niejszym hubie USA
(Henry Hub) cena gazu za 1
tyœ. metrów szeœciennych
wynosi³a 70 dolarów, Polska
w tym czasie p³aci³a Rosji
500 dolarów(2012).
Konflikt
energetyczny
trwa. Polska próbuje wybiæ
siê na energetyczn¹ niezale¿noœæ, bo w innym wypadku bêdziemy tylko peryferiami europejskiej gospodarki i zapleczem taniej
wykszta³conej si³y roboczej. Uzale¿nienie naszego
kraju od g³ównych gospodarek UE, a przede wszystkim
Niemiec i Francji, idzie nie
tylko po przez utrzymywanie
nierównego poziomu gospodarczego na niekorzyœæ Polski. Ta dominacja realizowana jest przez „dogmat” nieskrêpowanego
wolnego
globalnego rynku, gdzie
funkcje naszego pañstwa
sprowadzono do roli „stró¿a
nocnego”. W takiej sytuacji
s³absze pañstwa, do nich nale¿y Polska, bez prawa aktywnej i prorozwojowej roli

rz¹du zawsze bêd¹ w pozycji gorszej na europejskim
rynku zdominowanym przez
gospodarkê niemieck¹.
Kolejnym narzêdziem zapewniaj¹cym nam samodzielny rozwój jest posiadanie w³asnego pieni¹dza.
Komisja Europejska d¹¿y do
tego, aby Polska do 2025 roku przyjê³a euro - czy tego
chcemy czy nie - donosi
dziennik „Frankfurter Algemeine Zeitung”. „Posiadanie
w³asnej waluty amortyzuje
asymetryczne szoki fiskalne,
a w³aœciwie prowadzona polityka pieniê¿na przyspiesza
wzrost gospodarczy”- mówi
ekonomista dr Cezary Mech.
Aby strefa euro funkcjonowa³a prawid³owo Niemcy,
którzy s¹ g³ównymi beneficjentami jej istnienia, s¹ zainteresowane by wszystkie
27 pañstw posiada³y euro.
Nie patrzy siê na interesy
poszczególnych
pañstw,
tych wielkich nie obchodzi
bankructwo Grecji, które jest
wynikiem wprowadzenia euro w warunkach nierównoœci
poziomów gospodarczych,
przede wszystkim wobec
Niemiec. Grecji nale¿y siê
szczególnie przyjrzeæ, by
zrozumieæ o co z tym euro
chodzi. Podobn¹ sytuacjê
maj¹ W³ochy, Hiszpania czy
Portugalia. Nie bez przyczyny od euro „uciek³a” Wielka
Brytania, nie chce tego pieni¹dza Norwegia i Szwecja.
Jeszcze nie wiemy jak na
wprowadzeniu euro wyjdzie
Litwa, ale powa¿ne objawy
ju¿ siê pojawiaj¹. Jedynym
krajem, który na euro wychodzi najlepiej s¹ Niemcy. Euro
w postaci zysków ich zagranicznych filii sp³ywa do nich
ze wszystkich s³abszych
pañstw
UE.
Przyk³ad
in¿ynierii i cybernetyki ekonomicznej.
Ekonomiœci liberalni s¹ za
euro, bo im wszystko jedno
co stanie siê ze s³abszymi
pañstwami, nie patrz¹ w kategoriach ich interesów, a
widz¹ tylko globalny interes
UE. S¹ ekonomiœci, którzy
twierdz¹, ¿e Polska nie jest
przygotowana na przyjêcie
wspólnej europejskiej waluty
dopóki nie osi¹gnie dwóch
wskaŸników na poziomie
najsilniejszych gospodarek
UE, tj. w zarobkach naszych
obywateli i w poziomie gospodarczym, by na równi z silnymi konkurowaæ na wspólnym europejskim rynku. Tym
drugim ciê¿ko odmówiæ racji,
to jednak ta racja nie le¿y w
interesie tych najbogatszych.
A my? My w Gorzowie
Wlkp. mamy to rozumieæ,
nie daæ siê og³upiæ, na rêce
i dzia³ania polityków patrzeæ, swoje rozs¹dnie robiæ.
AUGUSTYN WIERNICKI

prosto z miasta
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Papież Jan Paweł II z wizytą w Gorzowie
2 czerwca 2017 roku mija 20 lat od pamiêtnej wizyty papie¿a Jana Paw³a II w Gorzowie.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

D³ugo nie by³o wiadomo,
czy Jan Pawe³ II w ogóle
przyjedzie na Ziemiê Lubusk¹. O wizytê papie¿a
mocno zabiega³y ró¿ne œrodowiska. No i siê uda³o.
Przygotowania do tego,
aby godnie przyj¹æ G³owê
Koœcio³a ruszy³y na kilka
miesiêcy przed wyznaczon¹
dat¹. Wa¿nym by³o wybranie
miejsca spotkania z wiernymi oraz jak logistycznie tê
wa¿n¹ wizytê rozegraæ. Decyzja o tym, ¿e szacowny
goœæ spotka siê z pielgrzymami w³aœnie przy koœciele
pw.
Pierwszych
Mêczenników Polski zapad³a
doœæ szybko. Koœció³ sta³ na
nowym, powstaj¹cym dopiero osiedlu. Dooko³a by³o wystarczaj¹co du¿o miejsca,
aby pomieœci³o siê nawet i
pó³ miliona p¹tników, bo na
tyle liczono. W efekcie przyjecha³o z ca³ego regionu
oko³o 400 tys. wiernych. I jak
do tej pory by³o to najwiêksze publiczne zgromadzenia, jakie odby³o siê w Gorzowie.
Doœæ szybko zapad³a te¿
decyzja, ¿e o³tarz papieski,
wzorowany na namiocie króla Jana III Sobieskiego spod
Wiednia zaprojektuje znany
gorzowski scenograf Micha³
Puklicz. Na kilka dni przed
wizyt¹ zaczê³y siê bardzo
szczegó³owe przygotowania.
Plac podzielono na sektory.
Zosta³y wyznaczone drogi
szybkiego ruchu. Wyznaczono punkty sanitarne. Na potrzeby parkingu dla autokarów zamkniêto Alejê Odrodzenia, dziœ Alejê Ksiêdza
Witolda Andrzejewskiego.
No i podano do wiadomoœci,
jak pielgrzymka bêdzie wygl¹daæ.
Mia³o
byæ
nabo¿eñstwo na placu, potem przejazd do Pa³acu Biskupiego i odlot do nastêpnego miejsca papieskiej pielgrzymki. Mia³o tak byæ.
Jan Pawe³ II przyby³
œmig³owcem asystowanym
przez piêæ innych o 17.40 na
l¹dowisko przy szpitalu wojewódzkim. Tu G³owê Koœcio³a
Katolickiego przywita³ ksi¹dz
biskup Adam Dyczkowski,
ordynariusz diecezji gorzowskiej, niegdyœ student kardyna³a Karola Wojty³y na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz najwy¿sze w³adze
œwieckie. Kawalkada samochodów ruszy³a do miejsca
nabo¿eñstwa. Schorowany
ju¿ wówczas doœæ mocno
papie¿ jak zwykle nie wybra³
najkrótszej i najwygodniejszej drogi do spotkania z
wiernymi. Zawsze otwarty na
drugiego cz³owieka, tak¿e i
tym razem poleci³, aby samochód objecha³ ca³y plac.
Potem wsparty na lasce
wszed³ na o³tarz. Wita³y go

To tu gromadzą się wierni z okazji różnych rocznic związanych z osobą Jana Pawła II.

okrzyki
wiernych.
Nabo¿eñstwo toczy³o siê
zgodnie z ustalonym rytmem. Ale Jan Pawe³ II nagle
przerwa³ jego tok. Popatrzy³
zamyœlony i uœmiechniêty na
zgromadzony t³um i wspomnia³, jak bywa³ na Ziemi Lubuskiej, jak p³ywa³ po rzekach. Zapamiêta³ te ziemiê
jak zwyczajnie piêkna.
Odczyta³ te¿ homiliê, w której akcentowa³ koniecznoœæ
¿ycia w prawdziwe. Po zakoñczeniu homilii Papie¿ poœwiêci³ dziewiêæ dzwonów po trzy z parafii w Nowogrodzie Bobrzañskim, parafii
NMP Królowej Polski z Gorzowa i równie¿ gorzowskiej
parafii Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa. Poœwiêci³ te¿
figury Matki Boskiej Fatimskiej dla parafii Pierwszych
Mêczenników Polski z Gorzowa i parafii z W³ynkowa
oraz tablice pami¹tkowe dla
Centrum Pomocy BliŸniemu
w Gorzowie i szko³y w
P³awie, a tak¿e kamieñ
wêgielny pod budowê koœcio³a dla parafii Œw. Brata
Alberta w Zielonej Górze i
sztandar “Solidarnoœci” sulêciñskiego Ursusa.
Ojciec Œwiêty dosta³ 47 darów, w tym od wojewody gorzowskiego obraz Eugeniusza Repczyñskiego “Belka
nadziei”, od prezydenta Gorzowa kielich mszalny z herbami Gorzowa i Watykanu, a
od seminarium duchownego
w Parady¿u ewangeliarz.
Program papieskiej pielgrzymki zak³ada³, ¿e Jan Pawe³ II po nabo¿eñstwie mia³
przejechaæ do Pa³acu Biskupów Lubuskich przy ul. 30
Stycznia. Ale Jan Pawe³ II
nie by³by sob¹, gdyby czegoœ nie zmieni³. Otó¿ pojecha³ do katedry.
Co prawda, komitet organizacyjny zak³ada³ tak¹ mo¿li-

woœæ, ale z Watykanu p³yn¹³
jednoznaczny przekaz - nie
ma szans na takie odwiedziny. Za ma³o czasu, za du¿o
obowi¹zków. Jednak tymi
s³owami jakoœ nie przejmowa³ siê za bardzo ówczesny
proboszcz katedry, œp.
ksi¹dz kanonik Stanis³aw
Garncarz. - Jakoœ by³em
mocno przekonany, ¿e Ojciec Œwiêty zechce nawiedziæ nasze progi - mówi³ po
wizycie. I jak siê okaza³o,
mia³ racje.
Jan Pawe³ II przyjecha³ do
katedry na krótk¹ modlitwê
przy grobie swego przyjaciela, ksiêdza biskupa Wilhelma
Pluty, który jest pochowany
w przedsionku katedry.
Ksi¹dz Stanis³aw Garncarz
wita³ G³owê Koœcio³a w
g³ównym wejœciu do œwi¹tyni. Papie¿owi towarzyszyli
wysocy urzêdnicy watykañscy, w tym kardyna³ Angelo
Sodano, jedna z najbardziej
wówczas wp³ywowych osobistoœci koœcielnego œwiata.
Modlitwa trwa³ krótk¹
chwilê. Jan Pawe³ II odjecha³
w kierunku Pa³acu Biskupiego, a ksiêdzu Garncarzowi
pozosta³ album z wizyty - do
koñca ¿ycia by³a to najcenniejsza pami¹tka kanonika
Stanis³awa Garncarza.
Gorzowianie ustawili siê
wzd³u¿ drogi przejazdu z placu papieskiego do pa³acyku
biskupów gorzowskich przy
ul. 30 Stycznia. - No i widzieliœmy, jak papie¿ wysiada z
auta, zamienia s³owo z kimœ
obok, trwa³o to na tyle d³ugo,
¿e by³am wzruszona, ¿e tak
blisko mnie stoi papie¿ wspomina gorzowska artystka Magdalena Æwiertnia,
która specjalnie czeka³a na
Jana Paw³a II w³aœnie przy
pa³acu.
Po wizycie Jana Paw³a II,
oprócz duchowych i praso-

wych œladów, pozosta³o
tak¿e sporo materialnych.
Pierwszym by³ o³tarz, a
w³aœciwie baldachim nad
nim. Trafi³ w koñcu do Santoka i jest jedn¹ z najwa¿niejszych obiektów na nadwarciañskim bulwarze. Dwa lata
po wizycie Papie¿a w Gorzowie plac, na którym siê modli³ wraz z 400 tys. pielgrzymów nazwany zosta³ jego imieniem. A w miejscu
papieskiego o³tarza stan¹³
pomnik G³owy Koœcio³a autorstwa krakowskiego prof.
Czes³awa DŸwigaja. Postaæ
papie¿a stoi z uniesion¹ rêk¹
na tle krzy¿a.
Do placu co roku id¹ symboliczne Bia³e Procesje, tam
te¿ gromadz¹ siê wierni z
okazji
ró¿nych
rocznic
zwi¹zanych z osob¹ Jana
Paw³a II.
Wœród bardzo wa¿nych œladów jest tak¿e i ten, ¿e Jan
Pawe³ II zosta³ Honorowym
Obywatelem
Gorzowa,
pierwszym w powojennych
dziejach miasta.
Choæ Jan Pawe³ II na Ziemi
Lubuskiej zagoœci³ tylko raz,
to jednak jako biskup a potem kardyna³ Karol Wojty³a
bywa³ tu, a tak¿e mia³ i inne
zwi¹zki z tymi ziemiami i ludŸmi.
Wœród ciekawych œladów
jest i taki, ¿e Karol Wojty³a
zosta³ w tym samym dniu
biskupem krakowskim, co
Wilhelm Pluta biskupem gorzowskim. By³o to latem
1958 r. Ten pierwszy, ju¿ jako papie¿, tak wspomina³ te
chwile w liœcie kierowanym
na rêce Wilhelma Pluty:
„Nigdy nie mog³o siê to zdarzyæ Czcigodny Bracie, byœmy zapomnieli o owym
wspania³ym dniu 4 lipca, w
którym przed dwudziestu piêciu laty zostaliœmy obaj
w³¹czeni do Grona Apos-

to³ów i równoczeœnie przeznaczeni do ró¿norakiej
pos³ugi biskupiej wœród duchowieñstwa i wiernego ludu
Ojczyzny Naszej” pisa³ Papie¿ w liœcie z okazji jego 25lecia pos³ugi biskupiej w Gorzowie.
Obaj biskupi potem spotykali siê podczas obrad plenarnych Episkopatu Polski,
³¹czy³o ich zami³owanie do
dyskusji. Bo jak wspominaj¹
ci, co obu duchownych znali,
dogadywali siê znakomicie.
Obaj intelektualiœci, erudyci
z otwartymi g³owami. By³ to
podatny grunt, na której wyros³o zrozumienie i sympatia.
Ju¿ jako kardyna³ i ordynariusz krakowski, ksi¹dz Karol
Wojty³a zagoœci³ w Gorzowie
6 listopada 1966 r. Wówczas, tego pamiêtnego roku
w Gorzowie koñczy³y siê obchody Milenium Chrztu Polski. Gospodarz, ksi¹dz Wilhelm Pluta szczególnie
ciep³o wita³ w³aœnie ksiêdza
Karola Wojty³ê. Mówi³ miêdzy innymi, ¿e w³aœnie
gor¹co wita szczególnego
przyjaciela tej ziemi, diecezji
gorzowskiej. A skromny kardyna³ s³ucha³ tego z uœmiechem na twarzy, który za jakiœ czas mia³ poznaæ ca³y
œwiat.
Do kolejnej wizyty lubianego krakowskiego ordynariusza w Gorzowie dosz³o w
dniach 23-24 czerwca 1971
roku, podczas Konferencji
Plenarnej Episkopatu Polski.
I podczas tej szalenie pracowitej wizyty biskupi gorzowski i krakowski zd¹¿yli sobie
uci¹æ doœæ d³ug¹ rozmowê o
problemach wspó³czesnego
Koœcio³a.
Rok i trzy miesi¹ce póŸniej,
27 wrzeœnia 1972 r. ksi¹dz
kardyna³ Karol Wojty³a koncelebrowa³ mszê œw. w kaplicy pa³acu biskupiego przy ul.
30 Stycznia.
Natomiast 26 grudni 1973
r. ksi¹dz kardyna³ bra³ udzia³
w œwiêceniach biskupich
ksi¹dz Paw³a Sochy, wieloletniego sufragana naszej
diecezji. I choæ sakrê biskupi¹ udziela³ mu ksi¹dz kardyna³ Stefan Wyszyñski, to
metropolita
krakowski
wyg³asza³ specjaln¹ homiliê.
By³o to g³êboko religijne, teologiczne
kazanie
bez
w¹tków pobocznych, czy
modnych w tamtych czasach
nawi¹zañ do polityki.
Tak¿e nastêpca biskupa
Pluty, ksi¹dz biskup Adam
Dyczkowski spotka³ w doœæ
niekonwencjonalnych okolicznoœciach przysz³ego papie¿a. A by³o to tak. Ksi¹dz
Adam Dyczkowski by³ wówczas studentem Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Przyszed³em na œniadanie

trochê póŸniej ni¿ zwykle. I w
refektarzu naszego domu
akademickiego spotka³em
tylko jednego, nieznanego
mi wczeœniej ksiêdza. Siadaj¹c obok niego, przedstawi³em siê. W odpowiedzi
us³ysza³em: Karol Wojty³a.
Wtedy to nazwisko nic mi nie
mówi³o, a ¿e wygl¹da³ bardzo m³odo, wiêc skwitowa³em to s³owami: - Bardzo
mi³o mi poznaæ. W trakcie
rozmowy zapyta³ mnie, z jakiej diecezji przyby³em i na
jaki wydzia³. Z kolei ja doszed³em do g³osu - A kolega
na jakim wydziale? W jego
oczach dostrzeg³em pewne
zaskoczenie. Kiedy jednak
zauwa¿y³, ¿e pytam zupe³nie
bona fide (w dobrej wierze),
odpowiedzia³, ¿e jest na wydziale filozoficznym. - A na
którym roku? - docieka³em.
Rozeœmia³ siê szczerze rozbawiony. - Ja ju¿ dawno skoñczy³em studia - odpar³. Kilka godzin póŸniej szed³em
g³ównym korytarzem gmachu uniwersyteckiego z koleg¹, ksiêdzem Tadeuszem
Styczniem. Przed nami zauwa¿y³em mojego porannego rozmówcê. Tadzio Styczeñ na jego widok tr¹ci³
mnie w ramiê - Patrz, to mój
profesor, biskup Wojty³a!
Musia³em mieæ w tym momencie wyj¹tkowo g³upi¹
minê,
ale
Biskup
uœmiechn¹³ siê do mnie
¿yczliwie.
Z ksiêdzem Wojty³¹, wybitnym filozofem, spotykali siê
tak¿e na KUL-u inni gorzowianie, którzy tam studiowali i te¿ wspominaj¹ niezwyk³¹
dobroæ
oraz
m¹droœæ Ojca Œwiêtego.
Ponadto Karol Wojty³a
p³ywa³ po lubuskich rzekach. Obecnie w Zb¹szyniu
stoi jego pomnik, doœæ niekonwencjonalny. Bo Jan Pawe³ II przedstawiony jest na
nim w kajaku, nie w hieratycznej pozie G³owy Koœcio³a, jak ma to miejsce w
setkach miast, miasteczek i
wsi polskich, tak¿e i w Gorzowie i to w dwóch
ods³onach, bo na placu Papieskim oraz obok koœcio³a
przy ul. ¯eromskiego.
Gorzowianie jeŸdzili na jego pielgrzymki w Polsce, bywali w Watykanie. Tam zaszczytu zaœpiewania dla papie¿a
dost¹pi³
chór
Cantabile pod kierunkiem
Jadwigi Kos, a by³y proboszcz gorzowskiej katedry,
ksi¹dz Zbigniew Samociak
dost¹pi³ zaszczytu osobistej
rozmowy z Ojcem œwiêtym,
o czym do dziœ pamiêta.
Tak¿e gorzowianie jechali
t³umnie na pogrzeb do Watykanu i stale tam pielgrzymuj¹.
RENATA OCHWAT
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Czy nauka płynąca z
miejskiej władzy po

