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Przed nowa panią dyrektor
Związku Celowego Gmin
MG-6  ciężkie zadania. Mu-
si nie tylko szybko przepro-
wadzić nowe przetargi w
celu wyłonienia firm, które
zajmą się wywozem na-
szych odpadów, ale także
nauczyć gorzowian i miesz-
kańców okolicznych gmin
na nowo segregacji śmieci.
Bowiem na skutek wcześ-
niejszych błędnych decyzji,
szczególnie w zakresie wy-
boru frakcji do segregowa-
nia, jak i wrzucania ich
wszystkich do czarnych po-
jemników, które mimo nale-
pek były trudne do od-
różnienia w altanach śmiet-
nikowych, oduczyliśmy się
właściwego segregowania.
Tym łatwiej nam to przyszło,
że normą właściwie było, iż
zawartość niemal wszyst-
kich pojemników wrzucana
była i tak do tych samych
śmieciarek. Skutecznie
więc zniszczono poprzednie
nawyki, a do nowych zasad
bardziej zniechęcono niż
przekonano.

Po nowemu mamy segre-
gować domowe śmieci od

2018 roku. Na mocy ustawy
w całym kraju poszczególne
frakcje przypisane zostały
do określonego koloru po-
jemników. I tak: papier bę-
dziemy wrzucać do niebie-
skich pojemników, tworzy-
wa sztuczne i metale do
żółtych, szkło do zielonych,
a wszelkie odpady biode-
gradowalne do brązowych.
Czyli będą cztery podsta-
wowe rodzaje śmieci i czte-
ry kolory pojemników. Plus
piąty – czarny, na śmieci
zmieszane. Ta unifikacja
powinna sprawić, że nie
tylko łatwiej przyswoimy
sobie zasady segregacji,
ale również znacznie
łatwiej będzie nam trafić do
określonego pojemnika za-
równo we własnej altanie
śmietnikowej, jak i w
każdym innym miejscu. W
Gorzowie przy nowym sys-
temie segregacji ceny za
odbiór śmieci mają pozos-
tać po staremu. Za pose-
gregowane odpady zapłaci-
my więc 13 zł miesięcznie
od osoby, za zmieszane
19 zł. 

JAN DELIJEWSKI

Mija czas, mija rok,
idą święta…
Wszystkiego świątecznego oraz zimowych pejzaży na święta i po świętach! 

Segregacja śmieci po nowemu
W Gorzowie wchodzą w życie nowe zasad
selektywnej zbiórki śmieci.
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ww  1.12.
1971 r. - na Osiedlu Staszica rozpoczę-
to budowę pierwszego budynku
mieszkalnego; pierwsi lokatorzy wpro-
wadzili się w październiku 1973 r.
2011 r. -zm. Christa Wolf (82 l.), lan-
dsberczanka, światowej sławy pisarka
niemiecka, autorka m.in. „Wzorców
dzieciństwa”, najgłośniejszej powie-
ści o Gorzowie. 
2014 r. - Jacek Wójcicki został zaprzy-
siężony jako nowy prezydent Gorzowa.  
ww  2.12.
1957 r. - w następstwie wypadku na
dawnym skrzyżowaniu ul. Wodnej i
Łużyckiej, podczas którego radiowóz
MO potrącił rowerzystkę, doszło do
antymilicyjnych rozruchów z udziałem
4 tys. osób; zamieszki zostały stłumio-
ne przez oddziały ZOMO z Gorzowa i
Zielonej Góry, zatrzymano 71 osób,
aresztowano 39, 20 z nich stanęło
przed sądem, który wydał wyroki od 7
miesięcy do 3,5 lat więzienia.
1968 r. - oddano do użytku nowe
skrzyżowanie ul. Chrobrego i Sikor-
skiego, gdzie zainstalowano pierwszą
w mieście sygnalizację świetlną.
ww  4.12.
2000 r. - rozpoczęło działalność Radio
Miejskie Gorzowa, lokalny program
Radia Zachód, obecnie Radiów Go-
rzów; oficjalna inauguracja nastąpiła
18 grudnia.
2013 r. - oficjalnie otwarto nowe tar-
gowisko św. Jerzego przy ul. Prze-
mysłowej.
ww  6.12.
1988 r.  ukończono budowę drugiego
toru na wydzielonym torowisku ul. Si-
korskiego od dawnej drukarni do
skrzyżowania z ul. Estkowskiego; była
to  ostatnia, jak dotąd, inwestycja toro-
wa w Gorzowie.
ww  7.12.
1984 r. - gorzowska „Przemysłówka”
przekazała Dyrekcji Wojewódzkiego
Szpitala w Budowie pierwszy ukończo-
ny obiekt szpitala wojewódzkiego - po-
radnię ogólną ze 100 pomieszczenia-
mi, m.in. 72 gabinety lekarskie i za-
biegowe, pomieszczenia dla
administracji oraz ośrodek nauczania
klinicznego.
ww  8.12.
1987 r. - Telewizja Polska w progra-
mie 2 wyemitowała film „Przed wa-
mi”, zrealizowany przez Leszka Szopę
w oparciu o wiersze Zdzisława Mo-
rawskiego z tomu „Strofy o
dzierżawie”;  w najpiękniejszych
wnętrzach i zakątkach miasta czytali je
Elżbieta Kazanecka, Beata
Chorążykiewicz, Zbigniew Moskal i
Andrzej Byś.
1992 r. zm. Michał Leśniak (54 l.),
działacz kultury fizycznej, b. prezes
GOZPN (1976-1982), b. dyrektor Wy-
działu Kultury Fizycznej, Sportu i Tury-
styki UW (1982-1990) i zast. dyrektora
Wydziału Infrastruktury Społecznej,
prezes Fundacji Sportu i Turystyki
„Warta”.
1999 r. zm. Ryszard Dyrak (49 l.),
działacz gospodarczy, b. dyrektor
GPBP „Gobex”, następnie prezes
„Arx-Gobex”, b. poseł na Sejm (1989-
1991), współzałożyciel Towarzystwa
Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Prze-
szłości; zginął w wypadku samocho-
dowym pod Międzychodem. 
ww  9.12.
1857 r. - do sieci popłynął pierwszy
gaz z nowo zbudowanej gazowni, uru-
chomiono też pierwsze uliczne latar-
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Ka¿dy z nas ma swoje ulu-
bione wigilijne potrawy, kol-
êdy i œwi¹teczne obrzêdy.
Wszêdzie jednak musi byæ
choinka, mniej lub bardziej
przystrojona i b³yszcz¹ca
œwiecide³kami. Bo choinka, to
choinka, choæ bywaj¹ strojo-
ne na ró¿ne sposoby. Choin-
ka przywêdrowa³a do nas z
Niemiec i tak mocno siê za-
korzeni³a, ¿e nie wyobra¿amy
sobie bez niej œwi¹t. 

W sklepach, marketach,
ale i na osiedlowych placach
pojawi¹ siê wkrótce w sprze-
da¿y choinki. ¯ywe w doni-
cach i œwie¿o œciête na plan-
tacjach. Od wyboru do kolo-
ru. Owszem, do nabycia s¹
równie¿ choinki z tworzyw
sztucznych, które spotkaæ
mo¿na w szerokim wyborze,
ale nie maj¹ one jednak tego
zapachu i uroku, co natural-
ne drzewa, choæ nie ka¿dy z
ró¿nych powodów chce mieæ
¿ywe drzewko. Je¿eli jednak
choinka ma byæ ¿ywa, to
jak¹  wybraæ - œwierkow¹, z
jod³y a mo¿e daglezji? Jak
te¿ póŸniej j¹ traktowaæ, by
przetrzyma³a w dobrym sta-
nie przynajmniej do œwiêta
Trzech Króli, jak nakazuje
tradycja? 

W tradycji polskiej na cho-
inkê przeznacza siê drzewo
iglaste z gatunków œwierk,
jod³a, daglezja i sosna. Do-
minuj¹ jednak œwierki i  jod³y,
które wystêpuj¹  w wielu od-
mianach - s¹ m.in. korea-
ñskie, kalifornijskie, kauka-
skie i szereg innych. Œwierk
pospolity zielony, nasz pol-
ski, charakteryzuje siê inten-
sywnym zapachem. Jod³y
nie maja tego zapachu, choæ
kaukaska po wniesieniu do
domu i ogrzaniu wydziela
olejki eteryczne. Za to jod³a
jest trwalsza, nie gubi prak-

tycznie igie³ i mo¿e staæ bar-
dzo d³ugo, przy w³aœciwej
pielêgnacji.

Najwa¿niejsze przy choin-
ce, po wniesieniu do domu,
jest zapewnienie jej dostêpu

do wody. Œwie¿a choinka
wrêcz ¿³opie wodê, przeciêt-
ne drzewko w ci¹gu pierw-
szej doby potrafi wypiæ oko³o
litra wody. PóŸniej tej wody
potrzebuje coraz mniej, ale

w stojaku stale powinna byæ.
Choinka nie powinna staæ za
blisko Ÿród³a ciep³a.

Mo¿na tak¿e kupiæ choinkê
ukorzenion¹, z ziemi¹ w do-
nicy. Przy zakupie takiego

drzewka trzeba jednak zwró-
ciæ uwagê przede wszystkim
na to czy nie ma zbyt ma³ego
pojemnika z ziemi¹. Czêsto
bowiem bywa tak, ¿e w pi-
êciolitrowym pojemniku ma-
my dwumetrowe drzewko, co
jest nieporozumieniem, gdy¿
nie ma wykszta³conego sys-
temu korzeniowego. To tak
jakby œwie¿o œciête wsadzo-
no do wiadra z  piaskiem.
Dwumetrowe drzewko po-
winno mieæ pojemnik 25-lit-
rowy. 

Choinki w donicach po
przyniesieniu do domu tak¿e
nale¿y intensywnie podlaæ.
PóŸniej mo¿na ju¿ na spo-
kojnie uzupe³niaæ wilgoæ.
Wa¿ne jest, aby drzewko nie
dosta³o przyrostów, bo pó-
jdzie na zmarnowanie. Dla-
tego nale¿y je trzymaæ w
temperaturze do 23 stopni, z
dala od grzejników i przez
czas nie d³u¿szy ni¿ trzy ty-
godnie. Przy odpowiedniej
pielêgnacji i stopniowej akli-
matyzacji, czyli powolnym
wynoszeniu na balkon lub ta-
ras, mo¿na póŸniej posadziæ
je w ogrodzie lub na dzia³ce.

ZET

Boże Narodzenie z choinką
Bo¿e Narodzenie to jedyne takie œwiêta, które chyba wszyscy kochamy.

Bez choinki nie ma świąt Bożego Narodzenia. Choinka być musi…
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Kupujemy je, bo piêknie
wygl¹daj¹, ale wiele z nich
bywa truj¹cych, o czym
czêsto nie wiemy Jedn¹ z ta-
kich truj¹cych roœlin, która
chêtnie kupujemy w okresie
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
jest Wilczomlecz nadobny,
bardziej znany jako gwiazda
betlejemska. 

Gwiazda betlejemska za-
wiera truj¹ce mleczko, które

w kontakcie ze skór¹
cz³owieka mo¿e spowodo-
waæ stany zapalne, a
spo¿ycie jej liœci lub kwiatów
mo¿e nawet doprowadziæ do
zatrucia. Owszem, roœlina z
roz³o¿ystymi czerwonymi
kwiatami wygl¹da piêknie na
œwi¹tecznym stole, ale lepiej
nie kusiæ losu.  Zw³aszcza w
domu, gdzie s¹ ma³e dzieci. 

ZET

Gwiazda betlejemska jest piękna, ale trująca
Coraz czêœciej w naszym domu znajduj¹ siê egzotyczne roœliny. 

Wygląda pięknie, ale lepiej nie kusić losu.
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nie gazowe, które zastąpiły dotychcza-
sowe lampy olejowe; gazownia czyn-
na była do 1979 r.
ww  10.12.
1957 r. - MPK wprowadziło zakaz pa-
lenia papierosów w tramwajach, za-
równo wewnątrz wozów, jak i na po-
mostach; zakaz spowodowany został
koniecznością... uniknięcia tłoku na
pomostach.
2002 r. - oddano do użytku nowo zbu-
dowaną ul. Bierzarina z rondem na ul.
Podmiejskiej.
2008 r. - w budynku d. Łaźni Miejskiej
otwarto halę tenisa stołowego Gorzo-
vii, urządzoną w miejscu dawnego ba-
senu; urządzono tam salą treningową
z 7 stołami, salę gimnastyczną i saunę
z zapleczem sanitarnym.
ww  11.12.
1917 r. ur. się Zbigniew Łącki, go-
rzowski zegarmistrz i fotografik, pio-
nier sportów samochodowych,
współzałożyciel i pierwszy prezes Go-
rzowskiego Towarzystwa Fotograficz-
nego (1961-1969), zm. w 1973 r. 
2005 r. zm. Henryk Ankiewicz (72 l.),
ps. Andabata, lubuski dziennikarz, fe-
lietonista, autor szkiców i opowieści,
m.in. „Listów z Palmiarni”, „Przecha-
dzek zielonogórskich”, „Szkiców go-
rzowskich”, a także słuchowisk radio-
wych.
ww  12.12.
1948r. ur. sie hm  Sylwester Kuczyń-
ski, instruktor harcerski i żeglarz, b.
komendant hufca ZHP (1980-1985),
emerytowany kierownik Klubu Nau-
czyciela, zginął w 2013 r. w katastrofie
śmigłowca.
2014 r. - po 39 latach zakończył
działalność Grodzki Dom Kultury, od
tej pory zabytkowa willa przy Wale
Okrężnym stoi pusta i niszczeje.
ww  13.12.
1981 r. - wprowadzono stan wojenny
w Polsce; mimo to ks. Witold Andrze-
jewski odprawił w katedrze mszę,
podczas której poświęcono związkowy
sztandar Elektrociepłowni; jako kape-
lan „Solidarności” zainicjował też list
protestacyjny gorzowskich duszpaste-
rzy przeciwko wprowadzeniu stanu
wojennego, odczytany 13.12.1981 w
gorzowskich kościołach.
ww  14.12.
1916 r. ur. się Paweł Zacharek, legen-
darny powojenny przewoźnik przez
Wartę, później kapitan barki, zm. w
1991 r.
1999 r. zm. Michał Nagengast (93 l.),
przedwojenny motocyklista i rajdo-
wiec, pionier Gorzowa i kierownik Po-
wiatowego Urzędu Samochodowego,
organizator Zlotu Gwiaździstego i Mo-
toklubu Unia.
ww  15.12.
1957 r. - odsłonięto pomnik Adama
Mickiewicza, ufundowany w 100-le-
cie śmierci wieszcza społecznym
wysiłkiem mieszkańców Gorzowa.
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Kiedy koñczy siê listopad
myœli wszystkich kieruj¹ siê
ku œwiêtom. Od zawsze
dzieci dostaj¹ prezenty. By-
wa, ¿e przynosi je œw. Mi-
ko³aj i albo wk³ada do skar-
pety, albo uk³ada pod cho-
ink¹, b¹dŸ te¿ wrzuca gdzie
popadnie przez komin, bo
sanie zaprzê¿one w renifery
jakoœ na d³ugo nie chc¹ siê
zatrzymaæ. W innych do-
mach podarunki przynosi
Gwiazdor, a zwyczaje ma
podobne do œw. Miko³aja.
Na szczêœcie na zawsze
odesz³y w przesz³oœæ wizyty
Dziadka Mroza ze
Œnie¿ynk¹. Czasami, ale
naprawdê bardzo rzadko
mo¿na spotkaæ jeszcze
Anio³ka, który te¿ podrzuca
prezenty tym najm³odszym.
Prosto jest tylko 6 grudnia,
wtedy wszystkich nawiedza
dobry œwiêty Miko³aj,
wk³ada podarunek pod po-
duszkê. Sprawa siê kompli-
kuje, jeœli chodzi o prezenty
w wigiliê.

- U nas w domu zawsze
prezenty pod choinkê przy-
nosi³ œw. Miko³aj - opowiada
gorzowianka, która do Go-
rzowa zjecha³a z Podlasia. I
dodaje, ¿e prezenty zawsze
by³y pod choink¹ na œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. - Nato-
miast nigdy nie by³o ich pod
poduszk¹ z okazji 6 grud-
nia. Tego dnia tata przez
lekko uchylone drzwi rzuca³
nam, czyli dzieciom garœæ
cukierków i tyle by³o œwiêto-
wania - dodaje.

Tradycja chce, ¿e bo¿ona-
rodzeniowy œwiêty Miko³aj,
to szczególne wspomnienie
postaci historycznej, czyli
œw. Miko³aja, biskupa Miry.
To historyczna postaæ, ale
obros³a legendami, Jedna z
nich chce, ¿e pewien
cz³owiek, który popad³ w
nêdzê, postanowi³ sprzedaæ
swoje trzy córki do domu
publicznego. Ale o niecnym
zamiarze dowiedzia³ siê do-
brotliwy biskup i noc¹, cich-
cem przez komin do domu
paskudnego cz³owieka

wrzuci³ trzy sakiewki z pie-
niêdzmi. Wpad³y one do po-
ñczoch i trzewiczków, które
owe córki umieœci³y przy ko-
minku dla wysuszenia. St¹d
w krajach, gdzie w po-
wszechnym u¿yciu by³y ko-
minki, powsta³ zwyczaj wy-
stawiania przy nich bucików
lub skarpet na prezenty.
Tam, gdzie kominków nie
u¿ywano, œw. Miko³aj po ci-
chutku wsuwa prezenty pod
choinkê.

Jeszcze przed laty œwiêty
mieszka³ na Po³udniu, no bo
Mira le¿y w Afryce, ale od
1822 r. zamieszka³ na Bie-
gunie Pó³nocnym, a to za
spraw¹ Clemensa Clarke’a
Moore,a, który napisa³ po-
emat, w którym œw. Miko³aj
w³aœnie stamt¹d przybywa i
to saniami zaprzê¿onymi w
renifery. A najnowsze trady-

cja i hollywoodzkie filmy
chc¹, aby przewodzi³ im ulu-
bieniec Miko³aja, renifer
Piotruœ lub Rudolf, ale za-
wsze Czerwony Nos.

- Mnie przez ca³e ¿ycie
przynosi prezenty Gwiazdor
- mówi stwierdza inna
mieszkanka naszego mias-
ta, która siê urodzi³a w Go-
rzowie, ale jej rodzice przy-
jechali z Kujaw. I w³aœnie
tam, na Kujawach, w Wiel-
kopolsce, Warmii i Mazu-
rach, Kaszubach i Kociewiu
czyli na ziemiach dawnego
zaboru pruskiego prezenty
daje Gwiazdor.

Jak chc¹ etnografowie,
postaæ Gwiazdora wywodzi
siê z grup kolêdników, a
dok³adnie od postaci
nosz¹cej gwiazdê. By³ to
osobnik w baranicy i futrza-
nej czapê, z twarz¹ ukryt¹

pod mask¹ lub umazan¹
sadz¹. Nosi³ on ze sob¹ wo-
rek prezentów i rózgê. Od-
pytywa³ dzieci z pacierza,
zna³ dobre i z³e uczynki i w
zale¿noœci od wyniku
wrêcza³ prezent lub bi³
rózg¹. I choæ dziœ postaæ
Gwiazdora roznosz¹cego
prezenty splot³a siê w wy-
gl¹dzie z Miko³ajem, to na-
dal ta odmiana
roznosz¹cych prezenty ma
rózgê na psotne dzieci. Po
wsiach, a i bywa po mias-
teczkach zachowa³ siê zwy-
czaj obchodzenia domów
przez osoby przebrane za
Gwiazdora, które za op³at¹
wrêczaj¹ prezenty i pytaj¹
domowników, przewa¿nie
dzieci, o zachowanie w
ci¹gu roku, znajomoœæ
modlitw, wierszy, b¹dŸ
kolêd.

- Od zawsze pod choinkê
prezenty przynosi³ Anio³ek,
bo jak chce rodzinna i nie
tylko tradycja, œw. Miko³aj
jest tak spracowany po 6
grudnia, ¿e nie ma si³y ru-
szaæ siê w wigiliê - opowia-
da kolejna gorzowianka,
która pochodzi z Ma³opolski.
Ale od razu dodaje, ¿e od
jakiegoœ czasu nastêpuje
wypieranie owego Anio³ka
na rzecz œw. Miko³aja. - Mo-
je dzieci siê tu urodzi³y i od
zawsze znaj¹ tradycjê z Mi-
ko³ajem, wiêc moja rodzina
z Ma³opolski musia³a siê
przestawiæ, ¿eby wnukom w
g³owach nie mieszaæ, i te¿
ju¿ tam do nich zagl¹da œw.
Miko³aj - dorzuca na koniec.

Tak samo jest na Górnym
Œl¹sku, gdzie jeszcze nie-
podzielnie do niedawna pre-
zentami rz¹dzi³o Dzieci¹tko.
- No có¿ telewizja, reklamy,
wymieszanie siê mieszka-
ñców z ró¿nych regionów
kraju sprawi³o, ¿e i u nas
najczêœciej pojawia siê Mi-
ko³aj, a raczej jego widomy
znak, ¿e by³, czyli piêknie
opakowane prezenty le¿¹ce
pod choink¹ - mówi pani,
która mieszka w Katowi-
cach, ale go Gorzowa
czêsto zagl¹da, bo tu ma ro-
dzinê.

W Polsce prezenty przyno-
si œw. Miko³aj lub Gwiazdor.
W innych krajach œw. Mi-
ko³aj zosta³ bo¿onarodze-
niowym dziadkiem: Pere
Noël we Francji, Julemand
w Norwegii, Babo Natale we
W³oszech. I choæ w ró¿nych do-
mach ró¿ne postaci przynosz¹
prezenty, to zawsze albo prawie
zawsze dzieje siê tak, ¿e poja-
wiaj¹ siê one pod choink¹, w
skarpetach lub w kaloszach,
ale w sposób tajemniczy, nagle
i bez œladów dostawy. Oczywi-
œcie bywa, ¿e Miko³aj nawiedza
osobiœcie poszczególne domy,
ale  to ju¿ sprawa rodziców lub
dziadków, którzy chc¹ za-
fundowaæ sowim  pocie-
chom trochê wiêcej emocji i
wra¿eñ..

RENATA OCHWAT

Prezenty od Mikołaja,
Gwiazdora i Aniołka
Przed nami miesi¹c z prezentami, bo od Miko³aja a¿ po Bo¿e Narodzenie... 
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Od kliku lat św. Mikołaj zagląda nawet do gorzowskiego teatru. Ciekawe czy w tym roku
także tam będzie?
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1945 r. ur. się Andrzej Gordon, ar-
tysta plastyk, autor licznych grafik
erotycznych, ilustracji, a także obra-
zów o tematyce sakralnej, zm. w
1992 r.
ww  17.12.
1980 r. - w mieście wprowadzono
częściową reglamentację mięsa i in-
nych produktów; system funkcjonował
do końca marca, gdy wprowadzono
reglamentację ogólnokrajową.
1927 r. ur. sięWładysław Klimek,
nauczyciel działacz katolicki, radny
RM I kadencji, założyciel i wieloletni
prezes oddziału Polskiego Związku Es-
perantystów oraz Klubu Inteligencji
Katolickiej (1983-1991), działacz
„Wspólnoty Polskiej”, zm. w 2000 r.
ww  18.12.
1948 r. - włoskimfilmem „Dzieci woj-
ny” zainaugurowało działalność kino
„Słońce”, drugie w mieście kino, za-
mknięte w 2007 r.
2007 r. zm. Wojciech Jurasz (70 l.),
pionier gorzowskiego żużla, członek
drużyny Stali, która w 1961 r. awanso-
wała do I ligi, a w 1969 r. zdobyła
mistrzostwo Polski.
ww  19.12.
1945 r. - dekretem administratora
apostolskiego ks. Edmunda Nowickie-
go Kościół Mariacki w Gorzowie,
obecnie p.w. Wniebowzięcia NMP,
podniesiony został do rangi katedry;
jednocześnie powołana została z
dniem 1.01.1946 r. parafia katedralna 
ww  20.12.
1996 r. - oddano do użytku rondo
Szembeka na ul. Myśliborskiej.
1984 r. zm. Antoni Kapusta (66 l.),
wulkanizator, pionier gorzowskiego
żużla i sędzia żużlowy.
2003 r. - Michał Kwiatkowski, gorzo-
wianin, zajął drugie miejsce w finale
francuskiego reality show Akademia
Gwiazd (Star Academy); w plebiscy-
cie widzów francuska wokalistka Elo-
die wyprzedziła go zaledwie o 1,8
proc. głosów.
ww  21.12.
2012 r. - otwarto po modernizacji ul.
Podmiejską.
ww  22.12.
1985 r. zm. Karol Herma (69 l.),
nauczyciel, pionier oświaty gorzow-
skiej, b. dyrektor II LO (1949-1970) i
Korespondencyjnego LO (1970-
1976).
2012 r. zm. Bolesław Proch (60 l.),
b. żużlowiec, zawodnik Falubazu
(1973-1976), Stali (1977-1980) i Po-
lonii Bydgoszcz (1981-1987). 
ww  23.12.
1998 r. - grupa przemysłowa „Rhodia
S.A.” z siedzibą w Paryżu została
większościowym udziałowcem „Stilo-
nu”.
2012. r. zm. Zenon Bauer (99 l.), b.
przewodniczący Prezydium MRN
(1958-1969), honorowy obywatel Go-
rzowa.
ww  24.12.
1968 r. - zamknięty został Rolniczy
Dom Towarowy w Arsenale, który
następnie rozebrano; rozpoczęła
się przeprowadzka RDT do nowe-
go obiektu przy ul. Sikorskiego.
1990 r. - na miasto wyjechały
pierwsze wagony 4EGTW zaku-
pione w KVG Kassel, zwane po-
tocznie „helmutami”.
1997 r. zm. Józef Czerniewicz (77
l.), fotograf, kombatant,
współzałożyciel i wieloletni prezes
Gorzowskiego Towarzystwa Fotogra-

KALENDARIUM
Grudzień 2017

� 4 Grudzień 2017 r.trzY pYtaNia 

- Czy Lubuszanie dbaj¹ o zdro-
wie?

- W mojej ocenie ta œwiadomoœæ
jest coraz wiêksza, a dobitnym
przyk³adem niech bêdzie rosn¹ca ak-
tywnoœæ fizyczna naszych mieszka-
ñców. Bardzo du¿o osób spaceruje
z kijkami w rêku i to naprawdê w
ró¿nym wieku. Coraz wiêcej biega,
jeŸdzi na rowerze, a tego rodzaju
aktywnoœæ jest bardzo wa¿na dla
zdrowia. I co cieszy, czêsto widzimy
ca³e rodziny spêdzaj¹ce czas na
œwie¿ym powietrzu. Je¿eli chodzi o
inne aspekty maj¹ce wp³yw na zdro-
wie równie¿ widaæ spory postêp.
Mam tutaj na myœli od¿ywianie oraz
higienê. Problemem zapewne jest
szybkie tempo ¿ycia, co zmusza
wielu z nas do nie tylko szybkiego
jedzenia posi³ków, co jest niezdro-
we, ale tak¿e po siêganie po pó³pro-
dukty. Namawiam do tego, ¿eby jed-
nak znajdowaæ w ci¹gu dnia trochê
tego czasu na spokojne zjedzenie
zdrowej ¿ywnoœci. Ju¿ widaæ
rosn¹ce spo¿ycie warzyw i owoców,
czêœciej jemy ryby. Do osi¹gniêcia
satysfakcjonuj¹cego poziomu w tym
zakresie jeszcze sporo brakuje, ale
- jak wspomnia³am - jest zdecydo-
wanie lepiej ni¿ jeszcze kilka lat te-
mu.  

- Na co najczêœciej chorujemy i
dlaczego?

- Chorujemy na ró¿ne zespo³y, ale
muszê pocieszyæ, ¿e statystyki w tym
obszarze równie¿ siê poprawiaj¹ i jest
coraz lepiej. Najwiêkszy wp³yw na to,
czy bêdziemy chorowaæ czy nie maj¹
styl ¿ycia, czynniki genetyczne oraz
œrodowiskowe poparte z w³aœciwym
od¿ywianiem. Najmniejszy natomiast
ma opieka zdrowotna. W przypadku
naszego województwa sporo ostatnio

mówimy o sporej zachorowalnoœci na
nowotwory. Dla nas jest to wydzielony
temat, nad którym jako œrodowisko
nie tylko medyczne, ale równie¿
urzêdnicze, mocno siê pochylamy.
Niedawno mieliœmy spotkanie u woje-
wody i analizowaliœmy powody, dla
których te dane s¹ ca³y czas niepo-
koj¹ce. Przyczyny s¹ ró¿ne, niektóre
nale¿y eliminowaæ kompleksowo. Ma-
my równie¿ spor¹ zachorowalnoœæ na
choroby niedokrwienne serca czy

uk³adu kostno-stawowego. G³ówn¹
przyczyn¹ powstawania wiêkszoœci
chorób jest oty³oœæ. Dlatego w ra-
mach  Narodowego Programu Zdro-
wia na pierwszym miejscu stawiamy
walkê z nadwag¹. Poprawiaj¹ce siê
wyniki powinny od razu wp³yn¹æ na
szereg innych parametrów, choæby w
zakresie walki z cukrzyc¹ czy nadci-
œnieniem. To z kolei zmniejszy za-
gro¿enia wystêpowania kolejnych
chorób. Nasze dzia³ania s¹ skierowa-
ne ju¿ do uczniów, ¿eby uczyli siê
zdrowego stylu ¿ycia od najm³od-
szych lat.
- Dlaczego Polacy nie chc¹ szcze-

piæ siê przeciw grypie?
- Trudno tak do koñca na to pytanie

odpowiedzieæ. S¹ ró¿ne teorie,
czêsto nieprawid³owo interpretowane.
Samo œrodowisko medyczne nie
szczepi siê w takim stopniu, w jakim
powinno, a przecie¿ jest to grupa bar-
dzo wysokiego ryzyka. Moim zda-
niem nadal potrzebna jest edukacja,
wyjaœnianie, ¿e szczepionki nie maj¹
na celu chroniæ cz³owieka przed sa-
mym zachorowaniem, ale przede
wszystkim przed skutkami grypy, które
mog¹ byæ bardzo groŸne dla organiz-
mu. W wiêkszoœci krajów europejskich
szczepienie jest czymœ naturalnym.

