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Na razie trwają poszuki-
wania wykonawcy, który
do przerobienia będzie
miał około 5 mln zł. W za-
mian ma uporządkować te-
ren, wyciąć trochę drzew,
zrobić fontannę, postawić
nowe ławki i oświetlenie
oraz zorganizować strefę
zabaw dla dzieci i wypo-
czynku dla dorosłych. Nie
wszystkim tak daleko
idąca rewitalizacja się po-
doba. Całkiem sporo osób
chciałby zwyczajnego od-
nowienia, uporządkowania
i zachowania klimatu tego
mocno zielonego miejsca,
czyli bez wycinania drzew,
betonowania i zasadniczej
przebudowy. Także, oczy-
wiście, bez pijaczków i me-
neli okupujących połama-
ne ławki, jak dzieje się tam
dzisiaj. Na szczęście po-
mnik II Armii WP pozostaje
na swoim miejscu i nie bę-
dzie wyrzucany ani prze-
suwany w inne miejsce.

Przy okazji mam apel do
magistratu, w imieniu wielu
czytelników, którzy za na-
szym pośrednictwem pro-
szą o sporządzenie i pub-

liczne przedstawienie har-
monogramu realizacji
wszystkich planowanych w
najbliższym czasie  miej-
skich inwestycji, ponieważ
tyle się dzieje, że zaczyna-
my się powoli gubić. Go-
rzowianie chcą po prostu
mieć wiedzę, podaną w
sposób uporządkowany,
kiedy w mieście w zakresie
inwestycji coś się zadzieje,
powstanie lub tylko się
zmieni. Pytają np. kiedy
ostatecznie zostanie zro-
biona Kostrzyńska czy
Myśliborska i w jaki spo-
sób będzie się to odby-
wać? Co będzie z rewitali-
zacją Parku  Siemiradzkie-
go i Schodami Donikąd?
Co z deptakiem na Strze-
leckiej i ścieżkami nad
Kłodawką? Jak będzie wy-
glądała w czasie i prze-
strzeni modernizacja linii
oraz taboru tramwajowe-
go? Kiedy zostanie wybu-
dowana hala sportowa i
odbudowana będzie kład-
ka dla pieszych na moście
kolejowym? A co rondem
przy Rolniku i pomnikiem
Adasia? Co z centrum

przesiadkowym przy dwor-
cach kolejowym i autobu-
sowym?  Jaki los czeka w
końcu pałacyk dawnego
GDK przy Wale Okrężnym
i willa Jaehnego przy Ko-
synierów Gdyńskich? Do
tego dochodzą pytania o
deptak na Sikorskiego i Ar-
senał Kultury w dawnej
Przemysłówce oraz wielo-
ma innymi miejscami, któ-
re w najbliższych latach
mają się zmienić. 

Zrobienie takiego prze-
wodnika po gorzowskich
inwestycjach, czyli
sporządzenie ich wykazu
oraz haromonogramu prac
z finałem włącznie, nawet
jeśli nie wszystko jest już
precyzyjnie zaplanowane i
ustalone,  nie jest chyba
zbyt trudnym zadaniem?
Oczywiście mogą to uczy-
nić dziennikarze, ale zro-
biony przez urzędników
będzie wyglądał lepiej i
wiarygodniej. Będzie także
jasnym przekazem i zobo-
wiązaniem zarazem.
Szczególnie wskazanym
przed wyborami.

JAN DELIJEWSKI

Szlakiem niezwykłych
postaci zaklętych w metal

Chcemy wiedzieć kiedy i co się zadzieje
Wiadomo, że do końca listopada br. odbędzie się rewitalizacja
słynnego  „kwadratu”, czyli parku przy ul. Chrobrego. 
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Przewoźnik przez rzekę, cygańska poetka, kolorowy człowiek, znany żużlowiec, dziewczyna na
ławeczce i dwójka malarzy przy pracy. To figury tych osób zaklęte w metal sprawiają, że
Gorzów ma coś niezwykłego, jedynego i niepowtarzalnego. Gorzów jest jedynym miastem w
Polsce, który ma taką oryginalną trasę turystyczną, którą pokazujemy i opisujemy na s. 12-14.



ww  1.05.
1945 r. – w Gorzowie odbył się
pierwszy po wojnie mecz piłkarski
między kolejarzami a reprezentacją
Armii Czerwonej, wygrany przez So-
wietów 2:1; strzelcem pierwszej i je-
dynej polskiej bramki był Stanisław
Maciejewski, najlepszy gorzowski
piłkarz lat 40.
1946 r. – Józef Prońko wygrał pierw-
sze zawody żużlowe w mieście. 
1949 r. – na terenie „Stilonu” uru-
chomiona została Tkalnia Jedwabiu,
która dała początek „Silwanie”, w
Roszarni ruszyła pierwsza maszyna
do produkcji konopi
1972 r. – uruchomiono jednotorową
linię tramwajową na Wieprzyce,
zbudowaną na wydzielonym pasie
ul. Kostrzyńskiej z pętlą przy ul. Wa-
rzywnej, jednocześnie przedłożono
do Wieprzyc linię nr 1; był to pierw-
szy tramwaj na Wieprzycach i druga
pętla tramwajowa w mieście. 
1972 r. – otwarto Dom Towarowy
„Arsenał” zbudowany w 1970-1972
w miejscu rozebranej zbrojowni i na-
zwany na jej pamiątkę.
1980 r. – w nowym amfiteatrze odbył
się pierwszy koncert w wykonaniu
orkiestry „Odeon” pod dyrekcją
Szczepana Kaszyńskiego.
1984 r. – debiutujące na murawie pi-
łkarki TKKF Stilon rozegrały na sta-
dionie przy ul. Dąbrowskiego w
obecności 2-3 tys. widzów swój
pierwszy mecz, wygrywając z piłkar-
kami w Eisenhüttenstadt 8:2; 
1937 r. ur. się Stefania Hejmanows-
ka, b. senator (1989-1991), emery-
towany pracownik socjalny, dzia-
łaczka opozycyjna, uczestniczka
„Okrągłego Stołu”, zm. w 2014 r. 
2001 r. zm. Edward Kassian (68 l.),
znany gorzowski restaurator, b. bo-
kser, trener piłkarski, ostatni kierow-
nik restauracji „Sezam”.
ww  3.05.
1999 r. – siatkarze Stilonu po raz
pierwszy w swej historii wywalczyli
brązowy medal mistrzostw Polski
ww  4.05.
1997 r. – w rozbitej na ul. Kostrzy-
ńskiej w Gorzowie toyocie śmierć po-
niosło 5 młodych ludzi wracających z
dyskoteki; dwie osoby zostały ranne.
ww  5.05.
1910 r. ur. się Helena Budzan-Wol-
ska, pionierka miasta, motocyklistka
i pierwsza kobieta-taksówkarz, dzia-
łaczka motoklubu Unia i Ligi Kobiet,
zm. w 1989 r.
ww  7.05.
1946 r. – zarządzeniem ministrów
Administracji Publicznej i Ziem Od-
zyskanych została zatwierdzona na-
zwa Gorzów Wielkopolski; wcześniej
przez rok funkcjonowała nazwa Go-
rzów nad Wartą.
1967 r. – w związku z przebudową
mostu na Warcie wstrzymano ko-
munikację tramwajową na Zamo-
ściu; nigdy już jej nie przywrócono. 
1916 r. ur. się Karol Herma, nau-
czyciel, pionier oświaty gorzow-
skiej, organizator i pierwszy dyrek-
tor II LO (1949-1970), zm. w 1985 r.
1991 r. zm. Władysław J. Ciesielski
(78 l.), dziennikarz, pionier Gorzo-
wa, założyciel i prezes Gorzowskie-
go Towarzystwa Muzycznego, pat-
ron Szkoły Muzycznej nr 2.
ww  8.05.
1945 r. – w Gorzowskie przybył
pierwszy transport przesiedleńców z
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To tu na Teatralnej koñcz¹ i
zaczynaj¹ swój bieg poci¹gi
z  Krzy¿a, a podró¿ni do
Kostrzyna odje¿d¿aj¹ z
dworca g³ównego PKP. Mi-
êdzy Teatraln¹ a Dworcow¹
kursuje zaœ komunikacja za-
stêpcza. 

Otwarcie przystanku kole-
jowego na Teatralnej ozna-
cza, ¿e gorzowska estakada
kolejowa po ponad stu latach
doczeka³a siê wreszcie re-
montu. Wybudowano j¹ bo-
wiem w latach 1905-1914 i
nie by³a do tej pory moderni-
zowana. Ma 2116 m d³ugo-
œci, nale¿y do najd³u¿szych
tego typu obiektów w Polsce
i jest wpisana jest do rejestru
zabytków. Z tego powodu
prace prowadzone bêd¹,
przez dwa lata, pod nadzo-
rem konserwatora zabytków,
by estakada zachowa³a swój
historyczny charakter.

Ca³y remont kosztowaæ
bêdzie 111 mln z³ i potrwa

do jesieni 2018 r. Prace
obejm¹, jak podaje firma In-
tercor - wykonawca inwesty-
cji, wzmocnienie ponad 50

nisz, modernizacjê 1 mostu i
5 wiaduktów stalowych, re-
mont oko³o 310 m muru opo-
rowego oraz wymianê oko³o

3 km toru. Odnowiony zosta-
nie tunel stacyjny, przejœcia
pod torami i przejazdy kole-
jowe w obrêbie estakady.

Kompleksowo zmodernizo-
wany zostanie peron nr 2
wraz z wiat¹. Obiekty wypo-
sa¿one bêd¹ w wiaty, ³awki,
nowe oœwietlenie i system in-
formacji pasa¿erskiej. Prze-
widziano dostosowanie ich
do potrzeb osób o ograni-
czonych mo¿liwoœciach po-
ruszania siê, w tym zainsta-
lowanie wind.  Nad bezpie-
czeñstwem podró¿nych
czuwaæ bêdzie system moni-
toringu.

W pierwszym etapie przy
ul. Teatralnej powsta³ nowy
przystanek kolejowy, który
jest wyposa¿ony w wiatê i
elementy ma³ej architektury.
Bêdzie s³u¿yæ podró¿nym, w
tym niepe³nosprawnym, nie
tylko w trakcie modernizacji
estakady, ale i póŸniej. Nie
ma i nie bêdzie tu jednak kas
biletowych, bilety mo¿na na-
bywaæ u konduktora lub za
poœrednictwem internetu. 

JAN DELIJEWSKI

Gorzów Wielkopolski
Wschodni 
Przystanek kolejowy Gorzów Wielkopolski Wschodni  obs³uguje ju¿ podró¿nych. 

Prace na przystanku kolejowym przy Teatralnej trwały do ostatniej chwili.
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Poglądy zewnętrznych autorów  tekstów, w tym  prowadzących blogi na portalu echogorzowa.pl, nie są tożsame z poglądami redakcji echogorzowa.pl. 

Po latach przepychanek i
sporów o to czyja ona by³a,
stanê³o przed rokiem na tym,
¿e miasta, a nie kolejowa,
choæ na moœcie jak najbar-
dziej kolejowym sta³a  i
rzecz¹ miasta jest wiêc jej
odbudowa. Trochê trwa³y
przymiarki, ale jest wreszcie
pojawi³y siê znaki, ¿e jesz-
cze w tym roku zacznie siê
ta inwestycja. W bud¿ecie
zapisano na ten cel milion
z³otych, co jednak mo¿e nie
wystarczyæ i przeci¹gn¹æ
sprawê do nastêpnego lata.

K³adkê zamkniêto jesieni¹
2012 roku z uwagi na fatalny
stan techniczny, póŸniej zaœ
zosta³a rozebrana, gdy¿ mi-
mo zamkniêcia nagminnie z
niej korzystano. By³ to bo-
wiem wygodny skrót dla kibi-
ców ¿u¿lowych, ale przede
wszystkim s³u¿y³ mieszka-
ñcom Zawarcia, którym têdy
zwyczajnie bli¿ej by³o do
œródmieœcia. Jednoczeœnie
w³adze miasta przepycha³y
siê z kolej¹ czyj¹ k³adka by³a

w³asnoœci¹ i kto mia³ j¹ w
konsekwencji  remontowaæ,
a raczej odbudowaæ. W ko-
ñcu za spraw¹ zewnêtrzne-
go arbitra¿u miasto przejê³o
ciê¿ar i zobowi¹zanie na

siebie. Ró¿ne by³y przymiar-
ki, ale stanê³o na tym, ¿e nie
bêdzie tam rowerowej auto-
strady czy innego wypasu,
lecz zwyczajna k³adka dla
pieszych. No i bardzo

dobrze, bo tu przede
wszystkim o to chodzi, ¿eby
po niej zwyczajnie  chodziæ
z jednego brzegu Warty na
drugi. 

JAN DELIJEWSKI

Z Kartą Seniora
tańsze zakupy 
i usługi
Gorzowianie, którzy
ukoñczyli 60 lat, mog¹
ju¿ ubiegaæ siê o
miejsk¹ Kartê Seniora.

Karta upowa¿nia do zni¿ek
w punktach us³ugowych,
sklepach i ró¿nych placów-
kach, które przyst¹pi³y do te-
go programu. Na razie nie
ma ich zbyt wiele, ale z cza-
sem zapewne przybêdzie,
bo jednak jest to ca³kiem
dobra promocja. Aby dostaæ
Kartê Seniora trzeba
wype³niæ stosowny wniosek i
z³o¿yæ w Wydziale Spraw
Spo³ecznych Urzêdu Miasta
przy ul. Teatralnej. Tam te¿
mog¹ zg³aszaæ firmy i pla-
cówki, które zechc¹
przy³¹czyæ siê do programu
zyskuj¹c tytu³ „Instytucji
Przyjaznej Seniorom”.

DEL

Żeby po niej chodzić z jednego
brzegu Warty na drugi
Na moœcie kolejowym przez Wartê pojawi siê znów k³adka dla pieszych. 

Wielu gorzowian zdążyło już zapomnieć o kładce na moście kolejowym.
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Zachodniej Białorusi, którzy w więk-
szości zamieszkali w Santocku i
Wojcieszycach; wśród repatriantów
byli Józef i Maria Chmurowie, rodzi-
ce Krystyny, urodzonej 27 maja jako
pierwsza gorzowianka.
ww  9.05.
1951 r. – w Gorzowskich Zakładach
Włókien Sztucznych wyprodukowa-
no pierwszą szpulę przędzy nylono-
wej; umieszczono ją w szkatułce,
którą dyrektor Henryk Ejchart za-
wiózł samolotem do Warszawy wraz
meldunkiem załogi o gotowości fab-
ryki.
ww  12.05.
1914 r. ur. się dr Edward Stapf, chi-
rurg i działacz społeczny, b. dyrektor
szpitala miejskiego w Gorzowie
(1953-1958), ordynator oddziału chi-
rurgicznego, autor pionierskiej  ope-
racji na otwartym sercu, przewod-
niczący komitetu budowy  pomnika
Adama Mickiewicza, zm. w 1960 r.
ww  14.05.
1945 r. – w Gorzowie powstał Kole-
jarski Klub Sportowy, później znany
jako „Kolejarz”, następnie KKS
„Warta”, istniał do 1992 r.
1975 r. zm. Leon Maciejewski (60
l.), pionier miasta, członek pierw-
szej grupy inowrocławskiej, założy-
ciel pierwszego w mieście kiosku z
gazetami i papierosami, współorga-
nizator spółdzielni „Sizel”.  
ww  15.05.
1993 r. – statek „Joanna” wypłynął
w pierwszy rejs do Santoka, dając
początek współczesnej flocie rzecz-
nej miasta. 
1997 r. – o godz. 11.00 zakończyła
się 14-godzinna burza nad Gorzo-
wem, w czasie której na miasto spa-
dło 70 litrów wody na 1 m kw.; tego
dnia Gorzów gościł prezydenta Ale-
ksandra Kwaśniewskiego.
ww  16.05.
1995 r. – ks. bp Adam Dyczkowski
poświęcił hospicjum im. św. Kami-
la. 
2007 – Rada Miejska nadał tytuły
honorowego obywatela Gorzowa
Ryszardowi Kaczorowskiemu, b.
prezydentowi RP na Wychodźstwie
oraz ks. Witoldowi Andrzejewskie-
mu i  Edwardowi Dębickiemu.
ww  17.05.
1945 r. – uruchomiono pociąg towa-
rowy do przewożenia ludności cywil-
nej,  był to pierwszy pociąg cywilny
w Gorzowie.
1993 r. – Gorzów uzyskał w pełni
zautomatyzowaną łączność telefo-
niczną z krajem i całym światem
2001 r. – rozpoczęła się akcja
oprysków przeciw meszkom i ko-
marom; pierwsze tego typu przed-
sięwzięcie w historii miasta,
wzbudziło zainteresowanie w ca-
łym kraju
ww  18.05.
1994 r. – 18 biegaczy z gorzow-
skiego klubu im. Malinowskie-
go dobiegło na Monte Cassino
w rocznice zdobycia; start do
biegu nastąpił 22.04. w Gorzo-
wie.
2007 r. – uruchomiona została
fontanna w Parku Górczyńskim.
2011 r. – otwarte zostało Cen-
trum Edukacji Artystycznej –
Filharmonia Gorzowa.
1999 r. zm. Tadeusz Kudelski (45
l.),  gorzowski himalaista;  zginął
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W³aœnie wróci³a z Irlandii.
Przyci¹ga j¹ Birma, ale rów-
nie mocno nieznane lub za-
pomniane zak¹tki Polski. Na
co dzieñ ¿yje bez telewizora i
radia, a z internetu korzysta,
kiedy rzeczywiœcie musi.
Malwina Aurelia Atras ma 29
lat i ca³kiem sporo osi¹gniêæ
na koncie.

Szczup³a niewysoka dziew-
czyna o ujmuj¹cym uœmie-
chu - tak najproœciej przed-
stawiæ Malwinê Aureliê At-
ras. - Znajomi mówi¹ do
mnie ró¿nie, Malwa, Malwi,
Mal... Niektórzy myœl¹, ¿e
Aurelia to mojej faktyczne
imiê i tak siê do mnie zwra-
caj¹ - mówi. Niezwyk³e imio-
na zawdziêcza bratu i kalen-
darzowi. - Mia³am byæ
ch³opcem. Rodzina ju¿ na-
wet wybra³a imiê. Mia³am
byæ Maciusiem. A tu pech,
urodzi³a siê dziewczynka.
Rodzina ca³a skonsternowa-
na, no jak tu mówiæ. Przez
jakiœ czas tytu³owali mnie
Dzidzi¹, a¿ wreszcie starszy
brat zapyta³, czy nie mo¿e
byæ po prostu Malwink¹, jak
jego kole¿anka. Tak zos-
ta³am Malwin¹. Aureliê sobie
sama przynios³am, bo tak w
kalendarzu stoi - œmieje siê
w³aœcicielka oryginalnego
zestawu imion.

W Gorzowie mieszka od
kilku lat. - Jestem ze Œwiebo-
dzina. Tam koñczy³am ogól-
niak i stamt¹d trafi³am na
studia do Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej
na polonistykê i komunikacjê
medialn¹. Potem na chwilkê
wróci³am do Œwiebodzina.
Zrobi³am magisterkê w Zielo-
nej Górze i wróci³am do Go-
rzowa. Jakoœ mi tu dobrze -
mówi.

Malwina Aurelia Atras jest
zdobywaj¹c¹ popularnoœæ
fotografk¹. - Aparat w³aœci-
wie towarzyszy³ mi od za-
wsze. Kiedy jeszcze w szko-
le jeŸdzi³am na wycieczki, to
rodzice dawali mi aparat do
rêki, kliszê na 36 klatek i ju¿.

Wraca³am, a mama tylko
rêce za³amywa³a, ¿e same
budynki s¹ na zdjêciach, a
mnie nie - mówi ze œmie-
chem. Ale tak na powa¿nie
zaczê³a siê interesowaæ foto-
grafi¹, kiedy jej ojciec,
w³aœciciel agencji reklamo-
wej kupi³ sobie pierwsz¹ cyf-
rówkê. - To by³a taka cyfrów-
ka, ¿e mo¿na by³o zrobiæ 23
zdjêcia, trzeba by³o wróciæ
do domu, zrzuciæ fotki do
komputera i znów mo¿na
by³o ruszaæ po kolejne 23
zdjêcia - mówi. I tak siê z oj-
cem dzieli³a tym aparatem.
A¿ przyszed³ czas na swój
w³asny i to ju¿ nie by³o byle
co, a Canon 40D. Teraz ma
coœ jeszcze nowszego, bo
Canona 5D. - Fotografujê
wszystko - mówi. Ale rzeczy-
wiœcie znana jest ze znako-

mitych sesji œlubnych, robi
ciekawe portrety. Ma na
swoim konie kilkanaœcie
ró¿nych wystaw fotograficz-
nych. - Na razie to jest mój
etap w ¿yciu. Nie przypusz-
cza³am, ¿e zostanê fotogra-
fem, mia³am byæ psycholo-
giem, ale wysz³o tak, ¿e jes-
tem fotografem - opowiada.

O tym, ¿e Malwina potrafi
gotowaæ i to jak, wiedz¹ jej
znajomi od zawsze. Od po-
nad dwóch lat tak¿e i ci, któ-
rzy ogl¹daj¹ bardzo popular-
ny program Ugotowani. Ale
zaskoczeniem dla wielu by³o
to, ¿e jest wegetariank¹ i co
wiêcej, tak¹, która tych Ugo-
towanych wygra³a.

- Ca³e ¿ycie by³am niejad-
kiem. Mama zawsze goto-
wa³a obiady dla reszty rodzi-
ny i dla mnie. Z miêsa to ja

jad³am co najwy¿ej chu-
dziutk¹ szyneczkê czy filet z
kurczaka, ale nie za czêsto.
Ja nigdy w ¿yciu nie zjad³am
pasztetu - mówi. 

D³ugo zreszt¹ nie wie-
dzia³a, ¿e mo¿na jeœæ ina-
czej i ¿yæ. Sztuki wege nau-
czy³ j¹ kolega poznany pod-
czas warsztatów teatralnych.
Pokaza³, co i jak oraz z czym
³¹czyæ. Potem posz³o ju¿ bez
problemów. Stworzy³a swoj¹
w³asn¹ kuchniê i dziœ zadzi-
wia znajomych.

No i przez przypadek zna-
laz³a siê w jedynej gorzow-
skiej ekipie, jaka wziê³a
udzia³ w programie telewizji
TVN. - Zna³am kogoœ z eki-
py. Jak szykowali program,
to do mnie zadzwonili. Zasa-
da jest taka, ¿e zanim kogoœ
do tego programu wezm¹, to
testuj¹, czy cz³owiek siê na-
daje. Przyjechali do mnie do
Gorzowa, gadaliœmy o
ró¿nych rzeczach i ja w tym
czasie mia³am im coœ ugoto-
waæ. Ta dobrze nam siê ga-
da³o, ¿e zapomnia³am o go-
towaniu, ale w programie siê
znalaz³am - ¿artuje Malwina.