Z Henrykiem Maciejem WoŸniakiem, przewodnicz¹cym zarz¹du Lubuskiej Organizacji Pracodawców ora
bran¿y do bie¿¹cej i bezpoœredniej wspó³pracy. Rozwój
gospodarczy wymaga dobrej
infrastruktury drogowej, dlatego zabiegamy o budowê porz¹dnego mostu przez Odrê
wraz z obwodnic¹ Kostrzyna.
W³aœnie tematom drogowym
by³o poœwiêcone niedawne
spotkanie zarz¹du LOP z nowym dyrektorem GDDKiA.
Czynimy starania o równomierny rozwój ca³ego województwa, choæby dlatego
zwróciliœmy siê do marsza³ka
województwa z wnioskiem o
ponowne przeanalizowanie
decyzji o skierowaniu œrodków, ok. 20 mln. z³. na sfinansowanie infrastruktury parków
przemys³owych tylko w jedno
miejsce - na po³udnie województwa. Uwa¿amy, ¿e to jest
decyzja nieodpowiedzialna i
stronnicza! Oczekujemy od
zarz¹du województwa i sejmiku rozwagi przy tego typu decyzjach podejmowanych przez
instytucje samorz¹du województwa. Nie mo¿e bowiem
byæ zgody na to by ca³a pula z
funduszy UE na lata 20142020 by³a przeznaczona tylko
na jeden park przemys³owy,
zamiast sprawiedliwie i uczciwie wesprzeæ rozwój gospodarczy równie¿ w innych rejonach, które tak¿e pozytywnie
przesz³y procedurê weryfikacji. Chodzi o rejon Miêdzyrzecza-Skwierzyny-Trzciela
a
tak¿e Babimostu- Zb¹szynkaKargowej.
- Jakie jeszcze korzyœci¹
czerpi¹ przedsiêbiorcy z
przynale¿noœci do organizacji?
- Jest ich sporo, ale wszystkie zmierzaj¹ do rozbudowy
wspó³pracy na ka¿dym mo¿liwym szczeblu i polu. Choæby
budowania
partnerskich,
dobrych relacji z organami pañstwowymi. Warto wspomnieæ
o takich organach jak Pañstwowa Inspekcja Pracy,
Urz¹d Skarbowy, Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych czy
Urz¹d Dozoru Technicznego.
Organizowanie ró¿nych spotkañ seminaryjnych pomaga
wyjaœniæ wiele kwestii formalnych, niejasnoœci stale zmieniaj¹cych siê obowi¹zków
prawnych, a przecie¿ to jest
bardzo wa¿ne dla ka¿dej firmy, u³atwia prowadzenie
dzia³alnoœci. Nie jesteœmy natomiast organizacj¹ gwarantuj¹c¹ wymierne korzyœci skie-

rowane wprost do konkretnych
przedsiêbiorców. Oczywiœcie
mo¿emy i czynimy to, pomagaæ w nawi¹zywaniu kontaktów pomiêdzy podmiotami
ró¿nych bran¿ celem podejmowania przez nie wspó³pracy. Dla nas samo cz³onkostwo
jest ju¿ dobr¹ rekomendacj¹,
a do tego przecie¿ znamy siê
czêsto dobrze i polecamy siebie nawzajem. Jesteœmy przede wszystkim reprezentacj¹
interesu dla ca³ego œrodowiska. Ci, którzy to rozumiej¹ s¹
u nas, bo wiedz¹, ¿e jak
bêdziemy trzymaæ siê razem,
to ³atwiej i skuteczniej bêdzie
mo¿na dzia³aæ na rynku. Stara
rzymska zasada ,,divide et impera’’ mówi o dzieleniu ludzi,
którymi przez to ³atwiej jest
rz¹dziæ. Je¿eli chcesz tego
unikn¹æ musisz siê zorganizowaæ, ¿eby byæ razem, a przez
to silniejszym, a tak¿e bardziej
szanowanym partnerem dla
innych.
- Z jakimi najwiêkszymi
problemami borykaj¹ siê
pracodawcy?
- Jest ich wiele, ale jeden ma
du¿e znaczenie i szybko narasta, przynajmniej od roku.
Mam na myœli rynek pracy.
Niestety, zasoby ludzkie wyczerpuj¹ siê w szybkim tempie, a ju¿ prawdziwym k³opotem jest brak dobrych pracowników. Rynek pracy sta³ siê
rynkiem pracownika. Trzeba to
oczywiœcie uszanowaæ, taki
mamy potencja³ demograficzny, od wielu lat jest du¿a emigracja zarobkowa m³odych,
ale jest to ogromny problem
maj¹cy realny wp³yw na rozwój
gospodarczy
kraju.
Móg³by byæ on o wiele szybszy, gdyby nie te k³opoty. Dotycz¹ one ca³ego kraju, przy
czym w naszej czêœci s¹
szczególnie widoczne ze
wzglêdu na bliskoœæ zachodniej granicy. Sytuacjê ratuje
nap³yw r¹k do pracy z Ukrainy,
ale to wymaga uelastycznienia
prawodawstwa. Sygnalizowaliœmy to pani premier Beacie
Szyd³o oraz pani minister
El¿biecie Rafalskiej.
- Rozumiem, ¿e wielu
mieszkañców Gorzowa i regionu woli pracowaæ na zachód od Odry?
- Oczywiœcie i tak jest od lat.
Kiedy 21 grudnia 2007 r. szlabany graniczne na Odrze i Nysie zosta³y zdemontowane,
nasi mieszkañcy niemal od ra-

zu zaczêli wyje¿d¿aæ za
prac¹. Pamiêtam, jak kiedyœ
sam zachêca³em m³odzie¿
ucz¹c¹ siê w szko³ach podstawowych do nauki jêzyków obcych. Dzisiaj wiêkszoœæ z nich
pokoñczy³a ju¿ studia albo
uzyska³a dobre zawody i
siedz¹ na Zachodzie. To s¹
m³odzi ludzie, czêsto bez zobowi¹zañ rodzinnych w tym
sensie, ¿e s¹ stanu wolnego i
nie s¹ przez to zakorzenieni w
kraju. A przecie¿ wiadomo jaki
wci¹¿ dystans dzieli zarobki w
bogatych krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Niestety,
wyczerpywanie siê zasobów
ludzkich dalej bêdzie szybsze
w naszym regionie ni¿ na
wschodzie kraju.
- To dlaczego pracodawcy
narzekaj¹, kiedy roœnie praca minimalna, skoro i tak ta
p³aca w Polsce jest bardzo
niska w stosunku do reszty
Europy?
- Myœlê, ¿e ta opinia jest ju¿
bardziej historyczna ni¿ dotyczy teraŸniejszoœci. Owszem,
przez wiele lat istnia³a silna
obrona przed podnoszeniem
p³acy minimalnej ze wzglêdu
na chêæ utrzymania konkurencyjnoœci produkcji. Obecnie
wielu pracodawców zmieni³o
postrzeganie tego problemu,
g³ównie pod wp³ywem sytuacji
rynkowej. Dzisiaj trzeba
g³êbiej siêgaæ do kieszeni i
jest to trend, którego w najbli¿szych latach nie da siê ju¿
odwróciæ. P³ace bêd¹ ros³y,
natomiast przedsiêbiorcy doskonale wiedz¹, ¿e walka o
utrzymanie konkurencyjnoœci
musi zostaæ przerzucona na
inne czynniki budowania konkurencyjnoœci, choæby coraz
wy¿sz¹ jakoœæ produkcji i wydajnoœæ pracy oraz lepsz¹ organizacjê pracy.
- Wspomnia³ pan o
rosn¹cym braku r¹k do pracy na gorzowskim rynku, ale
jak on w rzeczywistoœci wygl¹da pod wzglêdem struktury pracowniczej?
- Na pewno spustoszenie w
zasobach wykwalifikowanej
kadry pracowniczej spowodowa³a niefortunna „reforma
szkolnictwa” z lat 90-tych. Katastrof¹ okaza³o siê odejœcie
od kszta³cenia technicznego
na rzecz ogólnego, nie
daj¹cego zawodu. Powracaj¹c
na lokalny rynek, trzeba zwróciæ uwagê, ¿e g³ównymi graczami s¹ tu du¿e zak³ady pro-

Fot. Archiwum

- Czy lubuscy pracodawcy
potrafi¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ, czy tylko konkuruj¹
w swoich bran¿ach na rynku?
- Na tak postawione pytanie
musi paœæ odpowiedŸ dwojakiego
rodzaju.
Potrafi¹
wspó³pracowaæ, ale naturalnym jest, ¿e musz¹ równie¿
konkurowaæ, bo to jest cecha
gospodarki wolnorynkowej.
Oczywiœcie musimy tu powiedzieæ jasno, ¿e je¿eli ktoœ nie
jest zdolny do podejmowania
w
okreœlonych
ramach
wspó³pracy, a skupia siê tylko
na konkurowaniu, wczeœniej
czy póŸniej Ÿle takie podejœcie
siê dla niego koñczy. Nawet
najwiêksze rekiny biznesu
mog¹ po³ykaæ mniejsze rybki,
ale do czasu. Bez budowania
wokó³ siebie pozytywnych relacji
naprawdê
trudno
osi¹gn¹æ trwa³y sukces.
- Na czym polega budowa
takich relacji?
- Na dobieraniu biznesowych
partnerów do tworzenia wiêkszych zdolnoœci gospodarczych dla osi¹gniêcia okreœlonych celów. Bywaj¹ sytuacje,
¿e trzeba zwiêkszyæ potencja³,
w³asne mo¿liwoœci, ¿eby zrealizowaæ konkretne zadanie.
Ktoœ kto tego nie rozumie, a
jedynie wszystkich traktuje jako konkurentów, pewnych granic nie przekroczy. Jak z tym
wspomnianym rekinem mo¿na po³ykaæ, ale te¿ mo¿na
siê zad³awiæ.
- Czym w³aœciwie zajmuje
siê Lubuska Organizacja
Pracodawców?
- Nasza organizacja ma charakter lobbingowy. Skupia pracodawców po to, ¿eby po wypracowaniu stanowisk, opinii
istotnych dla naszego œrodowiska w wa¿nych sprawach
publicznych kierowaæ je do organów w³adz ró¿nych szczebli. Zarówno rz¹dowych, jak i
samorz¹dowych. A ¿e wiele
kwestii dotyczy równie¿ pracowników, to i wa¿nym partnerem s¹ dla nas zwi¹zki zawodowe. Jest jeszcze trzeci obszar dzia³ania polegaj¹cy na
wspieraniu przedsiêbiorców,
poprzez organizowanie szkoleñ, seminariów i tworzeniu
ró¿nych form wspó³pracy.
- Mo¿e pan podaæ konkretne przyk³ady dzia³alnoœci
LOP w ostatnim okresie?
- Zorganizowaliœmy klaster
metalowy skupiaj¹cy firmy tej

H.M. Woźniak: Trzeba przestać myśleć sentymentalnie, należy zaczą

dukcyjne, skupione m.in. w
podstrefie ekonomicznej. One
potrzebuj¹ wyspecjalizowanych pracowników a nie takich, których musz¹ dopiero
przyuczaæ. Kursy zawodowe
nie
zast¹pi¹
rzetelnego
kszta³cenia, to jest dzia³anie
zastêpcze. I niestety, zawalenie siê tej tradycyjnej struktury
kszta³cenia spowodowa³o, ¿e
wczeœniejsze zasoby rynku
pracy zosta³y w du¿ym stopniu
wyczerpane i nie zosta³y uzupe³nione
wobec
ma³ego
dop³ywu m³odzie¿y do szkó³
zawodowych, w tym tak¿e
wy¿szych. Na to na³o¿y³o siê i
to, ¿e z Gorzowa mnóstwo
zdolnych ludzi wyjecha³o.
S³aboœæ kszta³cenia przek³ada
siê na potencja³ gospodarczy,
w tej pracodawcy zaczynaj¹
szukaæ do pracy… kogokolwiek. Dla przyk³adu, w zarz¹dzonej przeze mnie firmie
ostatnio musia³em wprowadziæ nowe stanowiska pracy,
¿eby móc przyjmowaæ do pracy osoby bez potrzebnych
kwalifikacji. Kiedyœ najni¿szymi stanowiskami byli zbrojarz i
betoniarz. Teraz jest te¿ pomocnik zbrojarza i betoniarza.
Jedynymi atutami s¹ chêæ do
pracy i uczenia siê. Musimy
odbudowaæ kszta³cenie zawo-

dowe, musimy stale kreowaæ
szacunek dla zawodu, jego
u¿ytecznoœci. Bez tego nie
bêdzie oczekiwanego przez
wszystkich tempa rozwoju polskiej gospodarki i wzrostu zamo¿noœci Polaków. Nas po
prostu nie staæ na dalsze
kszta³cenie t³umów magistrów
marketingu, socjologii, administracji oraz absolwentów
„ogólniaków”, dla których nie
ma pracy po ukoñczeniu
szko³y, których trzeba dopiero
przyuczaæ do zawodu trwoni¹c czas i pieni¹dze. Rozmawialiœmy o tych problemach równie¿ z Lubuskim Kuratorem Oœwiaty. Mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e nast¹pi³
ju¿ prze³om w rozumieniu tego problemu, ale tempo zmian
jest zupe³nie niewystarczaj¹ce.
- Czy w tej sytuacji zwlekanie z budow¹ Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu
nie dzia³a na szkodê lokalnego rynku?
- Ta kwestia martwi ca³e œrodowisko gospodarcze, tematyka ta by³a nawet przedmiotem
jednego ze spotkañ zarz¹du
naszej organizacji z wiceprezydentem miasta. Na pewno
cieszy to, ¿e zachodz¹ pewne
zmiany systemowe w zakresie

prosto z miasta
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z dawnych błędów
oszła w las?

az by³ym prezydentem Gorzowa, rozmawia Robert Borowy

ąć myśleć perspektywicznie w interesie naszych dzieci i wnuków.

kszta³cenia zawodowego. Administracja rz¹dowa ma pewne koncepcje, które nawet pozytywnie opiniowaliœmy. Gorzej z tym wielkim gorzowskim
projektem na bazie dawnego
szpitala miejskiego. My nie
mamy zreszt¹ do niego przekonania. Dla mnie to raczej
kolos na glinianych nogach nie racjonalna i przemyœlana
koncepcja przysz³oœciowa. To
bardziej chaotyczna marketingowo wydmuszka. Powiem
wprost - w œrodowisku pracodawców mocno pow¹tpiewa
siê w sens tego pomys³u. Wiele wskazuje na to, ¿e miasto
da³o siê, mówi¹c kolokwialnie,
wkrêciæ - pod warunkiem zagospodarowania na cele edukacyjne - w przejêcie obiektów, których województwo nie
potrafi³o zagospodarowaæ. Lepiej by³o nie pakowaæ siê w
coœ, co bêdzie teraz kosztowa³o nas kilkadziesi¹t milionów. O wiele korzystniejszym
rozwi¹zaniem by³oby zainwestowanie tych pieniêdzy w modernizacjê istniej¹cych szkó³
zawodowych, które przecie¿
nie s¹ obci¹¿one tak jak 30 lat
temu, a przede wszystkim w
doposa¿yæ w nowoczesne
maszyny i urz¹dzenia Centrum Kszta³cenia Zawodowe-

go. Centrum jest dzisiaj niewykorzystane, a przecie¿ jego
potencja³ jest ogromny. Powinno posiadaæ nawet zdolnoœci
produkcyjne,
¿eby
móc
kszta³ciæ zawodowców, kooperuj¹c w pewnym zakresie z
przemys³em. Czy mamy siê
godziæ na to, ¿e teraz wielkie
miliony zamiast na automaty i
roboty pójd¹ w mury na Warszawskiej, a potem bêdziemy
zastanawiali siê, co zrobiæ z
opuszczonymi budynkami po
tam przenoszonych szko³ach?
Czy nauka z dawnych b³êdów
miejskiej w³adzy posz³a w las?
Czy smutny los dawnego internatu Gastronomika i wielu
innych budynków „porzuconych” przez Ratusz nie jest
wystarczaj¹c¹ przestrog¹ dla
nieprzemyœlanych decyzji?
- Czy w Gorzowie jest
dobry klimat do prowadzenia biznesu? Jestem ciekaw
odpowiedzi, bo pan ma
wyj¹tkowe doœwiadczenie,
przecie¿ nie tylko jako szef
pracodawców, ale i wczeœniej jako prezydent miasta.
- Jak wszêdzie. O dobrym
klimacie mówi siê wówczas,
kiedy w³adza ws³uchuje siê w
g³os przedsiêbiorców. W naszym mieœcie ró¿nie z tym bywa. W naszej organizacji ma-

my taki zwyczaj, ¿e po
ka¿dym posiedzeniu zarz¹du
przelewamy swoje uwagi i opinie na papier, które nastêpnie
przekazujemy szefom instytucji, których goœciliœmy. Pamiêtam, ¿e wys³aliœmy nasze
propozycje zmierzaj¹ce do pobudzenia rozwoju gospodarczego w Gorzowie, wskazuj¹c
choæby na potrzebê pilnego
przygotowania du¿ych terenów inwestycyjnych. Chodzi o
„drugie przemys³owe p³uco
miasta” - now¹ podstrefê KSSSE na Ma³yszynie. W jednozdaniowej odpowiedzi, bardzo grzecznej zreszt¹, prezydent Gorzowa… zaprosi³ nas
do utrzymywania dalszych
kontaktów. My chcemy dyskutowaæ o realnych kwestiach, o
potrzebach
rozwojowych
miasta w perspektywie pokolenia. Niestety, mamy w¹tpliwoœci, czy obecne w³adze
miasta maj¹ racjonalny i realny plan rozwoju Gorzowa. Wydaje siê, ¿e po latach, które w
rz¹dzeniu miastem okreœlano
jako czas arogancji i nonszalancji w gospodarowaniu
miejsk¹ kas¹, nasta³ czas minimalizmu, ot takie „w sam
raz’’. Pytanie tylko do czego i
do jakich aspiracji?!
- W jakim kierunku powinien zmierzaæ ów rozwój?
- W wysoko rozwiniêtych
gospodarkach dominuje drobna przedsiêbiorczoœæ, ale ona
istnieje tam na wysokim poziomie rozwojowym wokó³ wielkich firm. Po prostu s³u¿y produkcyjnym potentatom. Kto
korzysta z logistyki, transportu, us³ug informatycznych, z
obs³ugi prawnej, ksiêgowej
itd.? Wielkie przedsiêbiorstwa,
to one generuj¹ zapotrzebowanie na us³ugi ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. To
w³aœnie dlatego tak wa¿ne
jest, ¿eby w Gorzowie przygotowaæ du¿e tereny inwestycyjne, mog¹ce wejœæ do K-SSSE,
bowiem podstrefa na Baczynie ju¿ wyczerpa³a swój potencja³. Wyznaczenie kilku parohektarowych dzia³ek niewiele
da, to musi byæ grunt wielkoœci
oko³o 50 hektarów. Mo¿na by
rzec, ¿e miasto na swój sposób przypomina gospodarstwo rolne. Nie wystarczy raz
posiaæ, bo nie zbierze siê plonów zapewniaj¹cych spokój i
dostatek do ostatnich dni
¿ycia. Siaæ trzeba corocznie.
W mieœcie te¿ trzeba ca³y

czas tworzyæ warunki do rozwoju gospodarczego. Bêd¹c
prezydentem Gorzowa, powtarza³em urzêdnikom, ¿e
maj¹ pamiêtaæ o ci¹g³oœci
funkcjonowania miasta. Ka¿dy
prezydent przychodzi i kiedyœ
odchodzi,
to
nie
jest
najwa¿niejsze. Tak naprawdê,
wa¿na jest zdolnoœæ do myœlenia perspektywicznego. Trzeba mieæ odwagê podejmowaæ
decyzje nawet wtedy, kiedy ich
zmaterializowanie nast¹pi za
10 czy 25 lat, jeœli tego wymaga interes miasta. Prawdziwa
odpowiedzialnoœæ gospodarza
miasta polega w³aœnie na tym
nieustannym „sianiu”, nawet
je¿eli plony bêdzie zbiera³ ju¿
ktoœ inny. Natomiast planowanie
w
perspektywie
najbli¿szych wyborów, to tylko
zwyk³e
cwaniactwo,
nic
wiêcej!
- Niedawno w LOP odby³o
siê spotkanie dotycz¹ce
ekonomii spo³ecznej, w trakcie którego zastanawiano
siê, w jakim stopniu lubuscy
przedsiêbiorcy mog¹ pomóc w aktywizacji osób wykluczonych. Jakie wnioski
p³yn¹ z tego spotkania?
- Jest to bardzo delikatny temat. Na pewno pracodawcy
przejawiaj¹ chêæ pomagania
ludziom, którzy z ró¿nych powodów znaleŸli siê na marginesie rynku pracy. Takie
dzia³anie musi byæ jednak realizowane za aprobat¹ obu
stron.
Czasami
mam
wra¿enie, ¿e niektórzy znaleŸli
siê na tym marginesie z w³asnej woli. Dlatego szansê
trwa³ego powrotu do pracy
maj¹ ci, którzy potrafi¹ podan¹ im rêkê przyj¹æ. Przyczyny tego stanu rzeczy s¹ ró¿ne.
Nie jest tajemnic¹, ¿e pewna
czêœæ spo³eczeñstwa nauczy³a siê ¿yæ bez sta³ej pracy i
tak jest im wygodnie. Wynika
to tak¿e z niskiego poziomu
wynagrodzeñ. Zbyt niskie
p³ace demoralizuj¹ i zachêcaj¹ do szukania innych
form pozyskiwania œrodków.
Najczêœciej z programów
spo³ecznych. Musimy d¹¿yæ
do tego, ¿eby ludzie ciê¿ko
pracuj¹cy mieli z tego tytu³u
wymierne korzyœci materialne,
natomiast ci, którym nie zawsze chce siê pracowaæ, nie
mog¹ ¿yæ na koszt spo³eczeñstwa. P³aca nie mo¿e byæ tylko trochê wy¿sza od tego co
da siê „wychodziæ” w opiece