RB

Główną przyczyną powstawania wielu chorób jest otyłość
Trzy pytania do lekarza medycyny Doroty Konaszczuk, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

- Niedawno odby³a siê debata na
temat przysz³oœci gorzowskiego
futbolu. Jakie wnioski nasunê³y
siê panu po tym spotkaniu?

- Odnoszê wra¿enie, ¿e teraz
bêdziemy mieli wiêcej chaosu ni¿
by³o dotychczas, ale dobrze, ¿e do
takiej dyskusji w sumie dosz³o. Or-
ganizacj¹ pi³ki no¿nej w mieœcie
jest zainteresowanych wiêcej klu-
bów ni¿ tylko pomys³odawcy deba-
ty, czyli Stilon i Warta. Na spotkanie
przyszli przedstawiciele chyba
wszystkich pi³karskich stowarzy-
szeñ dzia³aj¹cych w Gorzowie. Naj-
bardziej zaskoczy³ mnie pomys³
prezydenta Rados³awa Sujaka,
¿eby na poziomie seniorskim
po³¹czyæ kluby i ¿eby w lidze wy-
stêpowa³ jeden zespó³. Z finanso-
wego punktu widzenia wydaje siê
byæ to nawet logiczne, ale dla mnie
jest to nierealne. Ka¿dy klub ma
swoje tradycje oraz ambicje i chce
dzia³aæ na w³asne konto. To natu-
ralne w sporcie. Cieszê siê, ¿e w
trakcie debaty wybrzmia³o to, co nie
wszyscy zauwa¿aj¹, ¿e w Gorzowie
w ostatnim czasie wspaniale rozwija
siê szkolenie dzieci i m³odzie¿y. Po-
wstaje mnóstwo akademii
zajmuj¹cych siê prac¹ u podstaw.
Dzieci garn¹ siê do gry, odchodz¹c
od komputerów, ale powstaje pro-
blem, o którym równie¿ sporo mó-
wiono.
- Chodzi zapewne o s³ab¹ infra-

strukturê pi³karsk¹. Dlaczego w
Gorzowie nie mo¿emy doczekaæ
siê porz¹dnej bazy czy nawet

zwyk³ych pe³nowymiarowych bo-
isk?

- I to jest klucz do wszystkiego.
Jako œrodowisko pi³karskie mówi-
my o tym od lat. Bez boisk nie da
siê utrzymaæ nieco starszych dzie-
ci przy pi³ce. Póki trenuj¹ oni na
mniejszych obiektach, póty nie ma
problemów. Kiedy trzeba przejœæ
na du¿e boiska, a z nimi jest pro-
blem, ci 14-15-latkowe zaczynaj¹
rezygnowaæ i stawiaj¹ na inne za-
interesowania. Pozostaj¹c przy
szkoleniu uwa¿am, ¿e sprawa
wspó³finansowania ze strony mias-
ta jest nieŸle rozwi¹zana,
pieni¹dze na ten cel znajduj¹ siê i
dobrze, ale bez boisk nie zrobi siê
kolejnego kroku. Wiosn¹ i latem

mo¿na jakoœ sobie jeszcze pora-
dziæ, gorzej jest w okresie jesien-
no-zimowym. Dostêp do krytych
czy sztucznych boisk oœwietlonych
czy nawet hal jest mocno utrudnio-
ny, co ma istotny wp³yw na proces
szkoleniowy. Mam nadziejê, ¿e
w³adze miasta po tej debacie raz
jeszcze przeanalizuje mo¿liwoœci i
w najbli¿szym czasie pojawi siê
jasna strategia rozwoju pi³karskiej
bazy dla miasta.
- Sporo dyskutowano o finanso-

waniu nie tylko m³odzie¿owego
futbolu. Jako doœwiadczony, ale
ju¿ emerytowany dzia³acz co by
pan podpowiedzia³ obu stronom,
czyli obecnym dzia³aczom klubo-
wym oraz w³adzom miasta?

-  Nie bêdê a¿ tak zdecydowanie
broni³ obecnych dzia³aczy, którzy
musz¹ zrozumieæ, ¿e pi³ka no¿na co
prawda jest zdecydowanie najpopu-
larniejszym sportem, ale nie jest
pêpkiem œwiata. Dlatego bardzo
wa¿ne jest budowanie atmosfery
wokó³ gorzowskiej pi³ki, a w tym kie-
runku nie widaæ zbytniej aktywnoœci.
Rozumiem, ¿e stadion choæby Stilo-
nu wymaga generalnej moderniza-
cji, ale skoro na trzecioligowe me-
cze przychodzi po kilkaset osób to
oznacza, ¿e sporo jest do zrobienie
w kwestii popularyzowania i za-
chêcania innych do odwiedzania
obiektu przy Olimpijskiej. Czasami
mam wra¿enie, ¿e u nas po latach
posuchy nagle chciano by w krót-
kim czasie osi¹gn¹æ du¿y sukces
sportowy. Trzeba d¹¿yæ do tego, ale
zachowuj¹c realizm i skupiaj¹c siê
na pracy u podstaw. Inaczej trzeba
bêdzie siêgaæ po obcych pi³karzy, a
na to nigdy nie bêdzie nas staæ.
Dlatego zmierzajmy do sukcesu wy-
znaczon¹ œcie¿k¹. Najpierw stwórz-
my bazê do szkolenia, potem mo-
dernizujmy stadion i zarazem powo-
li budujmy dru¿ynê opart¹ na
wychowankach gorzowskich klu-
bów, którzy powoli bêd¹ pi¹æ siê w
hierarchii ligowej. Zgadzam siê na-
tomiast z opiniami, ¿e w³adze mias-
ta powinny ze swojej strony zapro-
ponowaæ rozs¹dny projekt
wspó³uczestniczenia w realizacji
za³o¿onego, wieloletniego progra-
mu.   

RB

Każdy klub ma swoje tradycje oraz ambicje, które trzeba
uszanować
Trzy pytania do Leszka Janowiaka, honorowego prezesa Warty Gorzów
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ficznego (1973-1983), kierownik Małej
Galerii GTF.
ww  25.12.
1984 r.  - w miejsce samodzielnego
wikariatu bp Wilhelm Pluta erygował
parafię pw. św. Maksymiliana Kolbe
przy ul. Czereśniowej; była to jedenas-
ta parafia katolicka w mieście.
ww  26.12.
1953 r. - w zaadaptowanym budynku
d. Instytutu Higieny przy ul. Warszaw-
skiej otwarto oddział zakaźny Szpitala
Miejskiego, jednocześnie w gmach
dawnej „Bethesdy” przy ul. Walczaka
16a, zajmowanym dotychczas przez
Dom Matki i Dziecka, umieszczono
oddział dziecięcy.
ww  27.12.
1972 r. - ukończono budowę schodów
w Parku Siemiradzkiego, które z po-
wodu zrezygnowania w międzyczasie
z planów budowy kawiarni z palmiar-
nią, prowadziły ,,donikąd”.
ww  28.12.
1976 r. - oddano do użytku drugi tor
tramwajowy na ul. Kostrzyńskiej.
ww  29.12.
1994 r.  - Rada Miejska ustaliła barwy
miejskie i sztandar miasta. 
1992 r. zm. Paweł Macierzewski (75
l.), kolejarz, b. piłkarz i działacz spor-
towy, honorowy prezes GOZPN, pio-
nier Gorzowa. 
2011 r. zm. inż. Władysław Mazurek
(78 lat), b. dyrektor „Zrembu”,  b. pre-
zes Stali (1964-1967), organizator i
pierwszy prezes oddziału wojewódz-
kiego SIMP (1977-1979).
2013 r. zm. w wieku 84 lat zm. Teresa
Klimek, wdowa po Władysławie,
nauczycielka, działaczka charytatyw-
na. b. prezes KIK, honorowy obywatel
Gorzowa.
ww  30.12.
2010 r. - udostępniono w całości trasę
S3 z Gorzowa do Szczecina
ww  31.12.
1949 r. -  po rocznej przerwie wzno-
wiono komunikację tramwajową w
mieście; 
1952 r. - zakończono budowę toru
tramwajowego na ul. Pomorskiej i
Walczaka i uruchomiono linię tram-
wajową nr 5 od dworca PKP do
„Sztucznego Włókna”, czyli „Stilonu”.
1961 r. - do Gorzowa przyłączono
Siedlice, Wieprzyce oraz Chwalęcice
Dolne (dziś Piaski).  
1967 r. - w ZM „Gorzów” zakończono
produkcję ciągników typu mazur D-50.
1968 r. - Gorzów przekroczył liczbę 70
tys. mieszkańców i liczył 70.923 osób.
1969 r.  - zamknięta została kulto-
wa kawiarnia „Wenecja” przy ul.
Sikorskiego 108.
1979 r. - odbył się ostatni wspólny
sylwester młodzieży tatarskiej w
Gorzowie.
1994 r. - na Starym Rynku przy fon-
tannie zorganizowano po raz
pierwszy sylwestrowy koncert
połączony z zabawą na wolnym po-
wietrzu. 
1998 r. - plenerowym koncertem
na Starym Rynku, transmitowanym
przez telewizję, mieszkańcy Gorzo-
wa powitali województwo lubu-
skie. 
1917 r. ur. się Irena Dowgielewicz,
gorzowska pisarka i poetka, b. dy-
rektor fabryki mebli w Witnicy
(1946-1949), autorka m.in. tomiku
„Stadion dla biedronki” i powieści
„Krajobraz z topolą” o pionierskich
latach Witnicy,  zm. w 1987 r. n

KALENDARIUM
Grudzień 2017

- Powraca temat dwukadencyjno-
œci wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast. Czy pana zdaniem
jest to dobry pomys³?

- Nie jest to na pewno nowa propo-
zycja, zg³aszana ostatnio przez PiS,
gdy¿ pamiêtam, ¿e ju¿ inne formacje
polityczne g³oœno o tym mówi³y.
Je¿eli dwukadencyjnoœæ nie by³aby li-
czona z moc¹ wsteczn¹, jak to nie-
którzy sugeruj¹, to jest to rozwi¹za-
nie, nad którym warto siê zastanowiæ.
Ide¹ demokracji jest rotacja, by daæ
szansê i mo¿liwoœci sprawowania
rz¹dów ró¿nym kandydatom. Od razu
jednak wyjaœniê, ¿e moje ,,tak’’ doty-
czy dwukadencyjnoœci organu wyko-
nawczego, czyli wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast. To wynika
czêœciowo z konstytucji i jest oparta
na wzór prezydenta Polski. Skoro on
mo¿e pe³niæ swoj¹ funkcjê maksymal-
nie dwie kadencje, dlaczego nie spro-
wadziæ tego do poziomu samorz¹du?
Ten argument jest podnoszony w de-
bacie publicznej i uwa¿am go
s³uszny. W przypadku pos³ów, sena-
torów czy radnych samorz¹dowych
ró¿nego szczebla dwukadencyjnoœæ,
w mojej ocenie, nie wchodzi³aby w ra-
chubê. Powiem szczerze, ¿e mu-
sia³bym dobrze poszperaæ, ¿eby takie
rozwi¹zanie znaleŸæ w œwiecie. Nig-
dzie praktycznie nie ma ograniczeñ
wobec organów ustawodawczych i
uchwa³odawczych. 
- Czy przekonuje pana propozy-

cja, ¿eby w wyborach samorz¹do-
wych mog³y uczestniczyæ jedynie
partie polityczne?

- Nie, ta propozycja mnie nie prze-
konuje, zw³aszcza je¿eli mówimy o

samorz¹dach ni¿szego szczebla.
Wa¿ne jest, ¿eby szansê realizowa-
nia swoich pomys³ów mia³o jak naj-
szersze grono mieszkañców. Ró¿ne
krêgi spo³eczne musz¹ mieæ mo¿li-
woœæ zaprezentowania swoich propo-
zycji, a wyborcy decyduj¹, które z
nich s¹ warte wyboru. Polityka tak
naprawdê na szczeblu samorz¹do-
wych oddzia³uje dopiero na poziomie
województw. Poni¿ej zaœ, w powia-
tach i gminach, tej polityki powinno
byæ jak najmniej. Ró¿nie z tym bywa,
ale im mniej jest dzia³añ partyjnych,
tym lepiej dla samorz¹du. Taka
zreszt¹ by³a intencja budowy samo-
rz¹du terytorialnego w 1990 roku w
Polsce. Chodzi³o i chodzi o to dalej,
¿eby w³adza lokalna  by³a jak najbli¿ej
mieszkañca i ¿eby to obywatele
uczestniczyli w sprawowaniu tej w³ad-

zy, niekoniecznie w formule partyjnej.
Powracaj¹c jeszcze do sejmików wo-
jewódzkich, to pomimo, ¿e tam
rz¹dz¹ ju¿ partie polityczne to ja nic
bym nie zmienia³ i dopuszcza³bym
dalej do wyborów Komitety Wyborcze
Wyborców. Ka¿dy ma prawo wybie-
raæ z jak najszerszego grona
chêtnych, zw³aszcza ¿e konstytucja
mówi, i¿ kandydatów na pos³ów i se-
natorów zg³aszaj¹ partie polityczne i
wyborcy. Ten zapis œmia³o mo¿na
rozszerzyæ tak¿e na radnych i klu-
czem jest s³owo ,,wyborcy’’, którzy
nie musz¹ zg³aszaæ kandydatów w
formule partyjnej. Skoro do tej pory
obecne rozwi¹zanie dzia³a nie widzê
powodów, dla którego mielibyœmy je
zmieniaæ i ograniczaæ siê tylko do
partii. Powiem wiêcej, szuka³bym roz-
wi¹zañ zachêcaj¹cych ludzi do szer-

szego uczestnictwa w ¿yciu wybor-
czym. Upartyjnianie samorz¹dów od
,,do³u’’ nie jest w³aœciwym krokiem.
- Czy ewentualne majstrowanie

przy ordynacji wyborczej zaledwie
rok przed wyborami samorz¹dowy-
mi nie by³oby dzia³aniem spóŸnio-
nym?

- Wszelkie propozycje zmian wybor-
czych powinny byæ przedk³adane
du¿o wczeœniej, je¿eli w planie usta-
wodawcy by³oby dokonanie takich
zmian od najbli¿szych wyborów.
Zreszt¹ droga ku temu powinna pro-
wadziæ przez szerokie konsultacje
spo³eczne w ró¿nych formach.
Uczestniczyæ w nich powinni obywa-
tele, jak te¿ liczne organizacje samo-
rz¹dowe, których na poziomie woje-
wództw, jak i kraju mamy naprawdê
sporo. Uwa¿am, ¿e ka¿da organiza-
cja powinna mieæ okreœlony czas na
wypowiedzenie siê w sprawach
zmian, jak te¿ zg³oszenia swoich pro-
pozycji. Bo naprawdê mog¹ to byæ
ciekawe spostrze¿enia. Ja osobiœcie
zastanawiam siê, czy jest sens ogra-
niczania wyborów do jednego dnia?
Dzisiaj one odbywaj¹ siê tylko w wy-
znaczonym dniu, ale prawo pozwala
na przeprowadzenie dwudniowych
wyborów, co ma zachêciæ szersze
grono ludzi do uczestnictwa w tym ak-
cie. Po zebraniu propozycji powinno
odbyæ siê wys³uchanie publiczne w
sejmie. Dlatego zachêcam, ¿eby te-
mat zmian w ordynacji wywo³aæ zaraz
po wyborach samorz¹dowych i doko-
naæ ich, o ile  bêdzie takie zapotrze-
bowanie, po przejœciu ca³ej procedury
w po³owie kadencji.  

RB
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Upartyjnianie samorządów nie jest właściwym krokiem
Trzy pytania do prof. nadzw. dr hab. Paw³a Leszczyñskiego, prorektora ds. nauki w Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie

- Pani dyrektor, zmieni³ siê system
edukacji w Polsce. Czy mimo obo-
wi¹zków dzieci w Gorzowie chc¹
siê uczyæ muzyki?

- Te zmiany w oœwiacie nie dotykaj¹
nas a¿ tak bardzo, bo my jesteœmy
szko³¹ popo³udniow¹, nieobowi¹zkow¹.
Ca³y czas mamy tê ofertê
popo³udniow¹. I muszê stwierdziæ, ¿e
dzieci bardzo chêtnie przychodz¹ do
nas, równie chêtnie startuj¹ w
przes³uchaniach wstêpnych. No i osta-
tecznie odnajduj¹ siê u nas jako ucznio-
wie. Liczba dzieci w naszej szkole jest
od lat taka sama i oscyluje w grani-
cach 300 dzieci i m³odzie¿y. Oczywi-
œcie zdarzaj¹ siê rezygnacje. Bo nie-
stety jest to wyczerpuj¹ce. Na kolej-
nych etapach edukacyjnych i w
kolejnych klasach musz¹ ³¹czyæ
szko³ê powszechn¹ z muzyczn¹, co
jest naprawdê ogromnym wysi³kiem. 
- Jak wygl¹da kszta³cenie w szko-

le muzycznej?
- Przede wszystkim s¹ to zajêcia in-

dywidualne, czyli zajêcia z poszcze-
gólnych instrumentów. W m³odszych
klasach jest to dwa razy po 30 minut
w tygodniu. A od czwartej klasy pierw-

szego stopnia takie zajêcia odbywaj¹
siê po 45 minut. Oprócz tych lekcji z
nauczycielem od instrumentu, s¹
jeszcze zajêcia zbiorowe. Oznacza
to, ¿e z danego rocznika przychodz¹
dzieci na wspólne lekcje z kszta³ce-
nia s³uchu, rytmiki, na audycje mu-
zyczne. A w drugim stopniu do-

chodz¹ ju¿ powa¿niejsze przedmioty.
No tworzy nam siê ekipa takiej ma³ej
orkiestry. 
- Ale przecie¿ szko³a muzyczna to

nie tylko same lekcje. Szko³a prze-
cie¿ ci¹gle organizuje jakieœ poka-
zy czy wystêpy. Dlaczego szko³a
urz¹dza te pokazy?

- Przygotowujemy naszych uczniów
do ¿ycia artystycznego m³odych
adeptów. Trzeba siê bowiem spraw-
dzaæ na ka¿dej scenie - mniejszej al-
bo wiêkszej. I jesteœmy otwarci na
ró¿ne propozycje, czy to z miasta, czy
z regionu, gdzie nasze dzieci mog¹
wyst¹piæ, uœwietniæ jakieœ uroczysto-
œci. I dla przyk³adu bêdziemy uœwiet-
niaæ wrêczenie nagrody Spo³ecznika
Roku organizowane przez wojewodê
lubuskiego. Oprócz tego mamy sta³¹
wspó³pracê z Filharmoni¹ Gorzowsk¹
i to jest ekscytuj¹ce. Dzieci maj¹
okazjê wystêpowaæ we wspania³ej sali
- wielkiej koncertowej czy mniejszej
kameralnej. Obie s¹ wspania³e pod
wzglêdem akustyki. Nasi nauczyciele
i m³odzie¿ mówi¹, ¿e w³aœnie te sale,
ta akustyka wspomaga ich granie.
Zwyczajnie czuje siê, ¿e to dodaje
skrzyde³. No i jeszcze jedna sprawa -
wystêpy w Filharmonii powoduj¹, ¿e
nasi uczniowie pozbywaj¹ siê trochê
stresu scenicznego. Wspaniale, ¿e
nasi uczniowie mog¹ tam wystêpo-
waæ i graæ na znakomitych instrumen-
tach, jak fortepiany Steinway. 

RENATA OCHWAT

Trzeba się sprawdzać na każdej scenie
Trzy pytania do Katarzyny Sikorskiej-Koz³owskiej, dyrektor Szko³y Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w
Gorzowie
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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ZGM zarz¹dza najwiêk-
szym zasobem mieszkalnym
w mieœcie. Obecnie s¹ to ka-
mienice w pe³ni komunalne
lub kamienice, w których
dzia³aj¹ wspólnoty mieszka-
niowe. To takie, gdzie czêœæ
lokali zosta³a wykupiona i
ró¿ne decyzje dotycz¹ce
ewentualnych remontów czy
wiêkszych napraw zapadaj¹
na spotkaniach w³aœcicieli. I
jak mo¿na us³yszeæ w
ró¿nych Administracjach Do-
mów Mieszkalnych, te by-
waj¹ niekiedy k³opotliwe.

Ca³y Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej podzielony
jest na piêæ Administracji
Domów Mieszkalnych, które
pokrywaj¹ obszar ca³ego
miasta. Do tego dochodzi
Biuro Zamiany Mieszkañ
oraz by³y hotel Metalowiec,

w którym mieszcz¹ siê loka-
le socjalne.

W liczbach wygl¹da to
nastêpuj¹co: ZGM

zarz¹dza 1233 budynkami.
Mieœci siê w nich 979
wspólnot mieszkaniowych.
W tej liczbie mieœci siê 251

budynków w pe³ni gmin-
nych. 

Ca³y ten zasób wymaga
doœæ sporej ekipy pracowni-
ków. ZGM zatrudnia ponad
130-osobowy zespó³ wykwa-
lifikowanej kadry. Wœród nich
jest 20 licencjonowanych za-
rz¹dców nieruchomoœci,
czyli fachowców z uprawnie-
niami zdobytymi przed grud-
niem 2013 roku. Ponadto
pracuj¹ tam cztery osoby z
licencjami poœrednika w
obrocie nieruchomoœciami.
Ponadto w odpowiednich
dzia³ach pracuj¹ fachowcy
od us³ug pranych, spraw
technicznych czy ksiêgo-
wych. 

Mocn¹ stron¹ ZGM jest
³atwoœæ w kontakcie z miesz-
kañcami. Jak t³umacz¹ ad-
ministratorzy - po to s¹ po-

dane telefony, aby mieszka-
ñcom ³atwiej by³o siê z nimi
skontaktowaæ. W sumie w
ca³ym ZGM jest ponad 120
bezpoœrednich numerów te-
lefonicznych. Do tego do-
chodzi kontakt mailowy. -
Trzeba pamiêtaæ, ¿e w
ca³ym zasobie utrzymywany
jest ca³odobowy dy¿ur tele-
foniczny - mówi¹ administra-
torzy. I t³umacz¹, ¿e w
ka¿dym budynku wisz¹ in-
formacje, gdzie i do kogo w
razie koniecznoœci dzwoniæ. 

Jak t³umacz¹ w ZGM, ofer-
ta administracji zasobami
mieszkaniowymi jest w
miarê tania, poniewa¿
zak³ad jest du¿y, dlatego
mo¿e negocjowaæ korzystne
ceny remontów i innych
us³ug. 

ROCH

Całkiem pokaźny majątek 
w administrowaniu
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej od ponad 60. lat zarz¹dza komunalnym zasobem mieszkaniowym.

Większość kamienic administrowanych przez ZGM jest
mocno nagryziona zębem czasu, ale część z nich odzyskała
już dawny blask.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

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

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

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

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

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

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

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

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

Mieszkañcy znów wybie-
raj¹ ma³e mieszkania z cen-
tralnym ogrzewaniem.

- Zamiany mieszkañ
rz¹dz¹ siê pewnymi modami
- t³umaczy Marcin Smela,
kierownik Biura Zamiany
Mieszkañ Zak³adu Gospo-
darki Mieszkaniowej. I doda-
je, ¿e na wybory sk³ada siê
kilka czynników.

Najpierw duże, potem
małe

Marcin Smela t³umaczy, ¿e
jak tylko biuro ruszy³o w
2009 roku, du¿ym zaintere-
sowaniem cieszy³y siê
mieszkania w kamienicach.
Potem przysz³a moda na

ma³e, dwupokojowe z cen-
tralnym ogrzewaniem. - Po-
tem, kiedy zacz¹³ siê poja-
wiaæ program KAWKA, znów
przysz³a moda na mieszka-
nia w kamienicach. Ludzie
zaczêli siê decydowaæ na ta-
kie zamiany, bo mieli central-
ne, ciep³¹ wodê i mieszkanie
w centrum - mówi Marcin
Smela. Ostatnio jednak
znów do ³ask wróci³y miesz-
kania dwu i trzypokojowe z
centralnym ogrzewaniem. I
jak dodaje kierownik Biura
Zamiany Mieszkañ, takie lo-
kale niemal natychmiast
znajduj¹ nabywców. Znacz-
nie d³u¿ej czekaj¹ na chêtne-
go mieszkania wiêksze.

Innym wa¿nym czynnikiem,
jaki jest brany pod uwagê
przy zamianie mieszkania,
jest po³o¿enie lokalu. - Naj-
chêtniej wybierane s¹ miesz-
kania z parterów i I piêtra.
S³abiej schodz¹ te z II pietra.
Natomiast kompletnie ¿ad-
nym zainteresowaniem nie
ciesz¹ siê mieszkania na III i
IV piêtrze - mówi Marcin
Smela i dodaje, ¿e w³aœnie
ten czynnik pokazuje stan
naszego spo³eczeñstwa. -
Mam na myœli to, ¿e lokato-
rzy siê starzej¹ i chc¹ miesz-
kaæ nisko, albo w bloku z
wind¹ - mówi kierownik biu-
ra. Ale okazuje siê, ¿e w
ostatnim czasie po nisko zlo-

kalizowane mieszkania si-
êgaj¹ tak¿e m³ode
ma³¿eñstwa, bo im zwyczaj-
nie nie chce siê taszczyæ
wózków swoich pociech na
piêtro.

18 lokali w tym roku

Biuro Zamiany Mieszkañ w
tym roku dokona³o ju¿ 18 za-
mian, czyli prawie 40 miesz-
kañ zmieni³o swoich w³aœci-
cieli. Do koñca roku lokale
zmieni jeszcze kilka osób. -
Od pocz¹tku dzia³alnoœci do-
konaliœmy 400 zamian, co
daje oko³o 7-8 procent
wszystkich lokali, jakimi za-
rz¹dza ZGM. To jest doœæ
znacz¹cy wskaŸnik popular-

noœci biura - mówi Marcin
Smela. 

Obecnie w bazie biura jest
ponad 300 ofert, czyli kolej-
ne 5-6 procent naszego za-
sobu lokalowego i jest to w
miarê sta³a liczba. Bo nawet
jeœli jakieœ oferty znikaj¹, w
ich miejsce pojawiaj¹ siê
nowe. - Czasami proœciej
siê wymieniæ na mieszka-
nie, bo mo¿na znaleŸæ cie-
kaw¹ ofertê u nas, a nie
trzeba zabiegaæ o wysokie
bankowe kredyty na zakup
mieszkania. I myœlê, ¿e st¹d
te¿ jest zainteresowanie na-
sz¹ ofert¹ - mówi Marcin
Smela.

ROCH

Preferowane są małe
mieszkania i nisko położone
Od pocz¹tku roku Biuro Zamiany Mieszkañ dokona³o 18 zamian, a kolejne s¹ w toku. 

Dziêki programowi KAWKA
w setkach mieszkañ zniknê³y
piece wêglowe i termy, bo
ciep³o  i gor¹ca wodê dostar-
cza tam Elektrociep³ownia
Gorzów. W ca³ym mieœcie s¹
jednak tysi¹ce mieszkañ i
domów  ogrzewanych prze
domowe instalacje grzew-
cze, w których g³ównym
Ÿród³em ciep³a jest spalanie
wêgla i drewna. I tam te¿ wy-
stêpuje zagro¿enie zatrucia
czadem, czyli tlenkiem

wêgla, który wykryæ mo¿na
jedynie za pomoc¹ przezna-
czonych do tego czujników.
G³ównym powodem zatruæ
tlenkiem wêgla jest nie-
sprawnoœæ przewodów komi-
nowych: wentylacyjnych,
spalinowych i dymowych.
Tlenek wêgla, popularnie
zwany czadem powstaje
przy niepe³nym spalaniu ma-
teria³ów palnych, gdy w ota-
czaj¹cej atmosferze jest nie-
dostatek tlenu (np. w przy-

padku termy gazowej w
³azience lub pieca kaflowego
czy kominka - gdy braku od-
powiedniej wentylacji dostar-
czaj¹cej odpowiedni¹ iloœæ
œwie¿ego powietrza a zara-
zem nie odprowadzaj¹cej
poprawnie spalin). Czad po-
wstaj¹cy podczas takiego
spalania w warunkach nie-
doboru tlenu jest gazem bez-
wonnym, bezbarwnym i po-
zbawionym smaku, w orga-
nizmie cz³owieka ³¹czy siê

szybciej hemoglobin¹ ni¿
tlen i poprzez d³ugotrwa³e
dzia³anie mo¿e doprowadziæ
do uduszenia. Objawami za-
trucia tlenkiem wêgla mog¹
byæ dusznoœci, bóle g³owy,
nudnoœci, os³abienie i przy-
spieszona praca serca.  W
takim wypadku nale¿y nie-
zw³ocznie przewietrzyæ
mieszkanie, zadbaæ o bez-
pieczeñstwo swojej rodziny i
wyjœæ na zewn¹trz. Wezwaæ
stra¿ po¿arn¹ i jeœli to ko-

niecznie zasiêgn¹æ porady
lekarza.

Instalacja czujników czadu
jest o tyle wiêc istotna, ¿e
jest to jedyny sposób na
wczesne wykrycie pojawie-
nia siê tego „cichego zabój-
cy” w domu. Czujniki dymu
mog¹ uratowaæ ¿ycie nasze i
naszej rodziny gdy po¿ar za-
skoczy nas w noc - podczas
snu - co nie jest rzecz¹
rzadk¹.

RED.

Z czadem nie ma żartów, zabija po cichu
Zbli¿a siê zima i sezon grzewczy trwa ju¿ na dobre. 
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Wysoka jakoœæ obs³ugi i za-
dowolenie Pacjentów Wielo-
specjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie
to dla zarz¹du lecznicy prio-
rytety tej kadencji. Za stale
podnosz¹c¹ swoje kwalifika-
cje kadr¹ medyczn¹, id¹ rów-
nie¿ inwestycje, których ce-
lem jest stworzenie pacjen-
tom warunków hospitalizacji
nie odbiegaj¹cych od tych,
jakie maj¹ pacjenci z innych
krajów Europy Zachodniej. 