No i opowiada, ¿e cykl pro-
dukcyjny, to ca³e wielkie
przedsiêwziêcie. Ekipa kil-
kunastu osób produkuj¹cych
program na tydzieñ zmienia
¿ycie uczestników progra-
mu. - Przemeblowali mi
mieszkanie, ustawili ten
swój sprzêt i krêcili. W moim
dniu mia³am cztery godziny
na przyrz¹dzenie jedzenia.
Nawet nie mia³am za bardzo
czasu, ¿eby siê zdenerwo-
waæ - opowiada. 

Wygra³a program na
spó³kê z koleg¹. Nagrodê -
2,5 tys. z³, co tajemnic¹
¿adn¹ nie jest, bo g³ówna
nagroda to 5 tys. z³, prze-
znaczy³a na podró¿. - Poje-
cha³am na Santorini…. -
wspomina.

- Wiesz, kiedy siê wraca z
podró¿y, zw³aszcza tej odro-
binê dalszej, to cz³owiekowi
zupe³nie zmienia siê po-

strzeganie œwiata. Podró¿
otwiera i zaciekawia - mówi.

Na turystycznej mapie
œwiata ma ju¿ rejs po Adria-
tyku i to rejs zim¹. Poza tym
by³a w Rumunii, Toskanii,
Santorini, Francji, S³owenii,
Rodos, w Norwegii. W³aœnie
wróci³a z Irlandii. Jednak
najciekawsz¹ podró¿ jak do
tej pory odby³a po Indiach.
Przez ca³y miesi¹c w towa-
rzystwie trójki poznanych na
forach internetowych ludzi
objecha³a pó³nocn¹ czêœæ
subkontynetu indyjskiego.
Zaczê³a w Mumbaju, by³a w
Tad¿ Mahal, widzia³a
bia³ego szczura w s³ynnej
œwi¹tyni Szczurów, odwie-
dzi³a Varanasi czyli œwiête
miasto Benares, ale te¿ po-
leniuchowa³a chwilkê na
Goa, ¿eby w koñcu przez
Delhi wróciæ do Polski. - Nie
staæ mnie, aby p³aciæ jakieœ
wielkie pieni¹dze biurom tu-
rystycznym, wiêc sama so-
bie organizujê podró¿e.
Je¿d¿ê tym, czym je¿d¿¹ tu-
bylcy, jem to, co jedz¹ ci lu-
dzie. Staram siê poznaæ kraj
w³aœnie w taki sposób.
Zreszt¹ ja mam takie tury-
styczne ADHD, muszê zo-
baczyæ wszystko i jak najwi-
êcej. No jestem upiornym
kompanem - mówi.

I wspomina, jak w Tad¿
Mahal z kole¿ankami z pod-
ró¿y ubra³y siê w sari - trady-
cyjne szaty indyjskich ko-
biet. - No i natychmiast
sta³yœmy siê lokaln¹ at-
rakcj¹. Ka¿dy z nami chcia³
sobie zrobiæ zdjêcie. Kwad-
rans da siê wytrzymaæ, ale
ju¿ d³u¿ej to nie… - œmieje
siê na wspomnienie. Z pod-
ró¿y przytarga³a sobie misy
tybetañskie i teraz na nich
gra albo prowadzi relaksa-
cyjne masa¿e. - Wiesz, ja
ci¹gle coœ nowego odkry-
wam, coœ do mnie przycho-
dzi…. No i dobrze, bo ina-
czej by³oby nudno - mówi
Malwina Aurelia Atras.

RENATA OCHWAT

Całe moje życie to szczęśliwy
zbieg okoliczności
Malwina Aurelia Atras jest zyskuj¹c¹ uznanie fotografk¹, przemierza œwiat, wygra³a popularny program Ugotowani. 
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W Tadż Mahal z koleżankami z podróży ubrały się w sari.
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schodząc ze szczytu Mount Eve-
rest
ww  19.05.
1941 r. ur. się Janusz Słowik, dzia-
łacz kultury, b. kierownik i naczelnik
Wydziału Kultury UM w Gorzowie
(1971-1977, (1983-1995), b. za-
stępca dyrektora teatru (1977-1878),
współtwórca i inicjator wielu przed-
sięwzięć kulturalnych w mieście,
zm. w 1995 r. 
ww  20.05.
1910 r. ur. się Józef Malinowski, ze-
garmistrz, pionier miasta, zajmował
się m.in. konserwacją zegara z
wieży katedralnej, zm. w 1986 r.
1949 r. ur. się Kazimierz Furman,
poeta, zm. w 2009 r.
ww  21.05.
2005 r. – zabytkowy lodołamacz
„Kuna” wypłynął w pierwszy po re-
moncie rejs do Santoka.
ww  22.05.
1882 r. ur. się Helena Andruszkie-
wicz, najstarsza gorzowianka, która
żyła 111 lat, urodziła 4 córki, docze-
kała się 11 wnuków i 17 prawnu-
ków, zm. w 1993 r.
ww  23.05.
1997 r. – przy ul. Jagiellończyka
otwarto nowoczesny urząd poczto-
wy.
2003 r.  – oddano do użytku nową
ul. Kasprzaka, od ronda do granic
miasta. 
1831 r. ur. się Klaudiusz  Maurycy
Jerzy Alkiewicz, syn dzierżawcy No-
wej Wsi k. Bledzewa, szlachcic pol-
ski pochodzenia tatarskiego i oficer
pruski, działacz w parafii katolickiej
w Gorzowie, zm. w 1908 r. i został
pochowany na cmentarzu świętok-
rzyskim, którego był jednym  z fun-
datorów. 
ww  26.05.
1979 r. – Jan Świderski, grając rolę
Cześnika w „Zemście”, rozpoczął
występy gościnne w gorzowskim
teatrze. 
ww  27.05.
1990 r. – odbyły się pierwsze wybo-
ry do Rady Miasta.
1990 r. – gorzowski żużlowiec Jerzy
Rembas pożegnał się z torem. 
ww  28.05.
1922 r. zm. Karl Teike (58 l.), niem.
muzyk i kompozytor, ostatnio woźny
powiatowy przy  landsberskiej lan-
draturze,  autor marszów, m.in. po-
pularnego w świecie marsza „Alte
Kameraden”.
ww  30.05.
1969  r. – oddano do użytku bar ka-
wowy „Ekspres” przy ul. Sikorskiego
116, róg Pocztowej, zbudowany w
kształcie rotundy, popularnie zwany
„akwarium”, obecnie „Lukas-Bank”. 
1994 r. – w Gorzowie odbyła się
uroczystość, w czasie której tytuła-
mi „Sprawiedliwych wśród naro-
dów świata” uhonorowani zostali:
Zofia i Piotr Czerniakowscy i ich
córka Lechosława Ostrowska, Mi-
chał Czuba, Danuta Czubek, Anna i
Jan Kowalczykowie, Weronika Ko-
walska i jej córka Maria Wolfram,
Janina i Julian Rostkowscy i ich
córka Michalina Sołowiej.
2008 r. – oficjalnie otwarto tajwańską
fabrykę monitorów TPV Displays.
ww  31.05.
1997 r. – rozpoczęła się piąta, 11-
dniowa oficjalna pielgrzymka Jana
Pawła II do Polski, w trakcie której
odwiedził m.in. Gorzów.                  n

KALENDARIUM
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� 4 Maj 2017 r.trzy pytania do…

- Jakie obra¿enia, zw³aszcza u dzieci, mog¹
spowodowaæ Ÿle zapiête pasy bezpieczeñstwa?

- Ró¿ne, poczynaj¹c od bardzo ciê¿kich obra¿eñ
g³owy, poprzez klatki piersiowej a koñcz¹c na
ciê¿kich uszkodzeniach narz¹dów wewnêtrznych.
Takich jak w¹troba, œledziona, jelita czy nerki.
Mo¿e spowodowaæ rozerwanie przepony, st³ucze-
nia p³uc. Wszystko zale¿y od wieku dziecka, jak i
stopnia nieprawid³owoœci zapiêcia pasów. S¹ to
naczynia po³¹czone. Powiem wprost, bo niestety z
takimi zdarzeniami mam czêsto do czynienia. Źle
za³o¿ony pas w ciê¿kich wypadkach potrafi nawet
rozerwaæ dziecku brzuch. Niestety, ale mamy spo-
ro wypadków drogowych, w których gin¹ dzieci. I
od razu powiem, ¿e wiele z nich mo¿na by³oby ura-
towaæ, gdyby mia³y prawid³owo zapiête pasy.
- Czy rodzice maj¹ wystarczaj¹c¹ wiedzê o

tym, jak nale¿y prawid³owo zapinaæ u dzieci pa-
sy?

- Jedni maj¹, inni nie do koñca. Najczêstszym
b³êdem jest niedopasowanie wysokoœci pasa prze-
biegaj¹cego przez ramiê, klatkê piersiow¹ i brzuch.
Pas musi idealnie przylegaæ do cia³a. Nie mo¿e
uciskaæ twarzy czy szyi. Jak tak siê dzieje, to

ka¿de dziecko automatycznie odsuwa ten pas i
wk³ada go pod ramiê, ¿eby by³o mu wygodniej. A w
takich przypadku dzia³anie pasa nie spe³nia swojej
roli.

- Mo¿e nale¿a³oby zacz¹æ edukowaæ rodziców.
Szpital by³by dobrym miejscem na tego rodzaju
prezentacje?

- Rozmawia³em w tej sprawie z prezesem na-
szej lecznicy Jerzym Ostrouchem i uznaliœmy, ¿e
warto zwróciæ siê do policji z propozycj¹ takich
akcji profilaktycznych. Tu nie chodzi o karanie,
chodzi o zwracanie uwagi rodzicom. Codziennie
wielu z nich odwozi swoje pociechy do przed-
szkoli czy szkó³ i nie jest to najlepsza pora, ¿eby
skupiaæ siê na starannym zapiêciu pasów. Dlate-
go wa¿ne jest, ¿eby nie musieli siê skupiaæ, ale
¿eby to wesz³o ka¿demu w krew i sta³o siê pew-
nym dzia³aniem automatycznym. W tym celu
wa¿ne s¹ ustawienia mechanizmów w samocho-
dach, dziêki czemu dany pas bêdzie dopasowany
pod potrzeby konkretnego dziecka. Policjanci ta-
kie prezentacje prowadz¹, zwracaj¹ na to uwagê
równie¿ w trakcie codziennych kontroli drogo-
wych. Szczególnie wtedy, kiedy odnotowywany
jest wzrost wyjazdów dzieci. Ma to miejsce
g³ównie podczas wakacji, ale i ró¿nego rodzaju
œwi¹t. 

RB

Mamy sporo wypadków drogowych, w których giną dzieci
Trzy pytania do doktora Piotra Gajewskiego, wojewódzkiego konsultanta ds. chirurgii dzieciêcej
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- W ubieg³ym roku w Gorzowie pomoc¹
spo³eczn¹ objêtych by³o 813 rodzin z dzie-
æmi, w tym rodziny biologiczne, z których
dzieci s¹ umieszczone w tzw. pieczy za-
stêpczej. Jak te dane wygl¹daj¹ na tle wcze-
œniejszych statystyk?

- Dla porównania podam, ¿e rok wczeœniej tych
rodzin mieliœmy dok³adnie 1016. Oznacza to wi-
doczny spadek, z czym najwiêksz¹ zas³ugê
maj¹ pracownicy zajmuj¹cy siê pomoc¹ socjaln¹
i œrodowiskow¹. Dominuj¹cymi problemami wy-
stêpuj¹cymi jest ubóstwo, bezrobocie, d³ugotr-
wa³a choroba, niepe³nosprawnoœæ, ale i prze-
moc czy wielodzietnoœæ. W co czwartej rodzinie
notujemy tak¿e problemy opiekuñczo-wycho-
wawcze. Dlatego du¿y nacisk k³adziemy na
pracê z tymi rodzinami, prowadzimy szereg
wszechstronnych dzia³añ. Powo³aliœmy zespó³
ds. uzale¿nieñ, prowadzimy szerokie konsulta-
cje psychologiczne oraz poradnictwo specjalis-
tyczne. Ponad 120 rodzin objêtych siê wspar-
ciem asystenta.
- Pozostañmy przy problemach opiekuñczo-

wychowawczych, gdy¿ dotyczy to jednak 216
rodzin. Co nale¿y rozumieæ pod pojêciem
bezradnoœci?

- Najkrócej mówi¹c s¹ to zaniedbania ze strony
rodziców widoczne w ró¿nych obszarach. Po-
cz¹wszy od zaniedbañ edukacyjnych, a koñcz¹c
na emocjonalnych. Mo¿e wydawaæ siê to niektó-
rym zaskakuj¹ce, ale s¹ rodzice kompletnie nie
radz¹cy sobie z wychowywaniem dzieci. Dlate-

go od pewnego czasu zaczêliœmy prowadziæ dla
nich szko³ê, w której poprzez prowadzone
warsztaty uczymy ich podstawowych
obowi¹zków. Uczymy jak nale¿y gospodarowaæ
domowych bud¿etem, bo w wielu przypadkach
jest on skromny i trzeba wiedzieæ, jak go zapla-
nowaæ, ¿eby efektywnie potem wydawaæ pie-
ni¹dze. I od razu powiem, ¿e bezradnoœæ dotyka
rodziców w ró¿nym wieku. Bywaj¹ sytuacje, ¿e
czêœæ rodziców po takich warsztatach zaczyna
sobie nieŸle radziæ, ale s¹ tak¿e tacy, którzy po
czasie ponownie wracaj¹ pod nasz¹ opiekê. 
- Czy przewiduje pani, ¿e tendencja spadko-

wa utrzyma siê równie¿ w tym roku?
- ¯yczy³abym sobie, ¿eby tak by³o, ale na to nie

ma co zwracaæ szczególnej uwagi. ¯ycie codzien-
nie przynosi ró¿ne niespodzianki i nie mo¿emy
skupiaæ siê tylko na suchych liczbach. Walczyæ
trzeba o ka¿d¹ rodzinê, poniewa¿ najwa¿niejsze
jest, ¿eby dzieci pozostawa³y przy rodzicach biolo-
gicznych. Stykamy siê jednak z mnóstwem proble-
mów. Choæby z uzale¿nieniami, z którymi walka
jest bardzo trudna, szczególnie z alkoholizmem.
Pamiêtajmy te¿, ¿e jedne rodziny odchodz¹, to w
ich miejsce pojawiaj¹ siê nastêpne.

RB

Bezradność dotyka rodziców w różnym wieku
Trzy pytania do Beaty Kulczyckiej, p.o. dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie

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

- Prowadzi pani specyficzn¹ ksiêgarniê.
Czym ona siê ró¿ni od innych w mieœcie?

- Specyfika polega na tym przede wszystkim,
¿e my nie mamy nowoœci. Choæ czasami zdarza
siê nam, ¿e mamy jakieœ rodzynki, które mo¿na
znaleŸæ w Empiku czy innych ksiêgarniach sie-
ciowych. Bo g³ównie mamy koñcówki serii wy-
dawniczych. No i specyfik¹, która przyci¹ga s¹
ceny. U nas niskie. A mamy w ofercie ksi¹¿ki na-
prawdê dobrych wydawnictw, bo Feniks, ale i Ar-
kady. 
- Czy zatem mo¿na powiedzieæ, ¿e gorzowia-

nie czytaj¹ ksi¹¿ki?
- Z moich obserwacji wynika, ¿e czytaj¹. A ze

wzglêdu na niskie ceny, bardzo wiele osób

znów zaczê³o czytaæ i kupowaæ ksi¹¿ki, bo zwy-
czajnie je na staæ. Proszê pamiêtaæ, ¿e prze-
ciêtna cena ksi¹¿ki dziœ to 40 z³. U nas kupi¹ j¹
znacznie taniej. Od czasu do czasu robimy pro-
mocje, wiêc naprawdê mo¿na znaleŸæ coœ bar-
dzo atrakcyjnego w dobrej cenie, bardzo dobrej
cenie.
- A co gorzowianie czytaj¹ i kupuj¹?
- Wszystko. Klasykê, krymina³y, albumy, ksi¹¿ki

dla dzieci. Jedynym gatunkiem, który siê nie cie-
szy u nas powodzeniem, to fantastyka i science-
fiction. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak
w³aœnie jest. Natomiast wszystko inne jest dla
naszych bywalców bardzo atrakcyjne. 

RENATA OCHWAT
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Gorzowianie kupują i czytają, ale chcą taniej książki
Trzy pytania do Edyty Prochery, kierowniczki Taniej Ksiêgarni przy ul. Sikorskiego
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- Jako szef rodzinnej fir-
my, zajmuj¹cej siê obro-
tem nieruchomoœciami,
wiód³ pan spokojniejsze
¿ycie ni¿ teraz, jako wice-
prezydent miasta?

- Tych dwóch zagadnieñ
nie ma co porównywaæ. To
s¹ inne œwiaty.
- To warto by³o przyjmo-

waæ now¹ propozycjê pra-
cy?  

- Niewielu mo¿e uwierzy,
ale ja od dawna ¿yjê sprawa-
mi miasta. Na jawie i we
œnie. Kiedy by³em radnym
stara³em siê przejawiaæ ma-
ksymaln¹ aktywnoœæ.
Czêsto sk³ada³em ró¿ne pro-
pozycje, maj¹ce zdynamizo-
waæ rozwój miasta. Niewiele
wtedy uda³o siê tych spraw
za³atwiæ. Skoro teraz prezy-
dent Jacek Wójcicki umo¿li-
wi³ mi realizacjê pomys³ów,
grzechem by³oby wycofaæ
siê bez racjonalnych argu-
mentów. Jest jeszcze jedna
sprawa. Pamiêtam czasy,
kiedy Gorzów by³ w dawnym
województwie zielonogór-
skim. By³em wtedy dziec-
kiem, ale ju¿  zauwa¿a³em,
¿e w rywalizacji z Zielon¹
Gór¹ nasze miasto sta³o na
przegranej pozycji.
- St¹d  wziê³a siê póŸnie-

jsza pañska niechêæ do
Zielonej Góry?

- Ja nic do Zielonej Góry
czy zielonogórzan nie mam.
Zawsze chodzi³o mi tylko o
to, ¿eby wszelka dzia³alnoœæ
zmierza³a do
zrównowa¿onego rozwoju
obu najwiêkszych miast re-
gionu. Kiedy w 1999 roku
powstawa³o województwo lu-
buskie mia³em spore obawy,
czy Gorzów bêdzie traktowa-
ny po partnersku. Dlatego,
najpierw jako spo³ecznik,
wszed³em do lokalnej polity-
ki. Kolejne lata pokaza³y, nie-
stety, ¿e mia³em racjê. 
- Dlatego uzna³ pan, ¿e

warto przyjœæ do magistra-
tu i zacz¹æ…

- …przekonywaæ zielono-
górskie œrodowisko, ¿e tylko
na uczciwej wspó³pracy
wszyscy mog¹ skorzystaæ.
Powodów, dla których zgo-
dzi³em siê zostaæ zastêpc¹
prezydenta jest oczywiœcie
wiêcej. Mam ju¿ uporz¹dko-
wane ¿ycie rodzinne. Jestem
szczêœliwym mê¿em i ojcem.
Mam uporz¹dkowane spra-
wy zawodowe. To w du¿ej
mierze pozwoli³o mi na pod-
jêcie wyzwania, choæ przy-
znajê, ¿e w chwilach krytycz-
nych te¿ zastanawiam siê
,,po co mi to wszystko
by³o?’’. Zaraz odpowiadam
sobie: ,,ch³opie, mo¿e to jest
ten jedyny raz w ¿yciu, kiedy

ktoœ da³ ci szansê zrobienia
czegoœ fajnego dla du¿ej
grupy ludzi’’. Przyznajê, ¿e
s¹ dni, kiedy jestem skrajnie
zmêczony, ale jestem prze-
konany, ¿e za kilka lat gorzo-
wianie naprawdê doceni¹ to,
co teraz robimy w magistra-
cie.
- Spodziewa³ siê pan, ¿e

tak szybko znajdzie siê
pod obstrza³em z ró¿nych
stron?

- Decyduj¹c siê na objêcie
tak wa¿nego samorz¹dowe-
go stanowiska i wiedz¹c jaki
obszar dzia³ania bêdzie mi
podlega³, by³em, jestem i
bêdê przygotowany na kry-
tykê. Zw³aszcza ze strony
polityków. Naj³atwiej jest to
czyniæ w chwili prowadzenia
du¿ych inwestycji drogo-
wych. Prosi³bym tylko o jej
konstruktywny charakter. W
strukturach miejskich odpo-
wiadam za piêæ pionów or-
ganizacyjnych, nadzorujê
pracê praktycznie we
wszystkich miejskich
spó³kach. W sumie odpowia-
dam za pracê oko³o 720 pra-
cowników. Kiedy zaczy-
na³em ich poznawaæ szybko
zorientowa³em siê, ¿e wielu
z nich to osoby o bardzo wy-
sokich kwalifikacjach. Trzeba
jedynie wyzwoliæ u nich
pok³ady dodatkowej energii i
doceniæ, gdzie to mo¿liwe, fi-
nansowo oraz w drodze we-
wnêtrznego awansu. Jestem
zwolennikiem szukania fa-
chowców na zewn¹trz tylko
w ostatecznoœci.
- Zgoda, ale nie zaprze-

czy pan, ¿e skoro flagowa
inwestycja ostatnich mie-
siêcy, czyli remont Walcza-
ka i Warszawskiej œlimaczy
siê, to czêœæ winy znajduje
siê po stronie inwestora, w
imieniu którego pan pro-
wadzi nadzór? 

- Niekoniecznie. Proszê pa-
miêtaæ, w jakich okoliczno-
œciach powstawa³a umowa z
wykonawc¹. By³ to jeszcze
czas obowi¹zywania
u³omnej ustawy o zamówie-
niach publicznych, gdzie w
procedurach przetargowych
de facto jedynym kryterium
wyboru wykonawcy by³a naj-
ni¿sza cena. Wspominam o
tym choæby dlatego, ¿e kie-
rowanie wobec mnie zarzu-
tów w tej sprawie szczegól-
nie przez radnego i prawni-
ka, pana Jerzego
Wierchowicza s¹ o tyle nie-
sprawiedliwe, ¿e gdy by³ on
pos³em przez dwie kadencje,
to w ¿adnym czasie nie
podj¹³ skutecznych starañ,
aby spowodowaæ zmianê
u³omnych przepisów tej usta-
wy. Dopiero niedawno zos-

ta³y one zmienione przez
obecny parlament, ale pod-
pisuj¹c umowê z firm¹ Tau-
mer musieliœmy dokonaæ jej
wyboru jeszcze na podsta-
wie starych zapisów.
Zreszt¹, kiedy by³em radnym
wydawa³o mi siê, ¿e wszyst-
ko lub prawie wszystko
wiem. Dzisiaj mogê to otwar-
cie powiedzieæ, ¿e wiedza u
najbardziej nawet aktywnych
radnych, w porównaniu do
tego czym dysponuj¹ prezy-
denci i dyrektorzy poszcze-
gólnych wydzia³ów jest nie-
wielka.
- Jakie ma pan wiêc kom-

petencje, ¿eby zajmowaæ
siê nadzorem tak du¿ych
inwestycji, które s¹ reali-
zowane w mieœcie?