spo³ecznej dorabiaj¹c na czarno! Jeœli ta relacja dalej bêdzie
zaburzona, to skutki dla gospodarki, jak i ¿ycia spo³ecznego, nadal bêd¹ negatywne.
Trzeba zrobiæ wszystko co
mo¿emy, ¿eby zwiêkszyæ aktywizacjê
zawodow¹
spo³eczeñstwa. Przedsiêbiorstwa potrzebuj¹ tak¿e osób
dotychczas wykluczonych, potrzebuj¹ osób zamieszka³ych
w ma³ych miejscowoœciach
oddalonych od g³ównych dróg,
pozbawionych dostêpu do
transportu
publicznego
umo¿liwiaj¹cego dojazd do
szkó³ i zak³adów. Tu jest
ogromna rola samorz¹du województwa, dlatego te wa¿ne
kwestie sygnalizowaliœmy wystêpuj¹c do zarz¹du województwa.
- W zesz³ym roku zainicjowa³ pan dyskusjê na temat
powrotu do starej nazwy
miasta poprzez odciêcie
przymiotnika ,,Wielkopolski’’. Nic siê jednak w tej
sprawie nie dzieje, albo
przynajmniej
nic
nie
s³ychaæ. Wierzy pan w pozytywne rozstrzygniêcie tej
sprawy?
- Powiem wprost, ¿e mam
ogromny ¿al do urzêduj¹cego
prezydenta miasta o zaniechanie w tej nad wyraz wa¿nej
sprawie. Otó¿ pan Jacek Wójcicki na zakoñczenie drugiej
debaty w Archiwum Pañstwowym publicznie zapowiedzia³
pilne z³o¿enie wniosku do ministerstwa administracji o
przeprowadzenia zmiany. W
lipcu ubieg³ego roku, przy
okazji Dni Gorzowa mia³a nast¹piæ promocja idei nowej, a
w³aœciwie starej nazwy, poprzedzaj¹ca
konsultacje
spo³eczne. Potem otrzyma³em
pismo podpisane przez przewodnicz¹cego rady miasta, ¿e
konsultacje rusz¹ od wrzeœnia. Ca³oœciowe opracowanie
uzasadnienia koncepcji powrotu do „staropolskiej” nazwy
miasta, wzbogacone o materia³y ze swego rodzaju konsultacji spo³ecznych prowadzonych od jesieni 2015 do wiosny 2016 roku, odda³em do
dyspozycji magistratu, oczywiœcie nieodp³atnie. Niestety, nic
siê nie wydarzy³o, zapad³a
g³êboka cisza, nie widaæ ¿adnych dzia³añ promocyjnych,
nie by³o ¿adnych formalnych
konsultacji spo³ecznych. Dlatego bolejê nad tym i ju¿ chy-

ba w akcie desperacji napisa³em do prezydenta, ¿e ma
szansê przejœæ do historii Gorzowa jako ten, który odk³ama³
historiê. Wszystko wskazuje,
¿e jednak prezydent ma inne
priorytety, a szkoda bo to siê
dzieje z wielk¹ szkod¹ dla
przysz³oœci miasta. Kto jak
kto, ale gospodarz miasta ma
obowi¹zek to rozumieæ. A
przecie¿ przes³anki skrócenia
nazwy miasta œwietnie rozumiej¹ nie tylko tzw. autorytety,
ale równie¿ liderzy wszystkich
„ogólnomiejskich” organizacji
spo³ecznych, którzy podpisali
siê pod wnioskiem do w³adz
miasta w tej sprawie. Mimo
wszystko wierzê, ¿e ci¹g dalszy nast¹pi.
- Pojawi³a siê wstêpnie nowa strategia miasta ze znanym ju¿ has³em ,,Gorzów w
sam raz’’. Mo¿e to jest pocz¹tek tych dzia³añ, bo przecie¿ w wymienionym haœle
nie ma nazwy Gorzów Wielkopolski?
- Mo¿e, ale to pokazuje tê
komiczn¹ dwoistoœæ myœlenia.
Wczeœniej te¿ ju¿ by³o has³o z
nazw¹ miasta bez przymiotnika - „Gorzów, przystañ”. To
jest w³aœnie jakiœ absurd, który
racjonalnie
myœl¹cemu
cz³owiekowi wymyka siê z logicznego dzia³ania. Niestety,
nie ma innej rady jak tylko rozmawiaæ, wyjaœniaæ, przekonywaæ do tego co ma g³êboki
sens! Mo¿na by rzec, ¿e
ubieg³oroczna dyskusja doprowadzi³a do tego, ¿e ju¿ na
niektórych urzêdach nie mamy
napisów Wlkp., co jest skromnym osi¹gniêciem, bo te Wlkp.
jest przekomiczne. Ci¹gle powtarzam, rozumiej¹c sentyment starszych mieszkañców
do obecnej nazwy, ¿e dodatek
Wielkopolski zaburza miejsce
naszego miasta w przestrzeni
geograficznej i nijak ma siê do
historii oraz rangi miasta. Obserwujê od pewnego czasu,
¿e nasi m³odzi mieszkañcy zaczynaj¹ ju¿ na to zwracaæ
uwagê i rozumieæ w³aœciwy
sens. Trzeba przestaæ myœleæ
sentymentalnie, nale¿y zacz¹æ myœleæ perspektywicznie
w interesie naszych dzieci i
wnuków. Ma³o tego, powinniœmy czuæ siê dumni z Gorzowa, pamiêtaj¹c, ¿e przymiotnikowe dodatki s¹ dla miasteczek, a nie dla miast
wojewódzkich!
- Dziêkujê za rozmowê.
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Za chwilę wybuchnie jakiś pożar
Z mecenasem Jerzym Synowcem, radnym i dzia³aczem spo³ecznym, rozmawia Renata Ochwat
to ju¿ chyba z piêæ lat - przepychanka w sprawie pieniêdzy na ten pomnik. Ale to
nie wszystko, bo tak na koniec, ale to melodia przysz³ego roku, a mo¿e kolejnych, chcia³bym, ¿eby obok
by³ego Empiku stan¹³ stolik
nr jeden, przy nim siedzieliby
Andrzej Gordon, Wies³aw
Strebejko i Boles³aw Kowalski, a czwarte miejsce by³by
dla takich, którzy chcieliby
siê do nich dosi¹œæ. No i
myœlê, ¿e to ju¿ wystarczy.
Przecie¿ nie chodzi o to,
¿eby zapomnikowaæ Gorzów
po wieczne czasy. Zreszt¹
nie ma ju¿ wiêcej postaci,
którym mo¿na stawiaæ pomniki, a niektóre musz¹ poczekaæ, aby im pomniki stawiaæ. Ale wracam do niszczenia. No dra¿ni mnie to
bardzo mocno. Bo to s¹ pieni¹dze wyrzucone w b³oto. Ci
ludzie, którzy to kradn¹, dostaj¹ za to jakieœ œmieszne
grosze, bo ile mo¿na za tak¹
tablicê w skupie z³omu dostaæ - 50 czy 60 z³, raczej nie
wiêcej. A my, odtwarzaj¹c,
p³acimy tysi¹ce. I to zreszt¹
jest k³opot, bo to trzeba
gdzieœ odlewaæ. Podobnie
jest z g³ow¹ Bauera. Zreszt¹
na pewno widzia³a pani w Internecie taki gorsz¹cy obrazek. Tu co prawda niczego
nie zrabowano, ale obsypano
œmieciami i obrzydlistwem
pomnik W³odzimierza Korsaka na Górczynie. Nie rozumiem potrzeby robienia czegoœ takiego. Zastanawiam
siê, czy to jest specjalnoœæ
nasza, gorzowska, czy te¿
mo¿e jednak nie.
Panie
mecenasie
z³omiarze to jedna rzecz.
Ale przecie¿ s¹ jeszcze ludzie, którzy prowadz¹ te
punkty skupu i ja zwyczajnie nie wierzê, ¿e oni nie
widz¹, co kupuj¹.
- Ka¿dy pyta, jak to siê
dzieje, ¿e ludzie w skupach
kupuj¹ takie rzeczy, jak choæby literki z nagrobków
cmentarnych. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w³aœciciele punktów
z regu³y sami w nich nie pracuj¹, zatrudniaj¹ tam ludzi
pewno podobnych do tych
z³omiarzy. I to oni maj¹ w nosie literki, g³owy, tablice pami¹tkowe. Oczywiœcie, ¿e tak
nie powinno byæ. Moim zdaniem, ten co to kupuje, jest
jeszcze wiêksz¹ œwini¹, ni¿
ten, co to sprzedaje. Bo ten
który kradnie i sprzedaje dygotem przymuszony, ¿eby
dostaæ grosz na piwo. A ten
drugi nie musi zarobiæ tych
kilkudziesiêciu z³otych za
akurat coœ takiego.
- Co zrobiæ, ¿eby zmieniæ
mentalnoœæ tych ludzi?
- Wie pani, mnie zawiadomiono niedawno, ¿e ktoœ mocowa³ siê z rzeŸb¹ kobiety na

Fot. Archiwum

- Panie mecenasie, ostatnimi czasy ukradziono
g³ówkê Zenona Bauera.
RzeŸbkê Jancarza te¿
ograbiono z czego tylko
siê da³o. Ostatnio z³odzieje
ukradli tablicê przy pomniku Paw³a Zacharka…
- Wczeœniej kradziono wielokrotnie fajerki Szymonowi
Giêtemu. Chyba z piêæ razy
ju¿ to naprawialiœmy.
- Wobec tego widzi pan
jeszcze sens robienia czegokolwiek, skoro tak traktowane s¹ prace stawiane
za prywatne pieni¹dze?
- Sens jest, zawsze jest.
Tym bardziej, ¿e te prace s¹
robione na miarê Gorzowa,
nie stoj¹ na jakichœ piedesta³ach, sta³y siê ju¿ symbolem miasta. I jak ja mam
zdjêcia z dzieciñstwa z
bia³ym
misiem
jako
pami¹tk¹, tak teraz ludzie robi¹ sobie zdjêcia w ³ódce Zacharka, z Jancarzem. Za 40
lub 50 lat to w³aœnie takie
zdjêcia bêd¹ pami¹tkami z
Gorzowa. Gorzowianie kupili
chyba te pomniki. One
wros³y w pejza¿ miasta i jeœli
ich jeszcze troszkê przybêdzie, to ju¿ generalnie
bêdzie taka ciekawostka na
skalê ogólnopolsk¹. Ka¿dy
ma ju¿ takie pomniki, mam
na myœli miasta, ale nigdzie
nie ma tyle i to w dodatku tak
silnie zwi¹zanych z miastem.
I wart pokreœliæ, ¿e to s¹
wa¿ne postaci dla miasta.
WeŸmy tak¹ Christê Wolf. Bo
gdziekolwiek indziej by
stan¹³ jej pomnik, to by³oby
kompletnie bez sensu. Natomiast w Gorzowie to jej
siedz¹ca postaæ sens ma.
Powiem, ¿e odtworzymy tê
g³owê Bauera. Tak samo
bêdzie z tablic¹ Zacharka.
Poza tym czekamy na sygna³
od odlewnika, który ma podaæ termin odbioru postaci
Furmana…
- Naprawdê? To ju¿?
- Tak, to ju¿. Towarzystwo
Mi³oœników Gorzowa sp³aci³o
w ca³oœci Andrzeja Moskaluka, autora rzeŸby. Ustaliliœmy
szczegó³y z odlewnikiem,
mamy zebrane pieni¹dze,
wiêc lada dzieñ chyba odbierzemy gotow¹ figurê. Ustawimy go tam, gdzie by³o zaplanowane, czyli w naro¿niku
ulic Jagie³³y i D¹browskiego,
przy Jazz Clubie. Przyznam,
¿e lokalizacja jakoœ mnie siê
niespecjalnie podoba, ale nie
bêdê wymyœla³, ¿e ma byæ
inaczej. Ca³y czas myœlimy
te¿ powa¿nie o W³adys³awie
Andryce, ¿o³nierzu wyklêtym.
Mamy zebrane materia³y,
zdjêcia. Ale ten projekt przesuniemy w³aœnie z uwagi na
Furmana. Trzeba by³o coœ z
tym fantem zrobiæ, bo odlewnik zagrozi³, ¿e potnie gotow¹ figurê, bo przecie¿ trwa

J. Synowiec: niektórzy sprzątają rzeki i stawiają pomniki, a
inni mają to za nic.

nagrobku mojej ¿ony na
cmentarzu komunalnym. Widzia³em ciosy, które mia³y
sprawdziæ, jak rzeŸba jest zamocowana. Pomyœla³em sobie, ¿e jak jeszcze to siê komuœ uda, to bêdzie ostateczne drañstwo. Bo co jeszcze
mo¿na ukraœæ? Bo jak
ukradn¹ Plutê, to mnie to
specjalnie
nie
zdziwi
(œmiech). Przecie¿ mo¿e
podjechaæ pod pomnik w nocy i ktoœ zdemontuje i tê
rzeŸbê.
- Zaskakuj¹ce jest te¿ i to,
¿e ludzie jakoœ s³abo lub
wcale nie reaguj¹.
- Myœlê, ¿e ci, którzy kradn¹
takie rzeczy, robi¹ to, kiedy
za du¿o oczu ich nie obserwuje. To siê odbywa w nocy,
kiedy ruch jest ma³y. Monitoring w Gorzowie raczej s³abo
dzia³a. No i tak siê to dzieje.
Nie s¹dzê, aby ludzie widzieli i nie reagowali… Ale trzeba powiedzieæ, ¿e g³upota
jednak wystêpuje. Siedzia³em kiedyœ Santa Fe na
bulwarze i obserwowa³em,
jak
dwóch
ch³opaków
usi³owa³o uszkodziæ Janusza Gorzowskiego. Podbiegali, szarpali, kopali, no starali siê mocno. A matka robi³a zdjêcia. Trwa³o to z 15
minut. Musia³em wyjœæ i powiedzieæ tej kobiecie, ¿e tak
nie…
- Zaskakuj¹ce jest to, ¿e
ludzie niszcz¹ takie rzeczy, a z drugiej strony jakoœ wszyscy gremialnie
narzekaj¹, ¿e Gorzów niepiêkny jest i robi siê coraz
brzydszy.
- Miasto siê robi brzydsze
dlatego, ¿e inni id¹ bardzo
do przodu, a my niestety
zostajemy z ty³u z t¹ nasz¹
Teatraln¹ i innymi ulicami,
przy których mo¿e coœ siê
dzieje, ale które jednak nie
trzymaj¹ ju¿ poziomu europejskiego. Ale muszê powiedzieæ, ¿e dla równowagi, jak
stworzyliœmy album „Sto
miejsc wstydu”, to w tej chwili
pracujemy nad albumem
„Sto naj³adniejszych miejsc w
mieœcie”.

- Uda siê panu wyliczyæ
sto piêknych miejsc w mieœcie?!
- Szczerze mówi¹c, stanêliœmy na 60. I nie chodzi o to,
¿e nowy dom stoi. Bo nowy
dom zawsze jest jakoœ tam
³adny, choæ w nowym albumie znajdzie siê kilka prywatnych domów. Ale faktycznie
trochê mi brakuje do setki,
choæ uruchomi³em rodzinê i
znajomych, ¿eby mi coœ podpowiedzieli, bo o pewnych
oczywistych rzeczach mogê
nie wiedzieæ.
- Jak pan s¹dzi, skoñcz¹
siê kiedyœ te remonty ulic?
- Nie. Nie skoñcz¹ siê. Inaczej, kiedyœ tam skoñczy siê
remont Warszawskiej i Walczaka. Ale chodzi o to, ¿ebyœmy my w Gorzowie zrozumieli jedn¹ rzecz. Drogi to
jest krwioobieg miasta. Bez
tego ¿adne miasto nie mo¿e
dobrze funkcjonowaæ. Co
wiêcej, nie mo¿e byæ dobrze
odbierane. Trzeba robiæ trzy
razy wiêcej ni¿ siê degraduje. A przecie¿ po zimie z regu³y kilka ulic staje siê nieprzejezdnych. Choæby teraz Kazimierza Wielkiego, Drzyma³y, Górczyñska, Teatralna,
Spichrzowa - przecie¿ to jest
zupe³ny dramat. Co z tego,
¿e my wyremontujemy trzy
ulice, jak po zimie jest do remontu kolejnych 15. W³aœnie
na to warto zaci¹gaæ kredyty.
Bo dobre drogi to jest komfort ¿ycia wszystkich ludzi.
- Zgadzamy siê wiêc w
tym, ¿e brakuje takiego
spojrzenia na miasto.
- Dok³adnie. Proszê pomyœleæ o miastach w Niemczech, Holandii, Belgii.
Gdyby drogi nie by³y wa¿ne,
to by siê tam tego nie robi³o
w taki sposób, w jaki oni to
robi¹, czyli bardzo dok³adnie.
Bo to radoœæ jest, kiedy siê
idzie dobr¹ drog¹. A w Gorzowie to raczej deprechy
mo¿na dostaæ, kiedy przyjdzie przejœæ Spichrzow¹ albo
innymi, zaœmieconymi, brudnymi…. Zreszt¹ proszê spojrzeæ, w Gorzowie jakoœ tak
uchodzi, ¿e ktoœ kupuje ka-

mienicê, a potem o ni¹ nie
dba. Dla przyk³adu Czerwony Spichlerz czy wiele innych. I tak sobie niszczej¹ te
budynki po piêæ, siedem albo
i wiêcej lat. A Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nic w tej sprawie nie robi.
WeŸmy kino S³oñce. To kultowe miejsce, przy którym
wyrasta³em. Tam siê chodzi³o do kina. A dziœ jak ten
budynek wygl¹da? Nie chodzi o to zrujnowane podwórko. Sam budynek poobklejany jakimiœ okropnymi banerami. Nie wiadomo, co to za
budynek jest.
- A zaraz za tym budynkiem wchodzi siê w tê
ulicê, która kiedyœ by³a wizytówk¹ miasta i dramat
siê tylko pog³êbia.
- Chodzi³em tamtêdy, bo siê
kiedyœ spacerowa³o od kawiarni Nowa do katedry i z
powrotem.
Teraz jest tam mocno nieciekawie. Nie by³em tam na
spacerze od wielu lat. Mo¿e
kiedyœ z córk¹, jedn¹ lub
drug¹ na spacery raczej inne
miejsca bêdê wybiera³.
Cieszê siê z tego, ¿e Kwadrat bêdzie zrewitalizowany.
Bo to te¿ by³o takie miejsce
s³abo odwiedzane. Fakt. Brakuje namys³u nad miastem.
Proszê zobaczyæ choæby coœ
takiego. Planuje siê w³o¿enie
wielu instytucji miejskich do
tego szkaradnego budynku
po Przemys³ówce i znów zostaniemy z wieloma pustymi,
z którymi nie bêdzie dalej
wiadomo, co zrobiæ. Wybudujemy Centrum Edukacji
Zawodowej i kolejnych dziesiêæ budynków pustych nam
przybêdzie. To tak, jak z
Grodzkim Domem Kultury,
który teraz zwyczajnie niszczeje. Za chwilê wybuchnie
jakiœ po¿ar i bêdzie po k³opocie, a przy okazji po piêknym
zabytku.
- No w³aœnie panie mecenasie. Przecie¿ jest pan
radnym…Czy radni nie
maj¹ jakiegoœ prze³o¿enia
na w³adze miasta, ¿eby jednak nie podejmowa³y takich decyzji?
- Jest to problem. W tym
systemie w³adzy samorz¹dowej pozycja prezydenta jest
na tyle mocna i niezale¿na
od radnych, ¿e my na sesjach zajmujemy siê, owszem,
zmianami w bud¿ecie. Ale to
s¹ niektóre rzeczy. Jak ma
prezydent sprzedaæ nieruchomoœæ, to siê musimy na
to zgodziæ. Ale jak chce kupiæ, to sobie mo¿e kupiæ i
piêæ takich Przemys³ówek. I
na to nie ma rady. Ma³o tego,
my siê czêsto zajmujemy
rzeczami, za które mi wstyd
doprawdy. Na ka¿dy gara¿,
gdzie trzeba czynsz obni¿yæ
o 15 groszy, zgodê musi wy-