Najwa¿niejsz¹ i najbardziej
wyczekiwan¹ przez pacjen-
tów inwestycj¹ obecnie reali-
zowan¹ w gorzowskim szpi-
talu jest budowa oœrodka ra-
dioterapii (prace rozpoczê³y
siê wkrótce po uroczystym
podpisaniu aktu erekcyjnego
w kwietniu tego roku). Za
kwotê ponad 66 mln z³otych
na terenie szpitala powstaje
budynek, w którym w jednym
miejscu skupione bêd¹
wszystkie poradnie zwi¹zane
z leczeniem onkologicznym,
m.in. poradniê onkologiczn¹,
poradniê onkohematolo-
giczn¹, oraz poradniê gine-
kologii onkologicznej. W
oœrodku radioterapii znajdzie
siê te¿ miejsce dla oddzia³u
onkologii klinicznej oraz hos-
telu (dla osób, u których
mo¿na zastosowaæ terapie w
trybie ambulatoryjnym).
Ca³oœæ maj¹ dope³niæ dwa
akceleratory liniowe, tomo-
graf komputerowy, pomiesz-
czenia dla pracowni plano-
wania radioterapii oraz po-
mieszczenia dla pracowni
fizyki medycznej. W oœrodku
radioterapii gorzowskiego
szpitala ka¿dego roku bêdzie
siê leczy³o oko³o 1000 osób.
Dziêki umieszczonej na bu-
dynku szpitala kamerze
postêpy w pracach budowla-
nych mo¿na obserwowaæ na

bie¿¹co za poœrednictwem
strony internetowej lecznicy. 

W Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w Go-
rzowie prowadzona jest
tak¿e przebudowa pomiesz-
czeñ apteki na potrzeby Cen-
tralnej Pracowni Leku Cyto-
statycznego, w której bêd¹
przygotowywane indywidual-
ne dawki leków cytostatycz-
nych zarówno dla pacjentów
leczonych z powodu choroby
nowotworowej w ramach
hospitalizacji w oddziale, jak i
tych objêtych systemem po-
dawania leków w ramach
dziennej chemioterapii. Pra-
cownia jest wyposa¿ona w
najwy¿szej klasy nowoczes-
ne urz¹dzenia, a proces
przygotowania leków zosta³
zaprojektowany zgodnie z
zasadami GMP (czyli Prakty-
ki Dobrego Wytwarzania)
tak, aby zachowaæ odpo-
wiednie aseptyczne warunki
pracy z tego typu farmaceu-
tykami oraz zapewniæ bez-
pieczeñstwo dla personelu i
leku.

Pracownia posiada nowo-
czesne stanowiska do przy-
gotowywania leków cytosta-
tycznych z systemem filtra-
cyjnym (zgodne z wymogami
europejskiej normy DIN
12980), wyposa¿one w syste-
my komputerowe pozwalaj¹ce
na dok³adne przygotowanie
dawki leku. Przebudowa po-
mieszczeñ dotychczasowej
apteki kosztowa³a prawie mi-
lion z³otych. Wyposa¿enie
Centralnej Pracowni Leku Cy-
tostatycznego poch³onê³o nie-
spe³na 400 tysiêcy z³otych.

To jeszcze nie koniec reali-
zacji ambitnych dzia³añ inwe-
stycyjnych zarz¹du gorzow-
skiego szpitala na najbli¿sze
tygodnie i miesi¹ce. Ju¿
trwaj¹ prace remontowe w
pomieszczeniach, do których
jeszcze w grudniu ma zostaæ
przeniesiona Wojewódzka
Przychodnia Kardiologiczna
(mieszcz¹ca siê dotychczas
w osobnym budynku na 3
piêtrze Zespo³u Szpitalnego
przy ul. Dekerta), a na po-
cz¹tku przysz³ego roku z uli-

cy Walczaka - Wojewódzka
Poradnia Urologiczna. Obie
znajd¹ miejsce w korytarzu
przy rejestracji  g³ównej do
przyszpitalnych poradni. 

Z piwnic budynku nr 7 Ze-
spo³u Szpitalnego przy ul.
Walczaka do budynku przy
ul. Dekerta (w dawnej pralni)
przeniesiony zostanie dzia³
rehabilitacji, czyli miejsce w
którym wykonuje siê zabiegi
fizykoterapeutyczne, których
celem jest m.in. zmniejszenie
bólu Pacjenta i powrót do
sprawnoœci np. po urazach.
Warunki jakie w tym miejscu
stworzy szpital swoim Pa-
cjentom bêd¹ bez porówna-
nia lepsze  ni¿ te dotychcza-
sowe. 

Atutem nowego miejsca
bêdzie przede wszystkim po-
wierzchnia. Poszczególne
gabinety bêd¹ siê mieœci³y
na ponad 600 metrach kwad-
ratowych. To ok. 5 razy
wiêcej ni¿ teraz Pacjenci
maj¹ do swojej dyspozycji.
Nowe miejsce zosta³o tak za-
projektowane, by Pacjenci

mogli korzystaæ tak¿e z wy-
godnej szatni i pryszniców.
W nowej siedzibie dzia³u re-
habilitacji bêdzie te¿ osobne
pomieszczenie do indywi-
dualnych zabiegów oraz
miejsce do rehabilitacji
najm³odszych Pacjentów.
Koszt dostosowania po-
mieszczeñ pralni na potrzeby
ambulatorium  rehabilitacyj-
nego to ponad 2,5 miliona
z³otych. 

Zmiany widaæ ju¿ tak¿e w
g³ównej rejestracji do przy-
szpitalnych poradni przy ul.
Dekerta. Od po³owy listopa-
da zosta³ tam uruchomiony
system regulowania kolejki
za pomoc¹ kolejkomatu. Od
teraz ka¿dy Pacjent, który
zapisuje siê do konkretnej
poradni pobiera bilet, na któ-
rym jest m.in. informacja o
liczbie osób czekaj¹cych
przed nim. W hallu g³ównym
zosta³ te¿ zamontowany mo-
nitor, na którym pojawiaj¹ siê
numery wzywanych biletów.
Zdaniem zarz¹du lecznicy,
tego typu rozwi¹zanie po-
zwoli oszczêdziæ czas Pa-
cjentów, poprawiæ ich kom-
fort oczekiwania oraz wyeli-
minowaæ wiele sytuacji, które
do tej pory wywo³ywa³y stres
i napiêcie wystêpuj¹ce
czêsto w przypadku kolejek
tradycyjnych. 

Niebawem rozpoczn¹ siê
prace remontowe. Do koñca I
kwarta³u 2018 r. nowy wy-
gl¹d zyska nie tylko rejestra-
cja ale te¿ hall g³ówny. Dziêki
temu poprawi¹ tak¿e warunki
pracy i obs³ugi Pacjentów w
Sekcji Dokumentacji i Rejest-
racji Ruchu Chorych. 

Pacjenci i osoby ich odwie-
dzaj¹ce ju¿ mog¹ obserwo-
waæ zmiany w s¹siedztwie
Szpitalnego Oddzia³u Ratun-
kowego. To jeden z etapów

realizacji projektu wspó³fi-
nansowanego przez  Pro-
gram Operacyjny Infrastruk-
tura i Œrodowisko pod nazw¹
„Modernizacja Szpitalnego
Oddzia³u Ratunkowego w
Wielospecjalistycznym Szpi-
talu Wojewódzkim w Gorzo-
wie Wlkp. Sp. z o. o. zwiêk-
szaj¹ca jakoœæ us³ug medycz-
nych i dostêpnoœæ Oddzia³u
dla pacjentów Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego”. W ra-
mach tego zadania ma po-
wstaæ 10 nowych stanowisk
dla Pacjentów w obszarach
wstêpnej intensywnej terapii,
obserwacyjnym oraz konsul-
tacyjnym dla dzieci. Gorzow-
ski SOR zyska ponad 1300
metrów kwadratowych dodat-
kowej powierzchni. Wszyst-
kie nowe stanowiska bêd¹
wyposa¿one w nowoczesn¹
aparaturê ratuj¹c¹ i monito-
ruj¹c¹ funkcje ¿yciowe Pa-
cjentów, w tym tak¿e RTG z
ramieniem C, aparat USG,
defibrylatory, respiratory, kar-
diomonitory i ³ó¿ka szpitalne.
Wartoœæ tej inwestycji sza-
cowna jest na ponad 5 milio-
nów z³otych. 

Poza tym lecznica szykuje
siê do rozbudowy Oddzia³u
Hematologii i Chorób Rozros-
towych Uk³adu Krwiotwórcze-
go, przebudowy Oddzia³u
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii oraz Izby Przyjêæ Pla-
nowych. Zakoñczy³ siê ju¿
przetarg na urz¹dzenie do po-
zytonowej tomografii emisyj-
nej (PET). Do szpitala
urz¹dzenie trafi jeszcze w tym
roku. Bêdzie to jedyny w wo-
jewództwie aparat PET znaj-
duj¹cy siê na wyposa¿eniu
szpitala. Za urz¹dzenie, jego
monta¿ i ca³y niezbêdny
osprzêt szpital zap³aci³ oko³o
8 milionów z³otych.  

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Będzie ładniej, funkcjonalnie
i nowocześnie
Budowa oœrodka radioterapii jest teraz najwa¿niejsz¹  inwestycj¹ w gorzowskim szpitalu

W ośrodku radioterapii gorzowskiego szpitala każdego roku będzie się leczyło około 1000 osób.
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Jedno z najciekawszych
wydarzeñ kulturalnych
prze³omu roku w naszej
Uczelni tradycyjnie po³¹czo-
ne bêdzie ze zbiórk¹ pieni-
êdzy i licytacjami dla pod-
opiecznych Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Autyzmem.
Podczas trzech dotychcza-
sowych koncertów uda³o siê
zebraæ ponad dwadzieœcia
tysiêcy z³otych, które trafi³y
do instytucji sprawuj¹cych
opiekê nad potrzebuj¹cymi
pomocy. 

IV Charytatywny Koncert
Noworoczny odbêdzie siê 9
stycznia 2018 roku. Artur
Andrus - do niedawna dzien-
nikarz radiowej „Trójki”, „le-
gendarny gospodarz spot-
kañ kabaretowych w war-
szawskiej Piwnicy pod
Harend¹, co jakiœ czas kon-
feransjer ró¿nych imprez ka-
baretowych, a poza tym po-
eta, piosenkarz, dziennikarz,
autor ksi¹¿ek, tekstów piose-
nek, bajek, artysta kabareto-
wy, komentator Szk³a kon-
taktowego, Mistrz Mowy Pol-
skiej...” (cytat za stron¹
internetow¹ artysty). Tra-
dycj¹ uczelnianych koncer-
tów, oprócz licytacji i kwest
jest wype³niona po brzegi wi-
downia, która szeroko otwie-
ra portfele. Przypomnijmy
zatem dotychczasowe kon-
certy, z nadziej¹, ¿e tak¿e
zbli¿aj¹ce siê wydarzenie
przyniesie wiele radoœci
s³uchaczom i osobom po-
trzebuj¹cym. Inicjatork¹ kon-
certów noworocznych, z któ-
rych pierwszy odby³ siê na
pocz¹tku stycznia 2015 ro-
ku, jest JM Rektor prof. dr
hab. El¿bieta Skorupska-Ra-
czyñska. 

I Charytatywny Koncert
Noworoczny, podczas które-
go wyst¹pi³ zespó³ Audiofe-
els, zakoñczy³ siê owacjami
na stoj¹co.  Muzycy zaœpie-
wali na rzecz Towarzystwa
Walki z Kalectwem - pie-
ni¹dze by³y zbierane dla
osób cierpi¹cych na stward-
nienie rozsiane. Na stronie
internetowej zespo³u czyta-
my: „AudioFeels to grupa
wykonuj¹ca muzykê w stylu
Vocal Play. Jest to nowator-
skie podejœcie do œpiewania,
które polega na imitacji in-
strumentów, poprzez maksy-
malne wykorzystanie
wy³¹cznie mo¿liwoœci g³osu.
Zespó³ zosta³ stworzony w
2007 roku przez wychowan-
ków Chóru Akademickiego
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Staranna edukacja pozwoli³a
na podjêcie ambitnego zada-
nia - stworzenia wyj¹tkowe-

go, nowoczesnego brzmie-
nia daleko wykraczaj¹cego
poza chóraln¹ tradycjê”.
Podczas godzinnego koncer-
tu Audiofeels wykonali kilka-
naœcie utworów - g³ównie
znanych przebojów, za-
aran¿owanych jednak na no-
wo i wykonanych bez u¿ycia
tradycyjnych instrumentów,
przy wykorzystaniu tylko
umiejêtnoœci g³osowych wo-
kalistów. Wœród zaprezento-
wanych utworów znalaz³y siê
przeboje m.in. Michaela Jac-
ksona, zespo³ów Metallica
czy Red Hot Chili Peppers
oraz tradycyjne polskie kol-
êdy. 

Pierwsza czêœæ zbiórki od-
by³a siê ju¿ przy wejœciu do
Auli im. prof. Stanis³awa Kir-
kora, gdzie goœcie wziêli
udzia³ w loterii fantowej. Po
koncercie, podczas degusta-
cji ciast upieczonych przez
pracowników uczelni, odby³a
siê aukcja charytatywna na
rzecz osób ze stwardnieniem
rozsianym. Wœród licytowa-
nych fantów by³y miêdzy in-
nymi pami¹tki zwi¹zane z
dru¿yn¹ koszykarek KSSSE
AZS PWSZ Gorzów (pi³ki,
koszulki z autografami) oraz
fanty podarowane przez pra-
cowników: obrazy, limitowa-
ne edycje piw lokalnego bro-
waru, pami¹tki przywiezione
z dalekich podró¿y, ksi¹¿ki i
wiele innych. Loteria i aukcja
zasili³y konto Towarzystwa
Walki z Kalectwem kwot¹
prawie piêciu tysiêcy z³otych.

Tysi¹c z³otych wiêcej uda³o
siê zebraæ podczas II Chary-
tatywnego Koncertu Nowo-
rocznego. Tym razem pie-
ni¹dze by³y zbierane dla Sto-
warzyszenia na rzecz Osób 

z Autyzmem. Gwiazd¹ wie-
czoru by³ Felicjan Andrzej-
czak z zespo³em. Jednak
koncert rozpocz¹³ siê niety-

powo - od muzyki rzadko
s³yszanej przez wiêkszoœæ
publicznoœci. Na scenê wy-
szli bowiem muzycy Zespo³u
Trêbaczy “Gorzowska Knie-
ja”, których pasj¹ jest gra na
rogach myœliwskich. Grupa
powsta³a w 2011 roku. “Go-
rzowska Knieja” czêsto wy-
stêpuje na imprezach
³owieckich i leœnych. Mo¿e
siê równie¿ pochwaliæ liczny-
mi sukcesami 

w regionalnych i krajowych
konkursach muzyki myœliw-
skiej - wykonawcy zdobyli
mistrzostwo województwa lu-
buskiego muzyki myœliwskiej
oraz czwarte miejsce na
ogólnopolskim konkursie
muzyki myœliwskiej. Trzeba
podkreœliæ, ¿e w zespole
graj¹ znakomici soliœci oraz
dwóch indywidualnych mist-
rzów Polski w grze sygna³ów
myœliwskich.

Ogromn¹ atrakcj¹ wieczoru
by³a aukcja. Wœród kilkunas-
tu licytowanych przedmiotów
najwy¿sz¹ cenê (600 z³)
uzyska³ obraz podarowany
przez prof. Igora Csependê z
Ivano-Frankivska na Ukrai-
nie, przedstawiaj¹cy trzy ko-
biety graj¹ce na instrumen-
tach. Obraz przekaza³a Rek-
tor ówczesnej PWSZ prof. dr
hab. El¿bieta Skorupska-Ra-
czyñska,

a wysokie kwoty uzyskano
równie¿ z licytacji innych fan-
tów m.in. rêcznie zdobione-
go wazonu z Ukrainy, ksi¹¿ki
Biografia Urszuli Dudziak z
autografem znakomitej jaz-
zowej wokalistki, obrazu
Agaty Kaczuk-Jagielnik z
cyklu Portret miasta Gorzo-
wa nad rzek¹, podarowane-
go przez prezydenta miasta
Gorzowa Jacka Wójcickiego
oraz pi³ki z autografami ko-
szykarek KSSSE AZS
PWSZ Gorzów.   Nagrod¹

dla publicznoœci za hojne
datki na szczytny cel by³ kon-
cert Felicjana Andrzejczaka
z zespo³em. Artysta debiuto-
wa³ w Koncercie Premier na
Festiwalu Polskiej Piosenki
w Opolu. Pod koniec 1982
roku zosta³ zaproszony do
wspó³pracy przez zespó³
Budka Suflera. Utwory takie
jak Jolka, Jolka pamiêtasz,
Czas o³owiu czy Noc komety
wynios³y wokalistê na szczyt
popularnoœci. Felicjan An-
drzejczak nale¿y do artystów
³¹cz¹cych pokolenia. Jego
muzyczna przygoda trwa od
dziesiêcioleci - zachwyca
ciekawym rockowym
g³osem, wystêpuj¹c indywi-
dualnie oraz przez wiele lat z
Budk¹ Suflera. Na Przystan-
ku Woodstock w Kostrzynie
nad Odr¹ w 2014 roku kon-
certu Budki Suflera z jego
udzia³em wys³ucha³o pó³ mi-
liona osób. Podczas godzin-
nego wystêpu muzycy wyko-
nali wiele znanych i lubia-
nych utworów, a najwiêksze
przeboje publicznoœæ œpie-
wa³a na stoj¹co razem z Feli-
cjanem Andrzejczakiem.

Koncertowi towarzyszy³a
loteria fantowa, z której do-
chód zasili³ konto Stowarzy-
szenia na rzecz Osób z Au-
tyzmem. Dzia³a ono w Go-
rzowie Wielkopolskim od
1998 roku (za³o¿ono je jako
Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci Autystycznych). Do
najwa¿niejszych celów sto-
warzyszenia nale¿y m. in.
„pomoc dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym osobom z autyz-
mem oraz ich rodzinom,
opiekunom i specjalistom;
organizowanie i prowadzenie
ró¿nych form lecznictwa,
edukacji i rehabilitacji oraz
opieki nad dzieæmi, m³od-
zie¿¹ i doros³ymi osobami z
autyzmem” (cytat za stron¹

internetow¹ stowarzyszenia).
Od 1999 roku prowadzi
Oœrodek Rewalidacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy
dla Dzieci i M³odzie¿y z Au-
tyzmem, pod którego opiek¹
znajduje siê czterdzieœcioro
dzieci. Dziesiêæ lat póŸniej
otwarto Przedszkole Spe-
cjalne dla Dzieci z Autyz-
mem. W 2013 roku miasto
przekaza³o na potrzeby sto-
warzyszenia budynek po
dawnym Domu Kultury
„Ma³yszyn”. Od tego czasu
trwaj¹ tam remonty, które za-
owocowa³y uruchomieniem
we wrzeœniu 2014 roku
przedszkola w czêœci budyn-
ku. Stowarzyszenie wci¹¿
szuka pieniêdzy na zako-
ñczenie inwestycji, dlatego
nieustannie prowadzi akcjê
pod has³em „Pomó¿ nam bu-
dowaæ szko³ê”.

Wiceprezes organizacji i
dyrektor oœrodka wspie-
raj¹cego osoby z autyzmem
Ewa Przybylska podziêko-
wa³a uczelni za podjêt¹ ini-
cjatywê, a doceniaj¹c orga-
nizacjê wydarzenia wyrazi³a
nadziejê na dalsz¹
wspó³pracê. Koncert zako-
ñczy³ siê s³odkim poczêstun-
kiem -ciasta dla uczestników
wydarzenia przygotowali ro-
dzice dzieci autystycznych
oraz pracownicy uczelni. 

Ogromnym sukcesem za-
koñczy³ siê III Charytatywny
Koncert Noworoczny, a zbiór-
ka przesz³a najœmielsze
oczekiwania organizatorów.
Podczas aukcji i kiermaszu
uda³o siê zebraæ prawie dzie-
wiêæ tysiêcy z³otych. Pie-
ni¹dze kolejny raz zasili³y
konto gorzowskiego Stowa-
rzyszenia na rzecz Osób z
Autyzmem. Gwiazd¹ wieczo-
ru by³a Grupa MoCarta, która
przedstawia siê jako „kwartet
smyczkowy o ambicjach ka-
baretu muzycznego”. Na
swojej internetowej stronie
cz³onkowie Grupy MoCarta
pisz¹: „Zespó³ tworzy czte-
rech absolwentów Akademii
Muzycznej w Warszawie i
£odzi. Filip Jaœlar, Micha³ Si-
korski, Pawe³ Kowaluk 

i Bolek B³aszczyk. Wspóln¹
dzia³alnoœæ muzycy rozpocz-
êli w 1995. Wtedy to z Grup¹
MoCarta wystêpowa³ tragicz-
nie zmar³y w 2000 roku wio-
lonczelista Artur Renion. Po-
cz¹tkowo wspó³pracowali z
telewizj¹ Canal+ prezentuj¹c
krótkie ¿arty muzyczne, a ich
debiut przed publicznoœci¹
mia³ miejsce na XIII Prze-
gl¹dzie Kabaretów PaKa
97”.

Koncert odby³ siê tradycyj-
nie w Auli przy ul. Fryderyka

Chopina. Rozpoczê³a go
oczywiœcie aukcja - wœród li-
cytowanych przedmiotów
znalaz³y siê prawdziwe pe-
re³ki. Najwiêksz¹ by³a bia³a,
porcelanowa fili¿anka „June
II” z Fabryki Porcelany w
Æmielowie, podarowana
przez prezydenta RP An-
drzeja Dudê. Wykonano j¹
rêcznie, wed³ug projektu
Wincentego Potackiego z
1862 roku. Ten piêkny wy-
rób, zaopatrzony w odpo-
wiedni certyfikat, zosta³
sprzedany za 400 z³otych.
Prezes Rady Ministrów Bea-
ta Szyd³o (która kilka miesi-
êcy wczeœniej uczestniczy³a
w inauguracji Akademii)
przekaza³a na licytacjê eks-
kluzywny komplet,
sk³adaj¹cy siê z d³ugopisu i
wiecznego pióra w skórza-
nym etui. Do nowego w³aœci-
ciela trafi³ on za 350 z³otych.
Za 200 z³otych sprzedano
zestaw mo³dawskich trun-
ków, podarowany przez mi-
nister rodziny, pracy i polityki
spo³ecznej El¿bietê Ra-
falsk¹. Cenê 400 z³otych
osi¹gn¹³ obraz pt. Jesienny
pejza¿ Agnieszki Kraszew-
skiej, podarowany przez
prof. El¿bietê Skorupsk¹-Ra-
czyñsk¹, Rektora Akademii
im. Jakuba z Parady¿a, a za
kwotê 260 z³otych zosta³a
sprzedana poruszaj¹ca pra-
ca Autyzm autorstwa go-
rzowskiej malarki Wandy
Kudlaszyk. Ogromne zainte-
resowanie licytuj¹cych
wzbudzi³ równie¿ m.in. ze-
staw nalewek „Piwnica Jana”
od by³ego wicewojewody Ja-
na Œwirepy, trzy teki repro-
dukcji rysunków W³odzimie-
rza Korsaka oraz ozdobnie
oprawiona reprodukcja po-
chodz¹cej z ok. 1913 roku
panoramy Gorzowa Wielko-
polskiego, podarowana
przez wiceprzewodnicz¹ce-
go Rady Miasta Jana Kacza-
nowskiego. 

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ Cha-
rytatywne Koncerty Nowo-
roczne nie mog³yby siê od-
byæ, gdyby nie pokaŸne gro-
no sponsorów, co roku
wspieraj¹cych akcjê. S¹
wœród nich du¿e firmy o zasi-
êgu ogólnopolskim oraz
ma³e, rodzinne przedsiêbior-
stwa. Patronat medialny nad
wydarzeniem ka¿dego roku
obejmuj¹ Telewizja Polska
S.A oddzia³ Gorzów Wielko-
polski oraz Radio Gorzów.
Koncerty organizuj¹ wspól-
nie Dzia³ Promocji i Informa-
cji oraz Akademickie Cen-
trum Kultury Akademii im.
Jakuba z Parady¿a. 

BARBARA KUSKA 

Muzycznie i charytatywnie 
na rzecz ludzi w potrzebie
Wystêp Artura Andrusa bêdzie atrakcj¹ IV Charytatywnego Koncertu Noworocznego w Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie. 

Koncertom charytatywnym organizowanym przez AJP towarzyszą loterie fantowe i aukcje
przedmiotów podarowanych przez zacnych ludzi.
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- Jakie najwa¿niejsze ko-
rzyœci przedsiêbiorcom
przyniesie przygotowywa-
na Polska Strefa Inwesty-
cji, maj¹ca dzia³aæ w ra-
mach dotychczasowych
specjalnych stref ekono-
micznych? 

- Polska Strefa Inwestycji to
nowe regulacje prawne okre-
œlone przez Ministerstwo
Rozwoju w celu wsparcia
rozwoju gospodarczego Pol-
ski. Przyjête zapisy w du¿ej
mierze rozwi¹zuj¹ najpo-
wa¿niejsze problemy, z jaki-
mi boryka³y siê specjalne
strefy ekonomiczne, a przez
to i inwestorzy w naszym
kraju. Wyd³u¿aj¹ce siê pro-
cedury prawne, zwi¹zane z
obejmowaniem statusem
specjalnej strefy ekonomicz-
nej dobrze przygotowanych
terenów inwestycyjnych w
gminach, bardzo czêsto pro-
wadzi³y do tego, ¿e inwesto-
rzy rezygnowali ze swoich
planów inwestycyjnych i nie-
rzadko szukali miejsc pod
swoje dzia³ania poza grani-
cami Polski. Nale¿y wspom-
nieæ, ¿e procedury te wielo-
krotnie trwa³y nawet 12 mie-
siêcy i d³u¿ej. Po
wprowadzeniu nowych regu-
lacji prawnych wsparcie sys-
temem ulg i preferencji stre-
fowych bêdzie mo¿liwe na
obszarze ca³ego kraju, dziêki
czemu ka¿dy dobrze przygo-
towany infrastrukturalnie te-
ren inwestycyjny bêdzie
móg³ byæ szybko zagospo-
darowany, a inwestorzy bêd¹
mogli realizowaæ swoje
przedsiêwziêcia bez zbêdnej
zw³oki. Niezmiernie wa¿ny
równie¿ jest fakt, ¿e obecnie
funkcjonuj¹ce specjalne
strefy ekonomiczne s¹ ogra-
niczone czasowo do koñca
2026 roku, co oznacza, ¿e

ich atrakcyjnoœæ jest z
ka¿dym dniem mniejsza. No-
we regulacje znosz¹c ogra-
niczenie czasowe w tym za-
kresie rozwi¹¿¹ równie¿ i ten
problem. Nowy inwestor
uzyska decyzjê o wsparciu,
która pozwoli mu na skorzys-
tanie z pomocy publicznej w
okresie dziesiêciu lat. Termin
2026 roku nie bêdzie ju¿
zniechêca³ do inwestowania
w strefie. 
- Nowa ustawa bêdzie

jednak stawia³a przed
przedsiêbiorcami nowe
wymagania. Jakie?

- Jestem daleki od demoni-
zowania nowych regulacji
prawnych w tym zakresie.
Nowa ustawa, jak i przygoto-
wywane akty wykonawcze
bêd¹ w tym zakresie bar-
dziej przyjazne inwestorowi
ni¿ obecne. Pojawi siê kilka
regulacji, które dzisiaj ju¿
obowi¹zuj¹ w zakresie ko-
rzystania przez inwestorów z
funduszy unijnych. Uwa¿am
to za dobre rozwi¹zanie. Dzi-

siaj posiadamy du¿¹ wiedzê
na temat planowanych pro-
jektów inwestycyjnych. Nie
znamy jednak wszystkich,
wa¿nych z punktu widzenia
instytucji udzielaj¹cej wspar-
cia, szczegó³ów dotycz¹cych
projektu. Staraj¹c siê o œrod-
ki unijne inwestor musi te
szczegó³y wskazaæ, co nie
jest te¿ przez niego kwestio-
nowane. Oczywiœcie du¿o
wiêksze szanse na otrzyma-
nie wsparcia bêdzie mia³ in-
westor innowacyjny, który
wprowadzi do swojego
zak³adu nowoczesne techno-
logie ni¿ ten, który bêdzie
chcia³ otworzyæ przys³owiow¹
montowniê. 
- Co dok³adnie nale¿y ro-

zumieæ przez pojêcie ,,kry-
terium jakoœciowe’’? 