- Oczywiœcie, nie chcê sie-
bie oceniaæ, od tego jest pre-
zydent i opinia publiczna.
Niemniej w tym pytaniu jest
zapewne kolejne odniesienie
do kontestowania moich
kompetencji  przez radnego
Wierchowicza. Powiem tak:
moi poprzednicy na stano-
wisku zastêpcy prezydenta
ds. gospodarki mieli bazowe
wykszta³cenie  prawnicze i
historyczne. Ja  jestem z wy-
kszta³cenia in¿ynierem, a
przez blisko 20 lat praco-
wa³em jako specjalista i do-
radca rynku  nieruchomoœci.
W swojej poprzedniej pracy
wielokrotnie uczestniczy³em
w inwestycjach budowla-
nych, odtwarza³em doku-
mentacje. Wczeœniej za-
rz¹dza³em firm¹ zatrud-
niaj¹c¹ ponad 200 osób,
prowadz¹c¹ tak¿e inwesty-
cje. Mam równie¿ skoñczone
podyplomowe studia ekono-
miczne. Nie czujê siê wiêc
obco w tym obszarze, w któ-
rym teraz dzia³am. Zreszt¹,
w mojej obecnej pracy po-

trzebne s¹ zdolnoœci me-
nad¿erskie i doœwiadczenie. 
- Zgodzi siê pan, ¿e

mieszkañcy jednak maj¹
prawo narzekaæ na tempo
niektórych prac inwesty-
cyjnych?

- Ka¿dy ma prawo wyra¿aæ
swój pogl¹d. Ja wszystkie
opinie przyjmujê z pokor¹.
Jestem teraz urzêdnikiem
pracuj¹cym na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci. Staram siê od-
suwaæ od siebie dzia³ania
polityczne, skupiam siê prze-
de wszystkim na realizowa-
niu stawianych przede mn¹
konkretnych zadañ. Patrzê
na wszystko realnie i wiem,
¿e jako miasto nie jesteœmy
bez winy w przypadku re-
montu omawianych tu ulic,
gdy¿ b³êdem okaza³a siê
zbyt niska stawka kary
umownej przyjêta w treœci
umowy z wykonawc¹ przed
podjêciem przeze mnie pra-
cy w Urzêdzie Miasta. Ale
nie tu tkwi Ÿród³o wszystkich
k³opotów. Problemem jest
podejœcie do inwestycji ze
strony samej firmy. Jest ono
ma³o profesjonalne, co wi-
daæ nawet na obecnym eta-
pie naszych rozmów. Gdyby
np. Taumer od pocz¹tku
wspó³pracy s³ucha³ naszych
rad w odniesieniu do podwy-
konawców, to zapewne dzi-
siaj zapomnielibyœmy o re-
moncie Walczaka i War-
szawskiej. 
- Jaki jest obecnie termin

zakoñczenia prac moderni-
zacyjnych omawianych
ulic, poniewa¿ w przestrze-
ni publicznej mówi siê o
ró¿nych datach?

- Powiem krótko, ¿e w tej
chwili priorytetem jest prze-
jezdnoœæ z ulicy Jagie³³y w
kierunku Warszawskiej, co
odci¹¿y ulicê Teatraln¹. Dla-

tego potrzebne jest szybkie
zakoñczenie budowy ronda i
skoñczenie ulicy Warszaw-
skiej. Póki co, podpisaliœmy
aneks z dat¹ wykonania do 2
maja. Ale, podobnie jak
mieszkañcy, póki nie zo-
baczê, nie uwierzê. Roz-
wa¿am zreszt¹, w przypadku
dalszego opóŸnienia prac,
wykupienie w g³ównych pol-
skich mediach tekstów spon-
sorowanych, w których za-
prezentujemy ,,profesjona-
lizm’’ krakowskiego
przedsiêbiorstwa. W przy-
padku ulicy Walczaka za-
pewne zostanie ona oddana
nieco póŸniej, dopiero w
czerwcu.
- Czy w zwi¹zku z remon-

tem estakady most Staro-
miejski bêdzie zamykany?

- Czêœciowe wy³¹czenia z
ruchu s¹ nieuniknione, cho-
æby na czas remontu metalo-
wej konstrukcji  znajduj¹ce-
go siê nad wjazdem na
most. Wy³¹czymy wtedy z
ruchu na oko³o cztery mie-
si¹ce po jednym pasie z
ka¿dej strony. Podczas trwa-
nia remontu estakady ulica
Spichrzowa bêdzie te¿  tylko
czêœciowo przejezdna.
- Sk¹d wziê³o siê

gwa³towne przyœpieszenie
prac przygotowawczych
pod czêœæ inwestycji, któ-
re mia³y byæ realizowane w
póŸniejszym czasie?

- Wynika to z tego, ¿e rz¹d
zachêca beneficjentów do
szybszego wykorzystywania
œrodków zewnêtrznych. O
tym g³oœno siê nie mówi, ale
istnieje groŸba zmniejszenia
bud¿etu unijnego z powodu
wyjœcia Wielkiej Brytanii ze
Wspólnoty. Szybsze tempo
wymusza realizacjê wielu in-
westycji jednoczeœnie. Ma³o
tego, kto pierwszy za to siê
bierze ma wiêksze szanse
na lepszy wybór wykonaw-
ców. Oczywiœcie, mo¿na za-
mkn¹æ siê w gabinecie, za-
cz¹æ przymykaæ oczy na no-
we konkursy i spokojnie
skupiæ siê na zrealizowaniu
kilku du¿ych inwestycji. Tyle,
¿e za kilka czy kilkanaœcie
lat bêdziemy ¿a³owaæ, ¿e nie
zrobiliœmy jeszcze tego czy
tamtego, a szanse ku temu
by³y. Dlatego dzisiaj m.in. w
wydzia³ach inwestycji, strate-
gii miasta, zintegrowanych
inwestycji terytorialnych,
trwa gigantyczna praca nad
przygotowaniem dokumenta-
cji do sk³adania wniosków na
liczne konkursy daj¹ce
mo¿liwoœæ pozyskania œrod-
ków unijnych. Pracownicy
czêsto pracuj¹ po godzi-
nach, aby zd¹¿yæ. Czêsto w
kilka tygodni wykonuj¹ pracê

wymagaj¹c¹ normalnie kil-
k u m i e s i ê c z n e g o
zaanga¿owania.
- Czy ju¿ uda³o siê zdo-

byæ znacz¹ce œrodki, któ-
rych jeszcze kilka miesi-
êcy temu nikt w magistra-
cie siê nie spodziewa³?

- Oczywiœcie, najwiêkszym
sukcesem by³o pozyskanie
prawie 50 milionów z³otych
na modernizacjê infrastruk-
tury drogowej we wschodniej
czêœci miasta. Szkoda, ¿e
niektórzy radni nie chc¹ za-
uwa¿yæ lub zrozumieæ, w ja-
kim obecnie znajdujemy siê
czasie, je¿eli chodzi o zdo-
bywanie œrodków unijnych.
Pieni¹dze same z nieba nie
spadaj¹. Najpierw trzeba
przygotowaæ profesjonalnie
wniosek z za³¹cznikami, po-
tem aplikowaæ o œrodki, je-
Ÿdziæ do Warszawy i lobbo-
waæ. W sprawie drogi krajo-
wej nr 22 jeŸdzi³em do
ministerstwa razem z woje-
wod¹ W³adys³awem Dajcza-
kiem. Przeprowadziliœmy kil-
ka rozmów, przekonywali-
œmy, jak wa¿na jest to dla
Gorzowa inwestycja. Tylko
cztery miasta w Polsce
otrzyma³y takie dofinanso-
wanie. Oczywiœcie, bardzo
wa¿ne by³o tak¿e polityczne
wsparcie ze strony choæby
minister El¿biety Rafalskiej.
- Co zrobiæ, ¿eby przy

okazji kolejnych du¿ych in-
westycji nie powtórzy³a siê
sytuacja, której jesteœmy
teraz œwiadkami? 

- Takie ryzyko jest niestety
zawsze, ale nale¿y je mini-
malizowaæ. Ju¿ to robimy,
gdy¿ znacznie zwiêkszyli-
œmy wysokoœæ kar umow-
nych. Bêdziemy te¿ w proce-
durze przetargowej, zmniej-
szali rolê ceny przy wyborze
wykonawcy. Wreszcie
mo¿emy to robiæ.
- A co ze zbrojeniem tere-

nów inwestycyjnych?
- Niestety, zasz³oœci w tej

sferze funkcjonowania mias-
ta siêgaj¹ przynamniej kilku
lat. Problemem s¹ te¿
przed³u¿aj¹ce siê prace pla-
nistyczne, a jest to kluczowe
dla zbrojenia terenów pod
dzia³ania nakierowane na po-
zyskanie inwestorów komer-
cyjnych. W naszym interesie
jest spe³nienie wszystkich wy-
magañ inwestorów, chc¹cych
rozwijaæ dzia³alnoœæ w Gorzo-
wie. W planie mamy rozwój
terenów w kierunku Mironic
oraz we wschodniej czêœci
miasta, wzd³u¿ wspomnianej
drogi krajowej 22. Oczywiœcie
terenów mamy wiêcej i  bêd¹
one przygotowywane pod
konkretne inwestycje.

- Dziêkujê za rozmowê.

Za kilka lat gorzowianie docenią
to, co teraz robimy
Z Arturem Radziñskim, zastêpc¹ prezydenta Gorzowa ds. gospodarki, rozmawia Robert Borowy

Wiceprezydent A. Radziński : Szybsze tempo wymusza reali-
zację wielu inwestycji jednocześnie.
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r  e  k  l  a  m  a

W Polsce diagnozuje siê
ok. 3 tysiêcy nowych zacho-
rowañ rocznie. Choroba w
pocz¹tkowej fazie nie daje
¿adnych objawów, albo obja-
wy s¹ tak ma³o charaktery-
styczne, ¿e postawienie
w³aœciwej diagnozy mo¿e
zaj¹æ trochê czasu. Dlatego
do 75% przypadków rozpoz-
nañ stawianych jest dopiero,
gdy nowotwór jest w III lub IV
stadium rozwoju (przerzuty
obecne s¹ w obrêbie jamy
brzusznej lub odleg³e). Cho-
robê d³ugotrwale mo¿na kon-
trolowaæ u co trzeciej pa-
cjentki. Aby osi¹gn¹æ ten cel
lekarze ginekolodzy i onkolo-
dzy z gorzowskiego szpitala
szukali rozwi¹zañ podczas
spotkania naukowego pt.
„Leczenie zaawansowanego
raka jajnika bewacyzuma-
bem w Polsce”, które odby³o
siê na pocz¹tku kwietnia w
sali konferencyjnej Wielospe-
cjalistycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Jednym z prelegentów by³
prof. Rados³aw M¹dry z Od-
dzia³u Ginekologii Onkolo-
gicznej Kliniki Onkologii Uni-
wersytetu Medycznego w
Poznaniu. 

Rak jajnika powstaje w wy-
niku nieprawid³owych po-
dzia³ów komórek nab³onko-
wych, które mno¿¹ siê w nie-
kontrolowany sposób.
Powstaj¹ce guzy i nacieki
prowadz¹ do upoœledzenia
pracy jajników. Choroba naj-
czêœciej atakuje kobiety po
50. roku ¿ycia, jednak medy-
cyna zna przypadki
wyst¹pienia choroby u
znacznie m³odszych kobiet.
W Polsce umieralnoœæ na ra-
ka jajnika jest wy¿sza o po-
nad 15% ni¿ przeciêtna dla

krajów Unii Europejskiej.
Podstawow¹ metod¹ lecze-
nia tego rodzaju nowotworu
jest zabieg operacyjny, pod-
czas którego lekarze usu-
waj¹ zmienione chorob¹ ko-
mórki. Kobiety w II stadium
zaawansowania choroby
oprócz operacji zwykle
musz¹ przejœæ tak¿e przez
chemioterapiê. W chorobach
bardziej zaawansowanych
czêsto lekarze zmuszeni s¹
do podjêcia dzia³añ bardziej
radykalnych czyli usuniêcia
macicy i tak¿e poddaniu pa-
cjentek leczeniu chemiotera-
pi¹. 

- W Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w Go-
rzowie nowotwory jajnika le-
czy siê m.in. w ramach no-
wych programów lekowych.
To terapia z zastosowaniem
innowacyjnych i bardzo kosz-
townych substancji czyn-
nych. Prof. M¹dry w leczeniu

tej choroby wykorzystuje be-
wacyzumab. U nas do tej
pory by³o to leczenie stoso-
wane sporadycznie. To
wspólne spotkanie gineko-
logów, onkologów oraz gi-
nekologów-onkologów jest
w³aœnie po to, by wymieniæ
siê doœwiadczeniami i ob-
serwacjami w tym zakresie.
Jestem przekonany, ¿e my
razem z ginekologami z go-
rzowskiego szpitala pó-
jdziemy w kierunku optyma-
lizacji leczenia raka jajnika,
w tym o leczenie nowo-
czesnymi lekami biologicz-
nymi jak bewacyzumab -
mówi lek. Adam Ostrowski,
kierownik Oddzia³u Onkolo-
gii Klinicznej gorzowskiego
szpitala. 

Leczenie bewacyzumabem
jest dodatkow¹ form¹ terapii
nowotworów jajnika. Nieste-
ty nie ka¿da pacjentka
mo¿e z niej skorzystaæ. O

wdro¿eniu tej metody lecze-
nia decyduje lekarz po
przeanalizowaniu stopnia
zaawansowania choroby,
lokalizacji zmian w obrêbie
jamy brzusznej i mo¿liwoœci
kontrolowania zdarzaj¹cych
siê powik³añ miejscowych.
Kryteria w³¹czenia do pro-
gramu lekowego z zastoso-
waniem bewacyzumabu do-
stêpnego w naszym szpita-
lu s¹ bardzo precyzyjnie
okreœlone przez Minister-
stwo Zdrowia. 

- Postêp w leczeniu chorób
nowotworowych wymusza
ci¹g³e doskonalenie. Dziêki
takim spotkaniom jak to
szkolenie chcemy zwiêkszyæ
mo¿liwoœæ leczenia raka jaj-
nika bewacyzumabem w go-
rzowskim szpitalu. Jednym z
warunków jest jednak dobrze
przygotowany i zgrany ze-
spól lekarski - dodaje kierow-
nik onkologii.

Lekarze onkolodzy i gine-
kolodzy z Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkie-
go w Gorzowie Wlkp. s¹
otwarci na nowe techniki le-
czenia. U kilku pacjentek z
powodzeniem zastosowali
ju¿ leczenie biologiczne raka
jajnika z zastosowaniem be-
wacyzumabu z dobrym efek-
tem. 

- Moim celem nie jest ucze-
nie lekarzy z Gorzowa stoso-
wania bewacyzumabu w le-
czeniu raka jajnika. Oni
wiedz¹ jak to robiæ. Spotyka-
my siê po to, by komplekso-
wo rozwi¹zywaæ problem, na
którym nam wszystkim bar-
dzo zale¿y. O raku jajnika
mo¿na powiedzieæ du¿o,
szczególnie to, ¿e jest pod-
stêpny i d³ugo rozwija siê nie
daj¹c jasnych sygna³ów. To
zdecydowanie utrudnia pro-
wadzenie terapii, bo zwykle
trafiaj¹ do nas pacjentki w
bardzo zaawansowanym sta-
dium rozwoju nowotworu jaj-
nika. Dlatego musimy zrobiæ
wszystko, by daæ im szansê
na powrót do zdrowia - mówi³
podczas spotkania w Gorzo-
wie prof. Rados³aw M¹dry,
wiceprezes Polskiego Towa-
rzystwa Ginekologii Onkolo-
gicznej. - Faktem jest, ¿e w
Gorzowie leczenie bewacy-
zumabem jest stosowane
sporadycznie, ale byæ mo¿e
wynika to z faktu, ¿e czêœæ
pacjentek wyje¿d¿a leczyæ
siê do innych oœrodków. Tak
wcale byæ nie musi. Te pa-
cjentki mog¹ z powodzeniem
byæ leczone na miejscu. W
Wielkopolsce tê metodê sto-
suje siê u 48% pacjentek, w
Lubuskiem zaledwie u 6%.
Oczywiœcie mo¿na te panie
leczyæ np. w Poznaniu czy

Szczecinie, ale leczenie na
miejscu jest dla nich bardziej
korzystne, nie wydaj¹ pieni-
êdzy na koszto- i
czasoch³onne dojazdy, a
przede wszystkim s¹ blisko
swojego domu, rodziny i naj-
bli¿szych. 

Statystyki pokazuj¹, ¿e le-
czenie bewacyzumabem da-
je bardzo dobre wyniki.
G³ówn¹ korzyœci¹ jest
przed³u¿enie ¿ycia pacjen-
tek. Jest to pierwsza terapia,
która wybranej grupie cho-
rych daje poprawê wyników
leczenia. Onkolodzy na
ca³ym œwiecie obserwuj¹ to
zjawisko od ok. 5 lat. 

W Oddziale Onkologii go-
rzowskiego szpitala od nie-
dawna dostêpna jest równie¿
nowa terapia podtrzymuj¹ca
raka jajnika z zastosowaniem
olaparibu, leku, o którego do-
stêpnoœæ dla pacjentek z ra-
kiem jajnika z olbrzymim za-
anga¿owaniem walczy³a jed-
na ze znanych polskich
piosenkarek. 

Wprowadzanie i doskonale-
nie technik leczenia to jeden
z wymogów jakie stawia siê
szpitalom akredytowanym
przy Ministerstwie Zdrowia
oraz oddzia³om z
najwy¿szym stopniem refe-
rencyjnoœci z uprawnieniami
do szkoleñ specjalizacyj-
nych. Rozwój leczenia onko-
logicznego to jeden z celów
jaki stawia sobie nowe kie-
rownictwo Oddzia³u Po³o¿ni-
czo-Ginekologicznego Wielo-
specjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. W tym zakresie gine-
kologia œciœle wspó³pracuje z
Oddzia³em Onkologii Klinicz-
nej gorzowskiej lecznicy. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Dać im szansę na powrót 
do zdrowia
Rak jajnika jest bardzo niebezpiecznym nowotworem z³oœliwym. 

Główną korzyścią jest przedłużenie życia pacjentek.
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Specjaliœci z zakresu mecha-
niki i budowy maszyn s¹
szczególnie poszukiwani, bo
ich domen¹ jest nadzorowanie
produkcji wszystkich produk-
tów materialnych, niezale¿nie
od dziedziny techniki.
Naszym zadaniem jest

tworzenie podstaw osi¹ga-
nia sukcesów przez absol-
wentów. Do tego dostosowa-
ny jest program kszta³cenia.
Uwzglêdniamy, ¿e nasi
in¿ynierowie bêd¹ aktywni za-
wodowo przez 40 lat. Uczymy
kreatywnoœci. W kszta³ce-
niu preferujemy i wspólnie
ze studentami dobieramy te-
matykê zadañ problemo-
wych. Indywidualizacja za-
dañ, jest metod¹ wskazywa-
nia, ¿e nasi studenci potrafi¹
twórczo rozwi¹zywaæ proble-
my i ceni¹ sobie mo¿liwoœæ
samodzielnego wyboru
przedmiotów, projektów, spe-
cjalnoœci oraz tematyki prac
dyplomowych. Tego nie za-
pewniaj¹ uczelnie zorientowa-
ne na kszta³cenie masowe.  

Wydzia³ Techniczny jest jed-
nym z czterech wydzia³ów
Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a w Gorzowie Wielkopol-
skim. Misj¹ Wydzia³u Tech-
nicznego jest prowadzenie na
wysokim poziomie badañ nau-
kowych i prac rozwojowych w
obszarze nauk technicznych
oraz kszta³cenie studentów
gwarantuj¹ce wysokie umiej-
êtnoœci i konkurencyjnoœæ na
rynku pracy. 

Historia Wydzia³u rozpoczy-
na siê w lutym 2009 roku,
uruchomieniem kszta³cenia
na kierunku studiów informa-
tyka. Dziœ prowadzone jest
kszta³cenie na otwartych w
kolejnych latach kierunkach:
mechanika i budowa ma-
szyn, in¿ynieria bezpiecze-
ñstwa i energetyka. Wymie-
nione wy¿ej kierunki studiów
realizowane s¹ na poziomie
studiów pierwszego stopnia
o profilu praktycznym,
in¿ynierskie, w trybie stacjo-
narnym i niestacjonarnym,
trwaj¹ 3,5 roku.  Absolwenci

uzyskuj¹ tytu³ zawodowy
in¿yniera. 

Mi³¹ wiadomoœæ otrzy-
ma³a Uczelnia w paŸdzierni-
ku 2016 roku.  Minister Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego po
rozpatrzeniu wniosku Akade-
mii im. Jakuba z Parady¿a z
siedzib¹ w Gorzowie Wielko-
polskim oraz po zasiêgniêciu
opinii Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej nada³ Wydzia³owi
Technicznemu Akademii im.
Jakuba z Parady¿a uprawnie-
nia do prowadzenia studiów
drugiego stopnia o profilu
praktycznym na kierunku
mechanika i budowa ma-
szyn. W Wydziale trwa rekru-
tacja przysz³ych studentów
studiów drugiego stopnia na
kierunku mechanika i budowa
maszyn, którzy rozpoczn¹ stu-
dia w semestrze letnim roku
akademickiego 2016/2017.
Studia trwaj¹ trzy semestry a
absolwent uzyskuje tytu³ za-
wodowy magistra. 