raziæ Rada Miasta. Podobnie
jest w przypadku sprzeda¿y
komuœ bez przetargu komórkê na wêgiel. Natomiast
w³aœnie takie rzecz, jak ta
Przemys³ówka czy Kwarta³
Kultury to obmyœlaj¹ urzêdnicy. Jak pani widzi, rola radnych jest czasami ¿enuj¹ca.
Poza tym trzeba mieæ wiêkszoœæ, a w gorzowskiej radzie wiêkszoœæ maj¹ ludzie,
którzy maj¹ jakiœ interes, aby
siê grzaæ w œwietle w³adzy.
Ciê¿ko jest cokolwiek zrobiæ.
- Jednym s³owem, trochê
¿a³osny obraz miasta nam
siê maluje.
- Smutny, bo grupa ludzi,
którym zale¿y, którzy potrafi¹
rzeczkê Srebrn¹ doprowadziæ stanu czystoœci jest niewielu. A zreszt¹ zaraz pojawi¹ siê inni, którzy traktorami
bêd¹ tam zwoziæ œmieci. I to
siê tak uk³ada, ¿e niektórzy
sprz¹taj¹ rzeki i stawiaj¹ pomniki, a inni maj¹ to za nic.
No i ja tego nie rozumiem.
Przecie¿ wielu tu przyjecha³o
z biedy, ze wschodu, jak choæby mój ojciec. Przecie¿ on
nie myœla³ o toalecie w domu.
Dla nich wszystkich to by³
szok, ¿e ³azienka mo¿e byæ
w mieszkaniu. Wydawa³oby
siê, ¿e ju¿ doroœliœmy do takich potrzeb, jakie maj¹ na
Zachodzie. Ale jednak nie.
Proszê zobaczyæ, piêkny
dom przy ul. Wyszyñskiego i
Borowskiego. A ogrodzenie,
to jak je Niemiec postawi³,
tak jest. A poniewa¿ siê poprzewraca³o, to je ktoœ tam
jakimœ ko³kiem podpar³ i stary tapczan postawi³, gdzie
dziura. Przecie¿ to wstyd,
¿eby tak to wygl¹da³o. I nikomu poza mn¹ jakoœ to nie
przeszkadza. A przecie¿ 500
urzêdników w magistracie
pracuje.
- Zmieni siê coœ na lepsze? A jeœli tak, to kiedy?
- Ta sytuacja ju¿ siê po woli
zmienia. Bo przecie¿ Gorzów
jednak wygl¹da inaczej, ni¿
dajmy na to na pocz¹tku lat
90. Widzia³em taki film
w³aœnie o mieœcie zrobiony w
tamtych czasach. To by³a reklamówka pokazuj¹ca, z czego byliœmy wówczas dumni.
Tego miasta ju¿ zwyczajnie
nie ma. Nie ma Stilonu, Silwany, bazaru na Hawelañskiej. I tak sobie myœla³em,
¿e to jakiœ XVIII wiek, a nie
lata 90. Chcia³bym, ¿eby ten
Gorzów by³ ³adny. Ju¿ nawet
nie dla siebie, bo ja siê przyzwyczai³em do niego. I pamiêtam go jeszcze bardziej
paskudniejszym, ni¿ teraz.
Chcia³bym, ¿eby choæ moja
m³odsza córka pokocha³a
miasto tak jak ja. Ma jeszcze
kupê lat, ¿eby do tego dorosn¹æ. Mo¿e dla niej warto
upiêkszaæ to miasto.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Gorzowianie bywają oszukiwani
jak i wszyscy inni
Z Tomaszem Gierczakiem, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów i Spraw Mieszkañców, rozmawia Renata Ochwat
sklepie stacjonarnym, zwrotu
takiego dokonaæ nie mo¿na,
chyba ¿e wczeœniej umówimy
siê ze sprzedawc¹, który siê
na to zgodzi, ale tylko w takim przypadku. Inna rzecz,
¿e sklepy niekiedy informuj¹,
¿e przyjmuj¹ towar w ci¹gu
siedmiu lub 14 dni.
- Ale to jest tylko i
wy³¹cznie dobra wola
sprzedawców?
- Tak, oczywiœcie. To jest
tylko i wy³¹cznie dobra wola
sprzedawcy. Zanim dokonamy zakupu odzie¿y, któr¹
chcemy spokojnie przymierzyæ w domu, lub te¿ czegoœ
na prezent dla bliskiej osoby,
to spytajmy sprzedawcy, czy
nam ewentualnie przyjmie
lub wymieni towar na inny, jeœli nie bêdzie pasowa³. Bo w
innym przypadku pozostaje
nam tylko liczyæ na ow¹
dobr¹ wolê.
- A czêsto trafiaj¹ do pana
gorzowianie, którzy nie rozumiej¹, ¿e takiego prawa
nie ma i zaczynaj¹ siê
awanturowaæ w sklepie?
- Tak, czêsto. Zdarza siê, ¿e
trzeba mediowaæ w takich
dyskusjach w sklepie, bo
sprzedawca albo klient dzwoni¹ do nas, abyœmy rozstrzygnêli spór w danej sprawie. I faktycznie takich porad
telefonicznych w sytuacjach
wybitnie podbramkowych te¿
udzielamy.
- No i jak ju¿ do pana trafi
poszkodowany konsument,
to co pan mo¿e zrobiæ?
- Najpierw sprawdzam, czy
sprzedawca
dotrzyma³
wszystkich przewidzianych
prawem procedur. Czêsto bowiem siê zdarza, ¿e sprzedawcy odmawiaj¹ przyjêcia
reklamacji, a zgodnie z prawem maja obowi¹zek to
uczyniæ. Sprzedawcy czêsto
zas³aniaj¹ siê argumentem,
¿e klient nie ma paragonu.
Wówczas, wysy³aj¹c odpowiednie pisma, t³umaczymy,
¿e paragon nie jest niezbêdny do z³o¿enia reklamacji. Proszê pamiêtaæ, ¿e jest
on jednym z dowodów zakupu danego towaru. Zamiast
paragonu mo¿na przed³o¿yæ
wyci¹g z karty kredytowej,
któr¹ p³aciliœmy za zakup, a
nawet, w skrajnym przypadku, mo¿na pos³u¿yæ siê
oœwiadczeniem œwiadka, ¿e
taki zakup w danym dniu zosta³ dokonany. I te¿ takie przypadki w Gorzowie mia³em, ¿e
uda³o siê wyegzekwowaæ reklamacjê na podstawie pisemnego
oœwiadczenia
œwiadka o tym, ¿e klient dokona³ takiego a nie innego
zakupu. Ka¿dy sprzedawca
prowadzi w swoim systemie

Fot. Archiwum

- Panie rzeczniku, z jakimi
problemami najczêœciej
przychodz¹ do pana gorzowianie?
- Przede wszystkim z problemami ¿ycia codziennego,
czyli z rzeczami, z którymi
stykaj¹ siê na co dzieñ.
G³ównie z umowami, których
nie rozumiej¹ czy maj¹
w¹tpliwoœci lub te¿ z zastrze¿eniami co do jakoœci
nabytych rzeczy.
- Co pan rozumie pod tym
ostatnim pojêciem?
- Kupuj¹c towar, mamy
zgodnie z ustaw¹ mo¿liwoœæ
u¿ytkowania tego towaru w
takim stanie, w jakim go kupiliœmy, przez dwa lata. I polskie prawo chroni tu konsumenta w taki sposób, ¿e w
okresie tych dwóch lat konsument ma prawo z³o¿yæ reklamacjê
do
sprzedawcy
zwi¹zane z rêkojmi¹. Jeœli siê
oka¿e, ¿e wada wyst¹pi³a,
wówczas kupuj¹cy maj¹ prawo za¿¹daæ naprawy towaru,
wymiany na nowy, obni¿enia
ceny lub odst¹pienia od umowy. Czêsto dochodzi jednak
do sytuacji, kiedy sprzedawca nie chce spe³niæ roszczeñ
konsumenta, bo nie zna prawa lub te¿ nie widzi podstaw
do spe³nienia tego roszczenia. W takich przypadkach
kupuj¹cy bardzo czêsto trafiaj¹ do naszego biura, gdzie
znajduj¹ pomoc. Udzielamy
porady prawnej oraz informujemy, kto w sporze ma racjê,
bo czêsto bywa, ¿e jednak
racjê ma sprzedawca a nie
konsument.
- A z jakimi towarami gorzowianie najczêœciej maj¹
problemy?
- Przede wszystkim z zakupion¹ odzie¿¹, obuwiem, artyku³ami AGD i szeroko rozumian¹ elektronik¹. Od razu
trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e
czêsto problemy wynikaj¹ z
niezrozumienia
ró¿nych
pojêæ przez konsumentów.
Bardzo czêsto mamy telefony
lub wizyty konsumentów, którzy siê skar¿¹, ¿e sprzedawca nie chcia³ przyj¹æ towaru,
który zakupili, a po przyjœciu
do domu okaza³o siê, ¿e kolor im nie pasuje, albo coœ
jest za ma³e lub za du¿e. W
takiej sytuacji prawo jest po
stronie sprzedawcy. Konsumenci mylnie bowiem pojmuj¹ okreœlenie - zwrot towaru, uto¿samiaj¹c je z reklamacj¹. Reklamowaæ mo¿emy
wadliwy towar w okresie
dwóch lat od zakupu. Natomiast zwróciæ towar w stanie
nienaruszonym tylko dlatego,
¿e nam przesta³ odpowiadaæ,
mo¿na tylko przy zakupie
przez internet. Kupuj¹c w

T. Gierczak: Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do
umowy, to jej nie podpisujmy.

zapis o dokonanych transakcjach i jeœli pamiêtamy datê
transakcji, to nie bêdzie dla
niego jakimœ wielkim problemem sprawdzenie, ¿e faktycznie taka a nie inna transakcja zosta³a dokonana. Problemem bêdzie, jeœli nie
bêdziemy posiadaæ paragonu
i znaæ dok³adnej daty zakupu
danego towaru. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e w przypadku towarów œwiadomoœæ
klientów jest ju¿ niez³a, gorzej
jest z umowami….
- Jakimi umowami?
- S¹ to umowy finansowe,
czyli na po¿yczkê, na kredyt,
umowy telekomunikacyjne,
na dostawê energii, gazu czy
te¿ nieszczêsne umowy na
zakup towarów poza lokalem
przedsiêbiorstwa, czyli na
ró¿nego rodzaju prezentacjach czy pokazach.
A
dlaczego
nieszczêsne? Rozumiem, ¿e
tego jest du¿o.
- Prawda, tego rodzaju
umów jest du¿o, coraz
wiêcej. I tu mamy bardzo
du¿e zastrze¿enia, co do
postêpowania firm, które oferuj¹ sprzeda¿ tego typu rzeczy. W tych przypadkach
konsumenci s¹ czêsto wprowadzani w b³¹d. Zapraszani
s¹ bowiem na, dajmy na to,
badanie medyczne, a przy
okazji coœ im siê wciska. Tego rodzaju pokazy i prezentacje kierowane s¹ przede
wszystkim do osób, które
przekroczy³y 40 rok ¿ycia.
Zaproszenie jest na darmowe
badanie medyczne. Na takim
badaniu bardzo czêsto wychodzi, ¿e wynik jest przera¿aj¹cy, okazuje siê, ¿e dana osoba ma wszystkie choroby œwiata i jeszcze wiêcej,
wiêc nagle siê okazuje, ¿e
jest jakiœ specyfik, który mo¿e
temu wszystkiemu zaradziæ.
To mo¿e byæ mata rozgrzewaj¹ca, jakiœ specjalny materac, jakieœ urz¹dzenia, cokolwiek. Wszystkie te rzeczy

³¹czy jedna rzecz. Wszystkie
s¹ bardzo drogie. Bo ich cena idzie nawet nie w setki
z³otych, a w tysi¹ce. Uczestnicy takich spotkañ s¹ poddani presji, która powoduje,
¿e kupuj¹ dane rzeczy. Bywa,
¿e jeden przedmiot mo¿e
kosztowaæ nawet 10 tys. z³,
bo mia³em takie przypadki.
- No i cz³owiek wraca do
domu, emocje opadaj¹,
okazuje siê, ¿e dana rzecz
to niepotrzebny i drogi klamot. Co wówczas?
- To, ¿e ktoœ coœ zakupi³, to
nie grzech. Ka¿dy ma prawo
do b³êdów. Natomiast grzechem jest to, ¿e zamyka siê z
tym problemem w domu i nie
szuka pomocy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ci¹gu 14 dni
ka¿dy, kto zakupi³ tak¹ rzecz
poza sklepem stacjonarnym,
ma prawo j¹ zwróciæ. Istnieje
szereg rozwi¹zañ prawnych
chroni¹cych w takich przypadkach konsumentów. Ja
zawsze powtarzam, tak jak w
przypadku problemów ze
zdrowiem idzie siê do lekarza, to w przypadku takich sytuacji trzeba przyjœæ do nas,
do biura miejskiego rzecznika
konsumentów, bo po to jesteœmy, ¿eby takim problemom
zaradziæ. Jeœli ktoœ dzwoni do
mnie i mówi, ¿e dokona³ takiego zakupu 12 dni temu, to
ja odpowiadam, ¿e ma natychmiast przyjechaæ, bo zosta³o dwa dni na rozwi¹zanie
umowy. My zawsze pomo¿emy, bo przecie¿ nie
ka¿dy musi znaæ prawo. Inna
rzecz, ¿e firmy zas³aniaj¹ siê
ró¿nymi kruczkami prawnymi.
Nie chc¹ oddawaæ pieniêdzy,
ale praktyka pokazuje, ¿e po
pismach wysy³anych do tych
firm, jednak udaje siê kwotê
wydan¹ na niepotrzebn¹
rzecz odzyskaæ.
Takim samym problemem
s¹ umowy zwierane w domach na dostawê energii czy
us³ug telekomunikacyjnych.
Generalnie ka¿demu radzê,

¿e jeœli mamy jakiekolwiek
w¹tpliwoœci co do umowy, to
jej nie podpisujmy. A jeœli nie
mamy mo¿liwoœci przeczytania umowy, to lepiej pójœæ
podpisaæ j¹ w lokalu firmy, a
nie we w³asnym domu. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e
podpisuj¹c umowê w domu,
nie zawsze wiemy, gdzie siê
potem udaæ z ewentualnym
zapytaniem. Wiem doskonale, ¿e dzwonienie na infoliniê
danej firmy, to droga przez
mêkê, czeka siê w nieskoñczonoœæ z telefonem przy
uchu, a i tak siê nic konkretnego nie za³atwi. Czêsto bywa tak, ¿e otrzymujemy telefonicznie propozycjê, nam siê
wydaje, ¿e to jest superoferta, a w gruncie rzeczy wcale
tak nie jest. Przegl¹da³em te
ró¿ne superoferty wiele razy.
I wcale nie by³y korzystne.
Dlatego te¿ zalecam daleko
id¹c¹ ostro¿noœæ. Jeœli mamy
w¹tpliwoœci w sprawie takiej
podpisanej w domu umowy,
to te¿ mamy prawo w ci¹gu
14 dni j¹ wypowiedzieæ bez
¿adnych konsekwencji dla
nas samych. Podobnie jest z
umowami finansowymi, na
ró¿nego rodzaju po¿yczki. Bo
to s¹ kwoty id¹ce niejednokrotnie w tysi¹ce, a bywa ¿e i
w dziesi¹tki tysiêcy z³otych.
Obserwujê, ¿e wiele osób
podpisuje takie umowy. Rozumiem, ¿e trudno siê czasami rozeznaæ w paragrafach,
ale warto a nawet trzeba
spojrzeæ na kwotê ca³kowit¹,
na któr¹ opiewa umowa. Bo
mo¿e siê okazaæ, ¿e umowa,
która dotyczy 10 tys. z³
po¿yczki, w rezultacie jest
umow¹ na 30 a w skrajnych
przypadkach nawet na 40
tys. z³ ostatecznej sp³aty. Na
rynku w Gorzowie, podobnie
jak i w ca³ej Polsce funkcjonuje wiele ró¿nych firm poœrednictwa po¿yczkowego, które
oferuj¹ kredyty w takiej bardzo szybkiej formie, bez porêczyciela, bez sprawdzenia w
Biurze Informacji Kredytowej.
Klient uzyskuje tak¹ umowê,
a w miêdzyczasie okazuje
siê, ¿e porêczyciela jednak
musi mieæ. Nastêpuje przemieszanie porêczycieli i kredytobiorców. Bank po¿yczki
udziela, ale ten poœrednik
bierze lwi¹ czêœæ op³aty za
swoje poœrednictwo. Zdarza
siê tak¿e, ¿e po¿yczkobiorca
nie otrzymuje kopii umowy. I
potem taka osoba trafia do
mnie. W takich sytuacjach
zalecam jeden ma³y test. Jeœli chcemy coœ po¿yczyæ, to
spytajmy siê, czy umowê na
tê us³ugê mo¿emy zabraæ do
domu, aby w spokoju siê z
ni¹ zapoznaæ. Jeœli druga

strona nie zgodzi siê na to,
wówczas powinna siê nam
zapaliæ czerwona lampka.
Ostro¿nie, ten ktoœ ma coœ
do ukrycia. Przecie¿ to nie s¹
¿adne tajemnice. W tej umowie nie ma ¿adnych danych
osobowych. To dopiero pewien projekt, schemat, wzorzec, który prêdzej, czy póŸniej przyjdzie nam podpisaæ.
A ten czas jest nam potrzebny, ¿eby na spokojnie siê z
warunkami zapoznaæ. Kogoœ
siê poradziæ, albo przyjœæ do
mnie. Bywa tak, ¿e tylko
spojrzê na tak¹ umowê i ju¿
wiem, ¿e coœ jest nie tak.
Czêsto wystarczy sama nazwa firmy, abym stanowczo
odradzi³ jej podpisanie.
- Czyli gorzowianie nie nale¿¹ do jakichœ wyj¹tków i
równie¿ daj¹ siê oszukiwaæ?
- Gorzowianie na tle kraju
siê niczym szczególnym w
tych kwestiach nie wyró¿niaj¹.
W skali makro to s¹ przypadki
id¹ce w dziesi¹tki i tysi¹ce. Nie
chcia³bym straszyæ, ale jednak
jest szereg firm, które
postêpuj¹ w sposób nieuczciwy. Tego typu przypadki
zg³aszamy te¿ wy¿ej, do
Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, który mo¿e na
takie firmy na³o¿yæ odpowiedni¹ karê. Wiele spraw trafia do
prokuratury, jak w przypadku
g³oœnych, tak¿e przeze mnie
czêsto poruszanych w mediach umów na us³ugi telekomunikacyjne. Obecnie prokuratura w P³ocku prowadzi
zbiorcze postêpowanie w sprawie dzia³alnoœci takich firm.
- Jeœli mamy jakieœ problemy, to wystarczy siê do
pana biura zg³osiæ, czyli
gdzie?
- Jeszcze urzêdujemy w
biurze przy ul. Orl¹t Lwowskich. Ale w po³owie czerwca
przeprowadzamy siê do nowej siedziby przy ul. £okietka
22. Porady u nas mo¿na
uzyskaæ codziennie osobiœcie lub przez telefon. Mo¿na
równie¿ zapytanie przes³aæ
mailem. Jesteœmy tak¿e
obecni na portalach spo³ecznoœciowych. Na ka¿de zapytanie konsument otrzyma odpowiedŸ. Jeœli s¹ przypadki,
¿e nasza rola siê koñczy,
wówczas wskazujemy odpowiednie instytucje, czy organy, które mog¹ tej pomocy
udzieliæ. Nikt nie zostaje sam.
- Dziêkujê.
rrr
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw
Mieszkañców, telefon: 95
735 57 47, 95 735 59 60,
email: brk@um.gorzow.pl
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Każdy się bał, że ekstraklasa przerośnie
Z Tomaszem Grabowskim, mi³oœnikiem historii sportu stilonowskiego, rozmawia Robert Borowy

r e k l a m a

wi³a siê w marcu 1950 roku.
Nie by³a to informacja
pi³karska a z meczu tenisa
sto³owego. Prasa poda³a, ¿e
W³ókniarz w towarzyskim
spotkaniu przegra³ ze Stal¹
Gorzów 4:5. Natomiast
pierwsza pi³karska informacja pojawi³a siê w czerwcu.
Przeczytaæ w niej mo¿na, ¿e
dru¿yna jest prowadzona
przez trenera W³adys³awa
Ba³ê, by³ego zawodnika Pogoni Lwów. Dopiero po latach, w 1959 roku w gazecie
zak³adowej podano, ¿e
pierwsze
dwa
mecze
W³ókniarz zagra³ ze Stal¹
Gorzów w po¿yczonych od
rywali butach. Oba zakoñczy³y siê wygran¹ dru¿yny
z Zawarcia 5:1 i 2:1. By³o to
w sierpniu 1949 roku, a miesi¹c póŸniej W³ókniarz wygra³ z zespo³em z Witnicy
4:2. I tak to siê wszystko rozpoczê³o i trwa do dzisiaj.
- A kiedy pionierzy dzisiejszego Stilonu zadebiutowali w rozgrywkach ligowych?
- Jesieni¹ 1950 roku.
W³ókniarz trafi³ do klasy C w
okrêgu zielonogórskim. To
by³ dziwny sezon. Zespo³y
zagra³y tylko rundê jesienn¹,
po czym zamkniêto rozgrywki i wiosn¹ je przeorganizowano. Grano jedynie eliminacje na szczeblu powiatów.
- Dzisiaj chyba ³atwiej
jest ustaliæ siê przebieg
bitwy pod Grunwaldem ni¿
proces kszta³towania siê
takiego klubu jak Stilon.
Dlaczego?
- Problem wynika z kilku
czynników. Najpowa¿niejszy
jest taki, ¿e Gorzów w tym
okresie nie mia³ w³asnej prasy. Kiedy chce siê na
przyk³ad przestudiowaæ proces powstania szczeciñskiej
Pogoni wystarczy zajrzeæ do
archiwalnych numerów gazet
wychodz¹cych w tym mieœcie i wszystko mo¿na
u³o¿yæ w ca³oœæ. W Gorzowie wychodzi³a jedynie mutacja G³osu Poznañskiego i
nie mo¿na ju¿ tych wydañ
nigdzie odnaleŸæ. Ale i tak
niewiele informacji z gorzowskiego sportu tam siê pojawia³o. Innym problemem
jest, ¿e wiele kó³ i klubów
dzia³a³o na dziko, nie prowadzono kronik, nikt te¿ nie spisa³ dok³adnych wspomnieñ