- Kryterium jakoœciowe za-
gwarantowaæ ma nam, a
mam tu na myœli wszystkich
Polaków, to, ¿e w Polsce in-
westowaæ bêd¹ firmy, które
bêd¹ chcia³y w sposób
znacz¹cy podnieœæ obo-

wi¹zuj¹ce standardy gospo-
darcze. Z tym wi¹¿¹ siê no-
woczesne technologie i si³¹
rzeczy wiêksze wynagrodze-
nia dla pracowników. Polska
chce siê rozwijaæ, a tego
montownie nie s¹ w stanie
zagwarantowaæ. Nie wyklu-
czam jednak, ¿e takie
zak³ady nie bêd¹ w naszym
kraju mile widziane, przy
czym s¹ w kraju jeszcze
miejsca z du¿ym bezrobo-
ciem, gdzie ciê¿ko bêdzie
znaleŸæ rzeszê in¿ynierów
niezbêdnych dla wysoko-
technologicznych zak³adów
produkcyjnych. Wa¿niejsze,
¿e coraz ni¿sze bezrobocie
oraz dobrze rozwiniêty prze-
mys³ nakrêcaj¹cy dynamicz-
ny rozwój gospodarczy kraju
powoduj¹, ¿e Polska staje
siê bardzo atrakcyjnym
miejscem do prowadzenie
badañ nad rozwojem no-
wych technologii. Œwietnie
funkcjonuj¹ce techniczne
szkolnictwo wy¿sze oraz co-
raz lepiej dzia³aj¹ce szko³y

zawodowe powoduj¹, ¿e to
wszystko, co skonstruuje
polska myœl techniczna
mo¿e byæ niemal¿e od rêki
wprowadzone do produkcji.
Na tym nam zale¿y. Chcemy,
¿eby jakoœæ decydowa³a o
rozwoju Polski. W naszych
dzia³aniach bylejakoœæ jest
zdecydowanie odrzucana. 
- Czy zwolnienia z podat-

ków bêd¹ d³u¿sze? 
- To jest dobre pytanie, na

które nie mo¿na daæ jedno-
znacznie dobrej odpowiedzi.
Nowe przepisy przewiduj¹
dziesiêcioletni okres na wy-
korzystanie pomocy publicz-
nej w formie zwolnienia od
podatku w zwi¹zku z decyzj¹
o wsparciu. Ten termin
wyd³u¿any bêdzie o kolejne
piêæ lat na terenach posia-
daj¹cych obecnie status
specjalnej strefy ekonomicz-
nej. Wszystko jednak zale¿y
od inwestora i rentownoœci je-
go przedsiêwziêcia. Znamy
przypadki, ¿e inwestorzy nig-
dy nie wykorzystaj¹ tego, co
im zagwarantowa³o pañstwo i
okres do koñca 2026 roku
bêdzie za krótki. Znamy jed-
nak tak¿e przypadki, gdzie in-
westorzy ju¿ po kilku latach od
otrzymania pierwszego ze-
zwolenia, reinwestuj¹ œrodki
zarobione dziêki inwestycji w
strefie. Najwa¿niejsze z moje-
go punktu widzenia jest to, ¿e
zdecydowana wiêkszoœæ in-
westorów Kostrzyñsko-S³ubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej nie wyprowadza swo-
ich zysków na zewn¹trz, ale w
sposób ci¹g³y inwestuje je w
rozwój i coraz to nowsze tech-
nologie. To jest zdecydowanie
ogromy plus systemu wspar-
cia w formie specjalnych stref
ekonomicznych. 
- K-SSSE skorzysta na

nowych rozwi¹zaniach? 

- Trudno jest mówiæ o korzy-
œciach, kiedy spó³ka realizuje
misjê. Oczywiœcie jesteœmy
spó³k¹ prawa handlowego i
powinniœmy kierowaæ siê rów-
nie¿ rachunkiem ekonomicz-
nym, jednak¿e swojej dzia³al-
noœci nie postrzegamy w ten
sposób. Widzimy wiele ko-
rzystnych rozwi¹zañ, które
usprawni¹ nasz¹ dzia³alnoœæ.
Mam tu na uwadze m.in. doo-
kreœlony obszar oddzia³ywania
poszczególnych stref. Dzisiaj
K-SSSE jest obecna na obsza-
rze trzech województw - lubu-
skiego zachodniopomorskiego
i wielkopolskiego. Nie jesteœmy
jednak tam sami. Czasami
konkurujemy w sposób sztucz-
ny z kolegami z innych stref, co
powoduje niepotrzebne zamie-
szanie i dezorientacjê inwesto-
ra. Nowe regulacje prawne
ujednolic¹ te obszary i ka¿dy
inwestor oraz samorz¹dowiec
bêdzie wiedzia³ z kim konkret-
nie ma wspó³pracowaæ. Bez-
sprzecznie skorzystamy rów-
nie¿ na tym, ¿e nowe przepisy
skonkretyzuj¹ zasady
wspó³pracy z instytucjami
rz¹dowymi, ujednolic¹ stan-
dardy obs³ugi inwestora oraz
zapewni¹ kompleksow¹
wspó³pracê z instytucjami nau-
kowo-badawczymi. 
- Co z firmami ju¿

dzia³aj¹cymi? Bêd¹ one
podlegaæ nowym uregulo-
waniom czy bêd¹ mogły
dzia³aæ na dotychczaso-
wych zasadach?

- W tym zakresie nic siê nie
zmieni. Inwestorzy, którzy
otrzymali zezwolenia na
podstawie obecnie funkcjo-
nuj¹cych przepisów praw-
nych zachowaj¹ swoje ulgi i
przywileje na dotychczaso-
wych zasadach. 
- Dziêkujê za rozmowê.

ROBERT BOROWY

Większe wsparcie dostanie
inwestor innowacyjny
Rozmowa z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

K. Kielec: Chcemy, żeby jakość decydowała o rozwoju Polski.
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Ta ingerencja w sprawy pol-
skie jest coraz brutalniejsza z
prób¹ niszczenia naszego wi-
zerunku w Europie. Ostatnio
zaatakowano nas bezdo-
mnymi Polakami przeby-
waj¹cymi w Berlinie. Wielu
nas Gorzowian, tu przy grani-
cy z Europ¹ Zachodni¹ i tylko
przez most w S³ubicach, boli
to szczególnie. 

Analizujê codziennie donie-
sienia prasy zachodniej, a
szczególnie tej „jedynie
s³usznej” niemieckiej, która
ma wiêkszoœæ prasy w Pol-
sce. Coraz bardziej jestem
przekonany, ¿e tu o dobro
Polski wcale nie chodzi, nie
chodzi te¿ o ¿adn¹ prawo-
rz¹dnoœæ. Polsce po prostu
trzeba do³o¿yæ czym siê da.
Moje przepuszczenia utrwala
ostatni art. dr Micha³a KuŸa w
wp.pl opinie p.t. ”Przysz³oœæ
Europy i niemieckie obawy”.
Autor ten omawia raport
Rz¹du Niemiec dotycz¹cy
mo¿liwych zagro¿eñ dla
RFN. Szczególne Ÿród³o nie-
bezpieczeñstwa widz¹ w Eu-
ropie Wschodniej. Czuje siê
tu niemieck¹ mocarstwowoœæ
z prób¹ rywalizowania z
USA. Nie akceptuj¹ tego, ¿e
Polacy wi¹¿¹ siê ze Stanami
Zjednoczonymi z powa¿nym
wsparciem militarnym, popar-
ciem USA dla tzw. Miêdzy-
morza, któremu przewodziæ
ma Polska. Wojska USA sta-
cjonuj¹ te¿ w naszym woje-
wództwie. Ró¿ni politycy
wskazuj¹ na wa¿n¹ i natu-
raln¹, ze wzglêdu na
po³o¿enie, rolê Polski w œród
pañstw Europy Œrodkowo-
wschodniej. W zasadzie nie
dziwiê siê, ¿e takie zaniepo-
kojenie budzi odradzaj¹ca siê
gospodarka polska, ¿e i Pol-
ska siê zbroi, ¿e chce mieæ
swoj¹ niezale¿n¹ podmioto-
woœæ i wstaje z kolan. No,
maj¹ siê czego obawiaæ, bo z
wasala i podw³adnego wyras-
tamy na konkuruj¹ce pa-
ñstwo w œrodku Europy. To
ich w UE najbardziej boli. 

W tej ponad 25-letniej nie-
doli przemian ustrojowych
dzisiaj mamy sukcesy, wesz-
liœmy do 5 najszybciej rozwi-
jaj¹cych siê krajów UE. Tylko
dlaczego nas wyœmiewaj¹ i
nam utrudniaj¹? W tym
wzglêdzie mogê przytoczyæ
wiele przyk³adów, ale zabo-
la³ mnie ten  jeden. Ten, w
którym oskar¿aj¹ nas o eks-
port bezdomnych na za-
chód, szczególnie do Nie-
miec. Burmistrz jednej z
dzielnic Berlina  w Die Welt
podaje, ¿e tam 90% bezdo-
mnych to Polacy, w dodatku
pijani. Oczywiœcie jest to
k³amstwo obarczone podtek-
stem, Polnische Wirtschaft.
Te stygmaty  powsta³e prze-
ciw Polakom  w zaborze pru-
skim i nimi próbuje siê nas

dzisiaj poni¿aæ. Przecie¿ wie-
le tych negatywne zjawiska
powsta³y dziêki totalnemu
przejmowaniu i niszczeniu
polskiego przemys³u i handlu
przez kapita³y „zaprzyjaŸnio-
nych krajów” UE, w tym prze-
de wszystkim Niemcy. Gdyby
nam nie zniszczono prze-
mys³u i handlu to wielu pro-
blemów by nie by³o, a bez-
domnoœci na pewno. Posta-
nowi³em to zbadaæ. 
Przyjrzyjmy siê bezdom-

noœci w Gorzowie Wlkp.
Pojawi³a siê ona ze szczegól-
nym natê¿eniem w okresie
tzw. zmian ustrojowych, po
1989 roku, kiedy masowo
ekonomicznie zmuszono fir-
my do upadku, nawet takie
wówczas solidne jak Silwana,
Ursus, Stilon, Gozamet czy te
wielkie handlowe jak WPHW,
spó³dzielnie handlowe WSS
Spo³em i gminne oraz rze-
mieœlnicze. Wiele mieszka-
ñców Gorzowa nie poradzi³o
sobie z tymi niszcz¹cymi
przemianami, nie potrafi³o siê
znaleŸæ w nowej, nie ma co
tu ukrywaæ, beznadziejnej dla
wielu gorzowian sytuacji, a
pomocy znik¹d, finansowe
odprawy z likwidowanych
zak³adów szybko siê ko-
ñczy³y, pracy nie by³o. Pojawi³
siê ogromny obszar biedy.
Tysi¹ce ludzi przestaje p³aciæ
czynsz za wynajem miesz-
kañ bo ich na to po prostu nie
staæ. Znam tê problematykê.
Wiele dzieci do szko³y cho-
dzi³o nie maj¹c œniadania,
tak¿e wiele bez pierwszego
posi³ku liczy³o na „gryza” od
kole¿anki czy kolegi. Wi-
dzia³em to wszystko z ubole-
waniem. W trybie pilnym z
przyjació³mi zak³ada³em
sto³ówki dla ubogich i
do¿ywianie dzieci w œwietli-
cach (rok 1992). Zad³u¿enia
rodzin ros³y do gigantycznych
rozmiarów. Ka¿dy eksmito-
wany stawa³ siê potencjal-
nym bezdomnym. Ten, któ-
rego nie zd¹¿ono wyeksmito-
waæ sta³ jakby w kolejce do
bezdomnoœci. Ci s³absi psy-
chicznie w beznadziei ucie-
kaj¹ w pijañstwo lub na za-
si³ek, a inni silniejsi i zarad-
niejsi wyje¿d¿aj¹ na zachód
w poszukiwaniu lepszego
¿ycia. Z Gorzowa wyjecha³o
wiele tysiêcy m³odych,
in¿ynierów, fachowców, rze-
mieœlników, nawet lekarzy.
Dzisiaj brakuje ludzi do pracy,
a roboty na naszych drogach
przez to siê „œlimacz¹”.

Nie wolno oskar¿aæ tych lu-
dzi, bo zafundowano im taki
los obiecuj¹c, ¿e bêdzie le-
piej po tej pierestrojce, po
sprzeda¿y fabryk i upadku
ich firm. Niektórym siê nie po-
wiod³o na emigracji, wielu z
nich trafi³o na bezdomny
bruk. Te radykalne przemiany
ustrojowe nie bra³y pod

uwagê powsta³ych przy tym
problemów ludzi pozostawio-
nych samych sobie. Wy³aniaæ
zacz¹³  siê margines biedy
generuj¹cy patologiê, bez-
domnoœæ i wzrost pijañstwa.
Kiedy patrzymy na bezdo-
mnych, to musimy znaæ przy-
czyny tego zjawiska i zbyt
³atwo ich nie os¹dzaæ.

Rozpocz¹³ siê zimowy
okres pomocy bezdomnym w
Gorzowie. Po przeczytaniu
tych niemieckich artyku³ów
poszed³em sprawdziæ stan
przygotowania naszej nocle-
gowni. Zaskoczy³a mnie tam
rozmowa dwóch bezdo-
mnych podopiecznych, z któ-
rych jeden mówi do swego
kolegi: „Co, z altany wygna³
ciê przymrozek? Tu jest doœæ
dobrze, ale nie dorówna tym
schroniskom w Berlinie i Lon-
dynie, tam posi³ek na czas, a
i parê z³otych dadz¹. Wracam
tam za kilka dni, tylko brakuje
grosza na bilet. Do Berlina
nie jadê, tam nas burmistrz
dzielnicy pogoni³  z Hansa-
platz.” Tak czêœæ bezdo-
mnych myœli i st¹d  wielu
mê¿czyzn, jak i kobiet wy-
je¿d¿a na zachód opusz-
czaj¹c nasze schroniska. 

Przyczyny bezdomnoœci s¹
ró¿ne i doœæ z³o¿one, nale¿y
je zrozumieæ, poznaæ i wal-
czyæ  z jej przyczynami. Rze-
czywiœcie,  wielu bezdo-
mnych wyje¿d¿a z Gorzowa.
Co bêdzie jak zaczn¹ wracaæ
masowo, a mamy ju¿ pe³ne
noclegownie? Nale¿y siê jed-
nak przygotowaæ na ich po-
wroty, na deportacje do kraju
pochodzenia bo zaczynaj¹
byæ coraz wiêkszy tam pro-
blem. W Gorzowie bezdo-
mnych  jest ok. 200 osób.
Nieco spad³a liczba bezdo-
mnych mê¿czyzn, a wzrasta
liczba kobiet. A tak naprawdê
bezdomnych jest wiêcej, bo
trudno ich policzyæ we
wszystkich miejscach ich po-

bytu.  W tej grupie spo³ecznej
jest du¿a migracja i zjawisko
”miêdzynarodowej” turystyki.
Nasi bezdomni czêsto szu-
kaj¹ szczêœcia w znacznie
lepszych noclegowniach na
zachodzie. Istnieje bezdom-
noœæ potencjalna i rzeczywis-
ta. Ta potencjalna dotyczy lu-
dzi, którzy np. nie p³ac¹ czyn-
szu, s¹ zad³u¿eni, nie maj¹
za co swego domu utrzymaæ
i w ka¿dej chwili mo¿e
przyjœæ do nich komornik i
ekipa eksmisyjna. Rzeczy-
wista bezdomnoœæ to ta,
która spowodowana jest
brakiem mieszkania - po
prostu cz³owiek nie ma gdzie
mieszkaæ, bez zameldowa-
nia, utraci³ trwa³y zwi¹zek ze
swoj¹ rodzin¹, utraci³ pracê,
wpad³ w alkoholizm i sta³ siê
ciê¿arem w ma³¿eñstwie i ro-
dzinie, zosta³ odrzucony
przez najbli¿szych i nikt nie
potrafi³ mu pomóc. Znam
wiele przypadków, ¿e
mê¿czyzna prowadzi³ firmê,
by³ geodet¹, budowlañcem,
wybudowa³ dom na
przysz³oœæ swoim dzieciom i
ten dom musia³ z jakichœ
przyczyn opuœciæ. Porzuci³
swój dorobek ¿ycia na skutek
zaniku wiêzi ma³¿eñskich czy
rodzinnych, uciek³ ze swego
domu w samotnoœæ i
tu³aczkê. Nieraz choroba,
nierzadko psychiczna, wypy-
cha na margines ¿ycia
spo³ecznego. Najwiêcej jest
takich co przepili swoje
¿ycie i trafili na bruk bez-
domnoœci. Jest te¿ grupa
bezdomnych kloszardów z
w³asnego wyboru, a z tymi
w³aœciwie niewiele da siê zro-
biæ.  

W swojej 25-letniej pracy
spo³ecznej pozna³em takich
ludzi, gdzie pod zniszczon¹
twarz¹ bezdomnego kry³a siê
osoba przegrana, bezbronna,
czêsto czekaj¹ca na jakiœ
cud, na dobroczynn¹ rêkê.

Jeœli pomocy nie by³o to zali-
cza³a kolejne fazy swego
upadku, alkoholizm, brud,
niedo¿ywienie i bezdomnoœæ.
Im d³u¿ej to trwa³o tym szan-
se na wyjœcie z zaklêtego
krêgu by³y coraz trudniejsze.
Umieralnoœæ w tej grupie jest
ogromna. Widzia³em ludzi,
którzy z trudem podnosili siê
ze swojego upadku, z zaro-
œniêtego i ci¹gle brudnego i
pijanego wy³ania³ siê nowy
cz³owiek, który przypomina³
sobie, ¿e ma rodzinê, dobry
zawód, ¿e coœ potrafi, ¿e by³
kiedyœ szanowanym cz³owie-
kiem. Temu alkoholikowi po-
mocn¹ d³oñ czêsto podawa³a
¿ona, a ¿onie podpor¹ by³
m¹¿, innych podnosili przyja-
ciele i kluby AA. Ci mieli
szczêœcie, a inni, którzy takiej
pomocy nie otrzymali po-
gr¹¿ali siê w pijañstwie i me-
nelskim ¿yciu. Tysi¹ce tych
ludzi uda³o siê uratowaæ. 

20 lat œciœle wspó³pracujê z
jednym z najlepszych znaw-
ców problemów alkoholo-
wych - ks. kan. mgr Henry-
kiem Grz¹dko. Mówi czêsto,
¿e nikt nie jest do koñca stra-
cony, tylko trzeba umieæ w
porê podaæ mu pomocn¹
rêkê. Uratowa³ setki, a mo¿e
tysi¹ce ludzi, którzy w swej
bezsilnoœci, ludzkiej s³aboœci
i niewoli alkoholowej wyda-
wali siê bez szans. Dzisiaj
spotykam tych, którzy siêg-
nêli kiedyœ dna, byli w ryn-
sztoku, a dzisiaj sami poma-
gaj¹ alkoholikom i zagubio-
nym, prowadz¹ w³asne
przedsiêbiorstwa, s¹ dobrymi
fachowcami, czêsto in¿ynie-
rami, wzorowymi ojcami i
troskliwymi matkami, s¹
przyk³adem dla innych, pro-
wadz¹ kluby AA.

Bezdomni i alkoholicy s¹ na
ca³ym œwiecie, w jednych kra-
jach to tylko niewielki margi-
nes, a w innych, jak w Polsce,
to doœæ powa¿ny problem. 

To prawda, ¿e jesteœmy jed-
nym z wiêkszych „eksporte-
rów” ludzi bezdomnych do
krajów zachodnich, do Berli-
na, Hamburga, Londynu,
Dublina, Rzymu i innych
miast UE. Tylko zawsze trze-
ba pamiêtaæ o faktycznych
przyczynach tej bezdomno-
œci, alkoholizmu, zagubienia.
Najczêœciej  wina za ten stan
nie jest taka oczywista i nie
do koñca le¿y po stronie tych
nieszczêœników. Nie ma siê
co dziwiæ, ¿e wielu z nich za-
siedli³o  noclegownie dla bez-
domnych w Zachodniej Euro-
pie i przynosi lokalnym w³ad-
zom ogromne problemy, a
nam wstyd. W³adze Berlina
nie radz¹ sobie z t¹ miêdzy-
narodow¹ bezdomnoœci¹.
Przykra dla nas jest informa-
cja „Der Tagesspiegel”, ¿e
ponad po³owa to Polacy, a
Der Spiegel pisze, ¿e 90 % -

by nas upokorzyæ. Ponad
dwa tysi¹ce bezdomnych Po-
laków ¿yje w Berlinie. W
Hamburgu powsta³a polska
placówka BARKI pod kierow-
nictwem socjologa Andrzeja
Stasiewicza, by pomagaæ
bezdomnym Polakom, któ-
rych jest tam ponad piêæset
osób. Codziennie przed t¹
poradni¹ PLATA ustawia siê
50-70 osób, czêsto pijanych.
To wszystko prawda tylko, ¿e
trzeba zawsze pamiêtaæ co
by³o pra przyczyn¹, ¿e Pola-
cy masowo, kilka milionów,
wyjecha³o ze swego kraju za
prac¹, za perspektyw¹ lep-
szego ¿ycia, w tym tak¿e nasi
bezdomni. Niektórzy w³aœnie
tam w Niemczech, Anglii czy
Irlandii stawali siê bezdo-
mnymi, czêsto oszukani
przez pracodawców i
od³¹czeni od rodziny po-
gr¹¿ali siê w pijañstwie i ¿yciu
na ulicy. Tu pozostawili swoje
rodziny, tam czêœæ z nich
za³o¿y³a nowe zwi¹zki i do-
datkowo komplikowa³a sobie
¿ycie, w Polsce pozostawili
swe dzieci, które wychowy-
wa³y siê z syndromem euro-
sierot przez babciê lub ulicê.
Niektóre z tych dzieci trafiaj¹
do naszych noclegowni dla
bezdomnych i odrzucone
przez najbli¿szych póŸniej
szukaj¹ swych wyrodnych ro-
dziców na zachodzie z myœl¹
o pomocy - odnajduj¹, ale
czêsto nie zainteresowanych
nimi i obcych ju¿ sobie ludzi.
¯ycie bezdomnych miesz-
kaj¹cych w naszych gorzow-
skich noclegowniach szcze-
gólnie tych, którzy zdobyli si³ê
by uciec z „luksusowych” nie-
mieckich czy angielskich noc-
legowni do swojego kraju
mog³o by pos³u¿yæ za nieje-
den materia³ do filmowego
scenariusza. 

Znaj¹c przyczyny tego
wszystkiego nie mo¿emy siê
zgodziæ aby nas poni¿ano,
oczerniano, szczególnie w
Niemczech. Bezdomni to te¿
wytwór bolesnej dla wielu i
nie do koñca przemyœlanej
terapii szokowej polskich
przemian ustrojowych, z któ-
rych najwiêksze profity uzys-
ka³y zagraniczne kapita³y, a
nie Polacy. Nie pozwólmy by
z nas kpili. Bezdomnoœæ i pi-
jañstwo to niewola. Dlatego
w 99. rocznicê uzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci
przypomnimy s³owa, trzy-
krotnego premiera,  Wincen-
tego Witosa: „A Polska win-
na trwaæ wiecznie”.(…) “Bu-
dujemy wiec to nasze na
ruinach, zgliszczach i po-
pio³ach. Stawiamy gmach, w
którym stale i niepodzielnie
królowaæ winny: samodziel-
noœæ, wolnoœæ, prawo i spra-
wiedliwoœæ.” - (16 wrzesieñ
1945 r.)

AUGUSTYN WIERNICKI

Bezdomność i pijaństwo to niewola
Rozpocz¹³ siê nowy atak na Polskê w instytucjach Unii Europejskiej. 

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.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.
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I choæ u¿ywki nie s¹
wdziêcznym tematem do
opisywania, to trzeba doce-
niæ unikatowoœæ dzia³alnoœci
prowadzonej przez pañstwa
Zbigniewa i  Wiolettê Mali-
ñskich.

W Gorzowie wszyscy za-
pewne znaj¹ takie sklepy jak
Colibra, Tytonie Œwiata, Ka-
wy Œwiata czy Whisky 333
Alkohole & S³odycze.
Wszystkie one znajduj¹ siê
w œcis³ym centrum miasta w
promieniu zaledwie kilkuset
metrów.

Cygara i biżuteria

- Wszystko zaczê³o siê w
czasach, kiedy pracowa³em
w ró¿nych koncernach,
by³em równie¿ przedstawi-
cielem jednej z firm tytonio-
wych i zajmowa³em siê jej
wizerunkiem w sklepach -
wspomina Zbigniew Mali-
ñski. - Pozna³em wtedy spe-
cyfikê niezale¿nego handlu.
Szybko zwróci³em uwagê,
¿e w³aœciciele takich punk-
tów sprzeda¿y nie zawsze
byli sk³onni iœæ z duchem
czasu i rozwijaæ dzia³alnoœæ.
Skupiali siê jedynie na
bie¿¹cej sprzeda¿y, podsta-
wowego towaru. Nie wiem
do dzisiaj dlaczego nie
chcieli powiêkszaæ asorty-
mentu choæby o cygara, cy-
garetki i obecnie nie ma ju¿
tych sklepów na rynku. Któ-
regoœ dnia uzna³em wiêc, ¿e
warto sprawdziæ w³asne po-
mys³y w praktyce - dodaje.

Pan Zbigniew pocz¹tkowo
zaj¹³ siê prowadzeniem
kiosku wielobran¿owego, ale
szybko przekona³ siê, ¿e
warto postawiæ na specjalis-
tyczny rodzaj dzia³alnoœci. I
tak, przed niespe³na oœmio-
ma laty wraz z ¿on¹ otwo-
rzyli jeden du¿y sklep przy
£aŸni Miejskiej, który po-

dzielili na dwa mniejsze ,,Ty-
tonie Œwiata’’ i ,,Colibrê’’.
Zajêli siê sprzeda¿¹ wyro-
bów tytoniowych i bi¿uterii. 

- Musieliœmy pójœæ w tym
kierunku, gdy¿ sama sprze-
da¿ papierosów czy tytoniu
nie przynosi³aby zysków -
kontynuuje. - W tym czasie
wesz³a ustawa, która zaka-
zywa³a zmian cen znaj-
duj¹cych siê na opakowa-
niach, co oznacza³o, ¿e pro-
wizje by³y œrednio na
poziomie 5-6 procent. To nie
wystarcza³o nawet na
bie¿¹ce utrzymanie. My
chcieliœmy, aby klienci mieli
jak najwiêkszy wybór, dlate-
go te¿ powiêkszyliœmy ofertê
o akcesoria do palenia.
Mocno postawiliœmy te¿ na
cygara. Dlatego pierwszym
meblem sklepowym by³…
wielki humidor na cygara -
uœmiecha siê. 

Drug¹ po³owê powierzchni
sklepu zajmuje bi¿uteria i
galanteria a od pewnego

czasu równie¿ kosmetyki.
Ka¿dy znajduje w tym miej-
scu coœ dla siebie.

Zapach mielonej kawy

Po kilku miesi¹cach pa-
ñstwo Maliñscy podjêli ko-
lejn¹ odwa¿n¹ decyzjê i przy
ul. Hawelañskiej otworzyli
sklep ,,Kawy Œwiata’’. Jak
dzisiaj opowiada pan Zbig-
niew, by³a to decyzja z po-
granicza najwiêkszego ryzy-
ka. 

- Chcia³em zaoferowaæ
klientom kawy dos³ownie ze
wszystkich zak¹tków œwiata,
ale to nie by³o takie proste.
Gorzowianie, zapewne jak
wiêkszoœæ Polaków, dopiero
ucz¹ siê specyfiki parzenia i
spo¿ywania kawy. To w su-
mie zrozumia³e, bo przez
dziesi¹tki lat rynek by³ ubogi
i nie by³o sk¹d czerpaæ wzor-
ców - wyjaœnia.

Co ciekawe, pan Zbigniew,
pragn¹c lepiej poznaæ rynek
kawowy, zatrudni³ siê w jed-

nej z firm i przez kilka lat zaj-
mowa³ siê tam dystrybucj¹. I
mówi, ¿e pracowa³ na dwa
etaty. Pierwszy w tej firmie,
drugi w swoich sklepach. 

- Wiedzia³em jednak, ¿e
bez tej wiedzy nie rozwinê
sklepu. I szybko zaczê³o to
procentowaæ. Du¿y nacisk
k³ad³em na szkolenie perso-
nelu, co zaowocowa³o szyb-
ko rosn¹c¹ wiarygodnoœci¹
wœród klientów - t³umaczy i
zaraz dodaje, ¿e towar po-
przez dystrybutorów spro-
wadza z ca³ego œwiata. W
ma³ych paczkach, bywa, ¿e
po kilka sztuk, bo to s¹ kawy
wyszukane, smakowe, nie-
spotykane nigdzie wiêcej w
Gorzowie i regionie. A mówi-
my tutaj o ponad stu rodza-
jach. Sklep oferuje klientom
tak¿e bezp³atne mielenie,
jak i degustacjê. 

- Ka¿dy mo¿e przyjœæ i
zmieliæ nawet swoj¹ kawê.
Po ka¿dym mieleniu w skle-
pie unosi siê fantastyczny

zapach, który rozchodzi siê
po ca³ej Hawelañskiej i to
jest ta zap³ata od klienta -
zauwa¿a.

Nie ma towaru, który się
nie sprzedaje

Najm³odszym dzieckiem
firmy jest otwarty przed czte-
rema laty przy ulicy Sikor-
skiego czwarty punkt hand-
lowy ,,Whisky 333 Alkohole
& S³odycze’’. To nie jest
sklep monopolowy, gdzie
mo¿na dostaæ tanie nalewki
i tanie piwo.

- U mnie nie ma takich to-
warów. Postawi³em g³ównie
na towar najwy¿szej jakoœci,
a tym wiod¹cym jest ca³a
gama ró¿nych odmian whis-
ky. Ju¿ w tej chwili mam po-
nad 390 rodzajów - opowia-
da.

Alkohole tak¿e sprowadza
z ca³ego œwiata. Jednak aby
wiedzieæ, co sprowadzaæ,
ca³y czas musi pog³êbiaæ
wiedzê.

- Na bie¿¹co œledzê rynek
w bran¿owych czasopis-
mach, w internecie, je¿d¿ê
do producentów, ale tak¿e
dzielê siê t¹ wiedz¹ z moimi
klientami poprzez organizo-
wanie we wspó³pracy z jed-
nym z hoteli szkoleñ i de-
gustacji. W ich trakcie
mo¿na dowiedzieæ siê, czym
nale¿y siê kierowaæ przy za-
kupach wysokiej klasy trun-
ków oraz jak je spo¿ywaæ,
¿eby odczuwaæ przyjemnoœæ
i poczuæ wszystkie walory
danego alkoholu. Moje mot-
to w dzia³alnoœci handlowej
brzmi, ¿e nie ma towaru,
który siê nie sprzedaje. Dla
mnie wa¿ne, ¿eby by³ on
najwy¿szej jakoœci i ¿eby
klient móg³ w pe³ni skorzys-
taæ z wiedzy - t³umaczy.

I mówi dalej, ¿e tylko po-
przez ci¹g³e inwestycje

mo¿na wynieœæ sklep na
wy¿szy poziom. Poprzez in-
westycje ma na myœli cho-
æby wyjazdy na festiwale czy
do destylarni w Szkocji i Ir-
landii. Produkcja dobrych al-
koholi to sztuka, a spo¿ywa-
nie to degustacja. 

- W marketach mamy tylko
podstawowe alkohole, u
mnie tych rodzajów i roczni-
ków, jak wspomnia³em, jest
mnóstwo. Trunki œci¹gamy
od  importerów, podobnie
jak w przypadku kaw, z
ca³ego niemal œwiata.
Wszystkie nasze sklepy
mo¿na obserwowaæ na Fa-
cebooku - zachêca.