Uczelnia jak i Wydzia³ Tech-
niczny w swoich dzia³aniach
podkreœlaj¹ wole kszta³cenia
przysz³ych absolwentów o
du¿ej przydatnoœci dla rynku
pracy, rozwoju spo³eczeñstwa
regionu. Cel taki zrealizowany
jest we wspó³pracy z otocze-
niem Uczelni, z zak³adami pra-
cy, organizacjami i stowarzy-
szeniami. Podpisywane przez
Uczelnie i Partnera porozu-
mienie dotyczy nawi¹zania
wspó³pracy w zakresie rozwo-
ju infrastruktury badawczej i
dydaktycznej. Sygnatariusze

porozumienia deklaruj¹
wspó³pracê w nastêpuj¹cych
obszarach: dydaktyki, nauki i
badañ. Dajemy nowe mo¿li-
woœci poznania studentom, a
zak³adom pracy szanse poka-
zania siebie zapewne swoim
przysz³ym pracownikom. W
ramach dydaktyki porozumie-
nie potwierdza wolê zak³adu
pracy przyjmowania studen-
tów na praktyki zawodowe i
sta¿e jak równie¿ realizacjê
wizyt studyjnych i zajêæ warsz-
tatowych w zak³adzie pracy. 

Bardzo wa¿nym
sk³adnikiem kszta³cenia s¹ wi-
zyty studyjne i zajêcia warsz-
tatowe studentów w zak³adach
pracy. W ich trakcie realizowa-
na jest czêœæ zajêæ danego
przedmiotu. W trakcie zajêæ
wykorzystywane s¹ zasoby
zak³adu pracy, których naj-
czêœciej Uczelnia nie posiada,
np. laboratoria i stanowiska
pracy zwi¹zane z realizacj¹
ró¿nych technik ³¹czenia me-
tali. Nabywanie umiejêtnoœci w
trakcie wizyt studyjnych i zajêæ
warsztatowych jest bezpo-
œrednio zwi¹zane z rozwi¹zy-
waniem zadañ in¿ynierskich w
warunkach funkcjonuj¹cego
zak³adu pracy.

Wydzia³ posiada wysoko wy-
kwalifikowan¹ kadrê naukow¹
i dydaktyczn¹ w zakresie kie-
runków technicznych i
wspó³pracuje z oœrodkami
akademickimi w kraju i za gra-
nic¹. Ponadto Wydzia³ Tech-
niczny dynamicznie rozwija
wspó³pracê z firmami i instytu-

cjami, ukierunkowanymi na
nowoczesne technologie i
ci¹g³y rozwój we wspó³pracy z
nauk¹. Zajêcia prowadzone s¹
przez nauczycieli
posiadaj¹cych doœwiadczenie
zawodowe zdobyte poza
uczelni¹. Udzia³ przedsiêbior-
ców i przedstawicieli gospo-
darki w budowie procesu
kszta³cenia zapewnia jego do-
stosowanie do potrzeb rynku
pracy i pozwala absolwentom
na osi¹ganie sukcesów zawo-
dowych. In¿ynierowie po stu-
diach na Wydziale Technicz-
nym s¹ poszukiwanymi fa-
chowcami w kraju i za granic¹,
zajmuj¹c  odpowiedzialne i
wa¿ne stanowiska w hierarchii
zawodowej.

W procesie kszta³cenia na
Wydziale Technicznym wyko-
rzystywane s¹ zasoby uzyska-
ne z funduszy w ramach
uczestnictwa w projektach Unii
Europejskiej: Wizyjny system
projektowania i nadzorowania
procesów produkcyjnych (fot.
1 - Ramie pomiarowe Faro-
Arm Edg 2,7 m) oraz Labora-
torium Œrodowiskowe (fot. 2 -
System produkcyjny z robo-
tem). Na zdjêciach przyk³ado-
we wyposa¿enie.

Laboratorium Œrodowiskowe
jest jedynym w regionie cen-
trum naukowo-badawczym i
dydaktycznym oferuj¹cym
szeroki zakres badañ i analiz
technicznych. Laboratorium to
nale¿y do najlepszych kom-
pleksowych laboratoriów dy-
daktycznych w skali kraju i jak
nazwa sugeruje bêdzie z cza-
sem laboratorium wykorzysty-
wanym przez œrodowisko firm
otoczenia gospodarczego
Uczelni. Celem dzia³alnoœci la-
boratorium jest bowiem opra-
cowywanie i wdra¿anie inno-
wacyjnych rozwi¹zañ tech-
nicznych, tworzenie warunków
do zwiêkszenia liczby wyna-
lazków i patentów oraz promo-
cji rozwi¹zañ o wysokim po-
ziomie technicznym. Laborato-
rium œrodowiskowe rozszerza
równie¿ mo¿liwoœci ubiegania
siê o œrodki finansowe zorien-
towane na innowacje o wyso-
kiej efektywnoœci.

Posiadane wyposa¿enie la-
boratoriów to przede wszyst-
kim dydaktyka, lecz ich nowo-
czesnoœæ i unikalnoœæ spra-
wia, ¿e jest wykorzystywane
we wspó³pracy z firmami oto-
czenia gospodarczego do
przeprowadzani badañ w
szczególnoœci zwi¹zanych z
in¿ynieri¹ jakoœci. Taka
wspó³praca z firmami to ele-
ment badañ naukowych pra-
cowników Wydzia³u jako prace
rozwojowe prowadzone we
wspó³pracy z firmami.

Istotny dla podnoszenia jako-
œci kszta³cenia jest równie¿
udzia³ studentów w konferen-
cjach naukowych organizowa-
nych przez Wydzia³ Technicz-
ny, wœród których wymieniæ
mo¿na: Bezpieczeñstwo tech-
niczno-informatyczne, Eduka-
cja techniczna dla rynku pracy,
In¿ynieria innowacji, Nowo-
czesne technologie w informa-
tyce, Kierunki zmiany w
bran¿y energetycznej czy Cy-
wilizacyjne wyzwania informa-
tyki.

Podczas studiów na Wydzia-
le Technicznym studenci od-
bywaj¹ trzymiesiêczne prakty-

ki zawodowe, podczas których
weryfikuj¹ swoj¹ wiedzê w
praktyce, sprawdzaj¹ i pod-
nosz¹ swoje kwalifikacje za-
wodowe oraz zapoznaj¹ siê z
perspektywami na rynku pra-
cy. Bardzo czêsto elementem
praktyki jest realizacji czêœci
praktycznej wykonywanej
przez studenta pracy dyplo-
mowej. Mo¿liwa jest równie¿
realizacja praktyk zagranicz-
nych poprzez korzystanie z
programu Erasmus wspie-
raj¹cego sta¿e i praktyki w
uczelniach i firmach zagra-
nicznych.  

Lista typowych stanowisk,
dla in¿ynierów, naszych absol-
wentów,  jest wyj¹tkowo ob-
szerna. Jako przyk³adowe
mo¿na wymieniæ: Mened¿er
produktu, Specjalista ds. przy-
gotowania produkcji, Specja-
lista ds. zarz¹dzania pro-
dukcj¹, Dyrektor ds. produkcji,
Technolog procesów informa-
cyjnych, Specjalista konstruk-
tor, G³ówny konstruktor, Spe-
cjalista ds. jakoœci, Specjalista
ds. rozwoju firmy, G³ówny me-
chanik, Specjalista ds. wyna-
lazków i ochrony patentowej.

Jest okazja, by skorzystaæ z
naszych mo¿liwoœci. Od se-
mestru letniego obecnego ro-
ku akademickiego uruchamia-
my drugi poziom kszta³cenia
na kierunku mechanika i bu-
dowa maszyn ze specjalno-
œciami:

1. in¿ynieria projektowania
maszyn i urz¹dzeñ,

2. urz¹dzenia i procesy tech-
nologiczne w przemyœle,

3. in¿ynieria jakoœci.
Uczymy zagadnieñ wa¿nych

dla XXI wieku. Jesteœmy dum-
ni z sukcesów naszych absol-
wentów. Jesteœmy uczelni¹
otwart¹ na wyzwania przy-
sz³oœci. Zapraszamy do wyko-
rzystania naszej oferty i aktyw-
nego kszta³towania w³asnego
rozwoju.
Prof. dr hab. in¿. WOJCIECH KACALAK

DrWOJCIECH A. SYSŁO
Wydzia³ Techniczny

Akademii im. Jakuba z Parady¿a
W Gorzowie Wielkopolskim

Mechanika i budowa maszyn 
na Wydziale Technicznym AJP
In¿ynierowie tworz¹ podstawy rozwoju, bo dziêki nim powstaj¹ nowe produkty, z których korzystaj¹ wszyscy. 

Ramie pomiarowe FaroArm Edg 2,7 m.
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Druga wojna œwiatowa za-
koñczy³a siê póŸn¹ noc¹ 8
maja 1945 roku aktem kapi-
tulacji hitlerowskich Niemiec
podpisanym przez tzw.
Wielk¹ Trójkê tj. USA, Anglii i
9 maja 1945 r. Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, która obrado-
wa³a na trzech konferen-
cjach: teherañskiej (1943),
ja³tañskiej (II.1945) i po-
czdamskiej (VII-VIII 1945).
Podczas konferencji ja³ta-
ñskiej zapad³a decyzja usta-
nowienia zachodniej granicy
Polski, gdzie Gorzów Wlkp.
si³¹ rzeczy musia³ siê zna-
leŸæ w nowych polskich gra-
nicach. Tegoroczna 72. rocz-
nica zakoñczenia II wojny
œwiatowej przywo³uje szcze-
gólnie bolesne  wspomnienia
dla wielu ¿yj¹cych œwiadków
tamtych wojennych i powo-
jennych dni. Gorzowski
Dzieñ Pioniera w obecnoœci
prezydenta miasta obchodzi-
liœmy z udzia³em tych najbar-
dziej zas³u¿onych, którym
zawdziêczamy pamiêæ o II
wojnie œwiatowej i powojen-
nej odbudowie naszego
miasta.

Pionierzy wspominaj¹, jak
wczesn¹ wiosn¹ 1945 roku
rozpoczê³y siê przesiedlenia
naszych rodaków z polskich
terenów wschodnich na od-
zyskane ziemie chodnie. Na
Ziemiê Lubusk¹, do Gorzo-
wa Wlkp. przyje¿d¿a³o po kil-
ka rodzin w jednym towaro-
wym wagonie, z niewielkim
dobytkiem, jaki mogli zabraæ
ze sob¹. Tu zastali zwa³y
gruzów, spl¹drowane przez
wojska sowieckie i rabusiów
poniemieckie mieszkania w
miastach, a na wsi puste
spi¿arnie i brak wszystkiego
co niezbêdne do ¿ycia. Za-
czynali ¿ycie od nowa. Je-
den z uczestników opowia-
da: „Jako ma³y ch³opiec  za
najlepsz¹ zabawê  mia³em
chodzenie po gruzach i zbie-
ranie ró¿nych rzeczy pozos-
tawionych po niemieckich
¿o³nierzach. Niewypa³y, sto-
sy prochu, trotylu i ró¿nej
amunicji by³o wszêdzie pod
dostatkiem. Do lasu chodziæ
nie by³o wolno dzieciom, bo
niewypa³y, a w szkole mó-
wiono, nawet pod koniec lat
50-tych, ¿e grasuj¹ tam
bandyci. Dzisiaj wiem, ¿e by-
li to ukrywaj¹cy siê w lubu-
skich lasach partyzanci i
¿o³nierze AK, którzy przed
³apankami z lasów œwiêtok-
rzyskich uciekli na zachód z
myœl¹, ¿e tu siê ukryj¹.” Inni
wspominaj¹, ¿e miasta by³y
zrujnowane, fabryki wywie-
zione razem z powracaj¹c¹
rosyjsk¹ armi¹ z  pod Berlina
w drodze do Rosji. Po wodê
trzeba by³o chodziæ  ponad
kilometr, studnie zniszczone,
kanalizacji ¿adnej, pr¹du nie

by³o, sklepy puste, a ludzie
bez pieniêdzy. Wiele rodzin
oczekiwa³o na swych naj-
bli¿szych, którzy nie wrócili z
niewoli, z robót przymuso-
wych czy z obozów zag³ady i
wywózek w g³¹b Rosji. Nie-
które rodziny pozostawa³y
bez ¿adnej nadziei, dzieci
sieroty przejmowa³y funkcjê
swoich nieobecnych rodzi-
ców, ch³opcy na wsi musieli
siê zmierzyæ z obowi¹zkami
swych nieobecnych ojców,
których nie pamiêtali i czêsto
ju¿ nie zobaczyli. Pojawia³y
siê choroby, z których po
prostu siê nie wychodzi³o.
Czêsto dla dzieci, którym
szko³ê przerwa³a wojna, na
naukê by³o ju¿ za póŸno, a
do szko³y posy³ano raczej te
najm³odsze, bo starsze
przejmowa³y obowi¹zki do-
ros³ych. „Na wsi, ale i te¿ na
obrze¿ach Gorzowa ka¿dy
coœ w swojej obórce chowa³,
na ogrodzie i polu uprawia³,
a na zimê jakieœ zapasy szy-
kowa³. O dobrych butach czy
ubraniu nie by³o co marzyæ.
W dodatku by³ stalinizm, za-
straszone spo³eczeñstwo,
przeœladowania UB i bieda” -
tak w skrócie opowiada
œwiadek tamtych dni, jeden z
Pionierów i gorzowskich
Dzieci Wojny. 
Dzisiejsi seniorzy to w

wiêkszoœci pokolenie
skrzywdzonych wojn¹ na-
szych babæ i dziadków,
czêsto naszych rodziców,
którzy w dniu wybuchu wojny
nie mieli 18 lat, urodzili siê w
czasie II wojny œwiatowej na
terenach w³¹czonych do III
Rzeszy Niemieckiej, na na-
szych okupowanych zie-
miach wschodnich, w Gene-
ralnej Guberni, na zsy³kach
w g³¹b ZSRR, w obozach
zag³ady, na przymusowych
robotach ich rodziców w Nie-
mczech, na Syberii czy in-
nych miejscach ekstermina-
cji.
Krzywdy i cierpienia wy-

rz¹dzone dzieciom pod-
czas II wojny œwiatowej s¹
bezsporne i do dnia dzi-
siejszego bez zadoœæuczy-
nienia przez sprawców te-
go bestialstwa - hitlerow-
skich Niemiec, a nastêpnie
bolszewick¹ Rosjê. Od nich
powinniœmy siê domagaæ
stosownych odszkodowañ,
których nie wyegzekwowa³y
komunistyczne rz¹dy  i te li-
beralne, które nie mia³y woli
o tym Niemcom wspomnieæ.
Straty materialne pod oku-
pacj¹ niemieck¹ by³y ogrom-
ne. Zniszczono nam ponad
162 000 budynków miesz-
kalnych, 353 876 zagród
wiejskich 14 000 fabryk, po-
nad 84 000 warsztatów rze-
mieœlniczych i 968 000 gos-
podarstw domowych. Straty

wojenne Warszawy wynios³y
85 % - Stolicê Polski zamie-
niono w wielkie gruzowisko.
Warto odwiedziæ Muzeum
Powstania Warszawskiego,
by t¹ tragediê zobaczyæ w
dokumentach. Zniszczono
72 % zabudowy mieszkalnej
Polski, 90% dóbr kultury na-
rodowej i zabytków. Znisz-
czono muzea, teatry, kina i
domy kultury, koœcio³y i bib-
lioteki. Zniszczono nieodwra-
calnie 22 miliony ksi¹¿ek.
Niemcy zrabowa³y Polsce
616 000 dzie³ sztuki o warto-
œci 11 mld dolarów (wg kursu
z 2001 r). Zniszczyli nam
szko³y i uniwersytety, szpita-
le, oœrodki zdrowia i sanato-
ria. Zniszczono 65 % prze-
mys³u chemicznego i 64%
poligraficznego, 60% elek-
trotechnicznego i ponad
55% odzie¿owego, 53%
spo¿ywczego i 48% metalo-
wego. Zniszczono polskie
rolnictwo. Zagrabiono lub
zniszczono 2465 lokomotyw,
6250 wagonów, 64 statki,.
Zniszczono 5 948 km torów
kolejowych, 47 767 metrów
bie¿¹cych mostów kolejo-
wych i wiaduktów oraz 14
900 km dróg o twardej na-
wierzchni i 15 500 metrów
mostów drogowych. To tylko
niewielki wycinek z katalogu
zniszczeñ wojennych Polski.
Biuro Odszkodowañ Wojen-
nych przy Prezydium Rady
Ministrów po II wojnie œwia-
towej oszacowa³o wartoœæ
strat wojennych Polski po-
wsta³ych w wyniku okupacji i
dzia³añ wojennych Niemiec
(wartoœæ z roku 2004) na
ok.700 miliardów dolarów
amerykañskich. Straty wo-
jenne samej Warszawy wy-
nosz¹ 54 miliardy dolarów.
Tych pieniêdzy nam w³aœnie
dzisiaj ci¹gle brakuje. Trzeba
Niemcom o tym przypomi-
naæ, by nie byli tak pyszni i
zarozumiali. Polska mia³a siê

z tej gospodarczej ruiny ju¿
nie podnieœæ, a jednak z tych
„popio³ów” powsta³a wielkim
wysi³kiem spo³eczeñstwa jak
narodowy cud. Wiele „ran”
do dzisiaj jeszcze siê nie za-
bliŸni³o. Polska ponios³a re-
latywnie najwiêksze straty
osobowe w II wojnie œwia-
towej. Pod okupacj¹ nie-
mieck¹ œmieræ ponios³o
2,7 miliona ludnoœci pol-
skiej. Zginê³o te¿ ponad
2,7 miliona obywateli pol-
skich narodowoœci ¿ydow-
skiej, w tym w niemieckich
obozach œmierci zamordo-
wano ponad 1,86 mln
osób.  Zginê³o 2 miliony
dzieci, kilkaset tysiêcy
zosta³o okaleczonych fi-
zycznie i psychicznie
przez okupantów niemiec-
kich.  Prawie 2 miliony
dzieci zosta³o osieroco-
nych,  pamietaj¹cych bes-
tialstwa wobec ich rodzi-
ców, rodzeñstwa i naj-
bli¿szych. Prze¿y³y obozy
masowej zag³ady i pracy
przymusowej. By³y podda-
wane nieludzkim ekspery-
mentom, wyniszczane
g³odem i ciê¿k¹ ponad ich
wiek prac¹ fizyczn¹, ponie-
wierane, szykanowane, upo-
karzane i nierzadko gwa³co-
ne. W okrutny sposób by³y
oddzielane od rodzin, co
przez Miêdzynarodowy Try-
buna³ w Norymberdze uzna-
ne zosta³o za zbrodnie ludo-
bójstwa, a  Konferencja
UNESCO w 1948 r. uzna³a
proceder rabunku i ekstermi-
nacji dzieci za zbrodniê prze-
ciwko ludzkoœci. Niemcy
ukradli polskim matkom do
germanizacji ponad 200 tysi-
êcy dzieci, tylko 15% powró-
ci³o do Polski.

Dzieci represjonowane w
obozach w g³êbi Rosji, na
Syberii, prze¿y³y koszmar
przesiedleñ w bydlêcych wa-
gonach, w warunkach

ur¹gaj¹cych zasadom sani-
tarnym i higieny osobistej,
wiele po drodze umar³o. By³y
Ma³ymi ¯o³nierzami, Ma³ymi
Warszawskimi Powstañcami,
by³y œwiadkami niemieckich
egzekucji i ³apanek. Dozna³y
cierpieñ fizycznych i psy-
chicznych, g³odu, zimna, nie-
przespanych nocy, pozba-
wione prawa do kszta³cenia i
zdobycia zawodu.  Nierzad-
ko by³y poczête w wyniku
gwa³tu na ich matkach przez
¿o³nierzy niemieckich, a
czêsto i  sowieckich. 

Szczególny przyk³ad bes-
tialstwa mia³ miejsce w obo-
zie pracy przy ul. Spornej w
£odzi - jedynego takiego
obozu w okupowanej Euro-
pie, gdzie 8 tys. polskich
dzieci by³o zmuszone do
ciê¿kiej pracy. Szczególnym
bestialstwem Niemcy wyka-
zali siê tak¿e wobec Dzieci
Zamojszczyzny, wywo¿onych
do rodzin w III Rzeszy i ger-
manizowanych tak skutecz-
nie, ¿e wiêkszoœæ z nich do
dziœ nie wie o swoim polskim
pochodzeniu. Rozpoczê³a
siê nastêpnie powojenna
tu³aczka, poszukiwanie naj-
bli¿szych, walka o przetrwa-
nie. Zmaga³y siê w wyrówna-
niu utraconych szans eduka-
cyjnych i zawodowych, co
uda³o siê tylko nielicznym.
Mia³y nieporównanie trud-
niejszy start w doros³e ¿ycie
ni¿ dzieci niemieckich
sprawców wojny i przeœlado-
wañ. To w³aœnie Dzieci
Wojny maj¹ ogromny
wk³ad w odbudowê znisz-
czonej Polski, to nasi Pio-
nierzy, to nasze mamy i oj-
cowie, nasze babcie i
dziadkowie, to dziœ seniorzy
najstarszej generacji - osoby
powy¿ej 72 roku ¿ycia, któ-
rych wg  danych GUS jest w
Polsce ok. 3,5 mln osób.
Dzieci Wojny w zdecydo-
wanej wiêkszoœci  nie
uzyska³y od Niemców ¿ad-
nego zadoœæuczynienia
mimo bezspornie najwiêk-
szego rachunku krzywd.
Kombatantów jest ju¿ bar-
dzo ma³o - tych uczestni-
ków dzia³añ wojennych na
ró¿nych frontach i w forma-
cjach zbrojnych, ruchu
oporu, w obozach zag³ady,
³agrach i miejscach pracy
przymusowej. Zbli¿a siê
nieub³aganie czas, kiedy
Dzieci Wojny bêd¹ je-
dyn¹  grup¹, która przej-
mie po Kombatantach
spuœciznê pamiêci o II
wojnie  œwiatowej. W wie-
lu miejscowoœciach na uro-
czystoœciach patriotycz-
nych nie ma kto ju¿ stan¹æ
przy kombatanckim sztan-
darze, a tê naturaln¹ nie-
obecnoœæ wype³niaj¹ ich
dzieci, Dzieci Wojny. 