Fot. Robert Borowy

- W tym roku KS Stilon
obchodzi 70-lecie istnienia, co oznacza, ¿e klub
powsta³ w 1947 roku. Jak
to mo¿liwe, skoro patronacki zak³ad zosta³ uruchomiony dopiero cztery
lata póŸniej?
- Rzeczywiœcie, otwarcie
zak³adu z udzia³em ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza mia³o miejsce w
lipcu 1951 roku. Fabryka,
nosz¹ca nazwê Gorzowskie
Zak³ady W³ókien Sztucznych
w Budowie, dzia³alnoœæ zaczê³a jednak kilka lat wczeœniej. Wtedy te¿ za³oga w
czasie wolnym zaczê³a uprawiaæ sport. W 1947 roku nie
by³o jeszcze klubu, lecz Ko³o
Sportowe nr 5 Jedwabnik,
które dzia³a³o na dziko. Ma³o
jest informacji na temat
pierwszych miesiêcy jego
funkcjonowania, gdy¿ nikt w
tym czasie nie prowadzi³ kroniki. Ma³o tego, do pierwszej
rejestracji ko³a dosz³o dopiero dwa lata póŸniej, w chwili
przejœcia pod zrzeszenie
W³ókniarz. By³ to równie¿
moment powo³ania innych
sekcji ni¿ tylko pi³karska.
Uaktywni³a siê lekkoatletyka,
kajakarstwo i tenis sto³owy.
Pierwszym, legendarnym
przewodnicz¹cym ko³a by³
przyby³y z Jeleniej Góry Jan
Kokorudz.
- Wiadomo coœ o pierwszych wystêpach Jedwabnika?
- Wiedzê mo¿na czerpaæ
tylko z archiwalnych numerów prasy oraz wspomnieñ
drukowanych na ³amach
choæby Stilonu Gorzowskiego. Po przejrzeniu tych zapisków mo¿na stwierdziæ, ¿e
Jedwabnik rozegra³ kilka towarzyskich spotkañ. Pierwszy udokumentowany mecz
by³ z gorzowsk¹ Gwardi¹,
przegrany 1:5. Mia³o to
miejsce prawdopodobnie w
drugiej po³owie 1948 roku.
Gwardia, znana bardziej z
¿u¿la, w tym czasie mia³a
równie¿ sekcjê pi³karsk¹ powsta³¹ z przejêcia zawodników z Gorzovii i Polonii
OMTUR. W nastêpnym sezonie, zapewne w pierwszym pó³roczu, zarejestrowano cztery wystêpy Jedwabnika. Potem mieliœmy ju¿
W³ókniarza.
Pierwsza
wzmianka o tym klubie poja-

T. Grabowski: Żaden inny gorzowski klub nie miał tak silnego oparcia, jak właśnie Stilon.

pionierów. Jak ju¿ s¹ materia³y, to wspomnienia dotycz¹ bardziej ogólnych wydarzeñ, nie szczegó³owych.
Skromne pod tym wzglêdem
s¹ te¿ materia³y w Archiwum
Pañstwowym. W sumie nie
mo¿na siê temu dziwiæ. Nikt
nie wiedzia³, czy zak³ad powstanie, nikomu w g³owie nie
by³o rejestrowanie pierwszych chwil narodzin jednego z najbardziej zas³u¿onych
klubów Gorzowa.
- Kolejne lata pokaza³y,
¿e to Stilon sta³ siê
wiod¹cym klubem pi³karskim w mieœcie i zas³u¿y³
na miano gorzowskiego
króla 70-lecia. Z czego to
wynika³o?
- Przede wszystkim z potêgi zak³adu. ¯aden inny gorzowski klub nie mia³ tak silnego oparcia, jak w³aœnie
Stilon. Pierwszym momentem prawdziwego rozwoju
sekcji by³o przyjœcie w 1953
roku Teodora Peterki z Ruchu Chorzów. Z nim zreszt¹
przysz³o kilku innych pi³karzy
z tego klubu. Z Peterk¹
wi¹¿e siê fajna historia, gdy¿
w latach 1937-38 w 16 ligowych meczach z rzêdu zdobywa³ on bramki. By³ to rekord œwiata, który przetrwa³
do 2013 roku, a naszego

olimpijczyka z 1936 roku pobi³ dopiero… Lionel Messi, o
czym rozpisywa³y siê œwiatowe agencje. Powracaj¹c do
naszego klubu, w tym czasie
zmieni³ on zrzeszenie i przeszed³ pod Uniê, st¹d
nast¹pi³a kolejna zmiana nazwy. Co ciekawe, honorowym prezesem klubu zosta³
ówczesny minister przemys³u chemicznego Boles³aw Rumiñski. Sportowo
jednak trzeba by³o jeszcze
trochê poczekaæ na pierwszy
du¿y sukces. By³ nim awans
do drugiej ligi w 1959 roku.
Gra na tym szczeblu trwa³a
tylko rok. W latach 50-tych
nasza dru¿yna, z ma³ego
przecie¿ miasta, potrafi³a wygrywaæ na przyk³ad z Ruchem Chorzów, Wis³¹ Kraków, Lechem Poznañ czy remisowaæ
z
Pogoni¹
Szczecin, Lechi¹ Gdañsk a
nawet z rezerwami warszawskiej Legii.
- Na nastêpny awans
trzeba by³o czekaæ do 1978
roku. Dlaczego, mimo
œci¹gania wielu pi³karzy z
dobrych klubów, zatrudniania niez³ych trenerów,
to wszystko tak d³ugo
trwa³o?
- K³opot tkwi³ w niskim poziomie ca³ego pi³karstwa w

województwie zielonogórskim. Ciê¿ko by³o podnosiæ
poziom, skoro nie by³o
dobrych dru¿yn. Nie wiadomo, jak by to wygl¹da³o, gdyby nasz zespó³ regularnie
gra³ ze szczeciñskimi lub
poznañskimi ekipami. Sporadyczne towarzyskie gierki
z zespo³ami ekstraklasy nie
mog³y zast¹piæ codziennego
grania. Czasami brakowa³o
równie¿ szczêœcia. W 1971
Stilon zaj¹³ drugie miejsce w
lidze okrêgowej, trac¹c
szansê zwyciêstwa w ostatnim meczu z Wart¹ Gorzów.
Skorzysta³ na tym Zastal Zielona Góra, który teoretycznie
mia³ awansowaæ do ligi miêdzywojewódzkiej, ale w wyniku decyzji centrali znalaz³
siê w drugiej lidze. Uznano
bowiem, ¿e ka¿de województwo musi mieæ przynajmniej jednego przedstawiciela na tym poziomie rozgrywek. Kto wie, jak by to siê
wszystko rozwinê³o, gdyby ta
druga liga w Gorzowie pojawi³a siê o kilka lat szybciej.
- Mo¿e problem tkwi³ równie¿ w tym, ¿e klub wzi¹³
na siebie za du¿y ciê¿ar,
stawiaj¹c na wiele innych
sekcji?
- Je¿eli przyjrzymy siê preliminarzom bud¿etowym w

tamtych latach, to wiele z
tych sekcji nie poch³ania³o
zbyt du¿ych œrodków. Przypomnê natomiast, ¿e by³y to
czasy, w których wrêcz domagano siê od du¿ych
zak³adów pracy budowania
wielosekcyjnych
klubów,
¿eby za³oga mia³a gdzie masowo uprawiaæ sport. Po to
by³y te¿ spartakiady zak³adowe. Na pocz¹tku istnienia
klubu próbowano nawet powo³aæ do ¿ycie sekcje strzeleck¹ czy kolarsk¹. W sumie
tych sekcji by³o mnóstwo, w
tym nawet takie jak szermierka, skoki do wody czy boks,
¿e wspomnê o tych mniej
spektakularnych. Pamiêtajmy jednak, ¿e praca szkoleniowa sta³a na wysokim poziomie. Na przestrzeni lat w
klubie wychowa³o siê kilku
póŸniejszych olimpijczyków,
choæ ¿aden nie pojecha³ na
igrzyska w chwili reprezentowania barw Stilonu.
- Powróæmy do futbolu.
Stilon mia³ przynajmniej
trzykrotnie szansê awansowania do ekstraklasy.
Dlaczego nie wykorzysta³
choæ jednej z nich?
- Najwiêksza szansa by³a w
1991 roku. Jeœli nie z bezpoœredniego awansu, to przez
bara¿e, gdy¿ mo¿na by³o
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możliwości finansowe

r e k l a m a

18. Niestety, wprowadzono
dziwny regulamin, wyzerowano punkty i pierwsza
szóstka zespo³ów po rundzie
zasadniczej gra³a od nowa.
Nasz zespó³ nie wytrzyma³
trudów wystêpowania na
dwóch frontach, bo w tym
czasie gra³ te¿ w europejskich pucharach. Jako ciekawostkê powiem, ¿e na przestrzeni minionych lat w Stilonie
wystêpowa³o
18
reprezentantów Polski w
siatkówce. Pierwszymi, ju¿ w
latach 50-tych, byli Henryk
Bobryk i Jan Œliwka.
- Najbardziej medalodajna
dyscyplin¹ by³a pi³ka wodna, ale chyba i najbardziej
pechowa. Pamiêtam, ¿e nasi waterpoliœci mieli du¿e
szanse zagrania na igrzyskach olimpijskich, lecz nic
z tego nie wysz³o. Jakie
by³y tego okolicznoœci?
- By³y trzy szanse. Nasz
zwi¹zek nie zg³osi³ dru¿yny,
w której gra³o ju¿ kilku stilonowców, do eliminacji do igrzysk w Moskwie w 1980 roku. Szanse awansu by³y, postawiono jednak na hokeistki
na trawie. Cztery lata póŸniej
mieliœmy bardzo dobry zespó³, który potrafi³ w towarzyskim meczu wygraæ z najwiêksz¹ potêg¹ europejskiej
pi³ki wodnej z Mladost Zagrzeb. Awans do igrzysk wydawa³ siê byæ pewny, ale nast¹pi³ bojkot wiêkszoœci krajów satelickich ZSRR, w tym
Polski. Cztery lata póŸniej
ponownie mieliœmy dru¿ynê
z szansami na awans, lecz
nie wys³ano jej na turniej
kwalifikacyjny do Australii,
bo zabrak³o kilkuset dolarów
na op³acenie startu. Zawodnicy, jak siê o tym po czasie
dowiedzieli, nie kryli oburzenia. Stwierdzili, ¿e sami
wy³o¿yliby te pieni¹dze, gdyby im powiedziano.
- Dlaczego Stilonowi nikt
tak naprawdê nie chcia³
pomagaæ w prowadzeniu
klubu, a szczególnie najbardziej kosztownych sekcji, co mia³o zapewne istotny
wp³yw
na
brak
osi¹gniêæ na najwy¿szym
krajowym poziomie?
- Mo¿emy tu mówiæ o latach 80-tych, gdy¿ w tym
czasie pi³ka no¿na, zaraz
potem koszykówka i siatkówka zaczê³y dobijaæ siê do

najwy¿szych klas rozgrywkowych. By³ to jednak czas, w
którym panowa³ niekorzystny
dla sportu nastrój. Ludzie
chodzili na mecze, ale nie
kryli oburzenia, ¿e sportowcy
byli zatrudniani na lewych
etatach w zak³adach pracy.
Wprost ich okreœlano jako
darmozjadów i trwa³y w tym
czasie dyskusje, co zrobiæ,
¿eby sportowcy nie odbijali
tylko kart zak³adowych?
Trudno by³o w tym czasie
domagaæ siê daleko id¹cej
pomocy ze strony przyk³adowo w³adz lokalnych i wojewódzkich, choæ taka p³ynê³a.
Szczególnie z urzêdu wojewódzkiego, który dzieli³ na
lokalny sport œrodki centralne. Pamiêtajmy równie¿, ¿e
pojêcie sponsorów nie istnia³o. Potem weszliœmy w lata przemian ustrojowo-gospodarczych, pojawili siê prywatni darczyñcy jak Domus,
GBS, Gobit, ale wszystko co
by³o zwi¹zane z komun¹
chciano wtedy zniszczyæ.
Nawet spartakiady zak³adowe by³y przez wielu oceniane negatywnie, a przecie¿ tu
nie chodzi³o o politykê, lecz
rekreacjê. By³ jeszcze inny
powód, mianowicie kibice
zaczêli odchodziæ od ogl¹dania imprez w mieœcie, zwrócili siê w stronê telewizji satelitarnej i zach³ysnêli œwiatowym sportem. By³ okres, ¿e
na drugoligowe mecze Stilonu przychodzi³o zaledwie tysi¹c widzów, a œrednia w polskiej ekstraklasie nie przekracza³a kilku tysiêcy.
- Czy okres istnienia Gorzowskiego Klubu Pi³karskiego powinien byæ zaliczany do historii KS Stilon?
- Mnóstwo klubów przechodzi³o w swoim czasie ró¿ne
reorganizacje, ale zawsze
powinna liczyæ siê kontynuacja. ZKS Stilon w krótkim
czasie zosta³ ,,poszatkowany’’, sekcje zaczê³y przechodziæ na w³asny garnuszek i z
czasem niektóre historycznie
zosta³y odciête od dawnego
patrona. Jeszcze krótko mieliœmy KS Stilon, gdzie by³y
koszykarki i siatkarze, ale to
te¿ siê rozlecia³o. W pi³ce
zosta³a zachowana kontynuacja. W przypadku powstania GKP musimy pamiêtaæ o istotnej sprawie. Gdy-

byœmy potraktowali ten podmiot jako ca³kowicie nowy to
musia³by on rozpoczynaæ
swoj¹ historiê od wystêpów
w najni¿szej lidze. A tak siê
nie sta³o. Ma³o tego, ca³a
reorganizacja przesz³a bardzo p³ynnie. Najpierw mieliœmy Autonomiczn¹ Sekcjê
Pi³ki No¿nej Stilon, po kilku
miesi¹ca dru¿yna gra³a ju¿
jako GKP. Pamiêtajmy ponadto, ¿e szachiœci ca³y czas
wystêpowali i nadal wystêpuj¹ pod nazw¹ Stilon,
choæ w tym przypadku równie¿ powo³ano nowe stowarzyszenie.
- Gorzowski futbol w tej
chwili prze¿ywa spore
k³opoty, a przede wszystkim nie ma zbyt du¿ego
wsparcia spo³ecznego. W
jakim kierunku nale¿y
pójœæ, ¿eby rozpocz¹æ
trwa³y proces odbudowy
silnej pozycji tej dyscypliny w naszym mieœcie?
- Na pewno zainteresowanie futbolem w Gorzowie
wci¹¿ jest spore. Uwa¿am,
¿e wystêpuj¹c na poziomie
pierwszej lub drugiej ligi
mo¿na gromadziæ na meczach po kilka tysiêcy kibiców. Przy czym w dzisiejszych czasach wa¿ne s¹ te¿
warunki, w jakich przychodzi
ogl¹daæ imprezy sportowe.
Oczywiœcie nie wolno przesadzaæ z budow¹ nowego
obiektu na 15 tysiêcy, ale ten
co jest wymaga gruntowej
renowacji. Kolejna sprawa,
nale¿y jak najszybciej uciekaæ z trzeciej ligi, do której
teraz awansujemy. Dobrze
by³oby to uczyniæ marszu.
Jest to pod wieloma
wzglêdami fatalny szczebel
rozgrywek. Drogi w utrzymaniu, nieatrakcyjny sportowo.
Kibice lubi¹ chodziæ na znane, sprawdzone marki. Trzeci
wa¿ny do wykonania ruch to
budowa klimatu wokó³ klubu.
Dzisiaj trzeba rywalizowaæ o
kibiców, sponsorów, a tak¿e
wzglêdy w³adz miejskich. Nie
jest to ³atwe zadanie, lecz
bez dynamicznych dzia³añ
marketingowych
ciê¿ko
bêdzie siê przebiæ przez inne
atrakcje otaczaj¹ce nas z zewsz¹d. Jubileusz 70-lecia
jest dobrym punktem wyjœcia
do rozpoczêcia silnej kampanii promocyjnej.
- Dziêkujê za rozmowê.

¯u¿lowcy Cash Broker
zainaugurowali sezon.
I nie zmieni tej oceny nawet jeden czy drugi przegrany mecz, który mo¿e siê
zdarzyæ. Jest to o tyle cenne
i przyjemne, ¿e obrona mistrzowskiego tytu³u z regu³y
bywa trudna, gdy¿ has³o „bij
mistrza” wci¹¿ jest aktualne,
szczególnie w ¿u¿lowej lidze. Tym wiêksze uznanie
dla formy podopiecznych
trenera Stanis³awa Chomskiego, mimo odes³ania go
na trybuny na dwa mecze i
braku Krzysztofa Kasprzaka
Szczególnie ¿e mniej lub
bardziej rozczarowa³y na
pocz¹tku
faworyzowane
przed sezonem zespo³y z
Zielonej Góry, Leszna, a
zw³aszcza z Torunia, gdzie
dzieje siê prawdziwy sportowy dramat.
Natomiast pi³karze rêczni
Stali spisali siê wrêcz znakomicie i s¹ (byli?) o krok od
awansu do superligi. Co
prawda nie zajêli pierwszego miejsca w pierwszej lidze, ale jako zespó³ zaproszony z drugiej lokaty. Problem w tym, ¿e klubu oraz
miasta chyba jeszcze nie
staæ na ten sportowy awans,
z powodów oczywistych. Po
pierwsze z powodów wymogów finansowych oraz formalnych, które na tym poziomie
rozgrywek
s¹

Stali

œwietnie

zupe³nie inne ni¿ w pierwszej lidze i sprostaæ im w
warunkach Gorzowa jest
szalenie trudno. A po drugie, ci¹gle nie ma u nas hali
godnej meczów superligi i
jeszcze musimy na ni¹ poczekaæ.
Z kolei pi³karze Stilonu nie
ogl¹daj¹c siê na stan klubowej kasy oraz miejskiego
stadionu œmia³o siêgnêli po
awans, ale dopiero do trzeciej ligi. I zdaniem fachowców od pi³ki kopanej trzecia
liga winna byæ jedynie przystankiem na centralny
szczebel rozgrywek, bo inaczej nie bêdzie mia³o to
wiêksze sensu. A to dlatego, ¿e im zespó³ gra wy¿ej
tym wiêksze zainteresowanie kibiców, ale i potencjalnych sponsorów, co wbrew
pozorom grê w drugiej czy
nawet pierwszej lidze mo¿e
uczyniæ ³atwiejsz¹. Tak to
dzia³a, stety i niestety, o
czym najlepiej wiedz¹ kibice
siatkówki, która kiedyœ u
nas by³a, a teraz nie ma. Za
to w Sulêcinie w³aœnie fetuj¹
awans swoich siatkarzy do
pierwszej ligi, co wcale nie
by³o znowu takie trudne,
choæ wymaga³o sporo zapa³u i cierpliwoœci oraz
trochê pieniêdzy.