O specjalistycznej
dzia³alnoœci pana Zbignie-
wa Maliñskiego i jego ¿ony
mo¿na ju¿ by³o przeczytaæ
w szwajcarskich mediach
w magazynie CIGAR. -
By³em tym zaskoczony, ale
mi³o, ¿e ktoœ zauwa¿y³ na-
sz¹ dzia³alnoœæ. ¯a³ujê tyl-
ko, ¿e w centrum miasta nie
ma ju¿ Empiku. To jest stra-
ta dla wszystkich, bo ten
punkt, znany wielu pokole-
niom gorzowian by³ handlo-
wym centrum Gorzowa i
dziêki niemu toczy³o siê tu
gwarniejsze ¿ycie ni¿ ma to
miejsce obecnie. Mo¿e po-
wsta³e za jakiœ czas obiekty
kulturalne przy
Przemys³ówce o¿ywi¹ z po-
wrotem rejon w centrum.
Mam nadziejê, ¿e ktoœ wpad-
nie na pomys³ i podzieli lokal
po Tesco na ma³e punkty ga-
stronomiczne z ogródkami
wychodz¹cymi poza fon-
tannê, gdzie mo¿na bêdzie
przyjœæ i mi³o spêdziæ czas z
rodzin¹ czy przyjació³mi. To
jest przysz³oœæ dla centrum
naszego miasta. Nic innego
nie o¿ywi tego miejsca - ko-
ñczy.

ROBERT BOROWY

- To jest mocno absor-
buj¹ca praca. Ale z drugiej
strony przychodz¹ fajni lu-
dzie, jest z kim porozma-
wiaæ. No i z trzeciej strony,
tej finansowo-biurowej, to
wcale ³atwe nie jest - mówi
Anna Szczuciñska, w³aœci-
cielka Antykwariatu, który od
kilku tygodni mieœci siê przy
ul. Chrobrego. Przeprowa-
dzi³ siê tu z oficyny w po-
dwórku.

Antykwariat dziœ to du¿e
pomieszczenie wype³nione
pó³kami zastawionym
ksi¹¿kami. ZnaleŸæ mo¿na tu
wszystko, bo i podrêczniki
szkolne, s³owniki poprawno-

œciowe, ksi¹¿ki o gotowaniu i
to z ró¿nych epok. Jest be-
letrystyka polska i obca.
Mo¿na pogrzebaæ w literatu-
rze faktu. Nie brakuje
ksi¹¿ek dla dzieci, mi³oœni-
ków romansów czy sag pi-
sarskich ze Skandynawii.
Osobne miejsce we wnêtrzu,
które jest marzeniem
na³ogowego czytelnika, zaj-
muj¹ gry i czarne p³yty winy-
lowe, na które znów wróci³a
moda. 

No i jest tak¿e k¹cik ¿u¿lo-
wy z motorem, plakatami w
klubowych barwach i innymi
gad¿etami. Na œcianach

wisz¹ zdjêcia z przesz³oœci
miasta. 

I choæ, jak pokazuj¹ bada-
nia, Polacy ksi¹¿ek prawie
nie czytaj¹, do Antykwariatu
ludzie zagl¹daj¹. Od czasu
do czasu ktoœ kupi ksi¹¿kê
lub grê.

Sytuacja antykwariuszy
nigdy nie by³a luksusowa.
Ale decyzja rz¹du o tym, ¿e
uczniowie bêd¹ dostawaæ
darmowe podrêczniki, dra-
matycznie pogorszy³a ich sy-
tuacjê. - Czasami dzia³amy
na pograniczu op³acalnoœci.
Trzeba wiedzieæ, ¿e ¿ycie
antykwariusza wygl¹da
trochê tak, jak praca rolnika.

S¹ okresy sezonu, ale i okre-
sy pory suchej. Sezonem do
niedawna by³y wakacje, pora
kiedy rodzice szukali pod-
rêczników. Od kilku lat tego
nie ma, bo wesz³y darmowe
- mówi Anna Szczuciñska.

Dodaje, ¿e ca³y czas z
mê¿em Tomaszem szukaj¹
pomys³u, jak jeszcze wzbo-
gaciæ ofertê, co zrobiæ, ¿eby
ludzie siê zainteresowali
ksi¹¿kami. 

Antykwariusze jednak ca³y
czas maj¹ nadziejê, ¿e ko-
niunktura siê zmieni i przyjd¹
lepsze czasy do handlu
ksi¹¿k¹.

ROCH

Sklepy dla znawców i smakoszy
Najpierw by³y tytonie i bi¿uteria, potem kawy i na koñcu alkohole. 

Książki biznesem w trudnych czasach
Kiedy jedni rezygnuj¹ z prowadzeniu biznesu przy Chrobrego, inni siê otwieraj¹.

Zbigniew Maliński: Nie ma towaru, który się nie sprzedaje.
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Antykwariat to nie tylko książki, ale i gry oraz płyty winylowe.
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- Mija trzeci rok od wygra-
nia przez pana wyborów i
z³o¿enia œlubowania. Czy
to by³ najtrudniejszy dla
pana rok na stanowisku
prezydenta Gorzowa?

- Nie. Najtrudniejszy jest
zapewne dopiero przede
mn¹ i to przynajmniej z
dwóch powodów. Przysz³y
rok jest wyborczy i do tego
ob³o¿ony realizacj¹ du¿ych
miejskich inwestycji. Je¿eli
chodzi o przesz³oœæ, to naj-
ciê¿ej pracowa³o siê mi w
pierwszych dwunastu mie-
si¹cach. Z wielu powodów.
Najpierw musia³em poznaæ
w szczegó³ach specyfikê
funkcjonowania urzêdu, za-
raz potem rozpocz¹æ zada-
nia zwi¹zane z rozpocz-
êciem przygotowañ do budo-
wy Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego. 
- Podobno mia³ pan pe³ne

szuflady projektów inwe-
stycyjnych pozostawio-
nych przez poprzednika? 

- Ostatnio wiceprzewod-
nicz¹cy rady miasta Robert
Surowiec powiedzia³, ¿e pre-
zydent Tadeusz Jêdrzejczak
zostawi³ pe³ne szuflady pro-
jektów a ja nie potrafiê nawet
nimi zarz¹dzaæ. Potrzebne
jest ma³e sprostowanie. W
tych szufladach nie le¿a³y
¿adne projekty, a jedynie
koncepcje i za³o¿enia. Nie
by³o w tym ¿adnej winy mo-
jego poprzednika, bo trudno
mu by³o kilka lat do przodu
przygotowywaæ szczegó³owe
dokumentacje. On przyj¹³
za³o¿enia, zaœ dopiero ja ra-
zem z moim zespo³em roz-
poczêliœmy realizowaæ pro-
cedury projektowe. Bardzo
bol¹ mnie takie opinie
wyg³aszane z ust osób, które
powinny znaæ prawdê.
- Nie za szybko podj¹³

pan decyzjê o zawieszeniu
kursowania tramwajów?

- Ka¿dy z nas stara siê po-
dejmowaæ najlepsz¹ decyzjê
w danym momencie. Z per-
spektywy czasu ³atwo jest
krytykowaæ. Decyzjê o za-
wieszeniu ruchu tramwajo-
wego podejmowaliœmy w ko-
ñcówce rozstrzygniêcia
przetargu na remont ulicy
Kostrzyñskiej. W tym czasie
rozpoczêliœmy roboty bu-
dowlane zwi¹zane z przebu-
dow¹ torowiska na ulicy 11
Listopada. Do tego nied³ugo
wchodzimy z remontem na
ulicê Sikorskiego. Nale¿y
przy tym pamiêtaæ, ¿e przy-
gotowanie linii zastêpczej, w
tym taboru, kadry, rozpisania
nowych rozk³adów, przygoto-
wanie tras, wymaga sporo
czasu i du¿ego nak³adu pra-

cy. Dlatego decyzja o wyco-
faniu z ruchu tramwajów mu-
sia³a zostaæ podjêta z odpo-
wiednim wyprzedzeniem. Z
dzisiejszego punktu widze-
nia, w innych okoliczno-
œciach, moglibyœmy powie-
dzieæ, ¿e nale¿a³o
przeci¹gn¹æ ten czas o 2-3
miesi¹ce, ale kto spodziewa³
siê wycofania wykonawcy
ulicy Kostrzyñskiej? To by³o
ca³kowite zaskoczenie.
- Czy firma Balzola wyco-

fa³a siê z modernizacji uli-
cy Kostrzyñskiej tylko ze
wzglêdu na niepewnoœæ
wyd³u¿enia terminu zako-
ñczenia inwestycji?

- W sprawie wyd³u¿enia ter-
minu zakoñczenia inwestycji
czekamy na oficjalne po-
twierdzenie oraz na decyzjê
ze strony urzêdu
marsza³kowskiego. Problem
tkwi w czym innym. W czer-
wcu, kiedy mieliœmy podpi-
saæ umowê, cena stali za ki-
logram wynosi³a 2,05
z³otych, dzisiaj jest to 2,95
z³otych. To jest gigantyczny
wzrost, do tego o 30 procent
w górê posz³a cena masy
asfaltowej. Dajê tutaj tylko
dwa przyk³ady, ale ogólnie
wszystkie materia³y budow-
lane ci¹gle id¹ mocno w
górê. Balzola nie by³aby w
stanie wykonaæ inwestycji na
poziomie cenowym, na jakim
zosta³aby podpisana umo-
wa. Niestety, protesty oraz
póŸniejsze odwo³ania innych
uczestników przetargu przy-
czyni³o siê, ¿e ca³a procedu-
ra mocno przeci¹gnê³a siê i

mamy taki efekt, jaki mamy.
Zmiany w ustawie o zamó-
wieniach publicznych fawo-
ryzuj¹ sk³adaj¹cych oferty.
Zamawiaj¹cy tak naprawdê
maj¹ pod górkê, choæ dosz³o
dodatkowe kryterium. Nie
trzeba ju¿ wybieraæ na bazie
najni¿szej ceny, ale pojawi³y
siê inne przeszkody.
- Co wiêc bêdzie  z re-

montem Kostrzyñskiej? 
- Rozmawialiœmy z kolej-

nym wykonawc¹, lecz do po-
rozumienia nie dosz³o. Musi-
my szybko rozpisaæ nowy
przetarg. Sytuacja z przetar-
gami jest jednak dramatycz-
na. Tu¿ przed nasz¹ roz-
mow¹ podpisa³em
uniewa¿nienie przetargu na
modernizacjê skweru przy
ulicach Kostrzyñskiej i
Dobrej z powodu braku ofert.
Od wakacji jest to ju¿ szóste
takie uniewa¿nienie. Nie ma
chêtnych nawet na najdrob-
niejsze prace. Brukarze s¹
chêtni do podpisywania
umów pod warunkiem, ¿e
realizacjê zaczn¹ za dwa la-
ta, ale ju¿ teraz otrzymaj¹
solidne zaliczki.
- Co jest z karami umow-

nymi, bo ostatnio radni
zwrócili uwagê, ¿e zbyt wy-
sokie kary za opóŸnienia
realizacji inwestycji nie za-
chêcaj¹ do sk³adania
ofert? 

- Przez pó³ roku linczowano
mnie za to, ¿e dajemy za ni-
skie kary, teraz jestem ze-
wsz¹d atakowany, ¿e wpisu-
jemy do specyfikacji zbyt wy-
sokie kary. Przyzna³em siê,

¿e w przypadku remontu
Walczaka i Warszawskiej ta
stawka by³a rzeczywiœcie za
niska, lecz nie mo¿emy wpa-
daæ ze skrajnoœci w skraj-
noœæ. W dzisiejszych uwa-
runkowaniach nale¿y do te-
matu podchodziæ bardzo
delikatnie. Rozmawia³em z
szefami paru firm budowla-
nych i mówili mi wprost, ¿e
jak poziom kar bêdzie nie-
rozs¹dny, to nawet nie przy-
st¹pi¹ do przetargu. Na ryn-
ku brakuje ludzi, materia³ów i
dlatego wszyscy s¹ przygo-
towani na opóŸnienia. Nikt
nie chce ponosiæ jednak za
to kary finansowej, bo inwe-
stycje stan¹ siê nieop³acal-
ne.
- Przy rozpoczêciu jakich

du¿ych miejskich inwesty-
cji mo¿emy mówiæ jeszcze
o znacz¹cych opóŸnie-
niach?

- Na razie nie ma takich, a
je¿eli w najbli¿szym czasie
pojawi¹ siê, a z tym musimy
siê liczyæ, to tylko w przypad-
ku braku rozstrzygniêæ prze-
targowych, o czym wspom-
nia³em. Niedawno by³em w
warszawskiej siedzibie PKP i
rozmawia³em tam z dyrekto-
rem ds. inwestycji W³odzi-
mierzem ¯mud¹. Przyzna³
mi, ¿e PKP rozpisa³o kilka-
naœcie miliardowych kontrak-
tów torowych, zabieraj¹c
praktycznie wszystkie spe-
cjalistyczne firmy z rynku. To
pokazuje, co dzieje siê na
rynku. Inne miasta tak¿e in-
westuj¹ w infrastrukturê
tramwajow¹, przez co mamy

tak du¿e problemy ze znale-
zieniem rzetelnego wyko-
nawcy. Szkoda, ¿e te œrodki
unijne nale¿y wydaæ w okre-
œlonym czasie, bo przez to
wszystkie inwestycje
nak³adaj¹ siê jednoczeœnie.
- Mo¿na temu jakoœ zara-

dziæ?
- Prowadzimy w urzêdzie

przegl¹d wszystkich projek-
tów i te, które nie wymagaj¹
szybkiego rozliczenia w wy-
znaczonym terminie, zapew-
ne w wiêkszoœci bêd¹ prze-
suwane. Pamiêtajmy, ¿e
obecny wzrost cen powoduje
tak¿e potrzebê wy¿szego
wk³adu w³asnego, a to z ko-
lei ogranicza iloœæ inwestycji.
Dlatego czasami coœ warto
od³o¿yæ na inny termin, kiedy
nie bêdzie ju¿ tak du¿ego
boomu inwestycyjnego i ce-
ny mocno spadn¹.
- Jako gospodarz miasta

ma pan coœ sobie do za-
rzucenia w sprawach pro-
wadzonych inwestycji?

- Oczywiœcie, przy tak
du¿ej iloœci prac wszyscy po-
pe³niamy mniejsze lub wiêk-
sze b³êdy. Nie kryjemy siê z
tym, lecz przyznajemy siê do
tego oraz natychmiast wy-
ci¹gamy wnioski. W przy-
padku ulicy Kostrzyñskiej nie
wszystkie dzia³ania prze-
bieg³y prawid³owo. Dlatego
wszcz¹³em wewnêtrzn¹ kon-
trolê. Chcê dok³adnych wyja-
œnieñ dotycz¹cych poszcze-
gólnych etapów prowadzonej
procedury przetargowej,
tak¿e wyjaœnieñ dotycz¹cych
wadium, ¿ebyœmy na-

stêpnym razem nie pope³nili
ju¿ ¿adnego b³êdu. 
- Marcin Kurczyna za-

chêca, ¿eby g³êboko spoj-
rza³ pan w oczy prezyden-
towi Arturowi Radziñskie-
mu i ¿eby obaj panowie
odpowiedzieli na pytanie,
dlaczego nie wszystko
uk³ada siê tak jak powin-
no?

- Czêsto to czynimy i wie-
my, gdzie tkwi¹ b³êdy po na-
szej stronie. Choæ czasami
trudno nasze dzia³ania nazy-
waæ b³êdami, skoro nie
mo¿emy pozyskaæ dobrych
fachowców do pracy w ma-
gistracie. Stale prowadzimy
konkursy, ale chêtnych za
bardzo nie ma, mimo ¿e sta-
ramy siê oferowaæ coraz
wy¿sze p³ace. Pewnych gra-
nic nie mo¿emy jednak prze-
kroczyæ, bo podwy¿ki
wp³ywaj¹ na wydatki
bie¿¹ce. 
- Dlaczego nie jest pan

zwolennikiem powo³ania
spó³ki zajmuj¹cej siê
obs³ug¹ du¿ych inwesty-
cji?

- Zawsze najwa¿niejsi s¹
ludzie. Mniej istotne jest, w
jakim uk³adzie bêd¹ praco-
waæ. Gdybyœmy mieli œwiet-
nych specjalistów, dobrych
kandydatów na prezesa i
cz³onków zarz¹du myœlê, ¿e
dawno byœmy powo³ali
spó³kê zarz¹dzaj¹c¹ inwe-
stycjami. Z pe³n¹ odpowie-
dzialnoœci¹ jednak mówiê,
¿e zbudowanie profesjonal-
nie dzia³aj¹cego podmiotu to
nie jest kwestia roku czy na-
wet dwóch lat. Do tego po-
trzebny by³by du¿y partner
zewnêtrzny. Od razu jednak
dodam, ¿e prace nad po-
wo³aniem spó³ki trwaj¹, gdy¿
chcemy jako miasto przej¹æ
na siebie pewne zadania.
Zwi¹zane choæby z utrzyma-
niem czystoœci, zieleni,
transportem odpadów, od-
œnie¿aniem, administrowa-
niem cmentarza, itd. Z tego
p³yn¹ korzyœci, co ju¿ widaæ
od chwili, kiedy Inneko
przejê³o na swoje barki za-
danie sprz¹tania ulic. Jest
du¿o lepiej w tym obszarze.
- Jak przebiegaj¹ prace

zwi¹zane przygotowaniem
dokumentacji dotycz¹cej
remontu w Przemys³ówce,
kiedy rozpocznie siê i za-
koñczy remont oraz co
ostatecznie w tym budyn-
ku siê znajdzie?

- Dokumentacjê na remont
czêœci biurowej mamy prak-
tycznie przygotowan¹, teraz
czekamy na mo¿liwoœæ
z³o¿enia projektu na termo-
modernizacjê budynku. Mam

Każde kopnięcie w kostkę, każde niesprawiedliwe
słowo bardzo boli
Z prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim rozmawia Robert Borowy

J. Wójcicki: Na rynku brakuje ludzi, materiałów i dlatego wszyscy są przygotowani na opóźnienia.
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Za 10 miesiêcy zgodnie z
harmonogramem PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. za-
koñcz¹ projekt wart 115 mln
z³ brutto. Pasa¿erowie zys-
kaj¹ lepsze podró¿e, miasto
estetyczne otoczenie i do-
datkowy przystanek. 

Na estakadzie zosta³o zde-
montowane oko³o 2 km toru.
Skuto te¿ p³ytê betonow¹
nad 30 niszami oraz w ob-
rêbie peronów gorzowskiego
dworca. Trwaj¹ prace we
wnêtrzu 35 z 50 nisz estaka-
dy. Ich efektem bêdzie nie
tylko sprawny i bezpieczny
przejazd poci¹gów, ale tak¿e
lepsze warunki dla najem-
ców. Wzmocniona konstruk-
cja estakady zapewni odpo-
wiedni¹ noœnoœæ dla spraw-
nego i bezpiecznego ruchu
poci¹gów. Budowla zostanie
na tyle wzmocniona, ¿e
mo¿liwe bêdzie dobudowa-
nie drugiego toru oraz elekt-
ryfikacja linii. Wykonano
tak¿e w ok. 70% wzmacnia-
nie murów oporowych. 

Realizowany projekt obej-
muje równie¿ prace na 5
wiaduktach w obrêbie esta-
kady. Trwa renowacja wia-
duktu nad ul. Boles³awa
Chrobrego. Przy obiekcie
nad ul. Wodn¹ wzmacniane
s¹ przyczó³ki. Prowadzone
s¹ te¿ prace na wiadukcie
kratowym nad ul. M³yñsk¹.
Jego stalowa konstrukcja
bêdzie oczyszczona, a wy-

mienione odwodnienie za-
pewni dobre u¿ytkowanie.
Wpisana w przestrzeñ mias-
ta estakada zachowa histo-
ryczny charakter. Wykonaw-
ca odnawia i odtwarza ele-
menty balustrad, które
zabezpieczone i w lepszym
stanie, wróc¹ na sta³e miejs-
ca. 

Dla podró¿nych stacji Go-
rzów Wielkopolski szykuje
siê gruntownie zmodernizo-
wany peron nr 2 - od lat
nieu¿ywany. Na czas prac
zdemontowano na nim wiatê
peronow¹, która zostanie od-
tworzona w dawnym
kszta³cie. Nowe schody, win-
da i pochylnie u³atwi¹ dostêp
do peronu. Bêdzie on w pe³ni
przystosowany do potrzeb
osób o ograniczonej mobil-
noœci. Wiêkszy poziom bez-
pieczeñstwa w przejœciu tu-
nelowym i na peronach za-
pewni monitoring. Istotnym
udogodnieniem dla
pasa¿erów gorzowskiej sta-
cji na peronach nr 1 i nr 2
oraz na nowym przystanku
Gorzów Wielkopolski
Wschodni bêdzie system dy-
namicznej informacji pa-
sa¿erskiej. Urz¹dzenia
umo¿liwi¹ przekazywanie
podró¿nym bie¿¹cych infor-
macji  o przyjazdach i odjaz-
dach poci¹gów.

Od 20 kwietnia br. funkcjo-
nuje nowy przystanek Go-
rzów Wielkopolski Wschod-

ni. Zapewni³ on obs³ugê pa-
sa¿ersk¹ wszystkich po-
ci¹gów z odcinka Krzy¿ -
Gorzów Wielkopolski. Jego
powstanie umo¿liwi³o przy-
st¹pienie do robót w zasad-
niczym korpusie estakady,
gdzie ze wzglêdu na zakres
prac wstrzymano czasowo
ruch kolejowy.  

Gorzowska estakada kole-
jowa nale¿y do najd³u¿szych
tego typu obiektów w kraju,
liczy przesz³o 2 km d³ugoœci.
Powsta³a w latach 1905-
1914. Wpisana jest do rejes-
tru zabytków. Jej przebudo-
wa prowadzona jest pod
nadzorem konserwatora za-
bytków. Wykonane prace
modernizacyjne maj¹ za-
gwarantowaæ wzmocnienie
konstrukcji, przy jednoczes-
nym zachowaniu jej histo-
rycznego charakteru. Prace
budowlane zostan¹ zako-
ñczone we wrzeœniu 2018 r.

Inwestycja realizowana jest
w ramach projektu POIiŒ
5.2-12.1 „Poprawa stanu
technicznego obiektów
in¿ynieryjnych etap I - Mo-
dernizacja estakady kolejo-
wej w Gorzowie Wielkopol-
skim”. Wartoœæ projektu wy-
nosi 115 mln brutto z³, z
czego niemal 81 mln z³ sta-
nowi dofinansowanie z Unii
Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infra-
struktura i Œrodowisko.

Ÿród³o: plk-sa.pl

Gorzowska estakada kolejowa wpisana jest do rejestru zabytków.
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Każde kopnięcie w kostkę, każde niesprawiedliwe
słowo bardzo boli
Z prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim rozmawia Robert Borowy

Modernizacja
kolejowej estakady
na półmetku
Prace na estakadzie i w jej niszach. Wzmacnianie murów oporowych.

Odnawianie piêciu wiaduktów. 
nadziejê, ¿e w przysz³ym ro-
ku remont siê rozpocznie. Po
jego zakoñczeniu przenie-
siemy czêœæ naszych biur,
znajdzie siê tam te¿ zapo-
wiadane Centrum Us³ug
Wspólnych. Realnie oce-
niaj¹c myœlê, ¿e do koñca
2019 roku temat zostanie za-
mkniêty.
- Czy zagro¿one jest roz-

poczêcie prac budowla-
nych w Centrum Edukacji
Zawodowej i Biznesu w
przysz³ym roku?

- Nie. Na pocz¹tku 2018 ro-
ku sk³adamy projekt z po-
zwoleniem na budowê. Po-
tem czeka nas procedura
przetargowa i je¿eli wy³oni-
my wykonawcê, to zgodnie z
planem prace budowlane
rusz¹ na prze³omie pierw-
szego i drugiego pó³rocza.
Mam nadziejê, ¿e w tym
przypadku nie bêdzie proble-
mów z wy³onieniem chêtne-
go. Rynek firm zajmuj¹cych
siê remontami budynków jest
bogatszy od rynku drogowe-
go.
- Co dalej z mark¹ i

has³em ,,Gorzów w sam
raz’’?

- Po licznych g³osach ze-
wnêtrznych, nie zawsze
przychylnych, przeprowadzi-
liœmy dyskusjê w samym
urzêdzie oraz z twórcami
marki, zastanawiaj¹c siê, jak
lepiej wykorzystaæ ca³y pro-
jekt. Przypomnê, ¿e marka
nie jest ¿adnym herbem czy
flag¹ miasta. To jest coœ, co
opisuje miasto w danym mo-
mencie, stanowi strategiê na
wybrany czas i powinno byæ
p³ynne oraz dostosowane do
zmieniaj¹cych siê warunków.
Has³o nie zosta³o wymyœlone
ot tak sobie, ale wynika³o z
badañ przeprowadzonych
wœród mieszkañców. Dla
wiêkszoœci Gorzów jest ,,w
sam raz’’. To pokazuje, i¿ na-
sze miasto jest optymalnym
miejscem do ¿ycia, bo jest
miastem wielu mo¿liwoœci.
Nie posiada za to jednego
charakterystycznego wy-
ró¿nika, stanowi¹cego na-
pêd promocyjny. Nie jeste-
œmy Krakowem s³yn¹cym z
bogatych zabytków czy kul-
tury. Nie jesteœmy stolic¹
Polski jak Warszawa, ani
miastem portowym jak
Szczecin czy Gdañsk. Dlate-
go chcemy pójœæ w kierunku
modyfikowania marki na po-
trzeby zainteresowanej gru-
py mieszkañców. ,,Gorzów w
sam raz’’ pozostanie has³em

przewodnim, ale zachowuj¹c
wszystkie projekty graficzne
bêdzie mo¿na stosowaæ inne
has³a. Na przyk³ad ,,Gorzów
miastem sportu’’, ,,Gorzów
przyjazny dla biznesu’’, ,,Go-
rzów miastem parków’’ itd.
Takie zmiany daj¹ szersze
mo¿liwoœci wykorzystania
marki. 
- Pojawi³ siê pomys³, ¿eby

gorzowskie firmy
dzia³aj¹ce w KSSSE poro-
zumia³y siê w sprawie
ró¿nych godzin rozpocz-
êcia i zakoñczenia pracy.
Co to ma na celu?

- Jedn¹ z zalet naszego
miasta, co podkreœlaj¹
szczególnie osoby przyjez-
dne, jest ³atwoœæ szybkiego
poruszania siê z punktu A do
punktu B. W tej chwili na
przeszkodzie stoj¹ remonty,
ale poza godzinami szczytu
przejazdy s¹ p³ynne. Je¿eli
do tego firmy skupione na te-
renie Strefy inaczej rozpla-
nuj¹ czas rozpoczynania
pracy na poszczególnych
zmianach du¿o prostszy
bêdzie dojazd do nich. Ju¿
niektóre zak³ady przesunê³y
ten czas o kwadrans i od ra-
zu prze³o¿y³o siê to na
roz³adowanie korków, a i do-
jazd komunikacj¹ miejsk¹
sta³ siê ³atwiejszy. Takie
roz³o¿enie czasu w skali
ca³ego miasta by³oby bardzo
korzystne dla wszystkich
stron.
- Jest pan przygotowany

ju¿ na prowadzenie kam-
panii wyborczej?

- Nie jestem. Ka¿de - prze-
praszam za okreœlenie -
kopniêcie mnie w kostkê
czy ka¿de niesprawiedliwie
wypowiedziane s³owo bar-
dzo mnie boli. Jestem przy-
gotowany na merytoryczn¹
dyskusjê, ale na obronê
przed inwektywami ju¿ nie.
W ogóle uwa¿am, ¿e ta
kampania, która tak na-
prawdê ju¿ ze strony moich
konkurentów ruszy³a, nie
bêdzie sprzyja³a rozwojowi
miasta. Bêdzie za to powo-
dowaæ sporo konfliktów, a
na tym miasta nie da siê
zbudowaæ. Zachêca³bym
konkurentów, ¿eby wstrzy-
mali siê na razie i ruszyli z
kampani¹ w wyznaczonym
czasie, kilka miesiêcy przed
wyborami. Proponujê rów-
nie¿ dyskusjê na temat, co
mo¿na zrobiæ lepiej i w jaki
sposób? Prosi³bym równie¿,
¿eby przed rozpoczêciem
frontalnego ataku na moj¹

osobê, ka¿dy zapozna³ siê
ze specyfik¹ funkcjonowa-
nia samorz¹du. Pamiêtam
jak prezydent Radziñski,
bêd¹c kiedyœ radnym, chwi-
lami nie pozostawia³ suchej
nitki na dzia³aniach urzêdu.
Kiedy przyszed³ do nas
szybko stwierdzi³, ¿e od we-
wn¹trz ta praca wygl¹da zu-
pe³nie inaczej.
- W najbli¿szym czasie

powinniœmy poznaæ wy-
rok s¹dowy w sprawie na-
ra¿enia gminy Deszczno
na utratê 579 tysiêcy
z³otych w czasie, kiedy
by³ pan tam wójtem. Ja-
kiego spodziewa siê pan
wyroku?

- Jedynego mo¿liwego,
czyli uniewinnienia. Sprawa
dotyczy inwestycji wodo-
ci¹gowej w Pr¹docinie.
Owszem, w tej sprawie
mo¿na mówiæ o pope³nio-
nym b³êdzie, ale mia³ on
miejsce na etapie wyboru
wykonawcy. Przy czym by³o
to w okresie obowi¹zywania
starej ustawy o zamówie-
niach publicznych i musieli-
œmy wybraæ najtañszego
wykonawcê. Mia³ on odpo-
wiednie referencje, ale po-
tem okaza³o siê, ¿e firma
nie mia³a ani doœwiadcze-
nia, ani wiarygodnoœci.
Wed³ug dokumentów
wszystko jednak gra³o. W
pewnym momencie trzeba
by³o podj¹æ decyzjê o re-
zygnacji z us³ug tego wyko-
nawcy, bo roz³o¿y³by nam
inwestycjê ca³kowicie. Gdy-
bym dzisiaj znalaz³ siê w
podobnej sytuacji
musia³bym post¹piæ tak sa-
mo. Prokurator zarzuca mi
podwójne zap³acenie za
wykonanie tej samej us³ugi.
Pewne elementy kontraktu
zosta³y jednak zdjête z
umowy z g³ównym wyko-
nawc¹ i przekazane podwy-
konawcy. Natomiast faktem
jest, ¿e czêœæ pieniêdzy za
wykonanie prac zap³acili-
œmy komornikowi, który
zaj¹³ konto g³ównemu wyko-
nawcy. W tym momencie
nie mogliœmy zap³aciæ pod-
wykonawcy ze wzglêdu na
brak statutu nominowane-
go. Dlatego, gdybym nie
przela³ pieniêdzy komorni-
kowi, to dopiero narazi³bym
gminê na powa¿ne proble-
my. Z czasem s¹d cywilny
nakaza³ zap³acenie podwy-
konawcy i wyrok wykonali-
œmy.
- Dziêkujê za rozmowê.