O swoj¹  pamiêæ histo-
ryczn¹ dbaj¹ Niemcy, trak-
tuj¹ swoje dzieci wojny jako
poszkodowane dzia³aniami
wojennymi i powojennymi,
próbuj¹ przy tym zamazaæ
prawdê o niemieckim spraw-
stwie i rozmiarach wyrz¹dzo-
nych Polakom krzywd. W
niemieckim parlamencie ist-
nieje grupa „Wypêdzeni i
UchodŸcy”, która troszczy
siê o utrzymanie w pamiêci
roszczeñ do ziem przyzna-
nych Polsce decyzj¹ Traktatu
Poczdamskiego. W Nie-
mczech Zwi¹zek Wypêdzo-
nych jest aktywn¹ i wspie-
ran¹ organizacj¹, która dzi-
siaj w wiêkszoœci
przypadków reprezentowana
jest przez niemieckie dzieci
wojny (powsta³a w 1957 r.).
Dotyczy to równie¿ Powier-
nictwa Pruskiego, gdzie nie-
mieckie dzieci wojny doma-
gaj¹ siê odszkodowañ od Pol-
ski za mienie pozostawione
na ziemiach, które moc¹ Trak-
tatu Poczdamskiego de facto
powróci³y do Polski. Dobrym
przyk³adem polityki pamiêci
historycznej jest Izrael, gdzie
ich dzieci wojny maj¹ szcze-
góln¹ opiekê pañstwa, aby
pamiêæ o holokauœcie nie
s³ab³a i ¿ywa by³a pamiêæ o
dzieciach, które zginê³y lub
dozna³y krzywd w wyniku nie-
mieckiego bestialstwa.  20
tys. dzieci i m³odzie¿y ¿ydow-
skiej rocznie odwiedza Oœwi-
êcim, aby poznawaæ histo-
ryczn¹ prawdê o ekstermina-
cji ¯ydów, a szczególnie
¿ydowskich dzieci.
Polskie Dzieci Wojny s¹

jakby zapomniane w publi-
cystyce, pracach nauko-
wych, w œrodkach przeka-
zu, w podrêcznikach szkol-
nych, a w polskiej polityce
historycznej prawie nie-
obecne. Nawet próbowano
ograniczaæ historiê z nau-
czania szkolnego, szcze-
gólnie o okresie II wojny
Œwiatowej. Dlaczego?
Czy¿by dzia³a³o w Polsce
tak potê¿ne lobby niemiec-
kie? Niemcy, jako sprawcy,
koniecznie chc¹ wygasiæ
wspomnienie II wojny œwia-
towej, szczególnie po œmierci
ostatniego polskiego komba-
tanta. ¯yj¹ jeszcze Polskie
Dzieci Wojny i tê wojenn¹
pamiêæ bêd¹ kultywowaæ dla
kolejnych pokoleñ. Domaga-
my siê od pos³ów ustawo-
wego ustanowienia 8 maja
œwiêtem Polskich Dzieci
Wojny. Bêdzie to wyraz
szacunku oddany naszym
babciom, dziadkom i mo¿e
rodzicom, za to co przeszli
w ¿yciu, ale i  wdziêcznoœæ
za ogromny trud odbudo-
wy zniszczonej powojen-
nej Polski. 

AUGUSTYN WIERNICKI

Dzieci Wojny nie zapominają
Krzywdy i cierpienia wyrz¹dzone dzieciom podczas II wojny œwiatowej s¹ bezsporne.

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

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

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

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

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

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

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

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

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

Miasto na ten cele pozys-
ka³o dop³atê z Banku Gospo-
darstwa Krajowego.

- Wartoœæ projektu to oko³o
700 tys. z³. Z tego 45 procen-
ty kosztów poniesie Fundusz
Dop³at Banku Gospodarstwa
Krajowego - informuje Jacek
Szempliñski z Zak³adu Gos-
podarki Mieszkaniowej, który
odpowiada za te remonty.
Na zlecenie ZGM fizycznie
prace prowadzi Przedsi-
êbiorstwo Us³ugowo-Handlo-
we SANITAR Jan Kordacz z
Gorzowa Wlkp.

Miasto wytypowa³o do re-
montów 20 lokali. W dziesi-
êciu remont zosta³ ju¿ zako-
ñczony, w pozosta³ych dzie-
siêciu prace trwaj¹ nadal. -
Termin zakoñczenia prac wy-
znaczyliœmy na 20 maja -
stwierdza Jacek Szempli-
ñski. Jednak wszystko wska-
zuje na to, i¿ zakoñcz¹ siê
one jeszcze w kwietniu. 

- Je¿eli chodzi o zakres
prac jest on ró¿ny - mówi Pa-
we³ Jakubowski, dyrektor
ZGM. - Przyk³adowo podam,
¿e w blisko po³owie miesz-
kañ byliœmy zobowi¹zani wy-
konaæ ³azienki, gdy¿ ich tam
po prostu nie by³o. Tego ro-
dzaju prace wymagaj¹ do-
datkowej dokumentacji, bo
potrzebne jest pozwolenie
na budowê. W pozosta³ych
prowadzone s¹ zwyk³e re-
monty o ró¿nym stopniu za-
awansowania. Czêsto trzeba
jednak k³aœæ now¹ instalacjê
i tynki, co pokazuje, ¿e tej
pracy jest sporo.  

Mieszkania te po zako-
ñczeniu prac trafiaj¹ do Wy-
dzia³u Spraw Spo³ecznych,
który zajmuje siê ich zasied-
laniem.

Remonty mieszkañ socjal-
nych s¹ rozwi¹zaniem pro-
blemu, z jakim od lat bory-
ka siê miasto, czyli z pusty-
mi mieszkaniami, których
stan uniemo¿liwia zasiedle-
nie. Na pocz¹tku tego roku
by³o ich 429. W 2016 za-
pad³a decyzja o ubieganiu
siê o dofinansowanie re-
montów tych pomieszczeñ
z Banku Gospodarstwa
Krajowego - Funduszu
Dop³at, który w 45 procen-
tach finansuje remonty lo-
kali socjalnych. 

Remont 20 mieszkañ to
pierwsza czêœæ wiêkszego
planu. W drugiej kolejnoœci
miasto odnowi kolejne 93 lo-
kale. Bêd¹ to mieszkania so-
cjalne o dobrym standardzie.
W kolejce oczekuje du¿o ro-
dzin wielodzietnych o niskich
dochodach, osób starszych i
niepe³nosprawnych. 

Remontowane mieszkania
znajduj¹ siê przy: al. 11 Lis-
topada, ul. Fabrycznej, Je-
rzego, S³onecznej, Towaro-
wej, 30 Stycznia, Grobla,
£okietka, Miêdzychodzkiej,
Podmiejskiej, S³onecznej,
Œl¹skiej, We³niany Rynek. 

W 20 lokalach mieszkal-
nych trzeba wykonaæ: - ro-
boty budowlane np.

szpachlowanie, malowanie
œcian i sufitów, wymiana
stolarki okiennej i drzwio-
wej, w czêœci lokali pobu-
dowanie pieców kaflowych,
wymiana pod³óg, wydziele-
nie pomieszczeñ i pobudo-
wanie w czêœci lokali ³azie-
nek;- sanitarne np. wymia-
na instalacji wodnej i
kanalizacyjnej, wymiana
sanitariatów; - elektryczne
np. wymiana instalacji
elektrycznej wraz z
osprzêtem w ca³ym lokalu,
zamontowanie grzejników
elektrycznych;- gazowe np.
wymiana instalacji gazo-
wej, wymiany term gazo-
wych, wyposa¿enie lokali
w kuchenki gazowe.

A co z remontami wspom-
nianych wczeœniej kolejnych
93 mieszkañ?

- Umowa miasta z BGK
zosta³a podpisana 24 lutego
i by³ to najszybszy z mo¿li-
wych terminów stwierdza dy-
rektor ZGM Pawe³ Jakubow-
ski. - Procedury w banku,
niestety, trochê trwaj¹. Po
podpisaniu umowy natych-
miast przyst¹piliœmy do
opracowania dokumentacji,
og³osiliœmy postêpowanie
przetargowe i termin sk³ada-
nia ofert zosta³ wyznaczony
do 7 kwietnia. Jest to bardzo
obszerne postêpowanie,
gdy¿ ka¿dy musi z³o¿yæ do-
kumenty, w tym kosztorysy
na ka¿de z mieszkañ osob-
no. Proszê wiêc zauwa¿yæ,
¿e jak pojawi siê jeden ofe-
rent bêdzie trzeba wnikliwie
sprawdziæ 93 kosztorysy, jak
dwóch to ju¿ 186, i tak dalej.
Przypuszczam, ¿e dopiero w
po³owie maja zdo³amy za-
wrzeæ umowê z wykonawc¹.
Pozostanie nam siedem mie-
siêcy i 93 lokale do remontu.
Koniec roku jest w tym przy-
padku terminem nierealnym.
Przyjêliœmy, ¿e remonty za-
koñcz¹ siê marcu 2018 roku,
ale w bie¿¹cym roku na pew-
no do u¿ytku zostanie odda-
na wiêkszoœæ mieszkañ. Na-
tomiast umowa z BGK daje
nam a¿ 24 miesi¹ce czasu
od chwili zakoñczenia post-
êpowania przetargowego,
czyli tak naprawdê do kwiet-
nia 2019 roku.

ROCH

Na dwie inne poszuka pie-
niêdzy z innych Ÿróde³.

- Regionalny Oœrodek Poli-
tyki Spo³ecznej poinformo-
wa³ na swoich stronach, ¿e
dostaniemy 200 tys. z³ na
monta¿ wind. Wystarczy to
na dwie, choæ wnioskowali-
œmy o dofinansowanie na
cztery - mówi Jacek Szem-
pliñski z Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej.

W specyfikacji, jak¹ mo¿na
znaleŸæ na stronie interneto-
wej Regionalnego Oœrodka
Polityki Spo³ecznej mo¿na
przeczytaæ, ¿e po 100 tys. z³
przeznaczono na windê w
przychodni przy ul. Baczy-
ñskiego 24 oraz w przychod-

ni przy ul. Mieszka I 42. Na
liœcie tej nie znalaz³y siê pla-
nowane windy z przychodni
przy ul. GwiaŸdzistej 16 oraz
Pi³sudskiego 47. Ale jak
t³umacz¹ w ZGM, zamonto-
wanie wind w tych budyn-
kach jest zwyk³¹ konieczno-
œci¹ i pieniêdzy na nie trzeba
bêdzie poszukaæ w innych
Ÿród³ach. 

Jak t³umaczy dyrektor ZGM
Pawe³ Jakubowski, monto-
wanie wind w takich budyn-
kach jest przede wszystkim
myœleniem o dostêpie do
tych placówek dla ludzi cho-
rych. 

ZGM ma ju¿ na koncie po-
zytywne rozwi¹zanie z

wind¹, któr¹ uruchomi³ w bu-
dynku przy ul. Cichoñskiego,
gdzie mieszka sporo wieko-
wych osób z problemami w
poruszaniu. Winda przy ul.
Cichoñskiego ruszy³a w
grudniu ubieg³ego roku i jak
mówi¹ sami mieszkañcy,
by³a niezwyk³ym prezentem
dla nich. 

Na jej monta¿ wspólnota
musia³a jednak zaci¹gn¹æ
kredyt w wysokoœci 150
000,00 z³, zaanga¿owa³a
œrodki w³asne w wysokoœci
57 527,60 z³ oraz wykona³a
projekt budowlany na kwotê
9 225,00 z³. £¹cznie koszt
inwestycji szacowany by³
na kwotê 216 752,60 z³.

Udzia³ gminy w tej nieru-
chomoœci wynosi 83,91%, a
prywatnych w³aœcicieli
16,09%.

Informacje o planowanych
monta¿ach wind bardzo siê
podobaj¹ pacjentom, któ-
rych niekiedy mocno mêczy
chodzenie po schodach. -
Nawet m³ody cz³owiek, jak
jest chory, woli jeŸdziæ win-
dami ni¿ cz³apaæ po scho-
dach. A co dopiero starsi,
którym jest zwyczajnie
ciê¿ko - us³yszeliœmy od
starszej pani, pacjentki
przychodni przy ul. Mieszka
I. Podobnego zdania s¹
niemal wszyscy, którzy
musz¹ korzystaæ z przy-

chodni i przemieszczaæ siê
miedzy piêtrami. - W nie-
których przychodniach ju¿
dawno zadbano o takie
u³atwienia - mówi¹ gorzo-
wianie i podaj¹ przyk³ad z
ul. Teatralnej. 

Montowanie wind w³aœnie
w przychodniach zdrowia to
ogólnopolski trend wyni-
kaj¹cy z przepisów, które
obliguj¹ lekarzy do ich
monta¿u. Jednak w Gorzo-
wie wysi³ek finansowy tej
inwestycji przyj¹³ na siebie
Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej, faktyczny w³aœci-
ciel budynków, w których
maj¹ siê one pojawiæ.

ROCH

Remonty lokali socjalnych dla
najbardziej potrzebujacych
Dziesiêæ mieszkañ jest ju¿ gotowych, na remont czeka nastêpnych dziesiêæ. 

Są pieniądze na montaż wind
w przychodniach
ZGM dostanie dofinansowanie na monta¿ dwóch wind w przychodniach zdrowia. 

Remontowane mieszkania bywają  mocno zdewastowane przez poprzednich użytkowników,
którzy nie dbali o swoje lokum.
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Swoj¹ postaw¹ na parkie-
cie wzbudzi³y jednak du¿y
aplauz w koszykarskiej Pol-
sce. 

- Sport rz¹dzi siê swoimi
prawami i na ka¿dym kroku
uczy szacunku oraz pokory
- mówi Roman Sondej,
wiceprezes InvestInThe-
West AZS AJP. - Pora¿ki siê
zdarzaj¹ ka¿demu, gdy¿
stanowi¹ istotny element
sportu. Natomiast charakter
pora¿ki buduje si³ê zespo³u.
Kiedy spojrzymy ju¿ na spo-
kojnie, z jakim zaanga¿owa-
niem podchodzi³y do spot-
kañ nasze koszykarki,
mo¿emy powiedzieæ, ¿e
warto w nie dalej inwesto-
waæ - uwa¿a. 

Gorzowianki fantastycznie
zaprezentowa³y siê w run-
dzie zasadniczej. Nie bêd¹c
zaliczane do grona
czo³owych polskich dru¿yn,
maj¹c mocno przebudowa-
ny sk³ad, potrafi³y wygraæ
15 z 22 meczy. Da³o im to
czwart¹ pozycjê. W pierw-
szej rundzie play off akade-
miczkom przysz³o walczyæ z
CCC Polkowice i po piêciu
dramatycznych pojedyn-
kach przegra³y 2:3. Pomimo
takiego rozstrzygniêcia bar-
dzo zadowolony z postawy
zawodniczek w minionych
rozgrywkach by³ prezes klu-
bu i g³ównego sponsora w
jednej osobie Krzysztof
Kielec. Jak mówi, z czy-
stym sumieniem pogratulo-
wa³ dziewczêtom walki w
ka¿dym spotkaniu.

- By³y o krok od awansu
do strefy medalowej - przy-
pomina prezes Kielec. - Za-
pewne zabrak³o ³utu
szczêœcia. W dogrywce

ostatniego meczu wystar-
czy³a jedna udana akcja,
mo¿e jedna prawid³owa de-
cyzja sêdziego, a byœmy
walczyli w czwórce najlep-
szych. Dla mnie najwa¿nie-
jsze, ¿e wszystkie zawod-
niczki da³y z siebie wszyst-
ko, a mo¿e nawet ciut
wiêcej. Dlatego miniony se-
zon uwa¿am za udany,
bior¹c pod uwagê mo¿liwo-
œci organizacyjne i finanso-
we klubu. Rywalizowaliœmy
w fazie play off z dru¿yn¹ z
kilkukrotnie wiêkszym po-
tencja³em i niewiele za-
brak³o do zwyciêstwa -
uwa¿a. Jednoczeœnie przy-
znaje, ¿e na tle niektórych
rywali nasza dru¿yna dys-
ponowa³a zbyt w¹sk¹ kadr¹

koszykarek przygotowanych
do walki o medal. 

- Dlatego ju¿ staramy siê
wyci¹gn¹æ z tego wnioski -
mówi dalej. - Chc¹c mieæ
jeszcze lepsz¹ kadrê trzeba
mieæ wiêkszy bud¿et. O ile?
W tej chwili trudno sprecy-
zowaæ, jakimi bêdziemy
dysponowali mo¿liwoœcia-
mi. To zapewne oka¿e siê
za kilka miesiêcy. Staram
siê jednak do podejœæ do
sprawy z ostro¿nym opty-
mizmem i liczê na wzrost o
kilkanaœcie procent w po-
równaniu do tego co mieli-
œmy w minionych rozgryw-
kach - dodaje prezes klubu i
KSSSE.

Ju¿ rozpoczêto przygoto-
wania do budowy nowego

zespo³u. Proces ten wcale
nie bêdzie przebiega³ ³atwo,
bo - jak zauwa¿a trener ko-
szykarek Dariusz Macie-
jewski - wszystkie obecnie
klocki trzeba zacz¹æ
uk³adaæ wed³ug nowych re-
gu³, jakie wchodz¹ w ¿ycie
od nastêpnego sezonu. 

- W pierwszej kolejnoœci
nie bêdzie mo¿na zg³osiæ
do meczu wiêcej ni¿ dwóch
koszykarek spoza Europy.
Ponadto na parkiecie
bêdzie musia³a przebywaæ
minimum jedna Polka, a nie
dwie, jak by³o dotychczas -
t³umaczy trener InvestIn-
TheWest AZS AJP i zaraz
dodaje, ¿e nadal wa¿nym
elementem funkcjonowania
klubu bêdzie kontynuowa-

nie procesu szkolenia wielu
grup. Poczynaj¹c od
najm³odszych, koñcz¹c na
tych stanowi¹cych bezpo-
œrednie zaplecze dla pierw-
szej dru¿yny.

¯yczeniem prezesa Krzysz-
tofa Kielca jest to, ¿eby w na-
stêpnych rozgrywkach
dru¿yna prezentowa³a po-
dobn¹ walecznoœæ i ambicjê
jak ostatnio. - Mo¿e to staæ
siê pod warunkiem, ¿e w
trakcie budowy zwrócimy
równie¿ uwagê na charakte-
rologicznoœæ zawodniczek i
pokierujemy siê spójnoœci¹ w
tym doborze - wyjaœnia.

Prezes KSSSE cieszy siê
równie¿ z dobrej promocji
firmy. Mówi wprost, ¿e mar-
ka handlowa - Invest In The
West - która jest promowa-
na dopiero od kilku miesi-
êcy ju¿ zaczyna byæ dobrze
rozpoznawalna.

- Bêdziemy czyniæ dalsze
starania, by kompetencje
spó³ki w zakresie wspoma-
gania inwestycji by³y coraz
lepiej znane, a wizerunek
mocniej utrwalany. W tym
celu mocno liczymy na ko-
szykarki i coraz lepsz¹ ich
postawê - t³umaczy, choæ
zdaje sobie sprawê, ¿e
pewnego pu³apu na obec-
nym etapie rozwoju sekcji nie
da siê szybko przeskoczyæ.
Marzeniem jest bowiem gra
w Eurolidze oraz stale
rosn¹ce zainteresowanie ze
strony kibiców, co jest ele-
mentem niezwykle istotnym i
pokazuj¹cym du¿y potencja³.
K³opot tkwi w braku odpo-
wiedniej bazy sportowej.

- Wraz z dobrymi wynika-
mi sportowymi ros³a frek-
wencja. Niestety nie mamy

dziœ obiektu o wystar-
czaj¹cej pojemnoœci, by
przyj¹æ wszystkich zaintere-
sowanych - przypomina
prezes Kielec. - Innym pro-
blemem s¹ warunki ogl¹da-
nia meczów, co ma w dzi-
siejszych realiach ogromne
znaczenie. Sport sta³ siê to-
warem, a kibic klientem, o
którego trzeba powalczyæ.
Zw³aszcza w weekendy,
gdzie wybór ró¿nych innych
atrakcji jest bogaty. Nie tyl-
ko sportowych. Jedynie bu-
dowa nowego obiektu mo¿e
daæ dalszy impuls rozwojo-
wy. Mam nadziejê, ¿e szyb-
ko zakoñcz¹ siê rozwa¿ania
dotycz¹ce lokalizacji i przy-
st¹pimy do prac projekto-
wych bez zbêdnej zw³oki -
koñczy.

Przypomnijmy, ¿e w tej
chwili rozwa¿ane s¹ dwie lo-
kalizacje dla nowej hali.
Obie w pobli¿u obiektów
S³owianki. Prezydent Gorzo-
wa Jacek Wójcicki mówi, ¿e
obecnie trwaj¹ wyliczenia, w
którym dok³adnie miejscu
najlepiej to uczyniæ? 

- Przyjêliœmy, ¿e bêdzie to
na ³uku drogi w kierunku
Tesco, ale je¿eli tañszy
oka¿e siê wariant budowy
przy samej S³owiance, to
nie wykluczam przesuni-
êcia. Pamiêtajmy, ¿e teren
takiej budowy trzeba
uzbroiæ, nale¿y zmieniæ
uk³ad drogowy w pobli¿u
hali, dlatego analizujemy
dwa warianty. Decyzjê
bêdziemy podejmowaæ w
oparciu o dokumenty a nie
widzimisiê. Sama konstruk-
cja obiektu nie ulegnie
zmianie - wyjaœnia.

ROBERT BOROWY

Sezon w sumie udany,
choć bez medalu
Gorzowskie koszykarki, wspierane przez Kostrzyñsko-S³ubick¹ Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹, zakoñczy³y rozgrywki ligowe na szóstej pozycji. 

Gra koszykarek InvestInTheWest AZS AJP  w minionym sezonie była dobrą promocją
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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To figury tych osób zaklête
w metal sprawiaj¹, ¿e Go-
rzów ma coœ niezwyk³ego, je-
dynego i niepowtarzalnego.

Gorzów jest jedynym mias-
tem w Polsce, który ma tak¹
oryginaln¹ trasê turystyczn¹.
Co prawda, jeszcze nieozna-

czon¹ charakterystycznym
paskiem, jak inne typowe
szlaki turystyczne, ale wcale
nie jest rzecz¹ trudn¹, aby

ni¹ przejœæ i przekonaæ siê,
¿e nad Wart¹, K³odawk¹ i
Srebrn¹ ¿yli fascynuj¹cy, nie-
tuzinkowi ludzie. Warto siê

wiêc wybraæ na szlak, aby
poznaæ te osoby, a przy
okazji spêdziæ atrakcyjnie
wolny czas. Pamiêtaj¹c przy

tym, ¿e wiele z nich za pry-
watne pieni¹dze i ze spo³ecz-
nych sk³adek postawi³o Towa-
rzystwo Mi³oœników Gorzowa

Szlakiem niezwykłych postaci
zaklętych w metal 
PrzewoŸnik przez rzekê, cygañska poetka, kolorowy cz³owiek, znany ¿u¿lowiec, dziewczyna na ³aweczce.

Landsberskie wzorce dzieciństwa

Christa Wolf, najbardziej znana pisarka, jaka siê urodzi³a w Landsber-
gu, ca³e ¿ycie mieszka³a i tworzy³a w Niemieckiej Republice Demokra-
tycznej. W Landsbergu przysz³a na œwiat 18 marca 1929 roku w domu
przy ul. S³onecznej. Potem rodzina przeprowadzi³a siê na ul. Asnyka.
Oba domy istniej¹ do dziœ. Christa Wolf wraz z rodzin¹ ucieka³a z Lan-
dsbergu, kiedy pod koniec stycznia 1945 r. do miasta zaczêli siê zbli¿aæ
Rosjanie. Jest autork¹ ksi¹¿ki „Wzorce dzieciñstwa”, w której pojawia
siê zarówno Landsberg, jak i Gorzów, bowiem pisarka dwukrotnie od-
wiedzi³a rodzinne miasto.