Fot Archiwum

awansowaæ nawet z czwartego miejsca. Jesieni¹ Stilon
straci³ u siebie tylko jednego
gola. Gra³ fenomenalnie, a
Ÿród³em tego by³ bardzo
ustabilizowany sk³ad. Problemy zaczê³y siê wiosn¹. Piêæ
z rzêdu pora¿ek, potem s³ynny remisowy (1:1) mecz z
Widzewem w £odzi i bezbramkowy remis u siebie z
Jagielloni¹ Bia³ystok na zakoñczenie rozgrywek. Po sezonie rozpocz¹³ siê exodus
pi³karzy i wielu z nich zrobi³o
spore kariery, a Zenon Burzawa zosta³ nawet królem
strzelców w ekstraklasie w
barwach Soko³a Pniewy.
Myœlê, ¿e u niektórych przynajmniej zawodników istnia³o
przeœwiadczenie, ¿e po
awansie znajd¹ siê poza
kadr¹ i bêd¹ mieli k³opoty ze
znalezieniem solidnego pracodawcy. Pamiêtajmy, ¿e by³
to czas transformacji gospodarczej, w Gorzowie wszystko siê wali³o, a z zak³adu byli
zwalniani ludzie. Ka¿dy chyba siê ba³, ¿e ekstraklasa
mo¿e przerosn¹æ ówczesne
mo¿liwoœci finansowe. Zabrak³o na pewno determinacji, stanowczego powiedzenia, ¿e d¹¿ymy do awansu. Z
kolei w 1981 roku niespecjalnie sz³o naszej dru¿ynie, ale
wiosn¹ przysz³a wspania³a
seria, piêkne zwyciêstwo w
Szczecinie 4:3, potem pokonanie Piasta Gliwice 2:0 i nagle drzwi do awansu siê
otworzy³y. I pojawi³a siê czarna seria. W ogóle by³ to
dziwny sezon, poniewa¿ z
zespo³ami ze œcis³ej czo³ówki
nasza dru¿yna osi¹gnê³a kapitalny bilans, zaœ ze spadkowiczami mia³a fatalny. Dzisiaj nie dojdziemy na pewno
przyczyn takiej sytuacji.
- Pi³ka by³a wiod¹ca, ale
mieliœmy w Stilonie te¿
œwietn¹ siatkówkê, koszykówkê, p³ywanie, szachy i
oczywiœcie waterpolo. Zacznijmy od siatkówki. By³a
szansa choæ na jeden
mistrzowski tytu³?
- By³a, w 1998 roku, zaraz
po awansie do ekstraklasy.
Nasi siatkarze wywalczyli
najpierw Puchar Polski, jeszcze jako dru¿yna ni¿szej ligi,
a kilka miesiêcy póŸniej zwyciê¿y³a w rozgrywkach fazy
zasadniczej w ekstraklasie.
Na 22 spotkania nasi wygrali

Żużlowcy,
piłkarze ręczni
i futboliści
na fali

Żużlowcy Stali bronią mistrzowskiego tytułu.

JAN DELIJEWSKI

18

sport

Czerwiec 2017 r.

Mistrz karate, czyli facet
W³odzimierz Rój znany jest dzisiaj przede wszystkim jako dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji.

Siła ciała, siła ducha

Kiedy po fina³owej walce
otrzyma³em z³oty medal, zagrano hymn narodowy, wydawa³o mi siê jak najbardziej
naturalne, oczywiste, ¿e ja,
W³odzimierz Rój jestem
mistrzem Europy. Dopiero po
kilku dniach uzmys³owi³em
sobie, ¿e sta³a siê jednak
rzecz niebywa³a, ¿e spe³ni³y
siê wielkie marzenia, ¿e oto
jestem mistrzem Europy! Zastana wia³em siê nad tym,
jak to siê sta³o, jak to by³o
mo¿liwe, skoro mój wystêp w
katowickim „Spodku” do
ostatniej chwili sta³ pod znakiem zapytania. Nie by³em
nawet w polskiej ekipie
uwa¿any za lidera wagi lekkiej. I oto zdoby³em tytu³
mistrza kontynentu w karate
kyokushinkai. Zaskoczy³em
tych wszystkich, tak¿e siebie...
Sport by³ moj¹ pasj¹ odk¹d
tytko siêgam pamiêci¹. Interesowa³y mnie nie tytko zawody, wyniki. Interesowa³o
mnie wszystko co siê z tym
wi¹¿e:
z
ksi¹¿kami,
sprzêtem, zasadami i regulaminami. Przez ciekawoœæ
trafi³em w 1974 roku na zajêcia pocz¹tku j¹cych karateków, które prowadzili ludzie
maj¹cy raczej mgliste pojêcie o prawdziwym karate,
ale to mog³em stwierdziæ dopiero póŸniej. Zafascynowa³a
mnie ta egzotyczna dyscyplina sportu. Po rocznym treningu - o ile mo¿na nazwaæ
to treningiem - nie ustêpowa³em
umiejêtnoœciami
swym nauczycielom, instruktorom.
Sam
zacz¹³em
pro wadziæ grupê adeptów
karate.
Indywidualnie æwiczy³em
trzy razy dziennie. By³a to
jedna wielka improwizacja.
Jeden ¿ywio³, który ogarn¹³
mnie bez reszty, do cna. Nie
mia³em zielonego pojêcia o
metodyce treningu. Trenowa³em w zaparte, do
upad³ego, byle wiêcej daæ z
siebie, do piêciu - szeœciu
godzin dziennie. Przy okazji
zdobywa³em wiedzê teoretyczn¹, czyta³em fachow¹ literaturê i wreszcie zrozumia³em, ¿e nie têdy droga,
¿e nale¿y poprawiæ jakoœæ
æwiczeñ kosztem iloœci.
Przysz³y pierwsze starty,
pierwsze doœwiadczenia, zacz¹³em eliminowaæ b³êdy.

Umia³em niewiele, ale dziêki temu, ¿e pokazywa³em
siê w kraju zainteresowa³ siê
mn¹ Andrzej Drewniak z
Krakowa, wybitny znawca i
mi³oœnik karate, wielki trener
i |niestrudzony propagator
tego sportu. Jemu zawdziêczam najwiêcej, bo w³aœciwie on uczy³ mnie karate,
opiekowa³ siê mn¹, podtrzymywa³ na duchu, wierzy³ we
mnie nawet wtedy, gdy ja
przestawa³em wierzyæ. Gdyby nie on, da³bym sobie spokój z marzeniami w miêdzynarodowej karierze. By³y lata, ¿e dwa - trzy razy w
miesi¹cu jeŸdzi³em specjalnie do Krakowa, by przez kilka godzin z nim poæwiczyæ.
Z pocz¹tku mnie to bawi³o,
ale póŸniej by³y momenty, ¿e
si³¹ woli zmusza³em siê do
wczeœniejszego wstania na
trening, do wykonania jeszcze jednego æwiczenia, jeszcze jednego...
rrr
Karate to japoñski system
walki wrêcz, to sztuka samoobrony
bez
broni,
pos³uguj¹ca siê zw³aszcza
ciosami zewnêtrznym kantem otwartej d³oni (utwardzonej przez d³ugie obt³ukiwania) i pchniêciami stop¹. Na
œwiecie s¹ setki, tysi¹ce tzw.
szkó³, stylów karate, ale najpopularniejsze s¹ trzy: tekwondo, shothokan i kyokushinkai. W Europie najbardziej znane s¹ te dwa
ostatnie.
Karate - shothokan polega
na tym, ¿e ciosy s¹ tutaj
markowane, nie ma fizycznego kontaktu miêdzy rywalami. Jak powiadaj¹ karatecy,
sens walki w tym stylu sprowadza siê do tego, ¿e jest to
„kontakt bez kontaktu”.
Karate - kyokushinkai
zak³ada fizyczny kontakt miêdzy przeciwnikami, ale ciosy s¹ kontrolowane, choæ
wyprowadza siê je z ca³¹
si³¹. Niedopuszczalny jest
atak piêœci¹ na twarz, nie
wolno tak¿e umyœlnie kontuzjowaæ rywala, gdy¿ wtedy
sprawca kontuzji i podlega
dyskwalifikacji. Przeciwnika
nale¿y wiêc pokonaæ, a nie
zniszczyæ
robi¹c
mu
krzywdê.
O ile zawodnicy kyokushinkai z powodzeniem startuj¹
w zawodach shothokan, o tyle odwrotnie przypadki zdarzaj¹ siê rzadko, poniewa¿
zawodnikom shothokan trudno prze³amaæ lêk przed bólem, a kondycyjnie s¹ s³absi.
rrr
Przyszed³ wreszcie dzieñ,
kiedy uzna³em, ¿e coœ potrafiê. Pomyœla³em o egzaminie
na stopieñ mistrzowski.
Wpierw musia³em jednak

Fot Archiwum

Wielu starszych kibiców
dobrze jednak pamiêta, ¿e
by³ on przed laty œwietnym
karatek¹, który 30 lat temu
zdoby³ nawet tytu³ mistrza
Europy. Przypominamy o
tym w reporta¿u, który ukaza³ siê w 1995 r. w ksi¹¿ce
„Przygody ze sportem”.

Włodzimierz Rój - Mistrz Europy w karate kyokushinkai 1987 roku.

udowodniæ, ¿e jestem godny
stan¹æ przed specjaln¹ komisj¹ decyduj¹c¹ o przyznaniu okreœlonego stopnia wtajemniczenia. Specyfika karate polega bowiem na tym, ¿e
o kolejnych stopniach wtajemniczenia nie decyduj¹
wyniki uzyskane na arenie
sportowej, egzaminy sk³adane przed obliczem uznanych
autorytetów, mistrzów, którzy
s¹ kompetentni oceniæ
umiejêtnoœci i postawê moraln¹ karateki.
W 1980 roku zosta³em
mistrzem Polski w kategorii
open. PóŸniej trzykrotnie
by³em wicemistrzem, w latach 1981, 83 i 84. uzyska³em równie¿ stopieñ mistrzowski - pierwszy dan, z
czym wi¹¿e siê prawo do noszenia czarnego pasa, który
otrzyma³em z Japonii wraz
ze œwiadectwem o zdaniu
egzaminu. Sprawi³o mi to
ogromn¹ radoœæ, myœla³em,
¿e wszystko przede mn¹...
Nagle sportowa rywalizacja
przesta³a mnie pasjonowaæ.
Nie wiem co siê sta³o. Jeszcze walczy³em, jeszcze wygrywa³em, ale coraz czêœciej
³apa³em siê na tym, ¿e
w³aœciwie to mi siê ju¿ nie
chce, ¿e nie mam za czym
goniæ. Traci³em ochotê,
wiarê w sens dalszego doskonalenia swoich umiejêtnoœci. Zaczyna³a mi wystarczaæ rola instruktora karate w klubie „U szefa”, gdzie
pracowa³em
zawodowo.
Mo¿e dlatego, ¿e o¿eni³em
siê, przysz³o na œwiat dziecko, ¿ona studiowa³a prawo w
Poznaniu, ja w Gorzowie na

AWF-ie. Trzeba by³o dzieliæ
siê obowi¹zkami, z czegoœ
¿yæ... Pracowa³em, studiowa³em, mia³em mnóstwo
zajêæ, na sport nie starcza³o
czasu. Musia³em przerwaæ
studia, wzi¹æ urlop dziekañski, aby uporz¹dkowaæ
swoje ¿ycie. Wydawa³o siê,
¿e ze sportem koniec. Ale do
Gorzowa przyjecha³ Andrzej
Drewniak, mój mistrz. Wystarczy³a sama jego obecnoœæ, specjalnie mnie nie
przekonywa³, nie namawia³.
Wzi¹³em siê w garœæ i
podj¹³em intensywne treningi. O tyle przysz³o mi ³atwiej
to uczyniæ, ¿e ¿ona by³a wyrozumia³a. Jakoœ da³o siê
pogodziæ te wszystkie wymagania i oczekiwania, z wyczerpuj¹cymi wyjazdami do
Krakowa w³¹cznie. A¿ sam
siê potem dziwi³em, ¿e
da³em radê
rrr
Walka w karate trwa dwie
minuty. Liczy siê tylko efektywny czas, odliczane i
wszelkie przerwy. Walkê
mo¿na rozstrzygn¹æ na
punkty, które przyznaje siê
za cios (technikê) powoduj¹c¹ chwilow¹ niezdolnoœæ rywala do kontynuowania walki; mo¿na wygraæ
przez wskazanie sêdziów
(g³ówny plus czterech bocznych), którzy premiuj¹ zawodnika sprawiaj¹cego korzystniejsze
wra¿enie;
wreszcie mo¿na j¹ rozstrzygn¹æ przed czasem (nokaut), gdy przeciwnik nie jest
zdolny do jej kontynuowania.
Je¿eli po dwóch minutach
walki nie ma jednak wy³onio-

nego zwyciêzcy, nastêpuje
dwuminutowa
dogrywka,
która w przypadku braku rozstrzygniêcia mo¿e byæ jeszcze raz powtórzona.
Gdy na macie ¿aden z karateków
nie
przekona
sêdziów o swej wy¿szoœci, a
ró¿nica ciê¿aru cia³a wynosi
mniej ni¿ piêæ kilogramów o
wygranej decyduje tamashiwari, czyli próba desek. Próba sk³ada siê z trzech uderzeñ: piêœci¹, kantem d³oni i
³okciem Przedmiotem uderzenia jest sosnowa, bezsêkowa deszczu³ka gruboœci
jednego cala (2,5 centymetra), o wymiarach 30 na 20
centymetrów. Karateka ma
na wykonanie ka¿dego uderzenia 60 sekund i musi rozbiæ minimum dwie deski.
Zwyciê¿a ten kto z³amie
wiêcej desek. Tamashiwari
odbywa siê przed ka¿d¹ tur¹
walk, ale na znaczeniu nabiera dopiero po zakoñczeniu walki.
Kiedy i ta próba nie
przes¹dza o zwyciêstwie,
sêdzia zarz¹dza jednominutow¹ dogrywkê, co zdarza
siê nader rzadko, bo na ogó³
nie ma takiej potrzeby. W
ostatecz noœci sêdziowie
wskazuj¹ wygranego.
rrr
W 1985 roku, kiedy siê wydawa³o, ¿e jestem na dobrej
drodze do sukcesów, przypl¹ta³a siê kontuzja biodra.
Specjaliœci mówili, ¿e nic
specjalnego nie widz¹, a ja
zwija³em siê z bólu, nie
mog³em trenowaæ. Z trudem
chodzi³em. W takim stanie
pojecha³em na mistrzostwa

kraju. Zaj¹³em czwarte
miejsce, nie by³o z³e, choæ
mog³o byæ wy¿sze, ale ze
wzglêdu na uraz nie pos³ugiwa³em siê technikami no¿nymi, co przes¹dzi³o o mojej lokacie.
By³em z³y, wœciek³y. Najbardziej z³oœci³y mnie docinki
tych wszystkich ¿yczliwych,
których nigdy nie brakuje.
Zapadem siê w sobie, postanowi³em im pokazaæ, ¿e potrafiê wygrywaæ, ¿e nie jestem jeszcze do niczego.
Drewniak, jako trener kadry
narodowej doskonale to rozumia³, nie odtr¹ci³ mnie.
Przeciwnie, pomaga³, wspiera³ ¿yczliwym s³owem i fachow¹ rad¹. Wiele razy jednak dopad³y mnie w¹tpliwoœci. Po co to wszystko?
Szybko odrzuca³em czarne
myœli, zaciska³em zêby i trenowa³em, trenowa³em, trenowa ³am.
Kryzys min¹³, ozdrowia³em,
otrzyma³em pomoc z TKKF,
mog³em siê skoncentrowaæ
na przygotowaniach do mistrzostw Europy. Czu³em, ¿e
moja praca daje efekty, ¿e
forma psychofizyczna powoli
roœnie, ¿e...
Ma³y w³os a dwa lata mojej
ciê¿kiej pracy nie wziêli diabli. Najpierw Drewnik pojecha³
w 1986 roku do Japonii, na
sta¿ trenerski u samego Masutatsu Oyamy, twórcy karate kyokushinkai. Piêkna
sprawa, ale mia³ wróciæ na
Bo¿e Narodzenie. Nie wróci³
w zapowiedzianym terminie,
bo chcia³ jak najwiêcej skorzystaæ z tej niepowtarzalnej
okazji. On nie wraca³, a ja
traci³am nadzieje, ¿e zdo³am
siê odpowiednio przygotowaæ do mistrzostw Polski,
które mia³y w znacznej mierze decydowaæ o wystêpie w
katowickich mistrzostwach
Europy. Po Nowym roku dosta³em telegram: wróci³em,
przyje¿d¿aj na zgrupowanie
do
Zakopanego.
Pojecha³em. Tam zapad³a decyzja, ¿e wystartujê kategorii
lekkiej, czyli do 70 kilogramów, choæ bli¿ej mi by³o do
kategorii œredniej, gdy¿ moja
naturalna waga wynosi³a
grubo powy¿ej owych 70 kilogramów.
Jak pech, to pech. Na tydzieñ przed mistrzostwami
kraju rozchorowa³em siê, jakiœ wirus, czy co. W ka¿dym
razie dolegliwoœci ¿o³¹dkowe
da³y mi siê mocno we znaki.
Byæ mo¿e by³a konsekwencj¹ intensywnych treningów, nieregularnego trybu
¿ycia,
niew³a œciwego
od¿ywiania siê, ci¹g³ego poœpiechu i ustawicznego stresu. Jak mog³o byæ inaczej,
skoro by³y takie a nie inne
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Fot Archiwum

z charakterem z Gorzowa

Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Gorzowie, trochę się zmienił od tamtego czasu, ale sport
wciąż pozostaje mu bliski.

warunki? Jak mia³em prawid³owo siê od¿ywiaæ, kiedy
nie bardzo by³o w czym wybieraæ?
Zd¹¿y³em jako tako siê wykurowaæ i wystartowa³em w
kwietniowych mistrzostwach
Polski. Bez szczêœcia, a raczej bez uznania w oczach
sêdziów. Mog³em z³o¿yæ protest, który jak mi mówiono,
by³by prawdopodobnie uznany, ale ja nie nale¿ê do tych
co protestuj¹. Wystarczy, ¿e
mi by³o przykro. Po co
mia³em robiæ przykroœæ rywalowi, który przecie¿ cieszy³ siê z wygranej. Z mojej
strony to trochê nie fair, bo
co on mi zawini³?
Mimo niepowodzenia w
mistrzostwach kraju trener
Drewniak postawi³ na mnie,
zaufa³ mi. Tak znalaz³em siê
w reprezentacji na mistrzostwach Europy.
rrr
Mistrzostwa Europy w karate kyokushinkai odby³y siê
w Katowicach 16 maja 1987
roku. Hala widowiskowosportowa, popularny “Spodek”, zamieni³a siê na ten
czas w gigantyczne dojo,
czyli miejsce, które karatecy
przeznaczaj¹ na treningi i
walkê sportow¹. Dziesiêæ tysiêcy widzów z rosn¹cym
napiêciem i zafascynowaniem œledzi³o dziesiêciogodzinne zmagania najlepszych karateków kontynentu
o medale i tytu³y. A najwiêkszym bohaterem tych mistrzostw sta³ siê 27-letni W³odzimierz Rój z Gorzowa….
Mistrzostwa rozpoczê³o
misterium przenosz¹ce widzów i uczestników w atmos-

ferê kraju Wschodz¹cego
S³oñca. Punktualnie o godz.
dziesi¹tej w hali zapanowa³a
ca³kowita ciemnoœæ, która
oznacza³a pocz¹tek otwarcia
wielkiego œwiêta kyokushinkai. Oœwietlony silnym snopem
œwiat³a
poœród
snuj¹cych siê mgie³ wkracza³
na shiai-jo (pole walki) samurajski wojownik wyposa¿ony w katane (miecz) i
³uk. P³on¹ca strza³a wystrzelona przez niego i niesiona
nastêpnie przez zawodnika
ubranego
w
karategê
okr¹¿y³a pole walki, co oznacza³o, ¿e przeznaczone jest
tylko do sportowej rywalizacji. Po chwili na macie pojawi³ siê prezydent Europejskiej Federacji Kyokushinkai,
L. Holkander, który przeprosi³ zgromadzonych w imieniu
wielkiego senseia Masutatsu
Ojamy za jego nieobecnoœæ,
a nastêpnie zaprosi³ wszystkich na pokazy i walki.
Pierwsze shobu (walki) nie
zachwyca³y kibiców. Dopiero
wystêpy Polaków rozbudzi³y
liczn¹ widowniê. Pocz¹tkowo
najwiêksz¹ sympati¹ darzono Macieja Mierzejewskiego
i Stanis³awa Gwi¿d¿a, których œl¹ska publicznoœæ pozna³a rok wczeœniej, gdy wygrywali tu miêdzynarodowy
turniej. M. Mierzejewski by³
jednym z g³ównych pretendentów do zwyciêstwa w wadze lekkiej, w której startowa³
równie¿ W. Rój.
Gorzowianin
najtrudniejsz¹, najbardziej dramatyczn¹ walkê stoczy³ w rundzie wstê pnej. Z Brytyjczykiem Lanem Thorpe, którego
pokona³ po dogrywce de-