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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- W tym roku pozyskuje-
my sporo œrodków z
bud¿etu centralnego na
ró¿ne miejskie inwestycje.
Czy jest to jedynie zas³uga
dzia³añ politycznych?

- Ide¹ dzia³ania rz¹du Pra-
wa i Sprawiedliwoœci jest
d¹¿enie do zrównowa¿one-
go rozwoju, a nie ³o¿enie
wielkich pieniêdzy na rozbu-
dowê jedynie du¿ych miast.
Obecnie p³yn¹ca pomoc jest
kierowana w stronê miast
œredniej wielkoœci, a do tej
grupy zaliczany jest Gorzów.
Oczywiœcie poparcie poli-
tyczne zawsze jest nie-
zbêdne. Naszym
szczêœciem jest to, ¿e w
rz¹dzie znajduje siê pani mi-
nister El¿bieta Rafalska, któ-
ra przedstawia na szerszym
forum nasze problemy. Dzi-
êki temu mo¿emy uczestni-
czyæ w odpowiednich kon-
kursach i skutecznie pozy-
skiwaæ potrzebne œrodki.
Przypomnê szybko z pami-
êci: ul. Kobylogórska 4 mln,
ul. Walczaka 49,5 mln, ul.
Myœliborska 17,1 mln, boiska
pi³karskie 2 mln, rozbudowa
instalacji sanitarno-kanaliza-
cyjnej 49 mln, stadion lekko-
atletyczny 4 mln, hala spor-
towa 30 mln, odbudowa Ka-
tedry 3,3 mln, modernizacja
transportu publicznego 93
mln. Trzeba jasno sobie po-
wiedzieæ, ¿e gdyby nie Pra-
wo i Sprawiedliwoœæ i nasze
rz¹dy, tych pieniêdzy by nie
by³o w Gorzowie. Przez
osiem lat rz¹dów PO-PSL do
Gorzowa nie trafi³o nic.
Przez dwa lata rz¹dów PiS
kilkaset milionów.
- Czy jednak zd¹¿ymy je

wydaæ, bo terminy goni¹, a
boomu inwestycyjnego w
mieœcie nie widaæ?

- Rzeczywiœcie, znaleŸli-
œmy siê w historycznym mo-
mencie ¿ycia miasta, bo na-
prawdê du¿e œrodki kumu-
luj¹ siê w jednej chwili, ale
mam wra¿enie, i nie tylko ja,
¿e prezydent Jacek Wójcicki
ma k³opoty z ich wykorzysty-
waniem. 
- Co zrobiæ, ¿eby tych

funduszy nie straciæ, bo
przy obecnym tempie prac
mo¿e siê okazaæ, ¿e wszel-
kie terminy przekroczymy i
trzeba bêdzie zwracaæ pie-
ni¹dze lub po prostu nie
wp³yn¹ one nawet na miej-
skie konto?

- Swego czasu rozma-
wia³em z prezydentem i wy-
razi³em obawy, czy tak du¿o
inwestycji damy radê zrobiæ
w odpowiednio krótkim cza-
sie? Zwróci³em równie¿
uwagê, ¿e zajmuj¹cy siê pra-
cami przygotowawczymi,

nadzoruj¹cymi i wreszcie od-
biorczymi, jeden miejski wy-
dzia³ to trochê za ma³o. Za-
chêci³em do powo³ania
spó³ki zajmuj¹cej siê prowa-
dzeniem du¿ych inwestycji.
- Czym mia³aby zajmo-

waæ siê taka spó³ka?
- Mog³aby to byæ jedna

spó³ka, oczywiœcie zale¿na
od miasta, lub nawet kilka do
obs³ugi konkretnych inwesty-
cji. Chodzi o to, ¿e najwiêk-
szy problem tkwi w braku
kadry pracowniczej. Trudno
jest teraz zatrudniæ do ma-
gistratu specjalistów za
stawki urzêdnicze, bo nikt
tak naprawdê tu nie przyj-
dzie. I przez to mamy pro-
blem z obs³u¿eniem inwesty-
cji. Nawi¹zuj¹c wspó³pracê
ze specjalistami trzeba liczyæ
siê z wy¿szymi op³atami za
tak¹ obs³ugê, ale innej drogi
szczerze mówi¹c nie widzê.
Zreszt¹ wiele miast idzie w
tym kierunku i warto korzys-
taæ z ich doœwiadczeñ. Du¿o
wiêcej stracimy, jak czegoœ
nie zd¹¿ymy zbudowaæ i roz-
liczyæ w wyznaczonym termi-
nie. Zachêcam prezydenta
do powrotu do tego pomys³u,
bo czas nagli. Oczywiœcie
prezydent ponosi pe³n¹ od-
powiedzialnoœæ i je¿eli nic
nie zrobi w tym kierunku
uznam, ¿e jest zdania, i¿
obecna koncepcja zarz¹dza-
nia miastem jest optymalna.
To jest spore ryzyko, bo jak
coœ nie pójdzie po jego my-
œli, to strac¹ przede wszyst-
kim mieszkañcy Gorzowa. A
widaæ go³ym okiem, ¿e nie
jest dobrze.

- Prezydent uspokaja jed-
nak mieszkañców i twier-
dzi, ¿e wszystko idzie
zgodnie z planem, a opó-
Ÿnienia nie stan¹ na prze-
szkodzie w realizacji naj-
wiêkszych inwestycji. 

- Moim zdaniem przedsta-
wiony plan na 1,2 mld
z³otych ju¿ jest nierealny. Pa-
miêtajmy, ¿e na rynku z dnia
na dzieñ robi siê coraz trud-
niej, je¿eli chodzi o wyko-
nawców. Po prostu zaczyna
ich brakowaæ, ceny przez to
id¹ w górê, pracowników
równie¿ nie mo¿na znaleŸæ.
Dlatego skupi³bym siê na in-
westycjach z wykorzysta-
niem œrodków zewnêtrznych,
bo to jest dzisiaj priorytetowe
z punktu widzenia interesu
miasta. Bêdê naprawdê za-
dowolony, je¿eli zak³adany
plan zrealizujemy w ponad
80 procentach.
- Jako przewodnicz¹cy

rady miasta chêtnie
zwo³uje pan nadzwyczajne
sesje na wniosek radnych.
Czy takie dodatkowe spot-
kania radnych przynosz¹
konkretne korzyœci?

- Jesteœmy równie¿ w³adz¹
kontroln¹ i martwimy siê, ¿e
nie wszystko idzie we w³aœci-
wym kierunku. Wszystkie
sesje na wniosek s¹ w³aœci-
wie zwo³ywane z inicjatywy
Klubu PiS z pomoc¹ radnych
niezale¿nych i tych zaintere-
sowanych tematem. Poza
tym, takie sesje pokazuj¹
stopieñ przygotowania pre-
zydenta i jego s³u¿b do reali-
zacji danego tematu. Po-
wiem wiêcej, magistrat

czêsto mobilizuje siê dopiero
w chwili, kiedy dowiaduje siê
o sesji. Jako radni nie mamy
a¿ tak du¿ego wp³ywu na
w³adzê wykonawcz¹ w sa-
morz¹dzie, dlatego robimy
co w naszej mocy. Przynosi
to efekty, czego przyk³adem
by³a sesja poœwiêcona utrzy-
maniu zieleni w mieœcie. Co
prawda systemu gospodaro-
wania w tym zakresie jesz-
cze nie wypracowano tak,
jak tego sobie ¿yczyliœmy,
ale przynajmniej znalaz³y siê
dodatkowe œrodki na utrzy-
manie porz¹dku. By³a sesja
dotycz¹c¹ zarz¹dzania
cmentarzem - mamy obiet-
nicê, ¿e miasto bêdzie nim
zarz¹dzaæ za rok i pieni¹dze
trafi¹ do miasta, a nie do
prywatnej kieszeni. Mieliœmy
sesjê dotycz¹c¹ akademii
gorzowskiej, znalaz³y siê
mieszkania dla profesorów i
minimum pó³ miliona z³otych
w corocznym bud¿ecie mias-
ta. Myœlê, ¿e gdyby nie ta do-
datkowa sesja nie by³oby po-
mocy miasta dla powstaj¹cej
tak naprawdê dopiero du¿ej
uczelni. Mam nadziejê, ¿e
sesja poœwiêcona infrastruk-
turze sportowej w nied³ugim
czasie da efekt w postaci
rozpoczêcia budowy hali i
boiska lekkoatletycznego, bo
stopieñ przygotowania do
rozpoczêcia tych inwestycji
nie napawa optymizmem. 
- Mo¿e czas najwy¿szy

zwo³aæ dodatkow¹ sesjê
poœwiêcon¹ omówieniu
tylko spraw zwi¹zanych z
najwiêkszymi inwestycja-
mi?

- Przypomnê, ¿e jak zos-
ta³em przewodnicz¹cym ra-
dy miasta w po³owie
ubieg³ego roku do porz¹dku
ka¿dej sesji zosta³ wprowa-
dzony sta³y punkt poœwiêco-
ny omówieniu obecnego sta-
nu realizacji najwa¿niejszych
zadañ inwestycyjnych. To
jest czwarty punkt ka¿dej
sesji. Ka¿dy radny mo¿e za-
daæ nurtuj¹ce go pytanie,
przedstawiæ swoje propozy-
cje. Czasami nic ciekawego
siê na tych sesjach nie mó-
wi, ale czasami mo¿na do-
wiedzieæ siê wielu istotnych
rzeczy. Na razie nie widzê
potrzeby zwo³ywania spe-
cjalnej sesji, choæ nie wyklu-
czam takiej sytuacji.
- Nie obawia siê pan, ¿e

nadchodz¹ce miesi¹ce za-
mieni¹ siê w kampaniê wy-
borcz¹ i na sesjach
bêdziemy œwiadkami licz-
nych przestawieñ politycz-
nych?

- Na pewno okres wybor-
czy nie sprzyja cichej i su-
miennej pracy. Do wyborów
samorz¹dowych zg³osi siê
wiele komitetów, bêd¹ kan-
dydaci na prezydenta miasta
i ka¿dy bêdzie chcia³ jak naj-
lepiej zaprezentowaæ swój
program. To naturalne. Nie
wykluczam, ¿e osobiœcie
stanê w szranki wyborcze z
prezydentem miasta. Jednak
jako kandydat PiS nie bêdê
prowadzi³ kampanii ata-
kuj¹cej obecnego w³odarza
miasta. Negatywna kampa-
nia do niczego nie prowadzi.
Oczywiœcie bêdê chcia³ po-
kazaæ, jak mo¿na zarz¹dzaæ
miastem lepiej w interesie
nas wszystkich, tj. mieszka-
ñców. Zreszt¹ nawet w tej
chwili prezydent nie jest
przez nas atakowany, bo
zdajemy sobie sprawê z wie-
lu przyczyn obiektywnych, w
wyniku których pewne inwe-
stycje s¹ opóŸniane. Nato-
miast to, ¿e pope³nia b³êdy,
wszyscy widzimy i o tym na-
le¿y g³oœno mówiæ. Prezy-
dent powinien pewne sprawy
przewidywaæ kilka kroków do
przodu i jeœli tego nie robi, to
krytyczne s³owa mu siê na-
le¿¹.
-  Jak to jest z tym na-

szym Gorzowem, bo jak
siê s³ucha wiêkszoœci rad-
nych, to nie do koñca po-
trafimy wykorzystaæ dane
nam szanse rozwojowe.
Jak g³os zabiera prezy-
dent, to wtedy dowiaduje-
my siê, ¿e nasze miasto
znajduje siê w rozkwicie i
ka¿dy marzy o tym, ¿eby tu
zamieszkaæ?

- Ka¿dy przedstawia w³as-
ny obraz, ale na razie trudno

mówiæ, ¿e Gorzów sta³ siê
œwietnym miejscem do ¿ycia
i wszyscy zaczynaj¹ siê do
nas pchaæ drzwiami i okna-
mi. Zwróæmy uwagê, ¿e w
tym roku tak naprawdê nie
uda³o nam siê przeprowa-
dziæ ¿adnej du¿ej inwestycji.
Dopiero koñczymy remont
Walczaka i Warszawskiej,
który powinien byæ rozliczo-
ny jeszcze w ubieg³ym roku.
Pan prezydent przyj¹³ kon-
cepcjê lukrowania rzeczywis-
toœci. Czy to jest dobra stra-
tegia ju¿ za rok oceni¹ to wy-
borcy.
- Pana zdaniem, jako

przewodnicz¹cego rady
miasta, radni obecnej ka-
dencji s¹ pracowici?

- Nie chcia³bym oceniaæ ko-
le¿anek i kolegów. To powin-
ni robiæ wyborcy. Zreszt¹
wszyscy, którzy obserwuj¹
sesje czy komisje, sami
mog¹ wyci¹gn¹æ wnioski.
£atwiej jest mi oceniæ po-
przedni¹ kadencjê rady
miasta na tle obecnej kaden-
cji. Mam wra¿enie, ¿e w po-
przedniej kadencji, choæ te¿
by³o sporo debiutantów, by³o
wiêcej aktywnoœci. W obec-
nej kadencji da siê za-
uwa¿yæ, ¿e jest grono rad-
nych, którzy nie wk³adaj¹ do
koñca serca w swoj¹ pracê.
Pozosta³ jeszcze rok wspól-
nej pracy i zachêcam, ¿eby
ka¿dy stara³ siê go wyko-
rzystaæ na potrzeby miesz-
kañców, bo to z ich nadania
pracujemy.
- Mo¿e ci, którym tak na-

prawdê nie chce siê praco-
waæ lub nie potrafi¹
dzia³aæ na rzecz spo³ecz-
noœci lokalnej powinni so-
bie odpuœciæ przysz³orocz-
ne wybory?

- Powinni. Lepiej mieæ w ra-
dzie dwudziestu piêciu pra-
cuj¹cych radnych ni¿ po³owê
tego. Radni maj¹ ró¿ne
mo¿liwoœci dzia³ania. Po-
przez sk³adanie interpelacji,
przygotowywania projektów
uchwa³ czy nawet zwo³ywa-
nia sesji na wniosek. Jak his-
torycznie przeœledzimy, kto
jest aktywny szybko wyjdzie,
¿e ta sama w¹ska grupa.
Podobnie wygl¹da to w przy-
padku aktywnoœci klubów
radnych. Jak wspomnia³em,
nie moj¹ rol¹ jest ocenianie
radnych, poniewa¿ werdykt
w tej sprawie mog¹ wydaæ
tylko wyborcy i nied³ugo to
pewnie uczyni¹. Przy okazji
zachêcam mieszkañców do
pójœcia na wybory. Kto nie
g³osuje, potem nie powinien
narzekaæ. (…).
Od redakcji: Ca³a rozmo-

wa na www.echogorzo-
wa.pl 

Trudno mówić, że Gorzów stał się
świetnym miejscem do życia
Z Sebastianem Pieñkowskim, przewodnicz¹cym Rady Miasta, rozmawia Robert Borowy 

S. Pieńkowski: Jest grono radnych, którzy nie wkładają do końca serca w swoją pracę.
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- Jak ci ¿yje na wsi, która
sta³a siê chyba miastem
bez twoich starañ i zabie-
gów?

- Kiedy zamieszka³em w/na
Raculi, przekonywa³em kogo
siê da³o, g³ównie w miesiêcz-
niku „Puls”, ¿e to nie jest
wieœ. Na dawnych kartoflis-
kach stoj¹ nowiutkie domy.
Sklep geesowski jest marke-
tem. Je¿d¿¹ miejskie autobu-
sy, œmieci wywozi ta sama
miejska firma, która opró¿nia
pojemniki w mieœcie, graba-
rze z miejskiego zak³adu po-
grzebowego kopi¹ groby na
cmentarzu, jest miejski listo-
nosz. Wiejski jest jedynie
wójt, ale on te¿ jest miejski,
bo urz¹d gminy mia³ siedzibê
w centrum miasta. Sprawê
mo¿na by³o za³atwiæ tylko w
mieœcie. Po w³¹czeniu Raculi
i okolicznych wiosek do Zie-
lonej Góry zmieni³o siê jedy-
nie to, ¿e podatek przelewam
na konto urzêdu miejskiego.
Aha, i bilety autobusowe s¹
tañsze ni¿ w czasach wiej-
skich.
- A jak¹ ksi¹¿kê ostatnio

przeczyta³eœ?
- Po esejach Adama Regie-

wicza „Pomiêdzy zbrodnia-
mi” siêgn¹³em po powieœæ
niemieckiej autorki Elisabeth
Herrmann „Opiekunka do
dzieci”.
- I jak ona siê ma do

ksi¹¿ki napisanej ostatnio
przez ciebie?

- W drugiej po³owie pa-
Ÿdziernika gdañska Oficynka
wyda³a „Pomstê”, moj¹
czwart¹ powieœæ z cyklu z re-
porterem œledczym Danie-
lem Jungiem. Tydzieñ po niej
nak³adem zielonogórskiej
Winnicy wyszed³ zbiór opo-
wiadañ s-f z w¹tkami histo-
rycznymi „Pozaduszki” od
czasów, gdy Zielona Góra
by³a Grünbergiem. Kompara-
tysta mia³by pole do popisu,
porównuj¹c moj¹ „Pomstê” z
„Opiekunk¹ do dzieci”,
wszak akcja obu powieœci
rozgrywa siê na rozleg³ym
Nadodrzu. Tê powieœæ i dwie
wczeœniejsze ksi¹¿ki autorki
z Berlina przeczyta³em prze-
de wszystkim dlatego, ¿eby
poprowadziæ spotkanie z ni¹
podczas festiwalu literackie-
go Proza poetów w Zielonej
Górze.
- ZUS jest dobrym spon-

sorem dla pisarza bêd¹ce-
go na dziennikarskiej eme-
ryturze?

- Pracuj¹c, dobrze zara-
bia³em, to i p³aci³em wysok¹
sk³adkê do kasy ZUS. Teraz
odbieram to, co sobie
usk³ada³em. ZUS ani PiS do
mnie nie dop³aca. I nie czujê
siê jak zramola³y emeryt.

Ci¹gle piszê. W „Echu Go-
rzowa” przynajmniej raz na
tydzieñ pojawia siê mój nowy
„Jasny gwint”. Redagujê
trochê i zape³niam tekstami
magazyn „Na winnicy”. Jako
autor bywam w ³u¿yckim ty-
godniku „Nowy Casnik”. Od-
powiadam tekstami na pro-
œby „Studiów Zielonogór-
skich”, „Pro Libris”. Bardzo
rzadko „Gazeta Lubuska”
czegoœ ode mnie chce. Nie-
dawno nawet miesiêcznik
„Policja” mia³ mnie na swoich
³amach.
- Z pisania ksi¹¿ek idzie

wy¿yæ czy honorarium wy-
starcza jedynie na zakup
ksi¹¿ek innych autorów i
zostaje jeszcze na papier
do pisania?

- Pisanie w polskiej rzeczy-
wistoœci to bardziej hobby
ni¿ zawód. S³ysza³em, ¿e w
Rzeczypospolitej s¹ prozai-
cy, którzy utrzymuj¹ siê z pi-
sania. Myœlê, ¿e gdyby nie
spotkania autorskie i nagro-
dy, to byliby d³u¿nikami firm
energetycznych, gazowni-
czych itd.
- To jak to z twoj¹ lubu-

skoœci¹ jest i by³o? Uro-
dzi³eœ siê w Kostrzynie,
studia skoñczy³eœ w
Szczecinie, ale pracowa³eœ
w redakcjach gazet zielo-
nogórskich a¿ sta³eœ siê
Falubazem nie tyle mo¿e z
krwi, co bardziej z koœci.

- Podczas spotkania auto-
rskiego w Kostrzynie czytel-
niczka spyta³a, czy zastana-
wia³em siê nad powrotem na
stare œmieci. Mia³bym sprze-
daæ to, co mam w Zielonej
Górze-Raculi i kupiæ domek
w Kostrzynie? Mieszkam z
¿on¹, a ona jest zielonogó-
rzank¹. Pies mo¿e by siê
przyzwyczai³. Kot te¿. Ze
wzglêdu na ¿onê muszê
wiêc pozostaæ tu, gdzie jes-
tem. Pisarz to samotnik. Ma
znajomych, zwyczajnych ko-
legów i kolegów zazdroœni-
ków, ale najlepiej siê czuje
przy swoim laptopie. Teraz,
kiedy korespondencja odby-
wa siê za poœrednictwem po-
czty elektronicznej, miejsce
zamieszkania jest bez zna-
czenia. Mo¿e gdybym mia³
ambicje w³adcze, wy-
gl¹da³oby to inaczej. Wiem,
na co mnie staæ i dlatego nie
wpycham siê tam, gdzie nie
czu³bym siê potrzebny. Mam
ibizkê, to i odwiedzam ro-
dzinê w D¹broszynie, znajo-
mych w Gorzowie, w Gubi-
nie, w Kostrzynie, w Stargar-
dzie, w Bawarii, w
Chociebu¿u.
- I do gorzowsko-zielono-

górskiej wojenki nic w³as-
nego nie wnosi³eœ i nie
wnosisz?

- To, gdzie pije kawê ko-
mendant wojewódzki stra¿y
po¿arnej, mnie nie interesu-

je, bo nie on gasi po¿ary. Jak
i nie interesuje mnie, sk¹d
zarz¹dza komendant woje-
wódzki policji, bo nie on pil-
nuje porz¹dku.
- Dla swoich lubuskich

racji znajdujesz pos³uch i
zrozumienie w Zielonej
Górze?

- Wkurzaj¹ mnie urzêdnicy,
którzy pieprz¹ o Lubuskiem.
Jakby nie s³yszeli o Ziemi
Lubuskiej. Jakby nie s³yszeli
wroc³awian, którzy twierdz¹,
¿e ich miasto jest siedzib¹
w³adz Dolnego Œl¹ska, poz-
naniaków - ¿e Poznañ to sto-
lica Wielkopolski, szczeci-
nian - ¿e pracuj¹ na rzecz
mieszkañców Pomorza Za-
chodniego. Dziennikarze,
którzy zazwyczaj maj¹ swoje
zdanie i uwa¿aj¹ siê za
czwart¹ w³adzê, w tej kwestii
bezmyœlnie powtarzaj¹ za
urzêdnikami „Lubuskie”. Nie
twierdzê, ¿e to niewybaczal-
ny b³¹d. Twierdzê, ¿e jest to
lenistwo. ¯e s¹ bezmyœlnie
wpatrzeni w slogan: „Lubu-
skie warte zachodu”. Dlacze-
go nie: „Ziemia Lubuska war-
ta zachodu”? Ta nazwa, od-
kurzona w Poznaniu zaraz
po 1945 r. i najpierw za-
szczepiona w Gorzowie,
obowi¹zywa³a przez wiele
lat. By³o nawet zawo³anie
„Ziemia Lubuska - piêkna,
gospodarna i kulturalna”. W
sprawie nazwy regionalnej

próbowa³em dyskutowaæ z
by³ym marsza³kiem
Jab³oñskim. Ja: powinno siê
pisaæ wielk¹ liter¹ Ziemia Lu-
buska. Jak Mazowsze, jak
Ma³opolska, jak Warmia i
Mazury. Bo to nazwa regio-
nu. On: ¿e ma³¹, bo tak jest
w s³owniku. Ja: ¿e w s³owni-
ku jest mowa o historycznej
ziemi lubuskiej, któr¹ Rogat-
ka przehandlowa³ z Bran-
denburczykami. Potem
usi³owa³em namówiæ do roz-
mowy jego nastêpczyniê.
Nic z tego. Jeœli nie podoba
siê Ziemia Lubuska, to mo¿e
Nowa Ziemia Lubuska. Tej
nazwy nikt nie skojarzy z Lu-
belszczyzn¹.
- Nie ma w zielonogór-

skim myœleniu ¿adnej kal-
kulacji czy zauwa¿alnej
ostatnimi czasy z perspek-
tywy Gorzowa wielkodusz-
noœci ze strony trochê bo-
gatszego wzglêdem
trochê biedniejszego?

- Jak now¹ instytucjê wo-
jewoda umieszcza w Gorzo-
wie, to w³aœciwa decyzja.
Jak niedouczony urzêdnik
ministerialny przenosi insty-
tucjê z Zielonej Góry do Go-
rzowa, przeciw czemu pro-
testuje prezydent Zielonej
Góry, to Ÿle? Przyk³adem
idiotycznej decyzji by³o
umieszczenie Wojewódz-
kiego S¹du Administracyj-
nego w Gorzowie. W Zielo-
nej Górze oprócz du¿ego
S¹du Okrêgowego maj¹
swoje siedziby izby Adwo-
kacka i Radców Prawnych,
jest uniwersytecki Wydzia³
Prawa i Administracji. A¿
siê prosi³o, ¿eby wszystkie
instytucje prawnicze by³y
blisko siebie.
- Sk¹d siê wziê³o to two-

je pisarskie zainteresowa-
nie i zacietrzewienie, bo
ju¿ trochê tych ksi¹¿ek
napisa³eœ i wyda³eœ?

- Taki siê urodzi³em. I taki
umrê.
- Kiedyœ ucieka³eœ w his-

toriê i mocno moralizo-
wa³eœ, teraz piszesz jakby
bardziej wspó³czeœnie nie
stroni¹c przy tym od
w¹tków kryminalnych, ale
wszystkie albo prawie
wszystkie twoje opowia-
dania i powieœci ³¹czy re-
gion, czyli nasza wspólna
Ziemia Lubuska. Przypa-
dek czy celowe pisanie?

- Powiedzia³eœ „Ziemia Lu-
buska”. To znaczy, ¿e po-
dobnie myœlimy. A dlaczego
tematem moje pisarstwa
jest ten region? Bo tu siê
urodzi³em. To mój region.
Bo zale¿y mi na tym, ¿eby
warszawiacy nie mylili woje-
wództwa lubuskiego z lubel-

skim, Gorzowa z Chorzo-
wem, Zielonej Góry z Jele-
ni¹ Gór¹. I ¿eby nauczycie-
le nie wbijali dzieciom do
g³ów, ¿e w dziejach Polski
liczy siê jedynie bitwa pod
Grunwaldem, obrona Jas-
nej Góry, powstanie war-
szawskie, unia lubelska,
ho³d pruski. ¯eby czytelnicy
siê dowiedzieli, i¿ by³y i inne
wa¿ne wydarzenia, na
przyk³ad bitwy pod Sarbino-
wem, Kunowicami, walki o
Cüstrin, który sta³ siê moim
Kostrzynem. ¯e zanim
Chrobry przyj¹³ wylewnie
cesarza Ottona III w Gnie-
Ÿnie, powita³ go serdecznie
w grodzie Ilwa ko³o dzisiej-
szej Szprotawy.
- I ktoœ to czyta? Pytam

tak nie dlatego, ¿eby ciê
obraziæ, ale obaj dobrze
wiemy, ¿e powoli zanika
sztuka pisania i czytania,
szczególnie poprawnie i
ze zrozumieniem.

- Czytaj¹ przede wszyst-
kim osoby po trzydziestce.
Czêœciej kobiety ni¿
mê¿czyŸni. Czytaliby mo¿e
wiêcej, gdyby by³o wiêcej
ksiêgarñ stacjonarnych. Te-
raz naj³atwiej kupiæ ksi¹¿kê
w ksiêgarni internetowej.
Gdyby ktoœ nie czyta³ tego,
co napisa³em, wydawcy by
nie wydawali tych ksi¹¿ek.
Wydaj¹ nie tylko dlatego,
¿eby upowszechniaæ kul-
turê, ale i ¿eby zarabiaæ. Ja
nie dosta³bym Lubuskiego
Wawrzynu Literackiego, Na-
grody Andrzeja Waœkiewi-
cza, Winiarki. Nie mia³bym
na pó³ce 32 swoich ksi¹¿ek.
Nie by³bym zapraszany do
bibliotek na spotkania z czy-
telnikami.
- To o czym bêdzie na-

stêpna rzecz w twoim wy-
konaniu? Bo zapewne pi-
saæ ju¿ nie przestaniesz.

- Jestem jak lekarz, jak
ksi¹dz, jak malarz. Oni na-
wet na emeryturze nie po-
trafi¹ siedzieæ bezczynnie
czy na okr¹g³o ogl¹daæ se-
riale. Oni robi¹ to, co robili
przez wszystkie lata po stu-
diach. W gdañskim wydaw-
nictwie Oficynka, gdzie
dot¹d ukaza³y siê cztery
moje powieœci, a pod koniec
paŸdziernika „Pomsta”
maj¹ca ponad 500 stron, na
wydanie czeka kolejna
ksi¹¿ka. Nastêpna powieœæ
z redaktorem œledczym Da-
nielem Jungiem jest na uko-
ñczeniu. W g³owie mam ko-
lejn¹ i pomys³ na jeszcze
jedn¹. Gdy je napiszê i ¿ad-
na niedomoga mnie nie za-
anektuje, znowu usi¹dê przy
laptopie.
- Dziêkujê za rozmowê.

Zanim Chrobry przyjął wylewnie
cesarza Ottona III
Z Alfredem Siateckim, dziennikarzem, pisarzem, a nade wszystko Lubuszaninem, rozmawia Jan Delijewski

A. Siatecki: Zależy mi na tym, żeby warszawiacy nie mylili województwa lubuskiego z lubelskim.
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Nie wo³a, nie krzyczy, nie
¿¹da, a jedynie siê przypo-
mina. Jest spraw¹ wa¿n¹,
aby tej wyj¹tkowej postaci
ustroju Gorzowa z czasów
jego ¿ycia w Gorzowie, po-
œwiêciæ czas szczególny, bo
w³asny! 