Pomnik, ³aweczkê wraz z postaci¹ siedz¹cej na niej dziewczyny - Nel-
ly, g³ównej bohaterki „Wzorców dzieciñstwa”, a jednoczeœnie porte paro-
le pisarki ufundowa³o Towarzystwo Mi³oœników Gorzowa. Bo jak t³uma-
czy³ kilka razy mecenas Jerzy Synowiec, Christa Wolf jest zwyczajnie
godna naszej pamiêci, choæby dlatego, ¿e w³aœnie by³a jedn¹ z najwy-
bitniejszych niemieckich pisarek, stale pamiêta³a o swoim mieœcie ro-
dzinnym oraz poœwiêci³a temu miasto bardzo wa¿n¹ ksi¹¿kê. To w³aœnie
dziêki niej wiadomo, jak wygl¹da³o spalenie landsberskiej synagogi
podczas os³awionej Nocy Kryszta³owej oraz jakie roœliny lecznicze, po-
tocznie zwane zielskiem, ros³y i nadal rosn¹ w mieœcie.

Zależało mu na tym mieście

Natomiast Zenon Bauer, jeden w wybitnych włodarzy Gorzowa, który w trudnych czasach ancien regime’u dbał o miasto, troszczył się o jego rozwój i mieszkańców, doczekał się po-
mnika w formie popiersia, które miało przypominać o jego zasługach. Urodził się 19 września 1913 w Niemnie koło Lidy. Ukończył szkołę średnią w Lidzie i Szkołę Podchorążych Rezer-
wy, a w połowie lat 50. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1936 był zatrudniony w administracji gminnej, powiatowej i wojewódzkiej, w 1939 został interno-
wany w Kołotowie na Litwie, w czasie okupacji pracował we młynie a od sierpnia 1945 w Skwierzynie, gdzie otrzymał stanowisko referendarza w Starostwie Powiatowym. W Gorzowie za-
mieszkał 1 sierpnia 1947 i od razu został inspektorem samorządowym. To między innymi dzięki jego staraniom miasto odzyskało status powiatu grodzkiego. Potem historyczne
zawirowania zawiodły go do Zielonej Góry, z której powrócił po Październiku 1956 r. 

12 lutego 1958 został wybrany przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. To właśnie dzięki niemu zaczęło się odgruzowanie centrum miasta. Zadbał o rozwój lokalnej kul-
tury, oświaty, gospodarki. Zależało mu na tym mieście. Jak mówią, ci, co go znali, był światłym i odważnym włodarzem miasta.

8 marca 1969, w wyniku zatargów z władzami wojewódzkimi, został zmuszony, po 11 latach urzędowania, do złożenia rezygnacji. Następnie kierował przez osiem lat „Miastoprojektem”,
a w 1977 przeszedł na emeryturę. Potem, w latach 1985-1993, pracował jeszcze na ½ etatu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Wojewódzkiego. Był odznaczony m.in. Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987), a 17 czerwca 1998 otrzymał honorowe obywatelstwo Gorzowa Wielkopolskiego. Zmarł 23 grudnia 2012 w Gorzowie. Został pochowany 29
grudnia 2012 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej. Kiedy umierał, miał 99 lat i niemal do końca był aktywny. Jego popiersie, także za sprawą Towarzystwa Miłośników Gorzowa,
miało skromny charakter, bo tak sobie życzyła rodzina. Niestety, zaledwie kilka tygodni po odsłonięciu, wandale pomnik przewodniczącego ukradli i dziś można „podziwiać” tylko pusty

postument.
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Woził przez Wartę

Od pomnika Zenona Bauera mo¿na przejœæ na Bulwar Zachodni (to
ten od strony Wildomu). Tu na trawniku zacumowa³a ³ódka Ksenia, a
siedzi w niej wysoki, szczup³y mê¿czyzna w kaszkiecie. To Pawe³ Za-
charek, legenda wodniaków gorzowskich, mityczny przewoŸnik przez
Wartê.

A by³o to tak. Pawe³ Zacharek sztuki p³ywania po rzekach na ró¿nych
³ódkach nauczy³ siê w Bydgoszczy. Po wojnie losy zawiod³y go do Go-
rzowa. I có¿ by³o robiæ w tym dziwnym mieœcie? Zacz¹³ robiæ, to co
umia³ najlepiej, woziæ ludzi przez Wartê. A powód do tego by³ znakomity.
Nie by³o kolejowego mostu, a sporo ludzi chcia³o krótsz¹ drog¹, ni¿
przez obecny most Staromiejski przeprawiaæ siê na Zawarcie i do cen-
trum. Uruchomi³ wiêc przewoŸnik sta³¹ us³ugê przewozow¹. Korzystali z
niej pracownicy Silwany, uczniowie, kibice ¿u¿lowi. Przejazd by³ bez-
pieczny, bo pod okiem doœwiadczonego wodniaka, niezbyt drogi. Prze-
woŸnik by³ mi³y i ¿yczliwy ludziom. Podczas zimowego postoju nie raz
komuœ ¿ycie uratowa³, kto nieopacznie spacerowa³ po rzece skutej lo-
dem (bo mieszka³ z rodzin¹ na barce - jak na prawdziwego wodniaka
przysta³o). I tak pe³ni³ tê jedyn¹ w swoim rodzaju praco-s³u¿bê a¿ do
1965 roku, czyli do czasu oddania mostu kolejowego, kiedy obok toru w
kierunku na Zb¹szynek pojawi³a siê te¿ piesza k³adka. Wtedy Pawe³ Za-
charek przeniós³ siê na inne barki, do innej pracy, te¿ na rzece, w
œródl¹dowej ¿egludze bydgoskiej. Ale wdziêczni gorzowianie nie za-
pomnieli legendy, cz³owieka, który pomaga³ im przedostawaæ siê na dru-
gi brzeg rzeki. I kilka lat temu spo³eczny komitet budowy pomników pod
wodz¹ ju¿ zas³u¿onych dla miasta obywateli - mecenasa Jerzego Sy-
nowca i biznesmena Arkadiusza Grzechociñskiego z Towarzystwa Mi³oœników Gorzowa rzeŸbê ufundowa³. Dziœ to jedno z najbardziej ulubionych miejsc na szlaku spacerowym gorzo-
wian. Bo mo¿na przysi¹œæ na ³aweczce, popatrzeæ na wodê. A na pytanie, dlaczego przewoŸnik siedzi ty³em do Warty, te¿ ³atwa odpowiedŸ jest. Bo w ³odziach wios³owych ten, co ma
wios³a w rêku, zawsze siedzi ty³em do kierunku jazdy. Autork¹ rzeŸby jest Zofia Biliñska, znakomita gorzowska rzeŸbiarka.

Ruszamy dalej, idziemy w kierunku do katedry. Po drodze mijamy pomnik pionierów, czyli or³a z rozpostartymi skrzyd³ami na wysokim postumencie. Przechodzimy pod estakad¹ kole-
jow¹ - tu rzut oka na œliczne grafitti i dalej przez skrzy¿owanie idziemy do katedry.

Dobry biskup, co kazania długie prawił

Dochodzimy do po³udniowej œciany najstarszej gorzowskiej œwi¹tyni i ju¿ patrzymy na postaæ biskupa
Wilhelma Pluty, wielce zas³u¿onego gorzowskiego pasterza, który wiele dla Koœcio³a i wiernych uczyni³.
Na wysokim postumencie stoi biskup, u stóp ma swoje tarcze herbowe. Patrzy na nas zatroskanym,
trochê surowym spojrzeniem, rêkê ma wyci¹gniêt¹ w pó³geœcie - mo¿e b³ogos³awieñstwa, mo¿e lekkie-
go napomnienia.

Pos¹g ods³oniêto 22 stycznia 2001 roku, w 15 rocznicê nag³ej œmierci pasterza, w czasie, kiedy za-
cz¹³ siê jego proces beatyfikacyjny. Pos¹g wyszed³ spod rêki krakowskiego artysty, prof. Czes³awa
DŸwigaja.

Kiedy patrzy siê na dobrego biskupa, warto pamiêtaæ, ¿e pochodzi³ z Koch³owic na Górnym Œl¹sku,
mówi³ œwietnie po niemiecku, czytywa³ niewyobra¿alne iloœci literatury, napisa³ ogrom ró¿nych prac
naukowych, listów, podrêczników dla katechetów i innych pracowników koœcielnych. By³ zdeklarowa-
nym antykomunist¹, cz³owiekiem dialogu polsko-niemieckiego. To on miêdzy innymi jako pierwszy
przyjmowa³ Hansa Beske, by³ego mieszkañca Landsbergu, autora pojednania polskich i niemieckich
mieszkañców nadwarciañskiego miasta.

A ci, co biskupa mieli okazjê s³uchaæ, wspominaj¹ jego d³ugie, zaprawione dykteryjkami i dygresjami
kazania. I wspominaj¹ go tymi oto s³owy - Oj, dobry biskup by³, tylko jak siê na kazaniu rozgada³, to to
trwa³o, i trwa³o, i trwa³o… 

Maryśka z wiadrami 

A my ruszamy dalej w drogê. Idziemy na Stary Rynek. Po drodze mijamy
kaplicê œw. Urbana, czyli zarys kaplicy oznaczony czerwon¹ ceg³¹ w sta-
romiejskim bruku (to tu kopa³a w zimowy ch³odny czas archeolog muzeal-
na Ma³gorzata Pytlak). Po drodze jeszcze rzut oka na sgrafitto na œcianie
budynku na rogu ul. Obotryckiej i Mostowej. To œwiadectwo, ¿e pracowniê
mia³ tu Jan Korcz (sgrafitto wysz³o spod rêki znakomitego malarza Bo-
les³awa Kowalskiego) i na ceg³y fundatorów zachrystii i ju¿ w ca³ej krasie
przed nami oryginalna fontanna - Pauckschmarie. Kobieta z wiadrami i
dzieæmi u stóp to wierna replika s³ynnej fontanny, jak¹ Herrmann
Paucksch podarowa³ swemu ukochanemu miastu - tak, tak, Landsbergo-
wi, dzisiejszemu Gorzowowi na swoje urodziny. Maryœka, bo i tak bywa
pieszczotliwie nazywana przez gorzowian, by³a ukochanym miejscem
spotkañ landsberd¿an. Nie przetrwa³a wojny. Figurê zdemontowano i chy-
ba przetopiono na wojenne cele. I trzeba by³o a¿ przewrotu demokratycz-
nego, pojednania Polaków i Niemców, aby powróci³a na swoje miejsce. A
za spraw¹ BAG, czyli stowarzyszenia by³ych mieszkañców i ówczesnego
prezydenta Henryka Macieja WoŸniaka, którzy sprawê dogadali i
Pauckschmarie wróci³a tam, gdzie sta³a i zaurocza³a. Ods³oniêto j¹ 2 lipca
1997 roku, w 740. urodziny miasta, w obecnoœci potomków fundatora. To
wówczas wyraŸnie wzruszona szefowa by³ych mieszkañców Landsbergu -
Ursula Hasse-Dressing mówi³a - Pokochajcie j¹ tak, jak myœmy j¹ kochali.

I sta³o siê. W letnie miesi¹ce fontanna jest oblê¿ona przez dzieci i do-
ros³ych. Gorzowianie te¿ kochaj¹ Maryœkê z wiadrami, któr¹ dla nas i nie-
mieckich mieszkañców otworzy³a Zofia Biliñska.

Ruszamy dalej, po drodze tylko rzut oka na Alejê Gwiazd, gdzie tablice
w bruku maj¹ wybitni luminarze gorzowskiej kultury.

Przechodzimy przez ul. Sikorskiego i ju¿ jesteœmy w urokliwej ul. Hawe-
lañskiej.
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Jancarz cały czas w żużlowym cyrku

Ale na nas czekaj¹ kolejne postaci. Wychodzimy na ulicê
Chrobrego i tu od razu skrêcamy w lewo. Warto popatrzeæ
na prawo na willê powiatowego lekarza landsberskiego,
dziœ siedzibê Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego.
Bo jest to przyk³ad rzadkiej pieczo³owitoœci w sztuce remon-
towania starych kamienic. Idziemy dalej. Po drodze dwie za-
bytkowe, wpisane do rejestru zabytków kamienice z za-
chwycaj¹cym fasadami (ale spacer po kamienicach to na
inn¹ okazjê). 

Przechodzimy przy przystanku tramwajowym do ul Wybic-
kiego, potem przez Wybickiego, 20 metrów dalej stoi jedyny
taki na œwiecie pomnik ¿u¿lowca. Oto sam Edward Jancarz
na motorze - w kewlarze, choæ w jego czasach to raczej w
skórze, motocykl z³amany, jak po zakoñczonym biegu, jak
do medalowego rozdania. 

RzeŸba stoi u wlotu w ul. Strzeleck¹. RzeŸbiarz Andrzej
Moskaluk wymyœli³ j¹ tak, ¿e na siode³ku za Mistrzem jest
miejsce, aby mog³o sobie tam przysi¹œæ zachwycone dziec-
ko, a jeszcze bardziej zachwycony rodzic, czy dziadek móg³
zrobiæ zdjêcie. I tak siê bardzo czêsto dzieje. 

RzeŸbkê, a w³aœciwie solidn¹ rzeŸbê znowu ufundowalo z
pomoc¹ przyjació³ i fanów speedwaya J. Synowiec i A.
Grzechociñski. Ods³oniêto j¹ 3 grudnia 2005 roku. By³o
mroŸne i œnie¿ne sobotnie przedpo³udnie. Na tê chwilê
przyszed³ multum ludzi, byli ultrasi Stali, a jak¿e przy szali-
kach i z flarami. Byli starzy fani ¿u¿la, którym ³ezka siê w
oku krêci³a, ¿e maj¹ znów mistrza obok siebie.

I do dziœ tak jest, ¿e pod akurat t¹ rzeŸbk¹ w wa¿nych da-
tach - na 1 Listopada, urodziny Mistrza, data jego tragicznej œmierci, czyjaœ troskliwa rêka zapali znicz, po³o¿y kwiatka. A jak ju¿ by³o wspomniane wczeœniej - dzieci kochaj¹ tê postaæ i

choæ byæ mo¿e jeszcze nie wiedz¹, kto to i co dla miasta znaczy³, ju¿ ci¹gn¹ rodziców - Do pana na motorze chodŸmy - mówi¹. 

Tam czarownica i człek z żelaza zachwycają 

Tu po kilku krokach warto spojrzeæ na œcianê przy ksiêgarni, bo jest tu tablica poœwiêcona W³odzimierzo-
wi Korsakowi, pierwszemu £owczemu II Rzeczypospolitej, wybornemu pisarzowi i gawêdziarzowi (jego
rzeŸba stoi a¿ w parku Górczyñskim i jest to wyprawa na inny dzieñ). I po chwili dochodzimy do Studni
Czarownic. Nad such¹, bo bez wody, cembrowin¹. wznosi siê szpiczasty daszek, a na nim na miotle siedzi
golutka czarownica. To symbol 17 landsberskich kobiet spalonych w latach 1563-1686 na stosach za rze-
kome czary. 

W 1924 r. stanê³a ona przy nowym landsberskim Ratuszu przy ul. Obotryckiej. Wówczas miot³a siê obra-
ca³a i czarownica wskazywa³a sk¹d wieje wiatr. Po zawierusze wojennej, II wojny œwiatowej, studnia po-
pad³a w zapomnienie. A¿ przyszed³ 1995 rok, studniê wyremontowano i ustawiono na skrzy¿owaniu
We³nianego Rynku i Hawelañskiej. Czarownicê wyrzeŸbi³a Zofia Biliñska, pozowa³a jej piêkna gorzowian-
ka. Dziœ to jeden z zachwycaj¹cych punktów miasta. A kolejne pokolenia gorzowskich dzieci z upodoba-
niem wyci¹gaj¹ od rodziców grosze, aby do studni wrzuciæ. 

Idziemy dalej Hawelañsk¹. I po chwili wy³ania siê Œfinster, czyli ¿eliwny golas, który wyszed³ spod rêki
wybitnego rzeŸbiarza Zbigniewa Fr¹czkiewicza. Stoi na trawniku, zapomniany nieco i schowany. RzeŸba,
która sprawi³a najwiêcej chyba zamieszania w powojennym Gorzowie. Sta³a najpierw w tym miejscu na
We³nianym Rynku, gdzie dziœ jest replika zabytkowej bimbki. Zas³aniana, opakowywana w ró¿ne habity,
atakowana siekierk¹, a¿ w koñcu ukradziona i zniszczona, doczeka³a siê jednak rehabilitacji i skazana
zosta³a na wygnanie. Trochê szkoda, ¿e nie umiemy siê pochwaliæ, ani wyeksponowaæ tego, ¿e mamy
pracê jednego z najbardziej rozpoznawanych i cenionych twórców naszych czasów. No có¿, warto zrobiæ
zdjêcie, postaæ chwilkê i ruszyæ dalej. 

Malarzy dwóch cały czas tworzy

A nam trzeba dalej w drogê. Idziemy wiêc do przejœcia przez ul. Ja-
gie³³y. Tu w £aŸni Miejskiej mo¿na wejœæ do holu, aby zerkn¹æ na po-
piersie Maksa Bahra, fundatora tej przepiêknej, utrzymanej w moder-
nistycznym stylu Bauhausu, budowli. Warto te¿ popatrzeæ na tynki, bo
w zale¿noœci od pogody maj¹ ró¿ne nasycenie zieleni¹. Jak mocniej
mokro, zieleñ intensywniejsza, jak bardziej sucho, seledynki na œcia-
nach siê œciel¹. Taka oto fajna zagadka budowlana i architektoniczna. 

Ale my idziemy dalej ul. D¹browskiego. Na przejœciu, przy ksiêgarni
œw. Antoniego idziemy a lewo i po chwili ju¿ jesteœmy na zachwy-
caj¹cym skwerku nad K³odawk¹. A tu najpierw widzimy wysok¹ postaæ
w kaszkiecie, która przy sztaludze stoi i maluje pejza¿ miejski, po
chwili da siê te¿ zauwa¿yæ postaæ w kapeluszu siedz¹c¹ na kamieniu i
te¿ maluj¹c¹ ów¿e pejza¿.

Ten pierwszy, to mistrz Ernst Henseler, z Wieprzyc, wyborny malarz
œwietnie znany w Niemczech. Jego pejza¿e nadwarciañskie do dziœ
zachwycaj¹ i daj¹ œwiadectwo tego, jak siê na £êgach Warciañskich
¿y³o do II wojny œwiatowej.

Ten drugi, to mistrz Jan Korcz, pierwszy zawodowy artysta, który po
II wojnie zamieszka³ w Gorzowie. Z kolei jego pejza¿e Gorzowa i oko-
lic to pyszne œwiadectwo tego, ¿e dawne style i techniki wci¹¿ by³y i s¹
obecne w sztuce. Bo nie bez kozery mówi siê o nim, ¿e  to ostatni po-
stimpersjonista. 

Tego pierwszego - mistrza Henselera wyrzeŸbi³ Andrzej Moskaluk,
tak¿e znakomity rzeŸbiarz gorzowski. Nad drugim popracowa³a Zofia
Biliñska. A postaci ufundowa³ sprawdzony tandem Synowiec-Grzecho-
ciñski. Jak przed laty t³umaczy³ mecenas Jerzy Synowiec, skoro siê
upamiêtnia mistrza Jana, nie ma powodów, ¿eby nie pamiêtaæ o mist-
rzu Henselerze. Obaj znani, obaj zas³u¿eni, obu szacunek siê nale¿y.
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Szymon z fajerką, którą mu kradną

Ale trasa jeszcze siê nie skoñczy³a. Od Jancarza ruszamy ul. Strzeleck¹.
Piêkna by by³a, gdyby o ni¹ ktoœ zadba³. Po prawej rêce niszczej¹cy stary
browar. Zachwyca wnêtrzami. Ale wejœæ nie mo¿na. Po lewej nowe, bo z lat
60. XX wieku bloki. Dochodzimy do mostku na K³odawce, mijamy park po
prawej i dochodzimy do parkingu przy Parku 111. A tu czeka na nas ni mniej,
ni wiêcej - Szymon Giêty, czyli postaæ Henryka Wnuka. Gorzowskiego orygi-
na³a, jedynego takiego na ziemi. To pierwszy znakomity gorzowianin, które-
mu duet Synowiec-Grzechociñski najwczeœniej postawili rzeŸbê. Do akcji
w³¹czy³y siê wówczas lokalna „Gazeta Wyborcza” i magistrat gorzowski. Na
ods³oniêciu by³y kie³baski, bigos i dobra zabawa. Bo Szymon kawalarzem
wielkim by³. Dobry cz³owiek, dusza przyjazna ka¿demu, mistrz œwiata i okolic
w toczeniu fajerki, którą stale mu kradą. Cz³owiek legenda, sam o sobie le-
gendy opowiada³. Nie wadzi³ nikomu, nikogo nigdy nie skrzywdzi³ i nadawa³
koloru Gorzowowi w czasach komuny. Nie by³ kloszardem. Nie ¿ebra³, nie
mieszka³ pod mostem. By³ inny. Ale te¿ by³ znakiem tego miasta. Znakiem, ¿e
nie tylko inteligencja techniczna i robotnicy tu mieszkali. By³ znakiem tego, ¿e
dla kolorowych ludzi, z inn¹ filozofi¹ œwiata i wydarzeñ te¿ by³o tu miejsce. I
dlatego znakomity duet fundatorów to doceni³, uszanowa³ i tak uhonorowa³. I
za to miêdzy innymi miasto nasze s³ynne w turystycznym œwiecie jest.

Ona tu wróżyła

No i wolniutko zbli¿amy siê do koñca wycieczki szlakiem niezwyk³ych postaci. Idziemy w prawo
od pomnika, ulic¹ Sikorskiego. Warto na wysokoœci Parku 111 popatrzeæ na drug¹ stronê ulicy. Stoi
tam kamienica z siedzib¹ Batawii - dawna lo¿a masoñska - jeszcze wewn¹trz zachowa³y siê ele-
menty zdobnicze z tamtych lat (ale o tym przy innej wycieczce). Idziemy dalej. Mijamy œluzê na
K³odawce, przez gorzowian zwan¹ wodospadem i ju¿ mamy wejœcie do parku Wiosny Ludów, cza-
sami zwanego Parkiem Ró¿. 