cyzj¹ sêdziów. Dwóch nastêpnych rywali pokona³
przed czasem, co za ka¿dym
razem wywo³ywa³o aplauz
rozentuzjazmowanej publicznoœci, której W³odek sta³ siê
ulubieñcem. Najpierw Belg,
Alain Bernhard po 55 sekundach okaza³ siê niezdolny do
walki. PóŸniej jego los podzieli³ Norweg, Harald Skog,
który mocno trafiony w 35
sekundzie uznany zosta³ za
pokonanego przez nokaut.
Wreszcie w finale zwyciê¿y³
Wêgra, Józefa Borza, po dogrywce, jednog³oœn¹ decyzj¹
sêdziów.
Faworyzowany M. Maciejewski musia³ siê zadowoliæ
br¹zowym medalem.
W próbach temashiwari
najwiêkszym osi¹gniêciem
Roja by³o prze³amanie czterech desek. Móg³ próbowaæ
wiêcej, ale uzna³, ¿e lepiej
oszczêdzaæ
d³onie
na
w³aœciwe próby si³ i umiejêtnoœci. Jak siê okaza³o,
uczyni³ s³usznie.
rrr
Czy karate to sport? Ludzie
maj¹ w¹tpliwoœci... S³usznie,
bo to nie tylko sport, ale
tak¿e sztuka, a nawet wiêcej
- sposób na ¿ycie. Sport, bo
jest rywalizacj¹ w myœl powszechnie przyjêtych przepisów i regu³. Sztuka, bo wedle
naszego kodeksu dosko nalenie w³asnego mistrzostwa
ma wiêksze znaczenie ni¿
zwyciêstwo nad przeciwnikiem. Sposób na ¿ycie, bo
pewne kanony tego sportu
powinniœmy stosowaæ tak¿e
w ¿yciu - mam tu na myœli
uczciwoœæ, wiernoœæ swoim
idea³om, cierpliwoœæ, szacunek dla przeciwnika i w ogóle
cz³owieka, wstrzemiêŸliwoœæ,
co wi¹¿e siê z ascez¹.
Wiem, ¿e brzmi to trochê
ma³o przekonywuj¹ce, bo
wiêkszoœæ ludzi wyrabia sobie opiniê o karate na podstawie takich filmów jak te z
Brucem Lee, gdzie trup œciele siê gêsto. Tylko, ¿e te filmy
pokazuj¹ ca³kiem wypaczony
obraz naszej dyscypliny, bo
one maj¹ za zadanie
wstrz¹sn¹æ widzem, dostarczaæ mu mocnych wra¿eñ.
Na filmach jest to sztuka przy
pomocy której unicestwia siê
przeciwnika. W rzeczywistoœci karate jest przede wszystkim sztuk¹ doskonalenia samego siebie, pokonywanie
w³asnych s³aboœci, hartowania cia³a, ducha.
Wiem, ¿e mam sporo wad,
s³aboœci, jestem œwiadomy
swej niedoskona³oœci. Ale
¿ycie karateki to sta³e, uporczywe d¹¿enie do idea³u, to
w³aœnie prze³amywanie i pokonywanie wewnêtrznych
oporów i zewnêtrznych po-

kus. Najwiêkszym sukcesem
karateki jest zrozumienie istoty karate. PóŸniej pozostaje tylko uporczywy marsz
wyznaczon¹ drog¹, która
zdaje siê nie mieæ koñca. Ja,
jestem ju¿ chyba w drodze.
Jak to siê ma do tego, co
wczeœniej mówi³em o sobie,
swoich chwilach s³aboœci
za³amaniach? To, ¿e nie zrezygnowa³em,
¿e
prze³ama³em siê, jest chyba
najlepsz¹ odpowiedzi¹. Cel
sportowy bardzo mi w tym
pomóg³, ale w³aœciwy sukces
tkwi gdzie inaczej - we mnie.
W ka¿dym razie nie zejdê z
tej drogi. A niezrozumienie,
nieporozu mienie bierze siê
czêsto z mylenia pracy
maj¹cej na celu samodoskonalenia siê karateki z rywalizacj¹ czysto sportow¹ i przygotowaniami do niej.
Walczy³em brutalnie, agresywnie? To jest sport, to by³y
mistrzostwa. Tu potrzebna
jest agresja, tzw. sportowa
z³oœæ. By³em wzburzony,
przyznajê, ale od pocz¹tku do
koñca kontrolowa³em przebieg wydarzeñ. Bo to jest tak,
¿e albo ja, albo on. Trzeciego
wyjœcia nie ma. W sportach
walki nie ma niepokonanych,
s¹ tylko Ÿle trafieni. ¯eby wygraæ, trzeba wiêc celnie trafiæ,
celniej ni¿ przeciwnik.
Tak, mo¿na komuœ zrobiæ
krzywdê, ale nie jest to celem samym w sobie, to raczej konsekwencja pychy pokrzywdzonego, który widocznie nie dorós³ jeszcze do
stawiania czo³a lepszym od
siebie, a jednak podj¹³ ryzyko walki. Œwiadomie. Dla
mnie karate, to sztuka samoobrony, choæ w sportowym
wydaniu, gdzie licz¹ siê zwody, uniki, ale liczy siê
g³ównie atak, licz¹ siê ciosy.
Na pocz¹tku, gdy poznawa³em karate imponowa³y mi
umiejêtnoœci, jakie stopnio-
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wo zdobywa³em. Traktowa³em je instrumentalnie.
Cios za cios, rywal jest po to,
aby go zniszczyæ, gdy tylko
uderzy pierwszy. Taka by³a
wówczas moja filozofia.
G³êbszej nie mia³em. Doprowadzi³a do tego, ¿e w trakcie
pewnych zawodów w sposób
niedozwolony odda³em z nawi¹zk¹ rywalowi, który mnie
sprowokowa³. Przez dwa lata
by³em zawie szony w prawach zawodnika, mia³em
sporo czasu na przemyœlenia. I dok³adnie sobie
wszystko przemyœla³em, zrozumia³em, dojrza³em jako
cz³owiek.
Byæ cz³owiekiem... To znaczy mieæ spokojne sny
Mo¿na oszukaæ innych, siebie nigdy, bo tu z zasady nale¿y pamiêtaæ, ¿e ma siê naprzeciw drugiego cz³owieka.
Dlatego przeciwnika traktujê
z szacunkiem. Ja mam go
tylko pokonaæ a nie zniszczyæ. Jeœli po walce siê
cieszê, to nie z tego powodu,
¿e zada³em o cios wiêcej, ¿e
przeciwnik bardziej ucierpia³.
Ja siê cieszê, bo zdoby³em
punkt, bo wygra³em... To jednak ró¿nica.
Filozofia, psychika... Jasne,
¿e tak. By³ czas, ¿e œmia³em
siê z tej ca³ej ideologii
zwi¹zanej ze wschodnimi
sportami walki. Uwa¿am, ¿e
wystarczy du¿a si³a, wysoka
sprawnoœæ fizyczna i nienaganne technicznie umiejêtnoœci, aby zwyciê¿yæ bez
prze szkód. Trenowa³em, trenowa³em i... przesta³em robiæ
postêpy. Drepta³em w miejscu, w koñcu uzmys³owi³em
sobie, ¿e jestem pusty, ¿e
sta³em siê nieczu³¹, obojêtn¹
maszyn¹ pozbawion¹ uczuæ.
To by³o straszne. Zrozumia³em, ¿e tylko wiara w coœ
lub kogoœ mo¿e mnie wyrwaæ z tego zaklêtego krêgu
niemo¿noœci i pchn¹æ do

przodu. Zrozumia³em, ¿e doskonaleniu cia³a musi koniecznie towarzyszyæ doskonalenie umys³u, ducha. Tylko
traktowanie karate w kategoriach filozofii ludów, które
stworzy³y te systemy walk
mo¿e uczyniæ z zawodnika
mistrza.
Trzeba d¹¿yæ do tego, by
naszym cia³em, ka¿d¹ jego
cz¹stk¹ nie kierowa³y instynkty tkwi¹ce gdzieœ tam w
œwiadomoœci, a nawet podœwiadomoœci. Ka¿da reakcja
powinna byæ dzia³aniem od
pocz¹tku do koñca przemyœlanym, przewiduj¹cym skutki. To jednak sprawa pracy
nad sob¹, ci¹g³ego æwiczenia charakteru, woli.
rrr
Zespó³ M³odych Radnych
Miejskiej Rady Narodowej w
Gorzowie przyzna³ W³odzi mierzowi Rojowi tytu³
„M£ODEGO GORZOWIANINA ROKU 1987”. By³a to tradycyjna nagroda przyznawana m³odym mieszkañcom
Gorzowa, którzy wyró¿niaj¹
siê w sposób wybitny swoj¹
postaw¹, osi¹gniêciami i
dzia³aniami na rzecz innych.
W przypadku W. Roja podkreœlono szczególnie walory
jego osobowoœci, charakteru, morale. Tym samym zosta³ poniek¹d formalnie uznany za wzór cz³owieka godnego naœladowania.
Szybko te¿ znalaz³ swe
miejsce w normalnym ¿yciu,
gdy porzuci³ wyczyn i sportow¹ rywalizacjê. Za³o¿y³ i
prowadzi w³asn¹ szko³ê karate. Swoim wychowankom stara siê przekazaæ, wpoiæ przede wszystkim to, co sam
uwa¿a za najwa¿niejsze. ¯e
karate to nie tyle sprawnoœæ i
si³a cia³a, co ducha. I tylko ten
bêdzie mistrzem, kto to zrozumie. Blichtr i pozór jest bowiem znakiem ludzi s³abych.
JAN DELIJEWSKI

20

kultura

Czerwiec 2017 r.

Nazwisko świadka?
Imię? Władysław
Tylko nieliczni pamiêtaj¹, ¿e poeta W³adys³aw Broniewski goœci³ w Gorzowie i to dwukrotnie. Rzecz ca³¹ opisa³ w swoim felietonie
zielonogórski poeta Janusz Koniusz i zamieœci³ go w tomie swoich wspomnieñ Wi¹zania pamiêci.
Okolicznoœci wizyt oraz
sam ich przebieg by³y na tyle
intryguj¹ce, ¿e a¿ warte s¹
przypomnienia. Do pierwszego przyjazdu autora
„Bagnetu na broñ” czy
„¯o³nierzy Westerplatte” dosz³o w grudniu 1958 r. Gospodarzem i przewodnikiem
poety po Ziemi Gorzowskiej
by³ w³aœnie Koniusz. Jednak
zapamiêta³ on wadliw¹ datê.
W swoim felietonie pisze, ¿e
Broniewski z ¿on¹ Wand¹
goœci³ w grodzie nad Wart¹
12 i 13 grudnia. Tymczasem
by³o to 11 grudnia. Przekonaæ siê mo¿na o tym z króciutkiej notatki prasowej zapowiadaj¹cej wizytê poety w
Gorzowie. Przeczytaæ tam
mo¿na: „Jak ju¿ podawaliœmy
znakomity
poeta
W³adys³aw Broniewski przybêdzie na zaproszenie KW
PZPR [Komitet Wojewódzki
Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej - dop. R.O.] na
Ziemiê Lubusk¹. Oto bli¿sze
szczegó³y. Pierwsze spotkania autora Komuny Paryskiej
z naszym spo³eczeñstwem
odbêdzie siê w Gorzowie
dnia 11 bm. O godz. 16.00
nastêpnego dnia wybitnego
poetê goœciæ bêdzie Nowa
Sól, a po popo³udniu ¯ary.
13 bm. W³adys³aw Broniewski, rewolucjonista i wiêzieñ
sanacji przybêdzie do Zielonej Góry. Spêdzi on kilka godzin wspólnie ze starymi
dzia³aczami ruchu robotniczego. Po po³udniu weŸmie
udzia³ w uroczystej akademii
poœwiêconej 40. rocznicy powstania Komunistycznej Partii Polski”. Co znamienne,
dziennikarz pisz¹cy tê informacjê nie poda³ miejsca
spotkania, ani te¿ formu³y,
czy by³o ono otwarte dla
chêtnych, czy obowi¹zywa³y
bilety.
Nastêpnego dnia, czyli 11
grudnia w „Gazecie Gorzowskiej” nie znalaz³a siê choæby
linijkowa informacja o wizycie poety w Gorzowie.
Przeczytaæ natomiast mo¿na
by³o „Tezy Komitetu Centralnego PZPR”, dowiedzieæ siê,
¿e toczone s¹ przyjazne rozmowy ze stron¹ niemieck¹,
lub zapoznaæ siê z reportersk¹ wizyt¹ dziennikarzy w
jakimœ gorzowskim przedszkolu.
Tak¿e pró¿no szukaæ jakiejœ wzmianki o wizycie po-

ety w „Gazecie Gorzowskiej”
z 12 grudnia. Jest natomiast
notatka z przeprosinami gorzowskiej publicznoœci, która
musia³a czekaæ na opóŸnione goœcinne przedstawianie
Matka i kurtyzana Artura
Grzyma³y-Siedleckiego w
wykonaniu
Teatru
Powszechnego z Wroc³awia.
Powodem opóŸnienia by³o
spóŸnienie siê samochodu z
dekoracjami.
Autor tej¿e notatki ani
s³ówkiem nie zaj¹kn¹³ siê, ¿e
w³aœnie ta publicznoœæ mia³a
szczêœcie spotkaæ siê z Broniewskim. Informacja o wydarzeniu pojawi³a siê dopiero w numerze z 13-14 grudnia 1958 r. Napisa³a j¹ Irena
Adamczuk, u¿ywaj¹ca pseudonimu Ada. Ale do tej relacji pozwolê sobie wróciæ póŸniej.

Bo ty go znasz

O tym, ¿e to w³aœnie Janusz Koniusz, zielonogórski
poeta, pojedzie do Warszawy, aby Broniewskiego osobiœcie na Ziemiê Lubusk¹
zaprosiæ, zadecydowa³ fakt,
¿e panowie siê znali. Koniusz pisze, ¿e poeta przyj¹³
jego i jeszcze jedn¹ osobê, z
któr¹ zielonogórski twórca
by³, w swojej willi na Mokotowie, któr¹ zreszt¹ dosta³ od
rz¹du polskiego. Poeta, mimo ¿e by³o wczesne popo³udnie, przyj¹³ zielonogórsk¹ delegacjê w pid¿amie
i szlafroku. Nie mia³ ¿adnych
zastrze¿eñ do programu. Poprosi³ tylko, aby w hotelu zarezerwowano dwa pokoje,
jeden dla niego i ¿ony Wandy, drugi dla kierowcy, który
ich na Ziemiê Lubusk¹ przywiezie. Spotkanie trwa³o króciutko, jeszcze krócej osch³a
rozmowa z ¿on¹ poety Wand¹.

Fot. Wolne zasoby Wikipedii.

Gazety piszą

Wódeczki i śnieżyca

Broniewski z ¿on¹ przyjechali zgodnie z umow¹. Jak
ju¿ zaznaczy³am wy¿ej, Koniusz podaje, ¿e 12 grudnia,
w istocie by³o to dzieñ wczeœniej. Jak pisze Koniusz, zima owego roku by³a praktycznie bezœnie¿na. Z uwagi
na póŸniejsze wypadki by³a
to informacje nader wa¿na.
Zielonogórski poeta dosiad³
siê do auta Broniewskiego i
ruszyli w drogê do Gorzowa.
Ale z Broniewskim w tamtych czasach podró¿owaæ
nie by³o ³atwo. Droga wy-

Władysław Broniewski wielkim poetą był i w Gorzowie też bawił…

gl¹da³a tak: „W Sulechowie
kaza³ kierowcy zatrzymaæ
siê przed pierwsz¹ napotkan¹ knajp¹. Ostro sprzeciwi³a siê temu Broniewska.
Wzi¹³em nieopatrznie jej
stronê, czym narazi³em siê
poecie. W Œwiebodzinie nie
by³o ju¿ ¿adnych t³umaczeñ.
Zatrzymaliœmy siê tak¿e w
Miêdzyrzeczu. Wydawa³oby
siê, ¿e przez Skwierzynê
szybko przejedziemy. Pech
chcia³ inaczej”.
W tamtych latach o Skwierzynie mo¿na powiedzieæ ¿e
by³o to ma³e, licz¹ce oko³o 8
tys. mieszkañców miasteczko przylepione do potê¿nego
garnizonu Wojska Polskiego
oraz nie mniej licznej jednostki Armii Radzieckiej.
Jak pisze Koniusz: „Przy
wyjeŸdzie z miasta natknêliœmy siê na wojskowych w
bez³adzie przechodz¹cych
przez jezdniê. Kiedy kierowca zahamowa³, Broniewski
natychmiast
dostrzeg³
knajpê i wysiad³ z samochodu. By³a to knajpa potocznie
nazywana Pod Bykiem, choæ
oficjalnie nazywa³a siê inaczej”.

No i tu Broniewski poczu³
siê jak w domu. Poeta mia³ w
swoim ¿yciorysie ró¿ne zakrêty polityczne, od II wojny
œwiatowej sympatyzowa³ jednoznacznie z komunizmem.
Bliskie kontakty mia³ tak¿e z
przedstawicielami wojska.
W³aœnie Pod Bykiem któryœ
z biesiadników rozpozna³ poetê, ale ku upewnieniu zapyta³ Koniusza, czy rzeczywiœcie to autor Bagnetu na
broñ. Ten potwierdzi³ z satysfakcj¹. Po czym, jak sam
pisze: „I zaczê³o siê. Ka¿dy
chcia³ z nim (Broniewskim R.O.) wypiæ. Ktoœ wszed³ na
krzes³o i zacz¹³ recytowaæ
Bêbny,
bêbny
noc¹
warcza³y. Gruchnê³o „sto lat”
powszechnie u nas w owym
czasie œpiewane nie tylko
przy wódce. Oklaski, tumult,
zamieszanie. M³odzi ludzie
po studiach, w knajpie w
Skwierzynie spotkali poetê,
którego wiersze znali na pamiêæ. Broniewski znalaz³ siê
w swoim ¿ywiole: popularny,
potrzebny i w pewien sposób
szanowany. Zostaliœmy przyparci do bufetu. Odwrotu nie
by³o”.

I Bóg jeden wie, czym by to
siê wszystko skoñczy³o, gdyby nie zdecydowana interwencja ¿ony poety Wandy.
Schwyci³a ona mocno mê¿a
za po³y, wyci¹gnê³a z knajpy
i niemal si³¹ wrzuci³a do samochodu. No i auto pojecha³o w kierunku Gorzowa.
Tu¿ za Skwierzyn¹ dopad³
ich kolejny pech. Jak pisze
Koniusz - rozpêta³a siê
potê¿na œnie¿yca, nie by³o
nic widaæ, ale kierowca zdecydowa³ siê wolniutko jechaæ
do przodu. Przejechali kilka
kilometrów i nagle na coœ
wpadli. Okaza³o siê, ¿e by³ to
zderzak ambulansu pocztowego. Na szczêœcie nikomu
nic siê nie sta³o, tylko Wanda
Broniewska uderzy³a g³ow¹
o szybê i rozbi³a sobie nos.
Pojawi³a siê milicja i wydawa³o siê, ¿e jest po sprawie.
Potem auto ruszy³o znów w
kierunku miasta.

Przed inną publicznością

Jak podawa³a „Gazeta Gorzowska”, spotkanie z Broniewskim mia³o siê zacz¹æ o
16.00. Jednak kiedy poeta
siê nie pojawia³, po kilku go-

dzinach oczekiwania ludzie
siê rozeszli. W Teatrze
Osterwy przed 19.00 zaczê³a siê gromadziæ inna
publicznoœæ, gorzowianie,
którzy kupili bilety na Matkê i
kurtyzanê w wykonaniu
wroc³awskich aktorów: Marii
Malickiej,
Aleksandra
G¹sowskiego (nota bene
by³ego dyrektora gorzowskiego teatru - R.O) oraz Zofii Barwiñskiej.
Kiedy w koñcu Broniewski
dotar³ do Gorzowa, w³aœnie
spektakl mia³ siê zaczynaæ.
Koniusz, chc¹cy uratowaæ jakoœ sytuacjê, poprosi³ aktorów, aby zgodzili siê na króciutki wystêp autora Bagnetu
na broñ. Zastrze¿eñ nie by³o.
Tak pisze o tym Koniusz:
„Pamiêtam, jak chwiejnym
krokiem szed³ przez zastawion¹ dekoracjami scenê.
Na tle kurtyny, przed któr¹
stan¹³, niczego nie da³o siê
po nim poznaæ. Otworzy³
ksi¹¿kê i powiedzia³: - Powiem wiersz Bagent na broñ.
Nie czyta³, nie recytowa³, ale
dos³ownie mówi³ miêkkim
przyjemnym, lekko zachrypniêtym g³osem”. Przywita³y
go
zdawkowe
brawka.
Po¿egna³ huragan oklasków
na stoj¹co.
Tak o tym wydarzeniu napisa³a w „Gazecie Gorzowskiej” Ada, czyli Irena Adamczuk w notatce zatytu³owanej Wzruszaj¹ce spotkanie.
Z pobytu W³adys³awa Broniewskiego w Gorzowie:
„Wielkie by³o rozczarowanie
wielbicieli poezji W³adys³awa
Broniewskiego,
którzy
t³umnie przybyli w czwartek
na spotkanie do Sali Teatru
Miejskiego w Gorzowie. Po
kilku przesz³o godzinach
teatr opustosza³”. Potem Ada
informuje, ¿e wroc³awscy aktorzy bez zastrze¿eñ zgodzili
siê na krótki wystêp poety.
„W ci¹gu wiêc przesz³o pó³
godziny poeta recytowa³
swoje wiersze. W wielkim
skupieniu i ze wzruszeniem
s³uchali zebrani wierszy,
wœród których znalaz³y siê
Elegia na œmieræ Ludwika
Waryñskiego, Ich by³o tylko
piêædziesiêciu, Ballady i romanse, Ulica Ma³a, Bagnet
na broñ i szereg innych. Takiej owacji, jak¹ zgotowa³a
mistrzowi publicznoœæ gorzowska, w Teatrze jeszcze
nie by³o”.
Potem towarzystwo uda³o
siê na nocleg w hotelu

kultura
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Jedzie Pan Jazz,
czyli książka o MAJ
To pierwsza czeœæ tytu³u ksi¹¿ki autorstwa Andrzeja Bia³kowskiego i
Wojciecha Burszty.

po³o¿onym niedaleko dworca PKP.