Nie chodzi o pomnik, kie-
dyœ zapowiedziany publicz-
nie, a o coœ bardziej wa¿ne-
go, swoje miejsce na skwe-
rze, przez który widzia³
Gorzów i gorzowian, wystar-
czy kilkadziesi¹t centymet-
rów kwadratowych ziemi,
której chyli³ czo³a i wo³a³ stro-
fami, ¿e „… jest dla ¿ywych”!
Mija 25 rocznica jego œmierci
(zmar³ w 1992 r.), a w
ubieg³ym roku minê³a 90.
rocznica jego urodzin (uro-
dzi³ siê w 1926 r.). Nie obras-
ta Pan Zdzis³aw w legen-
darn¹ postaæ, nie staje siê
mitem, jest realn¹ czêœci¹ li-
teratury: ani naszej, ani pol-
skiej, ani gorzowskiej, po
prostu poezji i prozy, nie-
zwyk³ej starannoœci fachu pi-
sarskiego i gruntownego
warsztatu, pióra, „… mistrza
ufnoœci w pióro”.

Wydaje siê, ¿e ostatnie bu-
telki œliwkowego wina, które
nastawia³ Pan Zdzis³aw,
smakowa³em w latach 1992-
93, z Pani¹ Mari¹, jego
¿on¹, rozprawiaj¹c o spra-
wach najwy¿szej wartoœci
¿ycia naszego miasta, które
wa¿ne byæ powinny w kon-
tekœcie spraw takich naszych
gorzowskich, ale rzecz
wa¿niejsza, takich polskich,
bo przecie¿ dla Zdzis³awa
Morawskiego, gorzowska ro-
la na pograniczu polsko-nie-
mieckim, by³a dziejowo
wa¿na. No, ale jaka mia³a
byæ, skoro Gorzów
Zdzis³awa Morawskiego, by³
miastem wa¿nym na pogra-
niczu polsko-niemieckim, ale
wa¿ny cz³owiekiem w kon-
kretnym dzia³aniu, konkret-
nym projekcie, wierszu, ese-
ju czy po prostu g³osem w
sprawie! Jest spraw¹ docie-
kañ, czy gorzowskie obcho-
dy milenijne 1000-lecia
Chrztu Polski z 6 listopada
1966 roku, nie pozostawa³y
bez przeorania wa¿nych
szczelin w literackim, ale i
spo³ecznym ¿yciorysie
Zdzis³awa Morawskiego?
Czy taka osobowoœæ ducho-
wego przywództwa gorzo-
wian, jakim by³ bp Wilhelm
Pluta, ten przewodnik
wyj¹tkowej wra¿liwoœci
miejsca i czasu, nie mia³
wp³ywu, mimo woli b¹dŸ
œwiadomie, na Zdzis³awa

Morawskiego? Czasy to by³y
szczególne tak dla Gorzowa,
jak i dla Polski oraz Europy.
Czas leczenia powojennych
ran: pojednania, skutków
przesiedleñ, to¿samoœci
miejsca, oswajania kultur
wywodz¹cych siê z chrzeœci-
jañskich korzeni, wizji, które
co rusz sprowadza³y z jednej
strony niepokoje, a z drugiej
strony rozbudza³y koncepcjê
zjednoczonej Europy opartej
na aktach przebaczenia i
wspólnym d¹¿eniu do
szczêœcia. W tym wszystkim,
w sposób nieprzeciêtny wpi-
sywa³ siê Zdzis³aw Morawski
ze swoimi pogl¹dami spra-

wiedliwoœci spo³ecznej. Tak
w poezji, jak i prozie, ale i
dziennikarstwie, dyskusji,
tak¿e dzia³alnoœci publicz-
nej. Opisywa³ rzeczywistoœæ
z gruntown¹ znajomoœci¹
historii filozofii, realn¹ prac¹
drwala, robotnika i to, przy
udziale pierwszej recenzent-
ki, a mo¿e korektora myœli,
rymu, metafory-Malin¹, czyli
Mari¹ Morawsk¹. W³aœnie
Pani Maria, dba³a o dobór i
kondycjê stylu …, Mistrza
cienkiej stru¿yny.”, tego obie-
racza ziemniaków! Wa¿ne
jest, aby to co do garnka
wspólnego trafia³o, by³o
czyste i dobre, i dobrze obro-

bione. „Wschodzili po scho-
dach”, id¹c do jego mieszka-
nia, m³odzi poeci, których
opiek¹ otacza³ dla ich talentu
i przysz³oœci polskiej literatu-
ry. Sama literatura Zdzis³awa
Morawskiego powinna siê
znaleŸæ w programie nau-
czania literatury jêzyka pol-
skiego. Mo¿e literacki zapis
wyst¹pienia przeciwko swo-
jemu narodowi, zapisu czasu
i miejsca, czyli okresu stanu
wojennego, tego haniebnego
czynu aktu politycznego, któ-
ry opisa³ w swoim poemacie.
Wyp³yn¹³ tak¿e nurtem Odry,
polsko-niemieckiego dialogu
literackiego poematem z

Helmutem Preißlerem. Uru-
chomi³ literacki Prom - Die
Färe, pismo literackiego dia-
logu polsko-niemieckiego i
wreszcie zwodowa³ Polsko-
Niemiecki Statek Literacki,
którym przez kilka lat p³ynêli
Odr¹ pisarze z Polski i Nie-
miec, a którym do Gorzowa
przyp³ynê³a Christa Wolf i
spotka³a siê ze swoim dzie-
ciñstwem niemieckiego Lan-
dsberga/W, i skonfrontowa³a
z now¹ rzeczywistoœci¹ Go-
rzowa. By³em œwiadkiem tej
podró¿y i po czêœci jej
re¿yserem. Gorzów w
oczach Christy by³ zdecydo-
wanie bardziej otwarty na lo-

sy cz³owieka, bez wzglêdu
na jego pochodzenie czy
stan, ni¿ Landsberg z cza-
sów jej dzieciñstwa. 

Zdzis³aw Morawski oprócz
doœwiadczeñ rozumienia
polsko-niemieckiego pogra-
nicza, w swojej osobowoœci
jawi siê cz³owiekiem nie tylko
dyskusji przy tzw. Stoliku nr
1, z b³êdami i zaletami tego
dialogu nad miastem, ale or-
ganicznego dzia³ania w
sprawach wykraczaj¹cych
poza obrêb „gadania”. Po fa-
talnym potraktowaniu Ireny i
Tadeusza Byrskich, dyrektor-
stwa naszego Teatru przez
ówczesne w³adze miasta
(rozstanie z Byrskimi
nast¹pi³o w 1966 roku),
Zdzis³aw Morawski listem z
25 marca 1970 roku do Ta-
deusza Byrskiego, w imieniu
nowych w³adz miasta Gorzo-
wa, prosi o rozwa¿enie ob-
jêcia dyrekcji Teatru J. Oster-
wy, Tadeuszowi Byrskiemu..
„Szanowny Panie Profeso-
rze! Chocia¿ zdarzaj¹ siê mi-
êdzy ludŸmi okresy nieporo-
zumieñ, to jednak ludzie z
natury rzeczy sk³aniaj¹ siê
do zgody, która jest najdo-
skonalszym wyrazem ³adu.
Wydaje siê to wynikaæ z fak-
tu, ¿e cz³owiek zawsze do
przysz³oœci d¹¿y, ¿e przy-
sz³oœæ jest wa¿niejsza od
przesz³oœci. Maj¹c na
wzglêdzie te racje i z nich
wychodz¹c, zwracam siê do
Pana prof. z proœb¹ tej tre-
œci: je¿eli Pana i Jego sza-
cowna ma³¿onka uznaj¹ za
celowe nawi¹zanie sta³ego
kontaktu z naszym teatrem,
wtedy w³adze miasta sk³on-
ne by³yby zwróciæ siê do Pa-
na z propozycj¹ objêcia dy-
rekcji teatru w Gorzowie.[…].
W sk³adzie w³adz miasta na-
st¹pi³y zmiany: nowy I sekr.
K.M. PZPR, nowy przewod-
nicz¹cy R.N., jego zastêpca,
nowy kier. W-³u Kultury.” W
odpowiedzi z 1 kwietnia
1970 roku, Tadeusz Byrski,
w zwi¹zku z dzia³aniami „in-
nych ludzi z Gorzowa”,
oœwiadcza, ¿e sprawa., o
której pisze Zdzis³aw Moraw-
ski,  raczej jest ju¿ nieaktual-
na. Jednak pozostaj¹ kwes-
tie kultury teatralnej na pro-
wincji, które bardzo le¿¹ mu
na sercu. Ostatecznie,
Zdzis³aw Morawski w liœcie z
dnia 11 kwietnia, przeprosi³
za zamieszanie, które po-
wsta³o na skutek wizyty w
Warszawie przedstawicieli,
delegacji miasta, którzy
sprawê, przedstawili inaczej,
ni¿ On sam we wczeœniej-

Zdzisław Morawski żył i tworzył w czasach szczególnych dla Gorzowa.
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szym liœcie. Do powrotu Byr-
skich do Gorzowa nie do-
sz³o. 

No i czas ju¿ wspomniany.
Stan wojenny czyli lata
osiemdziesi¹te, a w szcze-
gólnoœci 31 sierpnia 1982 ro-
ku. Dzieñ ten szczególny, w
swoich notatkach Zdzis³aw
Morawski, najpierw jako
dzia³acz polityczny PPR-u. a
póŸniej do koñca lat osiem-
dziesi¹tych poprzedniego
stulecia, jako wieloletni
cz³onek i aktywny dzia³acz
PZPR,  opisa³ ze staranno-
œci¹ nadzwyczajn¹. Podj¹³
tak¿e osobiste decyzje, które
jak przysta³o na niego, by³y
wa¿ne i odwa¿ne.

Ponad 10 tys. ludzi uczest-
niczy³o w manifestacji przy
Katedrze, jak opisuje dzieñ

31 sierpnia 1982 roku, w
swoich codziennych zapis-
kach Zdzis³aw Morawski. By³
to protest przeciwko stanowi
wojennemu, aresztowaniu
ludzi. Modlitwa, œpiew pieœni
religijnych, hymnu Polski,
has³a wolnoœciowe.  Armatki
wodne, uzbrojeni po zêby
funkcjonariusze. Gaz ³za-
wi¹cy produkcji NRD. Pobity
Mieczys³aw Rzeszewski, po-
bity Micha³ Puklicz. Jak pi-
sze Zdzis³aw Morawski, ka-
zali Pukliczowi uciekaæ i bili
go pa³kami, ale t³umaczy³ im,
¿e nic z³ego nie zrobi³ i nie
bêdzie uciekaæ - bili go pod
œcian¹! Po tym wszystkim, 1
wrzeœnia 1982 roku,
Zdzis³aw Morawski, rano,
z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji
przewodnicz¹cego Rady

Kultury, a tak¿e  z udzia³u w
pracach Rady. Chodzi³o o
Wojewódzk¹ Radê Naro-
dow¹. Wprost pisze, ¿e ma
to zwi¹zek z wydarzeniami
jakie mia³y miejsce w dniu 31
sierpnia 1982 roku przy Ka-
tedrze i na ulicach Gorzowa.
Swoj¹ rezygnacjê dodatko-
wo motywuje nastêpuj¹co:
Je¿eli mogê zrozumieæ roz-
praszanie demonstracji, ob-
ce mi jest znêcanie siê nad
ludŸmi, jakie widzia³em ze
swego okna. Moje miejsce
jest razem z ludem Gorzowa.
Tak koñczy swoje zapiski
Zdzis³aw Morawski pod dat¹
1 wrzeœnia 1982 roku.

Zdzis³aw Morawski zmar³ 28
paŸdziernika 1992 roku w go-
rzowskim szpitalu. Skwerek
przy dawnym EMPik-u, ma

sporo miejsca, aby upamiêt-
niæ symbolicznie Zdzis³awa
Morawskiego, choæby meda-
lionem, tak aby na zawsze
pozosta³ z ludem Gorzowa.

Zdzis³awowi Morawskiemu,
w pierwsz¹ rocznicê œmierci,
dedykowa³em krótki tekst.
Wyg³osi³em tak¿e w dniu po-
grzebu krótk¹ mowê, po Ja-
nuszu Koniuszu, który prze-
mawia³ w imieniu ZLP Od-
dzia³u w Zielonej Górze, w
Gorzowie oddzia³u jeszcze
nie by³o.

Życie Odrą płynie 

pisane ró¿nym charakterem
kolorem atramentu
swoist¹ melodi¹ poezji
Odr¹ ¿ycie p³ynie

Bóg ustanowi³ odwieczne
prawa
rêk¹ œwiêtego Augustyna
i nic sobie z tego nie robi³
czy zechcesz je przyj¹æ
mówi³eœ Kritonie,
œmieræ to ¿ycia porz¹dek
Emigrancie co da³eœ œwiatu
jakie kszta³ty na nim od-
cisn¹³eœ
czego nie zd¹¿y³eœ
co mia³eœ w nadmiarze
Mistrzu ufnoœci w pióro

przyj¹³em  zaproszenie do
twojej biesiady

JANUSZ DRECZKA

Zdzisław Morawski wydał:

- zbiory wierszy: „Pejza¿
myœli”, Poznañ 1959; „Gra-
niowe powietrze”, Zielona
Góra 1963, „Konopne splo-
ty”, Zielona Góra 1985;

„P³askorzeŸby”, Katowice
1965; „Rejs przez ciche
Ÿród³a”, Zielona Góra 1970;
„Obecnoœæ”, Katowice 1974;
„Relief z betonu”, Zielona
Góra 1977; „Wektory”, Kato-
wice 1979; „Strofy o
dzier¿awie” Gorzów 1982;
S³owa w drewnie i kamieniu”
Gorzów 1987; „Pieœñ moich
rzeczy” Gorzów 1990;
„Spadkobiercom (Przyja-
cio³om)”, Gorzów 1993;
„Kassja” Gorzów 1993;  „Za-
grajmy w szachy”, po polsku
i po niemiecku, Gorzów
1995; „Dwa poematy”, Go-
rzów 1995; „Odr¹ pisane”
Gorzów 2004.
powieœci: „Kwarta³ bohate-

rów”, £ódŸ 1965; „Nie
s³uchajcie Alojzego kotwy”,
Warszawa 1979; „Kl¹tw¹ na
stacji Krzy¿” niedokoñczona,
publikowana na ³amach „Zie-
mi Gorzowskiej” w 1988 r.
utwory dramatyczne:

„Pejza¿ otwarty” - widowisko
poetyckie, Gorzów 1964;
„Wilcze do³y”, Gorzów 1968;
„Baœñ o zaczarowanym chle-
bie”, sztuka dla dzieci, Go-
rzów 1970;  „Maria Preta,
czyli ¯ycie nie znosi ¿a³oby”,
Gdañsk 1971; „¯arty moich
dni”, Gorzów 1971; „Technik
ksiêstwa Donderów”, Zielona
Góra 1974;  „Rzymska
³aŸnia” £ódŸ 1977.
s³uchowiska radiowe:

„Baœñ o zaczarowanym chle-
bie”, Zielona Góra 1970;
„PrzewoŸnik”, Zielona Góra
1971; „Kominiarz”, Zielona
Góra 1972;  „Opowieœæ wie-
czoru”, Zielona Góra 1974;
„Dzieñ teœcia”, Zielona Góra
1974; „Zegary”, Zielona Gó-
ra 1976; „Æwiczenia w kwar-
tecie”, Szczecin 1980;
przek³ady: W³odzimierz

Gordijew, Ciche liryki”, Go-
rzów 1989.

Jego utwory by³y t³umaczo-
ne na jêzyk rosyjski, nie-
miecki, serbski i gruziñski.

Stolik nr 1 niemal w komplecie… Od lewej: Zdzisław Morawski, Piotr Steblin Kamiński, Hieronim Świerczyński, Mieczysław Rzeszewski, Michał Puklicz i
Andrzej Gordon.
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- Micha³, wróci³eœ po la-
tach do Gorzowa. Jakie to
jest uczucie, kiedy siê kon-
certuje w rodzinnym mie-
œcie?

- Wiesz, w sumie to nie
by³a d³uga przerwa. Gra³em
nie tak dawno temu. Prze-
cie¿ by³em z moim spekta-
klem „Chopin et cetera” trzy
lata temu w Teatrze Osterwy.
Pytasz, jakie uczucie. No za-
wsze wielkie wzruszenie. To
s¹ koncerty, na których jest
moja rodzina. A to jest rzad-
kie, bo ja, mieszkaj¹c we
Francji, nie mam tam rodzi-
ny, oprócz tej nowej, któr¹
sobie teraz stwarzam. I dla-
tego te koncerty w Gorzowie
kojarz¹ mi siê z p³acz¹c¹ ro-
dzin¹ (œmiech) i p³acz¹cym
ja. 
- Jakie drogi zawiod³y ciê

do Pary¿a?
- Drogi szkolne na

pocz¹tek. Zawsze
marzy³em, ¿eby studiowaæ
na Sorbonie. Dlatego poje-
cha³em tam przede wszyst-
kim w tym celu. 
- I zosta³eœ.
- I zosta³em. Zosta³em dla-

tego, ¿e po pierwsze by³o
super na uczelni. A potem
wyst¹pi³em w programie Star
Akademy i moja kariera w ta-
kim sensie profesjonalnym
siê rozpoczê³a. Podpisa³em
kontrakty na wystêpy i mu-
sia³em tam zostaæ. A po dru-
gie mia³em na to ochotê. 
- Jak siê mieszka w Pa-

ry¿u?
- Cudownie siê mieszka w

Pary¿u. Jestem ca³y czas tak
samo zakochany w Pary¿u,
jak 15 lat temu, kiedy tam
pojecha³em. 
- Za³o¿y³eœ niedawno ro-

dzinê z innym mê¿czyzn¹.
Co niektórzy w Polsce siê
bulwersuj¹. Jest powód,
¿eby siê bulwersowaæ?

- Oczywiœcie, ¿e nie ma.
Jesteœmy z Maximem tak¹
sam¹ rodzin¹, jak ka¿da in-
na. Tak samo jesteœmy
szczêœliwi, jak nieszczêœliwi.
Tak jak i inni. 
- We Francji takie

ma³¿eñstwa budz¹ jakie-
kolwiek zainteresowanie?

- Coraz mniej. My mieszka-
my w Pary¿u, gdzie jest bar-
dziej liberalne podejœcie do
rzeczywistoœci. Pary¿ nie ma
z tym ¿adnego problemu.
Wiesz, chodzimy za rêkê,
kiedy chcemy i gdzie chce-
my. Ale przecie¿ s¹ ró¿ne
czêœci Francji. S¹ mniejsze
miasta, w których ludzie nie
znaj¹ pewnych rzeczy. A jak
siê czegoœ nie zna, to siê te-
go boi, albo siê to krytykuje.
Pewne rzeczy wychodz¹ z
niewiedzy zwyczajnie. Nie
broniê homofobii, ale zdajê

sobie sprawê, co siê czasa-
mi dzieje w g³owach ludzi,
którzy widz¹ pewne zjawisko
dla nich inne czy nieznane i
siê tego boj¹. No i to mogê w
pewien sposób zrozumieæ.
My we Francji, w Pary¿u
¿yjemy tak, jak ka¿da inna
para. Nie czujemy, ¿e dla in-
nych ludzi mo¿emy byæ inny-
mi. 
- Kto gotuje?
- Ja (œmiech). Bo gotujê le-

piej, a nie dlatego, ¿e mamy
jakiœ podzia³ ról. Bo czegoœ
takiego wcale nie mamy. Go-
tujê ja, bo bardzo lubiê i to
jest moja druga pasja…
- Nie wierzê.
- No tak. I kiedyœ chcia³bym

z tym coœ zrobiæ. Nawet
chcia³em w tym roku iœæ do
szko³y kulinarnej. Ale co siê
sta³o, ¿e nie poszed³em?
Ano to, ¿e zrobi³em ten nowy

spektakl, zaczê³y siê poja-
wiaæ koncerty i zwyczajnie
czas mi nie pozwoli³ na
szkolê. Ale mam to w g³owie
i wydaje mi siê, ¿e chcia³bym
zrobiæ taki przyœpieszony
kurs i mo¿e kiedyœ otworzyæ
taki piano bar? Fortepian,
kuchnia…
- A co najlepiej gotujesz?
- Bardzo du¿o kuchni azja-

tyckiej. I myœlê, ¿e naprawdê
wychodzi mi coraz lepiej. I
u¿ywam prawdziwych pro-
duktów z tamtego regionu,
jak z Tajlandii. Bo rzeczywi-
œcie na czo³o mojej kuchni
wysuwa siê kuchnia tajska. I
muszê nieskromnie stwier-
dziæ, ¿e zaczynam byæ na-
prawdê dobry. 
- A polskiego schabowe-

go?
- Robiê, robiê, oczywiœcie.

Jadam i robiê.

- A twój m¹¿ te¿ jada
schabowego?

- Naturalnie. Mój m¹¿
uwielbia polskie jedzenie.
Uwielbia przyje¿d¿aæ ze
mn¹ do Polski. I wcale nie
dlatego, ¿e przyje¿d¿a ze
mn¹, ale w³aœnie dlatego, ¿e
bêdzie jad³ tego schabowe-
go….
- Powiedz, jak twoja go-

rzowska rodzina przyjê³a
twoje wybory ¿yciowe? Te
na pocz¹tku.

- Bali siê naturalnie.
Mia³em wtedy tylko 18 lat.
Moja babcia p³aka³a przez
dwa tygodnie. Praktycznie to
p³aka³a przez ca³y pocz¹tek
mojego wyjazdu. Ale ja
myœlê, ¿e oni mi gdzieœ tam
ufali. By³y p³acze i pytania -
czy jestem pewien. Ale nig-
dy nie by³o tak, ¿e nie i bas-
ta. Nigdzie nie pojedziesz.
Wydaje mi siê, ¿e przez te
lata, kiedy by³em nastolat-
kiem, pokaza³em im, rodzi-
nie znaczy, ¿e troszeczkê
wiem, czego chcê i jestem
cz³owiekiem, który unika
niebezpieczeñstwa. I
w³aœnie dlatego nie musz¹
siê o mnie martwiæ. Rodzina
mi zaufa³a i ca³e szczêœcie.
- I tak samo potem przyj-

êli wybór Maxima?
- Ta, dok³adnie tak. G³upie

z mojej strony by³o to, ¿e ja
siê bardzo ba³em ich reakcji.
I w³aœciwie nie wiem, dla-
czego. Mo¿e sobie coœ wy-
myœli³em. I trochê tego
¿a³ujê. Bo przez pewien
czas oni niczego nie wie-
dzieli o moim ¿yciu. Tym
bardziej, ¿e nie mieszkamy
w tym samym kraju, wiêc
doœæ ³atwo mo¿na ukryæ
ró¿ne rzeczy. A jak teraz
widzê, jak mój tata siê cie-
szy z mego ma³¿eñstwa, jak
siê œwietnie bawi³ na moim
weselu w Pary¿u, to ¿a³ujê,

¿e nie przedstawi³em mu
moich wczeœniejszych
ch³opaków, ¿e nie dzieliliœmy
mego ¿ycia wczeœniej. No
ale dobrze, najwa¿niejsze
jest to, ¿e jestem z t¹ osob¹,
któr¹ poœlubi³em, czyli z Ma-
ximem. 
- Micha³, ca³y czas pracu-

jesz w muzyce, czy zajmu-
jesz siê czasami czymœ in-
nym?

- Zajmujê siê tylko i
wy³¹cznie muzyk¹. No i
obok jest to gotowanie. Bo ja
bym chcia³ zwi¹zaæ moj¹
przysz³oœæ z tymi dziedzina-
mi, ale na razie nie wiem,
jak to po³¹czyæ. Ale faktycz-
nie jestem ca³y czas w mu-
zyce, co prawda w ró¿nych
dziedzinach. Jest oczywi-
œcie scena, i to jest
najwa¿niejsze. Na drugim
miejscu jest wydawanie p³yt.
Ale p³yt siê sprzedaje coraz
mniej, z tego naprawdê
ciê¿ko wy¿yæ. Do tego do-
chodz¹ koncerty i to jest bar-
dzo fajna rzecz. Do tego do-
chodz¹ programy telewizyj-
ne, czyli coœ, co ja bardzo
lubiê. I od kilku miesiêcy do-
sz³a nowa dziedzina. Sta³em
siê nauczycielem fortepianu.
No i mam coraz wiêcej
uczniów. 
- Magia nazwiska.
- Nie wiem. Byæ mo¿e na

pocz¹tku tak by³o. Ale teraz
mam nadziejê, ¿e po prostu
jestem dobry (œmiech). I za-
czyna mi siê marzyæ - mo¿e
otworzê jak¹œ szkó³kê, ale
miêdzy scen¹, telewizj¹,
p³ytami i szkó³k¹ oraz tym
gotowaniem przychodzi taka
refleksja: - Koleœ musisz siê
ogarn¹æ, bo zwyczajnie
wszystkiego nie zrobisz. Al-
bo wszystko zrobisz Ÿle.
- To rób dobrze. Micha³,

bardzo dziêkujê za roz-
mowê.

Michał Kwiatkowski-Assenza bywa w Gorzowie, ale jego codzienne życie toczy się w Paryżu.
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Może kiedyś otworzę restaurację 
z tajskim jedzeniem
Z wokalist¹ Micha³em Kwiatkowskim-Assenz¹, który na sta³e mieszka we Francji, rozmawia Renata Ochwat
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Pociągi IC pojadą 
z Gorzowa w Polskę

Połączenia do Gdyni, Przemyśla i War-
szawy mają się pojawić w nowym rozkład-
zie jazdy. Oj byłoby dobrze, gdyby te wie-
ści okazały się prawdą.

Śledzę wszelkie doniesienia na temat dobrych połączeń kolejo-
wych miasta na siedmiu wzgórzach z resztą kraju oraz z miastem
z niedźwiadkiem w herbie na zachodnim brzegu Odry. Dlatego z
niezmierną uwagą przeczytałam doniesienie o nowych połącze-
niach. 

Na dzień dobry zaskoczyła mnie informacja, że będą nowe po-
ciągi obsługiwane przez IC czyli wysokiej klasy wygodne wagony
z klimatyzacją i dostępem do prądu. Co prawda IC już z miasta
wyjeżdżało, ale nie takiej klasy. A jak przeczytałam kierunki –
czyli wybrzeże z jego pięknym Trójmiastem oraz Przemyśl, to tyl-
ko przyszło mi poklaskać. Bo jak na wybrzeże raczej nie jeź-
dziłam, to Przemyśl bardzo mnie interesuje. Piękne miasto i nie-
daleko od Lwowa. Właśnie z Przemyśla jeżdżą pociągi do tej ko-
lorowej, drugiej stolicy Ukrainy, ale jeżdżą też te żółtki, czyli
marszrutki. I o ile jeżdżenie na Ukrainę pociągami jest raczej

bezproblemowe, to poruszanie się tymi żółtkami jest ekscytujące.
Powiem tak, jeśli mam do wyboru różne środki lokomocji i te
żółtki, zawsze wybiorę te żółtki lub ukraińskie linie autobusowe.
Naprawdę zawsze dzieje się coś niezwykłego. 

Ale wracam do połączeń IC. Byłby to jednak cywilizacyjny krok
na mapie połączeń z krajem, bo jak na razie miasto nad trzema
rzekami i z remontowaną estakadą to trochę biały punkt. Z reguły
jest tak, że trzeba dojechać do Krzyża i tam się dalej przesiadać.
A teraz jest szansa, że już da się do wielu ciekawych zakątków
dojechać bezpośrednio. Tanie IC nie jest, ale za komfort i wygo-
dę zawsze się płaciło trochę więcej. A jak do tego dodać jeszcze
planowane dwa połączenia TLK do stolicy, to zachwyt pełen.
Jednak jak zawsze, poczekamy, pożyjemy, zobaczymy, co się
wydarzy. Dobrze by było, żeby tą razą się jednak tak wydarzyło.
Oj dobrze. No i dobrze by było, żeby jednak do miasta z niedź-
wiadkiem na zachodnim brzegu Odry można było łatwiej doje-
chać. Mam na myśli więcej i sensowniej skomunikowanych po-
ciągów do miasta margrabiego Jana i dalej do miasta z niedź-
wiadkiem, bo na tę chwilkę jest tak, że jak się po 21.00
przyjedzie od sąsiadów do miasta margrabiego, to trzeba czekać
do bladego rana na połączenie dalej, do miasta na siedmiu
wzgórzach. 

RENATA OCHWAT

...MOJE IRYTACJE I FASCYNACJE �
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Jak od macochy
Do uprawiania futbolu na przyzwoitym pozio-

mie trzeba trzech rzeczy: pieniędzy, dobrego
szkolenia i obiektów. Tego w Gorzowie ciągle
brakuje. Tak samo, jak perspektyw wyrwania się
z degrengolady.

O debacie pod hasłem ,,Przyszłość piłki nożnej
w Gorzowie Wielkopolskim’’ w auli Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej napisano już w lokalnych mediach bardzo dużo. Mnie po
spotkaniu, zorganizowanym przez III-ligowy Stilon i IV-ligową Wartę
wciąż nurtuje kilka kwestii.

Po pierwsze finanse. Dane, przedstawione przez dyrektora general-
nego Stilonu Jacka Ziemeckiego były porażające: pod względem śred-
nich wydatków na sport w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gorzów
zajmuje ze 181,03 zł przedostatnie miejsce wśród miast wojewódzkich.
Stilon dostaje od lokalnego samorządu 220 tys. zł dotacji rocznie, ale aż
115 tys. musi zwrócić do miejskiej kasy z tytułu opłat za użytkowanie
obiektów. W przypadku Warty wskaźniki te wyglądają jeszcze bardziej
groteskowo: 114,4 tys. zł dotacji i prawie 110 tys. zł opłat. Czy tak samo
dzieje się gdzie indziej? Okazuje się, że nie! W ,,stilonowskiej’’ grupie

trzeciej ligi średnia dotacja samorządowa wynosi 417,8 tys. zł. W Polsce
- na tym poziomie rozgrywkowym - 614 tys. zł. A w czwartej lidze lubu-
skiej średnia realna dotacja dla klubów to ponad 155 tys. zł.