Tu trzymamy siê lewej strony alei i po chwili jest. Papusza, czyli pomnik Bronis³awy Wajs-Papu-
szy, wybitej, najs³ynniejszej cygañskiej poetki, twórczyni, której wiersze do ca³y czas zatrzymuj¹ od-
dech, trzymaj¹ przy tekœcie, a to rzadko siê zdarza.

RzeŸba wysz³a spod rêki Zofii Biliñskiej. Przedstawia najs³ynniejsz¹ romsk¹ poetkê; nie-
szczêœliw¹, choæ na swój sposób piêkn¹ kobietê, która przez to, ¿e tu mieszka³a, rozs³awi³a to
miasto.

I warto te¿ wiedzieæ, ¿e ona w tym parku wró¿y³a. W najbardziej tradycyjny ze sposobów w cyga-
ñskiej spo³ecznoœci zarabia³a na ¿ycie. Piêknie o tym pisz¹ Kazimierz Furman i Zdzis³aw Morawski.
Niestety, jacyœ wandale ukradli plakietkê z informacj¹, kim jest ta postaæ, wiêc trzeba to zwyczajnie
zapamiêtaæ, a jak jaki turysta zb³¹kany zechce wiedzieæ, to mu trzeba podpowiedzieæ.

I tu koñczy siê nasz spacer. Niespiesznym krokiem potrzebujemy oko³o 1,5 godziny. Jeœli zatrzy-
mamy siê na d³u¿ej przy poszczególnych rzeŸbach, wpadniemy gdzieœ po drodze na kawê, to li-
czyæ trzeba oko³o trzech godzin. 

RENATA OCHWAT
Korzysta³am tu z pomocy z ksi¹¿ek Krystyny Kamiñskiej: Gorzów Wielkopolski, i druga: Gorzów Wielkopolski. Miasto na siedmiu wzgórzach.
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- Stefania Hejmanowska
by³a moim przyjacielem -
mówi Wanda Milewska, zna-
na gorzowska dziennikarka.
Opowiada, ¿e pozna³a pani¹
senator I kadencji, kiedy ta
ju¿ zasiada³a w senacie
w³aœnie. - Spotka³am j¹ w
parafii przy ul. ¯eromskiego.
Tam siê odbywa³y ciekawe
spotkania, miêdzy innymi
tam przyjecha³ i spotka³ siê z
gorzowianami Adam Michnik
- wspomina Wanda Milews-
ka.

Niemal całe życie 
w Gorzowie

Stefania Hejmanowska
urodzi³a siê 1 maja 1937 ro-
ku w Poznaniu. Ale jej rodzi-
na tu¿ po wojnie w 1945 roku
przeprowadzi³a siê do Go-
rzowa. Tu przysz³a pani se-
nator skoñczy³a Technikum
Chemiczne, wówczas jedn¹
z lepszych szkó³ w mieœcie.
Po maturze szybko wysz³a
za m¹¿, urodzi³a dwójkê
dzieci i równie szybko zos-
ta³a wdow¹. Sytuacja ¿ycio-
wa zmusi³a j¹ do podjêcia
pracy. W 1966 roku, ju¿ po
œmierci mê¿a zaczê³a pracê
w Stilonie. I to by³a
prze³omowa ze wszech miar
decyzja w jej ¿yciu. 

Po sierpniu 1980 wst¹pi³a
do „Solidarnoœci”. By³a
cz³onkini¹ prezydium komisji
zak³adowej oraz regionalnej
komisji wykonawczej
zwi¹zku. Bo jak wspominaj¹
znajomi, Stefania Hejma-
nowska, jak siê czymœ zaj-
mowa³a, to na serio, z
du¿ym zaanga¿owaniem.
Nie uznawa³a pó³œrodków.
Dlatego te¿, jak wielu innych
aktywnych dzia³aczy „Soli-
darnoœci” szybko sta³a siê
obiektem obserwacji
ówczesnych si³ porz¹dko-
wych. S³u¿ba Bezpiecze-
ñstwa œledzi³a j¹ ca³y czas.

13 grudnia 1981 roku, w
noc stanu wojennego zosta³a
internowana. Do 12 marca
1983 roku siedzia³a w Waw-
rowie pod Gorzowem, Poz-
naniu i Go³dapi. Dzieli³a los
innych internowanych, jak
œp. Teresa Klimek czy znana
dziennikarka Gra¿yna Pyt-
lak.

Jednak internowanie nie
z³ama³o jej krêgos³upa. Po
powrocie z odsiadki Stefania
Hejmanowska nadal aktyw-
nie dzia³a³a w podziemiu an-
tykomunistycznym. - Ona
by³a niezmiernie konsek-
wentna oraz wierna swoim

pogl¹dom politycznym. To
nie by³ cz³owiek-chor¹giewka
- mówi Wanda Milewska.

No i przyszed³ kolejny feral-
ny dzieñ w ¿yciu przysz³ej
pani senator. 25 sierpnia
1985 r. zosta³a aresztowana
w mieszkaniu córki w czasie
przygotowañ do demonstra-
cji w rocznicê podpisania Po-
rozumieñ Sierpniowych.
Skazano j¹ na 10 miesiêcy

pozbawienia wolnoœci i osa-
dzono w wiêzieniu w Krzy-
wañcu. Ostatecznie odsie-
dzia³a siedem miesiêcy z
zas¹dzonego wyroku.

Zawsze z Lechem Wałęsą

- Pani senator od samego
pocz¹tku popiera³a Lecha
Wa³êsê. Zreszt¹ do koñca
¿ycia w niego wierzy³a i bro-
ni³a przed atakami - mówi

Wanda Milewska. Zdjêcia z
ró¿nych czasów zaœwiad-
czaj¹, ¿e Stefania Hejma-
nowska zawsze by³a blisko
prezydenta Wa³êsy. 

Bra³a udzia³ w obradach
Okr¹g³ego Sto³u. W wybo-
rach parlamentarnych w
1989 zosta³a wybrana na se-
natora I kadencji w woje-
wództwie gorzowskim. Za-
siada³a w Komisji Gospodar-

ki Narodowej i Komisji
Ochrony Œrodowiska oraz
Polityki Spo³ecznej i Zdro-
wia. Ca³y czas zreszt¹ pod-
kreœla³a, ¿e cz³owiek i jego
prawa s¹ najwa¿niejsze. Po
zakoñczeniu kadencji sena-
torskiej nieco siê wycofa³a z
¿ycia politycznego, ale jed-
nak nie na tyle, aby ca³kowi-
cie porzuciæ politykê. Za
ka¿dym razem popiera³a
dzia³ania Lecha Wa³êsy. Ak-
tywnie uczestniczy³a bowiem
w kampaniach prezyden-
ckich. Kiedy prezydent
Wa³êsa przyje¿d¿a³ z wizyta-
mi do Gorzowa, zawsze
obok niego by³a Stefania
Hejmanowska.

Czas na warsztaty

Po zakoñczeniu kadencji
senatorskiej Stefania Hejma-
nowska znalaz³a sobie inne
zajêcie. Sta³a siê bowiem
pionierk¹ Warsztatów Terapii
Zajêciowej. - Ona pierwsza
je za³o¿y³a. Zgromadzi³a
kadrê, wiedzia³, jak to ma
dzia³aæ i komu te zajêcia
maj¹ s³u¿yæ - wspomina
Wanda Milewska. 

S³ynne ju¿ w Gorzowie
warsztaty dzia³a³y przy ko-
œciele przy ul. Czereœniowej.
Pani senator nie by³a zwyk³¹
kierowniczk¹. Bardzo dobrze
zna³a swoich podopiecz-
nych, wiedzia³a o nich
wszystko. - Moja córka tam
chodzi³a. Pani Stefania bar-
dzo du¿o dobrego robi³a dla
wszystkich uczestników,
dba³a o wychowanków, zgro-
madzi³a najlepsz¹ z mo¿li-
wych kadrê - opowiada Anna
Jasiñska. 

Warsztaty prowadzone
przez Stefaniê Hejma-
nowsk¹ sta³y siê niejako
wzorem dla innych, które po-
wsta³y póŸniej. 

Jakby by³o ma³o
obowi¹zków, Stefania Hej-
manowska dzia³a³a w Klubie
Inteligencji Katolickiej,
pe³ni³a równie¿ funkcjê wice-
prezesa Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich. - Pani sena-
tor kierowa³a siê w ¿yciu za-
sad¹ wiernoœci wierze,
religii, tradycji i moralnoœci. Z
tego wynika³a jej si³a i to, ¿e
liczono siê z jej zdaniem. Re-
ligia, moralnoœæ, prawda - to
by³y podstawy, którym by³a
wierna do koñca ¿ycia - mó-
wi Wanda Milewska. Przy-
znaje, ¿e siê przyjaŸni³a z
pani¹ senator. I nie raz, nie
dwa œciera³y siê w dyskus-
jach na ró¿ne tematy, ale

bez wzajemnego obra¿ania.
- Warto, a nawet trzeba do-
daæ, ¿e by³a fantastycznym
cz³owiekiem, z ogromnym
poczuciem humoru. Potrafi³a
rozbawiæ towarzystwo sma-
kowitymi anegdotkami - opo-
wiada Wanda Milewska. 

Pani¹ senator zna³o mnó-
stwo osób. Bywa³o jednak,
¿e Stefania Hejmanowska
nie potrafi³a sobie przypo-
mnieæ nazwiska. - W uj-
muj¹cy sposób zawsze siê
do tego przyznawa³a. Nie
pozowa³a na alfê i omegê.
Zawsze jednak mia³a dla
ka¿dego dobre s³owo - opo-
wiadaj¹ ci, którzy spotykali
j¹ spotykali na ró¿nych uro-
czystoœciach koœcielnych.

- Stenia by³a po prostu
wspania³ym cz³owiekiem.
Pe³ni³a wiele funkcji, an-
ga¿owa³a siê w sprawy
spo³eczne, polityczne,
ludzkie. Mówi¹c krótko -
nie zmarnowa³a ¿ycia. Co
bardzo wa¿ne - nie by³a
obojêtna. Zawsze gotowa
do pomocy: rodzinie, znajo-
mym, przyjacio³om, potrze-
buj¹cym. Nie by³a obojêtna
- na krzywdê ludzk¹, na
niesprawiedliwoœæ, na
zak³amanie. Nie by³a
obojêtna na s³owa: Bóg,
Honor, Ojczyzna, Solidar-
noœæ. Czêsto chwyta³a
mnie za rêkê filigranow¹
d³oni¹ i patrz¹c g³êboko w
oczy mówi³a mi, co trzeba
jeszcze zrobiæ. Mówi³a o
rzeczach, które by³y bardzo
wa¿ne, a których ja nie do-
strzega³em. Mia³a racjê, wi-
dzia³a wiêcej. Interesowa³a
siê ludŸmi. Bardzo. Bo dla
Steni, cz³owiek by³ naj-
wa¿niejszy - mówi Jaros³aw
Porwich, kiedyœ szef struk-
tur „Solidarnoœci”, dziœ po-
se³ na sejm z partii Ku-
kiz’15. 

Za swoj¹ dzia³alnoœæ Ste-
fania Hejmanowska w 2001
otrzyma³a Z³oty Krzy¿
Zas³ugi, a w 2007 Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodze-
nia Polski. 

Stefania Hejmanowska
zmar³a  5 marca 2014 w
Gorzowie Wielkopolskim.
W ostatni¹ drogê na cmen-
tarz komunalny odprowa-
dzili j¹ cz³onkowie Solidar-
noœci, a mszê ¿a³obn¹ oraz
ceremoniê pogrzebow¹
sprawowa³ legendarny
duszpasterz Solidarnoœci,
œp. ksi¹dz pra³at Witold An-
drzejewski.

ROCH

Nie była obojętna 
na krzywdę ludzką 
Dla Stefanii Hejmanowskiej nie by³o rzeczy niemo¿liwych - tak o niej mówi¹ ci, którzy j¹ pamiêtaj¹. 

Stefania Hejmanowska była mocno związana z Lechem Wałęsą.
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Bardzo dobrze znała swoich podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej.
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Pisali o nim historycy, na-
malowa³ go Jan Matejko.
Jednak Jana Dekerta, jedn¹
z wybitniejszych postaci pol-
skiej historii rzadko kto pami-
êta. A wielce ciekawa to
postaæ jest. I pochodzi z po-
bliskiego Bledzewa.

- Wybraliœmy dla naszego
muzeum imiê Jana Dekerta,
bo by³ bezpoœrednio po-
wi¹zany z t¹ ziemi¹, poza
tym by³ wybitnym politykiem,
którego warto pamiêtaæ -
mówi³ Zdzis³aw Linkowski,
by³y dyrektor Muzeum Lubu-
skiego, za którego dyrekcji
placówka przyjê³a imiê pre-
zydenta Warszawy i przy-
wódcy „Czarnego protestu”.

Urodził się w Bledzewie

Przysz³y wybitny polityk i
przywódca faktyczny stanów
mieszczañskich urodzi³ 13
stycznia 1738 roku w Ble-
dzewie w zamo¿nej rodzinie.
W tamtych czasach Ble-
dzew, dziœ senna wieœ, choæ
ze œladami miejskoœci, bo
ma dwa rynki a spokoju
mieszkañców strze¿e œw.
Jan Nepomucen, to by³a
wa¿na miejscowoœæ. 

Od pocz¹tku miejscowoœæ
zwi¹zana by³a z cystersami,
œwiat³ym zakonem, który cy-
wilizowa³ te ziemie. Obec-
noœæ zakonników mia³a po-
zytywny wp³yw na rozwój
miejscowoœci i okolicznych
wsi; w 1458 r. król Kazimierz
IV Jagielloñczyk na proœbê
przeora nada³ Bledzewowi
status miasta na prawie
magdeburskim. Tym samym
Bledzew sta³ siê najbardziej
na zachód wysuniêtym
oœrodkiem miejskim Króle-
stwa Polskiego, którym po-
zosta³ a¿ do 1793 r. 

O wczesnych latach przy-
sz³ego prezydenta stolicy
niewiele wiadomo. Na stro-

nie Szko³y Podstawowej jego
imienia w Bledzewie
przeczytaæ mo¿na: „Jako
m³odzieniec w koñcu lat pi-
êædziesi¹tych XVIII stulecia,
zabezpieczony materialnie,
uda³ siê na poszukiwanie ka-
riery. Pracê znalaz³ w stolicy
- Warszawie. By³ otwarty na
nowe wartoœci wieku oœwie-
cenia, zw³aszcza te kwestio-
nuj¹ce przywilej urodzenia i
opatrznoœciowy porz¹dek
spo³eczny, g³osi³ pochwa³ê
osobistych talentów i zdolno-
œci”.

Ważnym się stał

O wiele wiêcej wiadomo ju¿
o jego ¿yciu w stolicy. By³ bo-
wiem majêtnym kupcem. Po-
cz¹tkowo prowadzi³ sklep su-
kienniczy. W kwietniu 1776 r.
zawi¹za³ z magnatami kom-
paniê manufaktur we³nia-
nych. Od 1769 roku by³ ³awni-
kiem warszawskim. W 1776
roku wraz z Piotrem Blan-

kiem i Jêdrzejem Rafa³owi-
czem wydzier¿awi³ od Komis-
ji Skarbu Koronnego mono-
pol tabaczny. W 1786 roku za
80 tys. z³ wydzier¿awi³ na
szeœæ lat Teatr. Zbi³ fortunê
na spekulacjach na dosta-
wach dla wojska rosyjskiego.
Konstytucja sejmowa z 1775
roku przyzna³a mu prawo do
zakupu dóbr ziemskich, z
czego chêtnie skorzysta³, lo-
kuj¹c czêœæ maj¹tku w nieru-
chomoœciach. By³ rzeczni-
kiem interesów miast pol-
skich - walczy³ o rozszerzenie
praw publicznych dla miesz-
czan, sta³ siê obroñc¹ spraw
miejskich. 

Ale i mia³ swoje ciemne
strony. Walczy³ z ¯ydami. W
grudniu 1788 roku zredago-
wa³ memoria³ skierowany do
Sejmu Czteroletniego. Do-
maga³ siê w nim zakazu
handlu dla ¯ydów

Mimo tego cieszy³ siê na
tyle wielkim powodzeniem i

estym¹, ¿e 23 lutego 1789
roku zosta³ prezydentem
Warszawy. 

Czarna procesja przeszła

Od chwili objêcia urzêdu Jan
Dekert by³ rzecznikiem praw
mieszczañstwa. 27 listopada
1789 roku Dekert zwo³a³ w
Warszawie spotkanie przed-
stawicieli 141 miast królew-
skich Rzeczypospolitej, którzy
podpisali memoria³ do króla,
domagaj¹cy siê przyznania
praw publicznych miesz-
czañstwu. No i tak on zorgani-
zowa³ oraz poprowadzi³
s³ynn¹ „Czarn¹ procesjê” na
królewski zamek. Odby³a siê
ona 2 grudnia 1789 roku. A
Ÿród³a pisz¹ o wydarzeniu tak:
„2 grudnia 1789 r. delegaci
udali siê na Zamek. Czarne
stroje przywdziali na znak
¿a³oby po dawno utraconych
prawach. Król przyj¹³ przygo-
towany memoria³, ale stara³
siê temperowaæ nastroje.

Znacznie wylewniej podjêli re-
prezentantów mieszczañstwa
marsza³kowie sejmu Sta-
nis³aw Ma³achowski i Kazi-
mierz Sapieha. „Czarna pro-
cesja” wywar³a ogromne
wra¿enie na szlacheckich
pos³ach. Sejm powo³a³ spe-
cjaln¹ komisjê do spraw refor-
my miast. 18 kwietnia 1791 r.
uchwalono ustawê o miastach
królewskich, która spe³nia³a
wiêkszoœæ mieszczañskich
postulatów. Wkrótce jej posta-
nowienia zyska³y rangê naj-
wy¿sz¹. Czwarty artyku³ Kon-
stytucji 3 Maja stanowi³: „Pra-
wo na teraŸniejszym Sejmie
zapad³e pod tytu³em: Miasta
Nasze Królewskie wolne w
pañstwach Rzeczypospolitej
w zupe³noœci utrzymane mieæ
chcemy i za czêœæ niniejszej
konstytucji deklarujemy”. 

W³aœnie za te dzia³ania Jan
Dekert znalaz³ siê na s³ynnym
obrazie Jana Matejki „Konsty-
tucja 3 Maja 1791”. Stoi z le-

wej strony obrazu ubrany w
czarny kaftan i bia³¹ perukê. 

Prywatnie nie do końca się
udało

Jednak Janowi Dekertowi
urz¹d prezydenta da³ siê we
znaki na tyle, ¿e 20 lutego
1790 roku zrzek³ siê urzêdu.
Dwa dni póŸniej stany znów
go wybra³y na ten fotel i De-
kert wróci³ do w³adzy.
W¹tpliw¹ jego zas³ug¹ by³o
uzyskanie wówczas dekretu
marsza³kowskiego naka-
zuj¹cego tzw. rugi ¯ydów z
Warszawy. Starozakonni wy-
jechali z miasta, a gdy po mie-
si¹cu wrócili, mieszczañstwo
urz¹dzi³o ich pogrom. Prezy-
dent pozosta³ biernym.

Patron Muzeum Lubuskiego
nie bardzo potrafi³ pogodziæ
dzia³alnoœæ publiczn¹ z pro-
wadzeniem prywatnych inte-
resów i jego maj¹tek popad³ w
ruinê. Jego syn z drugiego
ma³¿eñstwa z Antonin¹ Bli-
kowsk¹, tak¿e Jan zosta³ bis-
kupem Warszawy.

Prezydent stolicy i przywód-
ca „Czarnego Marszu” zmar³
4 paŸdziernika w Warszawie.
Do koñca ¿ycia pozosta³ kup-
cem i dzia³aczem tej klasy
spo³ecznej. Nie chcia³ bowiem
przyj¹æ proponowanego mu
przez Stanis³awa Augusta Po-
niatowskiego szlachectwa. W
tamtych czasach gest wielki. I
niekoniecznie zrozumia³y do
dziœ przez wielu. Jan Dekert
do koñca ¿ycia by³ wierny
swoim zasadom wyniesionym
zreszt¹ z domu, w pobliskim
Bledzewie siê mieszcz¹cym,
dziœ raczej sennej wsi,
o¿ywaj¹cej latem. 

RENATA OCHWAT
Korzysta³am z: 
http://historiaposzukaj.pl/wiedza,o

soby,82,jan_dekert_i_czarna_pro-
cesja.html;

http://www.spbledzew.witrynasz-
kolna.pl/strona=Patron.

Mieszczanin z Bledzewa trafił na urząd prezydenta Warszawy.
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Mieszczanin, który został
wybitnym politykiem z tych ziem
Ma swoj¹ ulicê w naszym mieœcie, jego imiê nosi  Muzeum Lubuskie w Gorzowie. 
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- Co to jest Nasz Fyrtel?
- To jest nasze miejsce do

¿ycia, do odpoczynku, czyli
miejsce, w którym mieszka-
my, odpoczywamy, spotyka-
my siê z s¹siadami.
- Ale przede wszystkim to

jest kawa³eczek
uporz¹dkowanego parku
S³owiañskiego. Sk¹d siê
wzi¹³ pomys³, ¿eby go
uporz¹dkowaæ?

- Ale Fyrtel to nie tylko park,
to tak¿e boisko, trawniki mi-
êdzy blokami. No nasze
miejsce. A sk¹d siê wzi¹³ po-
mys³? Mieliœmy piêkny park
pod nosem, w którym nie
by³o ³awek, ¿eby sobie
usi¹œæ. Nie mo¿na by³o z nie-
go korzystaæ. Jak ja siê tu
wprowadzi³am ponad 30 lat
temu, takie ³aweczki by³y. Ale
minê³y lata, wszystko zosta³o
zniszczone. No i z parku za-
czêli korzystaæ jedynie ludzie,
którzy wychodz¹ z psami na
spacery. No i oczywiœcie ja-
cyœ panowie, którzy tam od
czasu do czasu jakieœ piwo
wypili. No i jakoœ kilka lat te-
mu pomyœla³am sobie, ¿e
trzeba coœ z tym zrobiæ. A¿
wreszcie trzy lata temu po-
sz³am do prezydenta Tadeu-
sza Jêdrzejczaka, ten siê
zgodzi³, ¿ebyœmy sprawy wzi-
êli w swoje rêce. Du¿o nam
zreszt¹ urz¹d wówczas po-
móg³. Magistrat kupi³ nam de-
ski na ³awki i pieñki jako ich
podstaw¹. Zmobilizowa³am
s¹siadów, zakasaliœmy rêka-
wy, posprz¹taliœmy park, to
jest ten kawa³ek …
- Zaraz, zaraz, ale jak „po-

sprz¹taliœmy”? Dzwoni³a
pani do ludzi i mówi³a -
idziemy sprz¹taæ park?
Przecie¿ normalnie to tak
nie dzia³a.