Ćwiarteczka i Mickiewicz

Nastêpnego dnia Broniewski mia³ spotkanie z uczniami
Liceum Pedagogicznego.
Ale atrakcje zaczê³y siê od
samego rana. Wczeœnie do
pokoju Janusza Koniusza
zapuka³a Wanda Broniewska i za¿¹da³a… alkoholu. Bo
poeta bez wódki dnia nie zaczyna³. Rytua³ by³ prosty.
Æwiartka i papieros, na pusty
¿o³¹dek, ma siê rozumieæ.
Koniusz pomyœla³ chwilê i
polecia³ do komitetu miejskiego partii. Sam pierwszy
sekretarz zaanga¿owa³ siê w
poszukiwanie alkoholu dla
wybitnego poety. Znalaz³ siê
on u … palacza.
Po œniadaniu Broniewski
wraz
z
¿on¹
i
towarzysz¹cym im Koniuszem poszed³ na spotkanie z
m³odzie¿¹. Broniewski kupi³
j¹ sobie zreszt¹ natychmiast,
bo ze sceny oœwiadczy³, i¿
gdyby przysz³o mu ¿yæ w
czasach Adama Mickiewicza, to codziennie by mu buty czyœci³ (w szkole na
pó³piêtrze sta³ powiem
portret
romantycznego
wieszcza). Powiedzia³ kilka
swoich wierszy. A ofiarowane mu kwiaty poleci³ po³o¿yæ
pod popiersiem Mickiewicza.
Po spotkaniu wszyscy
wsiedli do samochodu i pojechali na po³udnie Ziemi Lubuskiej.
I wydawa³oby siê, ¿e to
ju¿
koniec
obecnoœci
W³adys³awa Broniewskiego
w Gorzowie.
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Sąd, sędzia i zdziwienie

Jakie¿ by³o zaskoczenie kilka tygodni potem Janusza Koniusza, kiedy dosta³ wezwanie
do gorzowskiego s¹du w charakterze œwiadka w sprawie
przeciwko kierowcy Broniewskich. Poniewa¿ zielonogórski
poeta obawia³ siê, ¿e taki sam
los mo¿e spotkaæ Broniewskich, poprosi³ przewodnicz¹cego S¹du Wojewódzkiego, aby mogli oni z³o¿yæ
swe zeznania korespondencyjnie. Ten siê zgodzi³.
Jednak kiedy Koniusz
wiosn¹ 1959 r. dotar³ do gorzowskiego s¹du, zobaczy³
W³adys³awa Broniewskiego z
¿on¹ Wand¹ pokornie czekaj¹cych na s¹dowym korytarzu. Ju¿ na wstêpie rozprawy
okaza³o siê, ¿e oskar¿ony kierowca Broniewskich ponoæ
mia³ alkohol we krwi i móg³
byæ winien wypadku podczas
grudniowej zadymki. Jak zapamiêta³ Koniusz, sprawê prowadzi³a m³oda ³adna sêdzia o
trochê sennym spojrzeniu.
Janusz Koniusz zeznawa³
pierwszy. Potem przyszed³
czas na Broniewskiego.
Jaki pisze Koniusz, tej sceny
nigdy nie zapomni, a wygl¹da³a ona tak:
„- Nazwisko œwiadka?
- Broniewski.
- Imiê?
- W³adys³aw.
Do piêknego wysokiego
s¹du ci¹gle jeszcze nic nie
dotar³o.
- Zawód?
- Poeta - powiedzia³ Broniewski. Po chwili siê poprawi³ - Literat.

Sêdzinê jakby oblano zim¹
wod¹. Jej ³adne i du¿e oczy
siê z tego zdumienia jeszcze
powiêkszy³y. Podnios³a siê z
krzes³a i zapyta³a:
- To pan jest tym
W³adys³awem Broniewskim?
- Tak - odpowiedzia³
usi³uj¹cy zachowaæ powagê
Broniewski”.
Szybko wiêc sprawa siê
skoñczy³a, winê kierowcy
umorzono, stwierdzaj¹c, ¿e
podczas badania musiano
pomieszaæ ampu³ki z krwi¹.
Z s¹du ca³e towarzystwo posz³o na obiad do Casablanki.
Wieczorem Broniewscy pojechali do Warszawy samochodem, a Januszowi Koniuszowi ktoœ pomóg³ wsi¹œæ do
w³aœciwego autobusu. Nastêpnego dnia opowiedzia³ o
przebiegu rozprawy przewodnicz¹cemu S¹du Wojewódzkiego. Ten siê zdenerwowa³, zagrozi³ ukaraniem
sêdzi, ale Janusz Koniusz jakoœ go udobrucha³.
Gorzów nie mia³ ju¿ wiêcej
okazji goœciæ wybitnego poety. By³ on potem jeszcze
dwukrotnie na po³udniu Ziemi
Lubuskiej i te¿ mu siê przytrafia³y ró¿ne przygody. Jednak
do s¹du za nie nie trafi³.

RENATA OCHWAT

Tekst powsta³ dziêki pomocy pracowników dzia³u zbiorów regionalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i za pomoc tê
dziêkujê.
Pierwodruk tekstu w „Nadwarciañskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym” 2012,
nr 19, s. 335-340.

Ksi¹¿ka poœwiêcona jest
dorobkowi gorzowskiej Ma³ej
Akademii Jazzu i jej znaczeniu dla przemian w kulturze.
Pe³en tytu³ publikacji to Jedzie Pan Jazz. Edukacja
jazzowa i popkulturowa w
perspektywie antropologicznej. Wydawc¹ bêdzie
Wydawnictwo Naukowe KATEDRA z Gdañska. Ksi¹¿ka
prezentuje nowe podejœcie do
zagadnieñ edukacji muzycznej, ³¹cz¹ce tradycyjn¹ pedagogikê wartoœci z ambitnymi
nurtami muzycznej popkultury i stanowi niew¹tpliwie ewenement w polskiej literaturze
muzyczno-pedagogicznej i
antropologicznej.
Pierwsza prezentacja i publiczna dyskusja nad ksi¹¿k¹ z
udzia³em autorów, odbêdzie
siê 26 paŸdziernika br. w sali
koncertowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w
Warszawie. W spotkaniu
udzia³ wezm¹ przedstawiciele: Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
dziennikarze, publicyœci mediów centralnych i naukowcy,
zajmuj¹cy siê wspó³czesnym
rynkiem kultury oraz w³adze
Polskiego Stowarzyszenia Jazowego. Zwieñczeniem dyskusji bêdzie koncert najbardziej rozpoznawalnego wychowanka akademii Adama
Ba³dycha z zespo³em. Na tê
okazjê polski kompozytor Rafa³ Rozmus napisa³ specjaln¹
kompozycjê. To bêdzie premierowe wykonanie.
Drug¹ ods³onê publikacji
zorganizujemy w Gorzowie w
listopadzie,
równie¿
z
udzia³em autorów i bêdzie
po³¹czona z koncertem Marka Konarskiego, tak¿e wychowanka MAJ, którego kariera
muzyczna i naukowa nabiera
rozpêdu. Bêdzie ona skierowana do dyrektorów i nauczy-

cieli
z
e
szkó³ obj ê t y c h
dzia³aniem akademii, jej wychowanków oraz lokalnych mediów, œrodowisk
opiniotwórczych i wszystkich
zainteresowanych.
Na swojej stronie wydawnictwo Katedra ju¿ zapowiada
ukazanie siê ksi¹¿ki, pisz¹c:
„Praca Jedzie Pan Jazz. Edukacja jazzowa i popkulturowa
w perspektywie antropologicznej jest prób¹ przyjrzenia
siê fenomenowi gorzowskiej
Ma³ej Akademii Jazzu, znanej
w Polsce i w œwiecie nieformalnej praktyki muzycznoedukacyjnej i popkulturowej.
Od ponad trzydziestu lat jej lider (tytu³owy Pan Jazz) ³¹czy
wysi³ki kilku pokoleñ wybitnych polskich i œwiatowych
muzyków jazzowych, pracuj¹cych na rzecz kszta³towania muzycznej wra¿liwoœci
m³odzie¿y. Jest to dziœ bez
w¹tpienia jeden z najbardziej
wyrazistych i oryginalnie
ukszta³towanych przyk³adów
anga¿owania siê bran¿y muzycznej w ideê kszta³cenia
m³odej publicznoœci. Zaproponowany w ksi¹¿ce sposób
postrzegania dorobku MAJ
wykorzystuje dwie wra¿liwo-

œci:
antrop o l o giczn¹ i pedagogiczn¹. Teoretyczn¹ spójnoœæ zapewnia
odwo³anie siê do tych
wspó³czesnych nurtów badawczych, dla których poszukiwanie balansu pomiêdzy
oboma sposobami myœlenia
stanowi punkt wyjœcia do analizy ka¿dej praktyki muzycznej
czy muzyczno-edukacyjnej.
Zasadnicze znaczenie maj¹
tu prace amerykañskiej badaczki Estelle R. Jorgensen,
której poznawcze metafory
oraz sposób, w jaki s¹ one
wykorzystywane dla rekonstruowania modeli edukacyjnej rzeczywistoœci, wywar³y
zasadniczy wp³yw na badania
relacjonowane w tej ksi¹¿ce”.
Dwuletni proces badawczy
realizowany w Gorzowie i
miejscowoœciach wokó³ naszego miasta, gdzie obecna
jest MAJ, dobieg³ prawie koñca. Przed nami jeszcze jeden obszar, który zosta³ poddany analizie badawczej, a
zwi¹zany jest z rol¹ muzyków
i ich metodami pracy, który
zostanie równie¿ zakoñczony
publikacj¹, ale to ju¿ kwestia
przysz³ego roku.
BOGUSŁAW DZIEKAÑSKI
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Meble na wymiar w zabytkowej hali
Konkurencja zaciera³a rêce z uciechy i grzmia³a: szybko siê wykoñczy!

Fot. Robert Borowy

Wielu jego znajomych puka³o siê w czo³o, kiedy przed
oœmioma laty gorzowski
przedsiêbiorca Andrzej Klimczak postanowi³ kupiæ, a nastêpnie wyremontowaæ zabytkow¹ halê po dawnej Silwanie na Zawarciu i
przeznaczyæ j¹ na sklep
meblowy.
- Mo¿e dlatego niewielu mi
dobrze ¿yczy³o, ¿e w Gorzowie jest stanowczo za du¿o
sklepów meblowych - opowiada pan Andrzej, w³aœciciel firmy AK Meble. - Decyduj¹c siê na w³asny biznes
wiedzia³em jednak, ¿e mam
szansê utrzymaæ siê na rynku. Oczywiœcie zaraz zapewne padnie pytanie, na jakiej
podstawie tak twierdzi³em?
W mojej ocenie gorzowianie
znaj¹ siê na meblach i trzeba ich traktowaæ jak partnerów, a nie naiwnych klientów,
którzy maj¹ przyjœæ do sklepu tylko po to, ¿eby wcisn¹æ
im bubel - podkreœla.

W historycznym miejscu

Pierwszym plusem nowego
sklepu mia³ byæ jego... industrialny wygl¹d. Nowy
w³aœciciel postanowi³ zachowaæ historyczny klimat
obiektu, który ze wzglêdu na
swoj¹ stuletni¹ historiê jest
zabytkiem. Wyeksponowa³
wiêc drewniane stropy, zachowa³ ¿eliwne filary oraz
charakterystyczne dla dawnego przemys³u urz¹dzenia
wentylacyjne. A ju¿ hitem
obiektu jest jego ceglana
œciana o powierzchni blisko
40 metrów kwadratowych.
- Jestem dumny z tego, co
uda³o mi siê zrobiæ, choæ
jeszcze nie wszystko jest
skoñczone. Sam remont
trwa³ kilka miesiêcy. Nie
kryjê, ¿e sporo mnie to
wszystko kosztowa³o, ale
wszystkim odwiedzaj¹cym
sklep bardzo siê tu podoba.
Zarówno kontrahentom, jak i
klientom - dodaje i przyzna-
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Pierwszym plusem sklepu meblowego A. Klimczaka miał być jego... industrialny wygląd.

je, ¿e ma sentyment do tej
hali, w której kiedyœ pracowa³
przez kilka lat jako mistrz
tkacki w szwalni, zanim na
sta³e trafi³ do bran¿y meblarskiej.
Pan Andrzej w bran¿y meblarskiej dzia³a ponad 30 lat.
Zaczyna³ od zamiatania magazynów i skrêcania jeszcze
PRL-owskich mebli. Mo¿e
dlatego podejmuj¹c trudn¹,
acz odwa¿n¹ decyzjê o
przejœciu na ,,w³asny garnuszek’’ od pierwszego dnia
otwarcia sklepu wiedzia³,
czym chce przyci¹gn¹æ
klientów. Postawi³ na nowoczesn¹ ofertê, tak¹ ¿eby
mieæ pe³n¹ gamê propozycji
skierowan¹ przede wszystkim
do
klientów
doceniaj¹cych wysok¹ jakoœæ. Potrafi¹cych doceniæ
naturalne drewno, dobre materia³y i architekturê. Wielu
przychodzi do niego z projektantami wnêtrz, co poka-

zuje jak wa¿ny jest dla nich
wybór. Uzna³ równie¿, ¿e
trzeba iœæ z duchem czasu,
je¿eli chodzi o sam handel.
- Towar znajduj¹cy siê w
sklepie jest skierowany dla
tych, którzy do mnie przychodz¹ - mówi. - Ja jednak
bardzo du¿o sprzedajê mebli nie widz¹c nawet klientów,
poniewa¿ s¹ oni rozsiani w
ca³ej Polsce. Dzisiaj sprzeda¿ w sporej czêœci przenios³a siê do Internetu.
Klienci wchodz¹ na odpowiedni¹ stronê, wybieraj¹
meble, potem drog¹ meilow¹ ustalamy cenê i warunki sprzeda¿y. Kiedy wszystko jest uzgodnione, dzwoniê
do producenta i od niego
jest wysy³any towar. Bywa,
¿e sprzedajê meble mieszkañcom wschodniej Polski,
którzy zg³aszaj¹ siê do
mnie, choæ oczywiœcie najwiêksz¹ grupê stanowi¹ ci w
promieniu oko³o 150 kilo-

metrów od Gorzowa - wyjaœnia.

Meblowa potęga

Zainteresowani bezpoœrednim zakupem na miejscu korzystaj¹ z katalogów. Je¿eli
danego zestawu nie ma na
miejscu nie stanowi to ¿adnego problemu. Wybrany
przez klienta towar szybko
znajduje siê w jego w domu.
I dalej opowiada, ¿e z meblami jest jak z samochodami.
Mo¿esz kupiæ tanio i bardzo
szybko tego ¿a³owaæ albo
stawiasz na trochê dro¿szy
model, ale o wysokiej jakoœci.
- Porz¹dny mebel ma nie
tylko cieszyæ w³asne czy
znajomych oko, lecz przede
wszystkim byæ solidnie wykonany, przez co trwa³y i odporny na wszelkie zaskakuj¹ce sytuacje, choæby rozlan¹ kawê czy przypadkowe
uderzenie. Ja zawsze pole-

cam moim klientom, by kupowali sklejane meble z
drewna lub w okleinie naturalnej, a wszelkie kanapy,
wersalki czy ³ó¿ka powinny
byæ z pianki elastycznej. Te
najtañsze meble to nic innego tylko zmielony papier,
szumnie nazywany p³yt¹, do
tego ob³o¿on¹ oklein¹ przypominaj¹c¹ tapetê. Nie
mo¿na siê potem dziwiæ, ¿e
takie meble starczaj¹ na 2-3
lata - zauwa¿a i cieszy siê,
¿e wielokrotnie klienci wracaj¹ do niego po kolejne
meble lub zachêcaj¹ znajomych, ¿eby odwiedzali jego
sklep.
Bardzo chwali te¿ polskich
producentów. Uwa¿a, ¿e nasze rodzime firmy produkuj¹
towar najwy¿szej jakoœci.
Maj¹ bardzo szeroki wybór,
a przede wszystkim bogat¹
kolorystykê.
I
podaje
przyk³ad, ¿e w jednej podstawowej barwie mo¿e byæ
nawet do 20 odcieni, na co
klienci zwracaj¹ uwagê. W
jego ocenie nasz kraj jest
trzeci¹ ,,meblow¹’’ potêg¹
œwiata
po
Chinach
i
W³oszech. - Nasze meble s¹
chêtnie
kupowane
na
przyk³ad przez Arabiê Saudyjsk¹, nie mówi¹c ju¿ o
klientach
europejskich,
zw³aszcza Niemców i z krajów Beneluksu. Dlatego ja
te¿ postawi³em na polskich
producentów. Mam ich oko³o
20. Tylko kilka procent towaru u mnie pochodzi zza granicy - twierdzi.

Dynamiczny rynek

Zdaniem naszego rozmówcy, w dzisiejszych trudnych
czasach walki na gorzowskim rynku w bran¿y meblarskiej szanse osi¹gniêcia sukcesu maj¹ w³aœciciele sklepów, którzy s¹ specjalistami
w tej dziedzinie. Meble to nie
sprzeda¿ bu³ek czy p¹czków.
Trzeba wiedzieæ, po jaki towar siêgaæ, trzeba potrafiæ

rozmawiaæ z wymagaj¹cymi
klientami, trzeba wreszcie
byæ wobec nich uczciwym i
elastycznym.
- Je¿eli ktoœ potrzebuje
krótszego wypoczynku, bo
akurat ten w oryginalnych
wymiarach nie wejdzie mu
do pokoju, to nie wolno powiedzieæ ,,nie mam’’, tylko
trzeba zrobiæ mu mebel na
okreœlony wymiar. Je¿eli inny
klient chce, by do ³ó¿ka
wstawiæ sprê¿yny lub g¹bkê,
nie wolno odwracaæ siê do
niego plecami. Oczywiœcie
wszystko w miarê mo¿liwoœci technicznych. - dodaje.
Andrzej Klimczak pozytywnie ocenia prowadzenie firmy w gorzowskich warunkach. Przyznaje, ¿e choæ jego sklep jest sporych
rozmiarów, to do jego prowadzenia wystarczaj¹ dwie
osoby. - Do przewozu mebli
wynajmujê firmê transportow¹, ksiêgowoœæ prowadzi
mi tak¿e zewnêtrzne biuro.
Bez sensu jest trzymanie
w³asnego kierowcy czy ksiêgow¹, skoro na rynku mamy specjalistyczne firmy t³umaczy.
Nie ukrywa jednak, ¿e prowadzenie takiego biznesu
jest bardzo trudne z innego
powodu. Rynek jest dynamiczny, trzeba mieæ rêkê
ca³y czas na pulsie. Konkurencja w bran¿y meblarskiej
jest du¿a, nale¿y ci¹gle obserwowaæ zachowania innych handlowców. - Dla
klientów jest to dobre, bo
maj¹ szerszy wybór i konkurencyjne ceny. Z mojego
punktu widzenia jest to o tyle
istotne, ¿e ca³y czas trzeba
potrafiæ wyprzedzaæ ruchy
konkurentów. Nie ukrywam,
¿e obserwujê najwiêkszych
sprzedawców, je¿d¿ê nawet
po Polsce i przygl¹dam siê
ich strategii. Wa¿ne s¹ te¿
wizyty na bran¿owych targach - koñczy.
ROBERT BOROWY
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