Jeśli takie są  fakty, to w jaki sposób Stilon ma wrócić do pierwszej ligi,
a Warta przynajmniej zakotwiczyć na dłużej na ,,trzecim froncie’’ (po  je-
siennej rundzie już prawie tam jest)? Nasze kluby mówią wprost: by wy-
dostać się z trzeciej ligi muszą dysponować budżetem w wysokości co
najmniej 1,5 mln zł. A awans z drugiej do pierwszej ligi kosztuje około
2,5 mln zł. Bez zdecydowanego wsparcia miasta nigdy nie będzie to
możliwe.

Po drugie szkolenie. W samym tylko Szczecinie gra dziś 64 młodych
Lubuszan z roczników 2001-2004. Do innych wiodących ośrodków w
ościennych województwach wyjeżdża nam co roku ponad stu najzdol-
niejszych chłopaków. Możemy sobie na to pozwolić?!

Warunkiem utrzymania młodzieży w Gorzowie jest zorganizowanie jej
na miejscu nauki w klasach sportowych oraz zapewnienie co najmniej
7-8 wysokiej klasy boisk do treningów. Pierwsza kwestia nie wygląda
najgorzej, bo tylko Stilon ma pod opieką 118 chłopców, ćwiczących w
sześciu specjalistycznych klasach Zespołu Szkół nr 6 oraz Akademic-
kiego  Gimnazjum i Liceum Mistrzostwa Sportowego. Warta szczyci się
zespołem w Centralnej Lidze Juniorów. Dobrze wygląda także praca

szkoleniowa w KP Progres, Piaście Karnin i PULS Maksymilian.
Łącznie za futbolówką ugania się nad Wartą około 1,3 tys. dzieciaków.
Wszystkie te pozytywy blakną jednak wobec braku odpowiedniej bazy
treningowej. Progres musiał się wyprowadzić do Wojcieszyc, a reszta
trenuje i gra na klepiskach. Jeżeli miasto nie pomoże zmienić tej ten-
dencji, nigdy nie zostaną u nas zawodnicy pokroju Dawida Kownackie-
go.

I po trzecie baza. Dwa lata temu ponad 15 tys. mieszkańców podpi-
sało się pod przygotowaną przez Stilon petycją do władz Gorzowa w
sprawie budowy nowego stadionu piłkarskiego. I co? I nic! Miasto ma na
razie dwa inne inwestycyjne priorytety: halę sportową i stadion lekkoat-
letyczny. Jedynym realnym wyjściem wydaje się zaproponowana przez
prezesa Stilonu Norberta Sawickiego budowa obiektu w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego. Skoro żyjemy w społeczeństwie obywa-
telskim, to niech mieszkańcy zadecydują, jakie obiekty chcą mieć w
swoim mieście.

Albo jeszcze szerzej – niech to podatnicy wypowiedzą się, które dys-
cypliny są dla nich najważniejsze i na które chcą przeznaczać swoje
pieniądze. Bo na razie miłośnicy futbolu są traktowani przez decyden-
tów… jak gorsze dzieci od macochy.

ROBERT GORBAT

...WRZUT Z AUTU �

Większość, gdyby nie
pieniądze, wróciłoby 
do Polski 

Najczęściej jest tak, że polski mąż pracuje
na Zachodzie, jego żona wychowuje dzieci w
Polsce. Bywa, i to coraz częściej, odwrotnie.

Żona na Zachodzie karmi, myje, kładzie do łóżka, podaje leki zramo-
lałemu staruszkowi, mąż w Polsce karmi, odrabia lekcje, pędzi do łóżka i
rano budzi dzieci, potem sprząta, pierze, prasuje, robi zakupy, gotuje. Po
trzech miesiącach żona wraca na łono rodziny z prawie pięcioma ty-
siącami euro w kieszeni. Trochę pobędzie w domu, zrobi porządek, na-
gotuje, napiecze i znowu jedzie na Zachód, gdzie przez kolejne trzy mie-
siące, świątek-piątek, 24 godziny na dobę, musi być na każde zawołanie
podopiecznego. Pół biedy, gdy staruszek jest wyschnięty jak staruszek,
tzn. lekki, nie zgryźliwy, nie wymachuje laską, nie domaga się tego, cze-
go starzy mężczyźni nie powinni się domagać od kobiet. Gorzej, gdy sta-
ruszek kaprysi, robi pod siebie, nie chce się myć, wybrzydza przy stole,
wcześnie zasypia i budzi się zaraz po północy. A jeszcze gorzej, gdy syn
czy córka staruszka oczekuje od opiekunki cudów. Albo nie płaci tyle, ile
powinien, chociaż tak się umówili. Nie płaci, bo wie, że robota na czar-
no.

W identycznej sytuacji są Ukraińcy, którzy w Polsce robią to samo,
co Polacy na Zachodzie, tyle że za mniejsze pieniądze, ale w porów-
naniu z zarobkami na Ukrainie są to kokosy. Polscy zleceniodawcy

zachowują się także są jak ci na Zachodzie. Też nie zawsze płacą ty-
le, ile powinni, bo robota na czarno. I nie ma komu się poskarżyć.

Kilka lat temu malarz, który przez dwa tygodnie codziennie przed
południem przyjeżdżał do mojego domu i po południu wyjeżdżał, po-
nieważ to, co zrobił, musiało wyschnąć, przekonywał mnie, że nie
opłaca się jechać do roboty na Zachodzie. Pieniądze większe niż w
Polsce. To jedyna korzyść. Ale po opłaceniu mieszkania, po zapłace-
niu za to, co trzeba kupić, żeby nie paść z głodu, zostaje nie za dużo.
Oczywiście ma więcej niż gdyby pracował w Polsce. Zarabiał więcej
przede wszystkim dlatego, że tam, na Zachodzie, jako malarz praco-
wał nie osiem godzin dziennie, a tyle, ile się dało. Od poniedziałku do
niedzieli włącznie. Czternaście godzin i więcej. Inaczej by to wy-
glądało, gdyby na miejscu miał rodzinę. O, wtedy musiałby pędzić do
żony i dzieci. Pędzi z językiem na brodzie, ale później. Miesiąc robi
na Zachodzie i dopiero wtedy wraca do domu rodzinnego. Ma się ro-
zumieć, że z tym, co zarobił. I gdy się tak to wszystko policzy, a prze-
de wszystkim rozłąkę i tęsknotę, wychodzi na to, że się nie opłaca.
Dziś w Polsce można zarobić tak, jak na Zachodzie. Trzeba praco-
wać przez siedem dni tygodnia po czternaście godzin, podsumował
malarz.

Właściciel warsztatu, do którego raz na rok jeżdżę samochodem tyl-
ko po to, żeby wymienił olej w silniku, sprawdził poziom płynów, stan
klocków hamulcowych, filtry i co tam jeszcze trzeba, latem mi się po-
skarżył, że roboty huk, a w warsztacie został tylko z synem złotą
rączką. Pracowało z nim jeszcze czterech młodych mechaników. Nie
zarabiali kokosów, ale w porównaniu z pracownikami w innych warsz-

tatach mieli jak w raju. I całą czwórką wyjechali do Holandii. Jednego
zatrudnił serwis samochodowy, drugiego firma fotograficzna, dwaj po-
jechali na wieś, gdzie mieli dostać robotę w ogrodnictwie. Niedawno ja-
kaś drobnostka kazała mi jechać do warsztatu. Jego właściciel, gdy po-
wiedziałem co i jak, zacierał ręce z radością. Ten, który dostał robotę u
fotografa, napisał do mnie, że chce wrócić. Czy go przyjmę? Wracaj,
odpowiedziałem. Jeden z tych, co robili w szklarni, też chce wrócić. W
Holandii zarabia więcej, ale pracuje od świtu do nocy, nawet nie ma
czasu na piwo. I co z tego, że zarabia dużo, jeżeli nie ma gdzie tych
pieniędzy wydać. Najgorsza jest samotność, stwierdził ten ze szklarni.
Co to za życie: robota na okrągło? Co z tego ma żona? Co dzieci?

Wiele lat temu przebywałem na uniwersytecie w Stuttgarcie. Padło
pytanie: czy po zakończeniu stypendium zostanę na uczelni? Wtedy
zaczynały się rodzić kontakty badawcze zachodnioniemieckich uczo-
nych z Polakami, Rosjanami, Czechami. Potrzebny był więc ktoś, kto
poznał zwyczaje niemieckie, rozumie mowę polską i rosyjską, a jesz-
cze nie ma żony, dzieci i jest łasy na pieniądze. Proponowana zapłata
w przeliczeniu na złotówki była niebotyczna. Najpierw zgodziłem się.
Później odmówiłem. Nie było mi tam źle. Z biegiem czasu było mi bar-
dzo źle. Bo sam. Nikogo bliskiego, z kim mógłbym porozmawiać. Naj-
gorsze były soboty i niedziele, kiedy moi koledzy spędzali je z rodzina-
mi.

Nie potępiam tych, którzy jadą na Zachód do roboty. Ja ich podzi-
wiam. I domyślam się, że większość, gdyby nie pieniądze, wróciłoby do
Polski.

ALFRED SIATECKI

...JASNY GWINT �
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- W tym roku Stal Gorzów
obchodzi 70-lecie dzia³al-
noœci. To dobra okazja,
¿eby powspominaæ dawne
dzieje. Pan by³ jednym z
wa¿niejszych cz³onków
sekcji ¿u¿lowej w czasach,
kiedy siêga³a ona po naj-
wiêksze miêdzynarodowe i
krajowe sukcesy. Jak za-
czê³a siê pañska przygoda
z ¿u¿lem?

- Od kibicowania naszym
¿u¿lowcom. Pochodzê z
okolic Gorzowa, dok³adnie z
Wysokiej. Kiedy by³em jesz-
cze w podstawówce czêsto
wsiada³em na rower i przy-
je¿d¿a³em na mecze naszej
dru¿yny, walcz¹cej w drugiej
lidze. Pamiêtam, ¿e na
drug¹ stronê Warty
p³ywa³em ³odzi¹ z Paw³em
Zacharkiem, który do czasu
wybudowania mostu kolejo-
wego wozi³ mieszkañców na
drugi brzeg. W 1962 roku,
czyli w chwili awansu stalow-
ców do ekstraklasy, przyje-
cha³em do szko³y zawodowej
i od tego momentu cho-
dzi³em ju¿ na wszystkie im-
prezy. 
-  W którym momencie

poczu³ pan powo³anie do
mechaniki?

- Po szkole zatrudni³em siê
w wydziale remontowym w
Zak³adach Mechanicznych
,,Gorzów’’ i  razem z grup¹
kolegów zaczêliœmy jeŸdziæ
na mecze wyjazdowe Stali,
nawet te najdalsze do Tarno-
wa czy Rzeszowa. Mieliœmy
do dyspozycji zak³adow¹
nyskê. Czêsto z nami zabie-
ra³ siê ówczesny mechanik
¿u¿lowców Teodor Pogorzel-
ski, starszy brat Andrzeja. Za
jego spraw¹ mia³em okazjê
przebywaæ w parkingu, ob-
serwowaæ ten dawny ¿u¿el
od œrodka. Z czasem zaprzy-
jaŸni³em siê z Edkiem Jan-
carzem. Ponadto na nasz
wydzia³ czêsto przychodzili
zawodnicy z proœb¹, ¿eby
dorobiæ im jakieœ czêœci.
Dlatego z wszystkimi dobrze
siê zna³em.
- I to by³ ten czs, ¿e po-

stanowi³ pan zostaæ me-
chanikiem?

- Ta droga do ¿u¿lowego
parkingu by³a troszkê
d³u¿sza. Faktem jest, ¿e w
pewnym momencie Tedziu,
jak mówiliœmy na Teodora
Pogorzelskiego, zacz¹³ mnie
namawiaæ, ¿ebym przyszed³
do klubu. Pamiêtam, jak po-
wiedzia³ do mnie, ¿e jestem
bystry, co sprawi³o mu du¿o
satysfakcji. Z Edkiem Pilar-
czykiem, który w tym czasie
by³ ju¿ mechanikiem prak-
tycznie siê nie zna³em, ale

któregoœ razu powiedzia³ do
mnie, ¿e skoro Tedzio mnie
poleca, to on równie¿ mnie
zachêca do przejœcia na klu-
bowy etat. Przyznajê, ¿e ja-
kiœ czas siê zastanawia³em,
bo jednak zawodowo nie
mia³em nic wspólnego z mo-
tocyklami ¿u¿lowymi. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e w 1970 roku
podj¹³em wspó³pracê, ale do
klubu trafi³em po odejœciu
Pogorzelskiego w 1972 roku.
Trzy lata póŸniej zosta³em
najm³odszym mechanikiem
kadry narodowej.
- Sprzêt to nie jedyne

Ÿród³o sukcesów w tam-
tych latach. W czym tkwi³
sekret Stali?

- W rodzinnej atmosferze.
Ca³y ¿u¿lowe ¿ycie toczy³o
siê w zak³adzie, nie na sta-
dionie. To w Ursusie do 1990
roku znajdowa³ siê warsztat,
gdzie czêsto przebywali za-
wodnicy. I oni obcowali z
pracownikami. Do tego
wszystko mieliœmy pod rêk¹,
ka¿dy do kogo zwróciliœmy
siê o pomoc natychmiast wy-
kazywa³ siê inicjatyw¹. Nie-
kiedy œmia³em siê, ¿e jak
trzeba by³o coœ zrobi³, to ca³y
zak³ad stawa³ na bacznoœæ.
Oczywiœcie w pozytywnym
tego s³owa znaczeniu, bo
za³oga by³a naprawdê po-
mocna. To byli oddani kibice,
którzy bardzo szanowali za-
wodników, ale zawodnicy by-
li wobec nich równie¿ wielce
oddani. 
- To bardzo silne wspar-

cie w za³odze mia³o du¿y

wp³yw na budowê si³y ze-
spo³u?

- Oczywiœcie. Do tego
wszystko by³o œwietnie po-
uk³adane. Ka¿dy wiedzia³ co
do niego nale¿y, zna³ miejs-
ce w szeregu. M³odzi rozu-
mieli, ¿e po meczach czy tre-
ningach ich obowi¹zkiem
by³o wymycie nie tylko w³as-
nego sprzêtu, ale te¿ star-
szych kolegów. Tu chodzi³o
g³ównie o to, ¿eby poprzez
pracê poznawali motocykle,
uczyli siê i nabierali szacun-
ku do pracy. I chyba naj-
wa¿niejsza sprawa, prawie
wszyscy byli z Gorzowa i
okolic. Wyj¹tkami byli bracia
Pogorzelscy, potem Bolek
Proch. Dzisiaj mo¿na organi-
zowaæ ró¿ne obozy integra-
cyjne czy prowadziæ inne
dzia³ania, ale nie uzyska siê
tego, co niesie w sobie przy-
wi¹zanie sportowców do re-
gionu.
- Ale chyba te¿ wielkie

znaczenie odgrywa³o
szkolenie, bo na prze³omie
lat 60 i 70. w Stali pojawi³a
siê ca³a plejada bardzo
zdolnych ¿u¿lowców?

- Kiedyœ podobne pytanie
zada³ mi szef polskiego
¿u¿la, legendarny in¿. Zbig-
niew Flasiñski. Ja mu wtedy
odpowiedzia³em trochê his-
toryczno-filozoficznie. Po-
wiedzia³em, ¿e po wojnie do
Gorzowa przyjechali ludzie z
ró¿nych stron œwiata i ¿eby
nawi¹zaæ ze sob¹ kontakt
musieli znaleŸæ wspóln¹
pasjê. Tak¹ pasj¹ sta³ siê

¿u¿el, wokó³ którego zaczêto
budowaæ gorzowsk¹ to¿sa-
moœæ. Z czasem pojawi³y siê
sukcesy i m³odzi z ca³ego
miasta ci¹gnêli na stadion.
Ka¿dy chcia³ jeŸdziæ. Kiedy
Andrzej Pogorzelski zrobi³
nabór, to na stadion przysz³o
ponad 200 ch³opaków. I pra-
wie ka¿dy z nich by³ zdespe-
rowany, bardzo chcia³ spró-
bowaæ. Nie ka¿dy mia³ smy-
ka³kê, Andrzej trochê tak na
nos wielu odsy³a³ do domu,
ale z tak sporego grona
mo¿na ju¿ by³o wyselekcjo-
nowaæ talenty.
- Ale nawet najwiêksze

talenty nie pojad¹ bez
w³aœciwego szkolenia.

- Dlatego trzeba tu podkre-
œliæ, ¿e ci nasi starsi zawod-
nicy mieli nosa do pracy z
m³odzie¿¹. Zaczê³o siê od
Kazia Wiœniewskiego, Miet-
ka Cichockiego, potem byli
Jurek Padewski, Mundek Mi-
goœ, Andrzej Pogorzelski, a z
czasem i Edek Jancarz
dobrze sobie radzi³ w tej roli.
Potem przyszed³ Rysiek Nie-
œcieruk i wszystko fajnie po-
uk³ada³, a przede wszystkim
wprowadzi³ elementy przy-
gotowania ogólnego. Jak
czas pokaza³, by³ te¿ œwiet-
nym menad¿erem. Potrafi³
na 2-3 lata do przodu wybie-
gaæ z planami i to siê w pe³ni
sprawdza³o. Upar³ siê jed-
nak, ¿e bêdzie równie¿
dobrym szkoleniowcem.
Parê razy powiedzia³em mu,
¿eby da³ sobie z tym spokój,
ale on wierzy³, ¿e na tym po-

lu równie¿ siê sprawdzi.
Ostatecznie na tym tle do-
sz³o do pewnym nieporozu-
mieñ w klubie, dlatego po-
szed³ najpierw do
Grudzi¹dza, potem Byd-
goszczy i dalej do Wroc³awia
realizowaæ siê w nowej roli.
- Siêgaj¹c po mistrzo-

stwo Polski czêsto byliœcie
nagradzani wycieczkami
na wschód Europy. Jak je
pan wspomina?

- Do ZSRR, bo o wyjaz-
dach w tym kierunku mówi-
my, jeŸdzi³em wielokrotnie,
tak¿e na ró¿ne zawody z re-
prezentacj¹ Polski. Ale by³y
trzy takie wyjazdy nie
zwi¹zane ze sportem, lecz w
ramach wspomnianych na-
gród za tytu³y mistrzów Pol-
ski. Pierwsze by³o Soczi,
druga Ja³ta i trzeci Tallin
po³¹czony z Leningradem.
Najbardziej wszyscy chyba
zapamiêtaliœmy drogê po-
wrotn¹ z Tallina, kiedy p³yn-
êliœmy Batorym. By³ taki
sztorm, ¿e woda przelewa³a
siê przez burtê. Na pok³ad-
zie nie by³o chyba nikogo,
kto nie przechodzi³by choro-
by morskiej. Nawet kucharz,
który p³ywa³ z Polski do Sta-
nów Zjednoczonych przyzna³
mi, ¿e pierwszy raz w ¿yciu
z³apa³a go choroba morska.
Co ciekawe, ten kucharz by³
gorzowianinem. Wyjazdy
traktowaliœmy jako posezo-
nowe spêdzenie urlopów,
choæ by³a to forma nagrody
za ca³y rok ciê¿kiej pracy.
Bracia S³owianie, jako otwar-

ty naród, zawsze nas goœci³
ciep³o i wiele wspomnieñ po-
zosta³o do dzisiaj. Swoj¹
drog¹ zagraniczne wyjazdy,
zw³aszcza te na zachód Eu-
ropy, by³y dla wielu nie-
osi¹galne. Dlatego cie-
szy³em siê, ¿e pracuj¹c
mog³em jeszcze coœ fajnego
zobaczyæ. Ale z drugiej stro-
ny mocno cierpia³a na tym
moja rodzina. Mnie wiecznie
nie by³o i ¿ona ca³y dom
mia³a na g³owie. I kiedy tak
wspominam to wszystko, nie
kryjê, ¿e mam ¿al do siebie,
¿e ca³e ¿ycie poœwiêci³em
pracy.
- Potêga Stali w latach 70.

nie opiera³a siê jednak tyl-
ko na znakomitej grupie
zawodników, ale bra³a siê
chyba równie¿ z dominacji
sprzêtowej?

- Po przejœciu Zenka Ple-
cha do Anglii pojawi³y siê
akurat czterozaworowe silni-
ki Weslake, które pod
ka¿dym wzglêdem domino-
wa³y nad innymi markami.
Pamiêtam jak w 1977 roku
pojechaliœmy na mecz ligo-
wy do Torunia i gospodarze
zobaczyli te nasze motocyk-
le, to jeszcze przed wyjaz-
dem na tor byli pogodzenie z
klêsk¹. I tak te¿ siê sta³o, bo
wygraliœmy 71:25. Nie spro-
wadza³bym jednak wszyst-
kiego do sprzêtu, bo ju¿
wczeœniej wygrywaliœmy,
maj¹c zbli¿one motocykle do
rywali. W ¿u¿lu sam moto-
cykl nie pojedzie, choæ za-
wodnik bez dobrego sprzêtu
nic siê nie zdzia³a. 
- Co pokaza³y starty Pola-

ków na arenach miêdzyna-
rodowych chocia¿by w
drugiej po³owie lat siedem-
dziesi¹tych. Czy sprzêto-
wa rewolucja zaczê³a siê
od wprowadzenia silników
czterozaworowych? 

- Tak. Pierwszy czteroza-
worow¹ g³owicê wymyœli³
Neil Street, który potem za-
cz¹³ wspó³pracowaæ z Jaw¹.
Dziadek Jasona Crumpa
opracowa³ u siebie w Austra-
lii g³owicê, któr¹ potem mon-
towano do Jawy, ale przez
kolejnych wiele lat na rynku
¿u¿lowym dominowa³a an-
gielska produkcja. Weslake
by³ silnikiem - jak byœmy to
powiedzieli - bardzo ela-
stycznym. ¯eby by³a jednak
jasnoœæ. W tamtym czasie
nie tyle silnik by³ wa¿ny, ile
ca³e doposa¿enie motocykla.
Szalona ró¿nica panowa³a
przyk³adowo miêdzy czeski-
mi oponami Barum a angiel-
skimi Dunlop. Dobitnie prze-
kona³em siê o tym w trakcie
pó³fina³u mistrzostw œwiata

Kiedy Pogorzelski zrobił nabór,        to przyszło ponad 200 chętnych
Ze Stanis³awem Maciejewiczem, by³ym mechanikiem ¿u¿lowców Stali oraz reprezentacji Polski, rozmawia Robert Borowy

St. Maciejewicz w klubowym warsztacie  w czasach swojej pracy dla Stali.

Fo
t. 

Ze
 z

bi
or

ów
 S

t. 
M

ac
ie

je
wi

cz
a

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



�23Grudzień 2017 r. sport

Kiedy Pogorzelski zrobił nabór,        to przyszło ponad 200 chętnych
Ze Stanis³awem Maciejewiczem, by³ym mechanikiem ¿u¿lowców Stali oraz reprezentacji Polski, rozmawia Robert Borowy

r  e  k  l  a  m  a

par w Miszkolcu w 1976 ro-
ku. Anglicy Malcolm Sim-
mons i John Louis zdobyli
tam komplet punktów, ale
najbardziej przerazi³o nas,
¿e odstawiali nas o ca³¹ pro-
st¹. Na twardym, a przez to
œliskim torze, jazda na ,,ba-
rumce’’ i ,,dunlopce’’ to by³y
inne œwiaty. Po prostu an-
gielskie ogumienie by³o wy-
konywane z odpowiednio
miêkkiej gumy, która potrafi³a
dostosowaæ siê do danej na-
wierzchni i maksymalnie siê
do niej przyklejaæ. Silniki,
ogumienie to by³ dopiero tak
naprawdê wstêp. 
- Rzeczywiœcie, z czasem

nasi reprezentanci mieli
ju¿ angielskie silniki, na
wa¿ne imprezy by³y te¿ ku-
powane opony, ale dalej
nie mogli dorównaæ naj-
lepszym, choæ umiejêtno-
œciami nie ustêpowali. Dla-
czego?

- Szybko okaza³o siê, ¿e
ca³y osprzêt wymaga dopra-
cowania. Przegrywaliœmy, bo
mieliœmy gorsze podzespo³y,
jak linki sprzêg³owe, tarczki,
przek³adki, dŸwigienki. Edek
Jancarz z Jurkiem Remba-
sem opowiadali mi takim
zdarzeniu z czasów, kiedy
ten drugi w 1978 roku poje-
cha³ do ligi angielskiej, z
któr¹ J ancarz by³ ju¿ oby-
ty. Pierwszy mecz, Jurek
startuje, a tu klops. Po
dwóch biegach mia³ zaled-
wie jeden punkt. Na
szczêœcie dla niego mecz
zosta³ przerwany. Kolejny
wystêp i sytuacja siê powta-
rza. Na stadion przyjecha³

akurat Jancarz, który chcia³
zobaczyæ jak tam idzie Jur-
kowi. Niewiele siê zastana-
wiaj¹c pobieg³ do serwisu,
kupi³ tarczki, szybko zmieni³ i
trzy kolejne wyœcigi Jurek
wygra³. Takich przyk³adów
mo¿na podaæ naprawdê
du¿o. 
- Czyli bez jazdy w Anglii

zupe³nie byœmy wypadli ze
œwiatowych torów?

- Tak, bez dwóch zdañ. Tu
nawet nie chodzi³o o to, ¿e
by³ lepszy dostêp do sprzêtu,
ale przede wszystkim o no-
winki techniczne. Edek Jan-
carz przywozi³ nam ciekawe
informacje i próbowaliœmy w
Gorzowie je wdra¿aæ, choæ
nie mieliœmy odpowiednich
urz¹dzeñ. Pamiêtam, ¿e z
Edkiem Pilarczykiem, na ba-
zie normalnych korbowodów,

stworzyliœmy w³asn¹ od-
mianê. Jak zobaczyli to an-
gielscy mechanicy w silniku
Jancarza, zaraz zaczêli
g³owiæ siê nad jego cechami,
zaczêli ten element dopraco-
wywaæ i tak powsta³ s³ynny
potem korbowód Carrillo. To
by³ wyœcig zbrojeñ, w którym
nie mieliœmy ¿adnych szans.
Dlatego mocno zaczêliœmy
wspó³pracowaæ z Jaw¹ i jako

klub du¿o na tym korzystali-
œmy, choæ nie by³o to proste.
Nasza federacja nie mog³a
zdobyæ nawet dobrych
czêœci dla kadry, poniewa¿
nie by³a w stanie przebiæ siê
przez federacjê radzieck¹. W
ZSRR ¿u¿el by³ niezwykle
popularny. Startowa³o mnó-
stwo dru¿yn i potrzebowali
oni sporo sprzêtu. Rocznie
zabierali po³owê ca³ej pro-
dukcji, do tego jeszcze prze-
bieraj¹c i wybieraj¹c. My nie
mieliœmy takiej si³y przebicia,
bo Rosjanie najczêœciej do-
stawali te Jawy w pakiecie
na przyk³ad ze Skodami.
- Ale Jawa nie mog³a do-

równaæ Weslake?
- Mog³a, czego przyk³adem

byli jeŸdŸcy fabryczni. Ole
Olsen by³ w tym czasie jed-
nym z najlepszych ¿u¿low-
ców œwiata, zdobywa³ tytu³y
mistrza œwiata. W czasach,
kiedy by³y jeszcze silniki
dwuzaworowe, Czesi mieli
Jawy z krótkim i d³ugim sko-
kiem. Nie wiedzieliœmy przez
d³ugi czas, ¿e coœ takiego w
ogóle istnieje i polscy za-
wodnicy jeŸdzili na silnikach
z krótkim skokiem. Ciê¿ko je
by³o dopasowaæ do warun-
ków torowych. I o ile dobrze
siê na nich startowa³o spod
taœmy, to ju¿ na dystansie
trudno siê je prowadzi³o,
je¿eli nie by³y odpowiednio
elastyczne. Pojechaliœmy
kiedyœ do Bydgoszczy na fi-
na³ europejski i kompletnie
nie sz³o naszym zawodni-
kom. Szukaliœmy przyczyn,
non stop odkrêcaliœmy
g³owicê, zwiêkszaliœmy lub

zmniejszaliœmy sprê¿anie
silnika i nic. Olsen i Mauger
patrzyli co robimy, chyba
gdzieœ tam pod nosem na-
wet siê uœmiechali, bo ich
mechanicy jedynie co robili
to zmieniali zêbatki. I wtedy
dopiero dowiedzieliœmy siê o
tym, ¿e dysponuj¹ oni silni-
kami z d³ugim skokiem. Nic
nie musieli nimi robiæ. Jak tor
by³ przyczepny z przodu
zak³adali zêbatkê z osiem-
nastoma zêbami, a na twar-
dy podnosili o z¹b wy¿ej i
bawili siê na torze. PóŸniej
k³opot tkwi³ w tym, ¿e seryj-
ne Jawy mocno odstêpowa³y
od fabrycznych Weslake. Te
angielskie mia³y inne t³oki,
korbowody, by³y l¿ejsze,
gdy¿ wa³y robiono z specjal-
nych materia³ów. Z czasem
zaczê³y pojawiaæ siê inne
marki, w tym Godden i GM.
- To jak trzeba by³o rozma-

wiaæ z Czechami, ¿eby do-
staæ chocia¿ te najlepsze
motocykle z gorszego sortu?

- Kiedy Piotrek Œwist zdo-
bywa³ w Zielonej Górze w
1987 roku wicemistrzostwo
œwiata juniorów, pojecha³ na
sprzêcie, jakim dysponowali
ówczeœni jeŸdŸcy fabryczni.
W tym czasie problem nie
tkwi³ ju¿ w dojœciach do naj-
lepszego sprzêtu, a w braku
pieniêdzy. Szczególnie de-
wiz. Wszystko zmieni³o siê z
chwil¹ zmiany ustroju w na-
szym kraju, wymienialnoœci
z³otówki. Dzisiaj centrum
œwiatowego ¿u¿la to nie An-
glia, ale Polska, choæ sprzêt
nadal jest zachodni.
- Dziêkujê za rozmowê.

St. Maciejewicz przy motocyklu Edwarda Jancarza, który tłumaczy czego oczekuje.
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