- Przede wszystkim jestem
gadu³¹, otwart¹ na ludzi ga-
du³¹. Stanê³am na winklu (na
rogu - red), a poniewa¿ tam
siê jakieœ ankiety robi, to lu-
dzie s¹ przyzwyczajeni, ¿e
tam siê coœ dzieje. Ludzie
przystawali, pytali, co teraz
robiê. No i tak siê dowiedzieli,
¿e w okreœlonym dniu
sprz¹tamy park. Potem jeden
s¹siad drugiemu to powta-
rza³. Oœrodek Sportu i Rek-
reacji po¿yczy³ nam taczki,

Urz¹d Miasta poratowa³ gra-
biami. Ja wyznaczy³am kilka
osób do pilnowania sprzêtu i
tak to siê zaczê³o. Spó³dziel-
nia pod³¹czy³a nam pr¹d. No i
jakoœ posz³o. 
- Jestem zaskoczona. Bo

dziœ namówiæ ludzi, ¿eby
coœ zrobili na rzecz innych
jest zwyczajnie niezmiernie
trudno. Jak siê pani to
uda³o?

- W³aœciwie to ja sama nie
bardzo wiem, na czym to po-
lega. Jakoœ nie mam  i nie
mia³am problemu, ¿eby na-
mówiæ ludzi do wspólnego
dzia³ania. Podobnie by³o, kie-
dy zbiera³am podpisy pod
propozycjami do bud¿etu
obywatelskiego. I proszê so-
bie wyobraziæ, ¿e ludzie mi
podrzucaj¹ ró¿ne pomys³y,
które mo¿na wcieliæ w ¿ycie.
Bardzo dobrze mnie siê
wspó³pracuje z nasz¹
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹.
Ja zreszt¹ jestem zdania, ¿e
ze wszystkimi idzie siê doga-
daæ. I to chyba na tym pole-
ga. Myœmy siê zwyczajnie
dogadali. S¹siedzi zobaczyli,
¿e mo¿na coœ dobrego zro-
biæ. No bo - zrobiliœmy ³awki,
wiêc mo¿na na nich posie-
dzieæ. A jak mo¿na posie-
dzieæ, to trzeba porz¹dku pil-
nowaæ. Prosi³am ludzi, bo nie
tylko m³odzie¿, ¿eby zwracali
uwagê na to miejsce, no i
proszê sobie wyobraziæ, ¿e
ludzie pilnuj¹. Jak id¹ z pi-
wem czy jakimiœ czipsami, to
opakowañ nie wyrzucaj¹ jak

popadnie, ale wrzucaj¹ do
koszy na œmieci. Oczywiœcie
zdarza siê, ¿e pojawi¹ siê ja-
kieœ œmieci, bo wszêdzie siê
tak dzieje, ale na ogó³ ludzie
jednak dbaj¹ o to miejsce. 
- Jednym s³owem, zapa-

li³a pani s¹siadów do za-
dbania o to miejsce, ale te¿
sprawi³a, ¿e oni uznali to
miejsce za swoje.

- Tak, to jest ich w³asnoœæ.
Przecie¿ ci ludzie tu ¿yj¹, tu
mieszkaj¹. Bywa, ¿e ja cza-
sami grabiê liœcie. Po jakiejœ
chwili przychodzi kole¿anka,
te¿ z szósteczk¹ z przodu i
problemami z krêgos³upem. I
ona te liœcie zbiera do worka.
Za chwilê wychodzi ktoœ ko-
lejny, te¿ siê przy³¹cza. Tak to
siê dzieje. Ktoœ sadzi kwiatki,
ktoœ pomaga. Jak ludzie
widz¹ zaanga¿owanie, to
chêtnie siê w³¹czaj¹. No i
podkreœlam, pilnuj¹ tego
miejsca. Mamy tu te¿ takiego
ch³opaka, który u nas nie
mieszka, ale przychodzi do
nas, ostatnio posprz¹ta³ w
naszej altance dla dzieci, bo
ktoœ naba³agani³. 
- Ale w tym pani Fyrtlu to

nie tylko klomby i ³aweczki
siê licz¹. Przecie¿ tu siê
dzieje wiele innych rze-
czy…

- Tak. Robimy tu ró¿ne im-
prezy. W ubieg³ym roku mieli-
œmy ich kilka. Dla mieszka-
ñców, dla dzieci. Ja mam to
szczêœcie, ¿e na swojej dro-
dze spotykam przyjaznych lu-
dzi. Bo to tak jest. No i ci

przyjaŸni ludzie pomagaj¹. Ja
spotka³am Urszulê Niemi-
rowsk¹, która ma fundacje
Pozytywka, która nam poma-
ga i nas wspiera. A przecie¿
ona mieszka na Zakanalu.
Tak samo Barbara Styczeñ z
Fundacji Sewa z BrzeŸna do
nas przyje¿d¿a. My przy-
ci¹gamy do siebie tych fanta-
stycznych ludzi. W ubieg³ym
roku zrobiliœmy kilka fajnych
spotkañ dla dzieci. W tym ro-
ku, na wiosnê w planujemy
wielk¹ imprezê dotycz¹c¹
piesków. Ja j¹ nazwa³am „Ko-
chasz - sprz¹taj”, bo jakoœ
nazwa „Odkupianie miasta”
nie bardzo mi siê podoba.
Bardzo du¿o ró¿nych ludzi
siê w³¹cza. Chcemy w ten
sposób propagowaæ ideê
sprz¹tania po swoich czworo-
nogach. Na zasadzie zabawy
z konkursami, nagrodami,
¿eby siê zwyczajnie du¿o
dzia³o. 
- Ale w planach ma pani

jeszcze wakacyjne imprezy.
Jednym s³owem, ci¹gle coœ
siê dzieje i ci¹gle ma pani
pozytywny oddŸwiêk od
wspó³mieszkañców. Wy-
starczy lider, ¿eby
poci¹gn¹æ s¹siadów, aby
wyszli z domów, odeszli od
telewizora czy komputera. 

- Oczywiœcie, ¿e tak. Ja za-
wsze podkreœlam, ¿e mo¿e
jestem matk¹ chrzestn¹ Fyr-
tla. Ale Fyrtel to nie ja. Fyrtel
to my wszyscy, którzy razem
tu ró¿ne rzeczy robimy. Bo ja,
pani Daszkiewicz sama to

bym guzik zrobi³a, a nie takie
miejsce. Bez tych przyjaz-
nych ludzi nic by siê nie
uda³o. Nawet ¿artujê, ¿e w
koñcu w spó³dzielni zaczn¹
przede mn¹ drzwi zamykaæ,
bo ja w kó³ko chodzê do nich
po pomoc. No i spó³dzielnia
nam pomaga. 
- Myœli pani, ¿e tego ro-

dzaju Fyrtle maj¹ szansê
powstaæ wszêdzie, w
ka¿dym zak¹tku miasta?

- Oczywiœcie. 
- Od czego to zale¿y? Od

lidera? Od ludzi?
- Od lidera, od ludzi. Na na-

szym osiedlu ¿yje 4 tys.
mieszkañców. Mój blok, to
jest du¿a wioska. Tu jest po-
nad 100 mieszkañ. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e ludzie ró¿nie ze
sob¹ ¿yj¹. Jedni siê ze sob¹
k³óc¹, inni nie. Ale mimo tego
ludzie potrafi¹ siê skupiæ wo-
kó³ dobrej idei. Mo¿na to pro-
sto wyt³umaczyæ na przyk³ad-
zie rodziny. Bo nawet jeœli siê
pok³ócisz z siostr¹, jak bêdzie
wa¿na rzecz, to staniecie do
niej razem. Ta zasada
przek³ada siê na nasze
osiedle, na nasz Fyrtel. Ale
nie tylko, bo gdziekolwiek
znajdzie siê lider, a nie
bêdzie zawistników, to jest w
stanie bardzo du¿o dobrego
zrobiæ. Ja zaczyna³am od
bardzo drobnych rzeczy, aby
dojœæ do czegoœ du¿ego, jak
choæby ta najbli¿sza. Potem
mamy w planach nastêpne -
w maju Urszula Niemirowska
robi u nas kolejne wydarze-
nie. Tak to siê dzieje. Ale cza-
sami bywa, ¿e sobie myœlê -
doœæ…
- No w³aœnie, nie ma pani

doœæ?
- Nie, nie, czasami tylko so-

bie tak myœlê, ale wystarczy,
¿e spojrzê za okno i przycho-
dzi kolejna myœl - oj, to jesz-
cze trzeba zrobiæ, tamto bym
chcia³a zrobiæ. A jak ju¿ po-
myœlê, to zaczynam robiæ.
Tak mam. No i inni mnie
wspieraj¹, bo widz¹, ¿e jest
sens. 
- Nie doœæ, ¿e Fyrtlem siê

pani zajmuje, to jeszcze na
dodatek pisze pani ksi¹¿kê
o Alfredzie Markowskiej,
Babci Noñci. Co pani¹ do
tego sk³oni³o?

- Uwa¿am, ¿e jej siê to zwy-
czajnie nale¿y. Alfreda Mar-
kowska, Babcia Noñcia, Cy-
ganka, która podczas wojny
ratowa³a dzieci wiezione do
obozów. Nie ma ¿adnych in-
nych dokumentów, oprócz
œwiadectw zachowanych w
jêzyku. Poza tym Babcia No-
ñcia to samo dobro, w jej
obecnoœci cz³owiek czuje siê
jak otulony dobrem.
Uwa¿am, ¿e trzeba, aby po-
wsta³o jakieœ œwiadectwo o
niej. Poza tym uwa¿am, ¿e
takie znaki upamiêtnienia na-
le¿¹ siê wielu innym. Stracili-
œmy Karola Parno Gierliñskie-
go, wybitn¹ postaæ, dziœ ju¿
nie¿yj¹c¹, który zniechêcony
w pewnym momencie wyje-
cha³ z Gorzowa. Straciliœmy
Papuszê, bo ona te¿ wyje-
cha³a, choæ uwa¿am, ¿e
mo¿na by³o siê ni¹ tu zaopie-
kowaæ, ¿eby nie musia³a
opuszczaæ miasta. Dlatego
piszê o Noñci.
- Jak powstaje ta ksi¹¿ka?
- Jak ju¿ mówi³am, nie ma

praktycznie ¿adnych doku-
mentów. Opieram siê wiêc o
przekazy rodzinne. Mam to
szczêœcie, ¿e zosta³am przyj-
êta przez Romów. Bywam w
ich domach, siadam z nimi do
posi³ku. Traktuj¹ mnie jak
swoj¹. I opowiadaj¹. A ja to
spisuj¹. Nad prawdziwoœci¹
przekazu czuwa córka Noñci i
jej wnuk Patryk. Ale to nie ma
byæ taka faktograficzna proza,
taka z datami. Bo tych zwy-
czajnie nie ma. Ma to byæ
opowieœæ o niezwyk³ej Cygan-
ce, która zwyczajnie na takie
upamiêtnienie zas³uguje.
- Kiedy mo¿na siê spo-

dziewaæ tej ksi¹¿ki?
- No i tu jest problem. Bo

Romowie maj¹ pieni¹dze na
wydanie jej po romsku.
Myœlê, ¿e w tym roku siê
uka¿e. Natomiast nie bardzo
na razie wiem, co bêdzie z
polsk¹ wersj¹, bo na ten cel
pieniêdzy nie ma. Myœlê, ¿e
sobie spokojnie pole¿y i po-
czeka, a¿ siê uda znaleŸæ ja-
kiegoœ sponsora. Bêdê szu-
kaæ pieniêdzy albo okazji,
¿eby tê ksi¹¿kê wydaæ.
- No to ¿yczê pani jeszcze

mnóstwa energii i dziêkujê
za rozmowê.
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Halina Elżbieta Daszkiewicz w Naszym Fyrtlu z wnuczką Natalią.
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Jak można posiedzieć, to trzeba
porządku pilnować
Z Halin¹ El¿biet¹ Daszkiewicz, liderk¹ Naszego Fyrtla z osiedla Staszica, rozmawia Renata Ochwat
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Jednog³oœnie o tym zdecy-
dowa³ zarz¹d województwa
lubuskiego, pod który go-
rzowska scena podlega. A
jeszcze kilka tygodni temu
Jan Tomaszewicz planowa³
swój pobyt tylko do koñca
wakacji, bo z koñcem sierp-
nia koñczy³a mu siê obecna
kadencja na stanowisku sze-
fa gorzowskiego teatru. Ju¿
wiadomo, ¿e spokojnie mo¿e
swoje plany snuæ dalej. Za-
rz¹d województwa wzi¹³ pod
uwagê dotychczasowe
osi¹gniêcia Jana Tomasze-
wicza i zdecydowa³, ¿e kon-
kursu nie bêdzie, bo lepiej,
aby obecny dyrektor zako-
ñczy³ to, co z rozmachem ro-
bi³ przez wszystkie poprzed-
nie lata. Na takie rozwi¹za-
nie pozwa³a prawo, wiêc
zarz¹d z niego skorzysta³. 

Jan Tomaszewicz jest
pierwszym od lat dyrekto-
rem, który tak¹ sam¹ wagê
przyk³ada do dzia³añ arty-
stycznych, jak i do zadbania
o budynek teatru, wygodê
pracy zarówno aktorów, jak i

zespo³u administracyjno-
technicznego oraz samego
otoczenia Osterwy. Jak wyni-
ka z danych Urzêdu Mar-
sza³kowskiego, od 2010 roku
przeznaczy³ on na rewitali-
zacjê instytucji 7,3 mln z³.
Tylko w ubieg³ym roku Oster-
wa dosta³ a¿ 2 mln z³ i by³a to
najwy¿sza jednorazowa do-
tacja. Jak mówi marsza³ek
El¿bieta Polak, marsza³ko-
stwo na ten rok przeznaczy³o
kolejne 2 mln z³ dotacji. Oka-
zuje siê bowiem, ¿e teatr na-
pisa³ bardzo dobry wniosek i
jeœli tylko przejdzie on mery-
toryczn¹ ocenê, która zako-
ñczy siê w kwietni, to teatr
mo¿e dostaæ nawet wiêcej,
bo nawet 5,7 mln z³ dofinan-
sowania. Ale na rozstrzygni-
êcie konkursy trzeba jeszcze
poczekaæ. 

Jak t³umaczy Jan Toma-
szewicz, teatr ¿yje w³asnym
¿yciem, które wyznacza se-
zon teatralny. Dlatego te¿ nie
mo¿na go zamkn¹æ na jakiœ
d³u¿szy czas. Prace remon-
towe wewn¹trz mo¿na pro-

wadziæ podczas wakacji,
czyli od czerwca do wrze-
œnia. 

Warto nadmieniæ, ¿e za
ostatnich piêæ lat u Osterwy
wyremontowano ca³e zaple-
cze: garderoby aktorów, pra-
cownie, toalety, ci¹gi komu-
nikacyjne, galeriê-œwietlik,
czêœæ biurow¹. Wymieniono
instalacjê ogrzewania, elek-
tryczn¹ i oœwietleniow¹,

warsztaty i magazyny. Teatr
ma nowy dach, terystorow-
niê, czyli elektryczny mózg i
serce sceny. Na widowni po-
jawi³y siê nowe fotele, bo
stare ju¿ trzeba by³o wymie-
niæ. W ubieg³ym roku wyre-
montowano elewacjê. Grun-
towanie odnowiono piêkne
drzwi wiod¹ce do g³ównego
holu teatru, zamontowano
granitowe schody, a portyk

znowu wygl¹da jak tu¿ po
oddaniu budynku dla
u¿ytecznoœci publicznej jesz-
cze przed II wojn¹ œwiatow¹.
Poza tym pojawi³ siê nie-
zbêdny we wspó³czesnych
czasach podjazd dla wóz-
ków, z jakich korzystaj¹ oso-
by niepe³nosprawne oraz
toaleta przygotowana na ich
potrzeby. 

Poniewa¿ budynek jest ju¿
doœæ wiekowy, podczas re-
montu wychodz¹ niespo-
dzianki. Tak¹ by³o odkrycie,
¿e na ju¿ trzeba wymieniæ
belki dachowe, bo s¹ zmur-
sza³e i gro¿¹ zawaleniem.
Na to te¿ znalaz³y siê pie-
ni¹dze w kasie marsza³ka i
remontu nie trzeba by³o
przerywaæ. 

Na remont czeka g³ówna
sala Osterwy, a tu przede
wszystkim odnowienie piêk-
nych fresków. Poza tym trze-
ba odœwie¿yæ g³ówny hol,
szatniê, portierniê, klatkê
schodow¹ w sferze do-
stêpnej dla widzów oraz biu-
ra. No i na remont czekaj¹

pozosta³e elewacje. Wszyst-
kie te prace rozpisane s¹ w
czasie do 2018 roku. 

Przedsiêwziêciem du¿ym
bêdzie odœwie¿enie sali
g³ównej, bo specjaliœci od
konserwacji musz¹ ustaliæ,
co jest oryginalne, a co do-
malowane po II wojnie œwia-
towej. 

Dyrektor Jan Tomaszewicz
zapowiada, ¿e ja trzeba
bêdzie akurat ten remont
rozci¹gn¹æ w czasie, czyli
prace bêd¹ musia³y byæ
kontynuowane ju¿ w regu-
larnym sezonie, wówczas
modyfikacji ulegnie afisz. -
Trzeba bêdzie go tak
u³o¿yæ, aby rolê g³ównej
sceny spe³nia³a Scena Let-
nia, która jest przystosowa-
na do korzystania z niej
tak¿e podczas zimy - mówi
Jan Tomaszewicz. I nie
ukrywa zadowolenia, ¿e jed-
nak dane mu bêdzie doko-
ñczyæ wszystkie zaplanowa-
ne i rozpisane na lata re-
monty. 

RENATA OCHWAT

Jan Tomaszewicz zostaje 
na kolejną kadencję w teatrze
To bêdzie ju¿ czwarta kadencja dyrektora Tomaszewicza u Osterwy. 

Jan Tomaszewicz ma swoje zasługi dla gorzowskiego teatru,
ale i też coś jeszcze do zrobienia
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Jest to reprint ksi¹¿ki wy-
dany - jak napisano „kosz-
tem i staraniem Stowarzy-
szenia Woldenberczyków
przeznaczony do nieodp³at-
nego kolporta¿u poœród
cz³onków stowarzyszenia, je-
go sympatyków i osób zain-
teresowanych zbiorami Mu-
zeum Woldenberczyków”.  

r
W Woldenbergu, czyli dzi-

siejszym Dobiegniewie przez
d³ugie prawie szeœæ lat wojny
zamkniêci byli w oflagu pol-

scy oficerowie wziêci do nie-
woli po kampanii wrzeœnio-
wej. By³ wœród nich Marian
Brandys, po wojnie ceniony
dziennikarz i pisarz. 10 lat
po wyzwoleniu przyjecha³ do
polskiego ju¿ Dobiegniewa,
by dla tygodnika „Œwiat” na-
pisaæ reporta¿ o tym obozie.
W ten sposób powsta³ cykl
reporta¿y wydany w 1995 ro-
ku, w³aœnie „Wyprawa do
oflagu”. Jedna z pierwszych
ksi¹¿ek o obozie, która po
latach nic nie straci³a ze

swojej si³y. Marian Brandys
pisze o samym obozie, gdzie
¿y³o oko³o oœmiu tysiêcy
mê¿czyzn we wzglêdnie
niez³ych warunkach, tyle ¿e
bez mo¿liwoœci przekrocze-
nia obozowej bramy i bez
osobistego kontaktu z innymi
ludŸmi. Przez te lata ¿aden z
nich nie widzia³ ani kobiety,
ani dziecka. D³ugie dni i no-
ce wype³niali tym, co by³o
mo¿liwe, g³ównie utrzyma-
niem kondycji fizycznej i roz-
wojowi intelektualnemu. Za-

mkniêci byli ludzie ró¿nych
zawodów, ale g³ównie z
wy¿szym wykszta³ceniem.
Tam, za drutami Woldenber-
gu, stworzyli pierwszy na
ziemi lubuskiej uniwersytet z
kilkunastoma kierunkami
kszta³cenia. Starannie doku-
mentowane zaliczenia i eg-
zaminy zosta³y po wojnie
uznane. 

Podczas wizyty Marian
Brandys zobaczy³ œwinie ho-
dowane w barakach, w któ-
rych mieszkali oficerowie.

Ale nie to by³o najgorsze. O
Woldenberczykach wtedy
nie pamiêtano ani w Dobieg-
niewie, ani w miastach,
gdzie osiedli. Czasy stali-
nowskie eliminowa³y przed-
wojennych oficerów. 

Na terenie dawnego oflagu
jest teraz Muzeum Wolden-
berczyków, raczej rzadko od-
wiedzane, bo z dala od tury-
stycznych tras. Muzeum
gminne, choæ tak wa¿ne dla
polskiego wojska i dla narodu.
Mimo ¿e póŸniej wydano wie-

le ksi¹¿ek o obozie, dobrze,
¿e przypomniano „Wyprawê
do oflagu” Mariana Brandy-
sa, ksi¹¿kê bêd¹c¹ przej-
muj¹cym dokumentem trage-
dii ca³ego pokolenia.   

KRYSTYNA KAMIÑSKA        

Tam, za drutami Woldenbergu stworzyli uniwersytet
By³am niedawno w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie i tam dosta³am ksi¹¿kê Mariana Brandysa „Wyprawa do oflagu”. 
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- Mamy ju¿ dziesiêæ lat
Gorzów Jazz Celebrations.
Szybko to minê³o.

- Dziesiêæ to z tymi gwiaz-
dami œwiatowego formatu.
Po raz pierwszy ta nazwa siê
pojawi³a w roku 2005. Rok
wczeœniej odby³a siê 30. Po-
morska Jesieñ Jazzowa i
w³aœciwie ju¿ nie by³o jak te-
go dalej pod t¹ nazw¹
ci¹gn¹æ. Bo z roku na rok
by³o nam coraz dalej do Po-
morza. Jesieñ bowiem wy-
myœli³ oddzia³ pó³nocny Pol-
skiego Stowarzyszenia Jaz-
zowego, ale ta impreza
umar³a i zosta³em ja, który
przej¹³em tê tradycjê. Byli-
œmy w Gorzowie, Szczecinie,
Bydgoszczy, Toruniu, S³ubi-
cach, ale impreza wytraca³a
tempo. W koñcu zosta³ tylko
Gorzów. A poniewa¿ Jesieñ
by³ przywi¹zana do miasta,
do klubu, w koñcu wymy-
œli³em inn¹ nazwê - Gorzów
Jazz Celebrations. A sta³o
siê to w 2005 roku, kiedy
by³em na festiwalu Jazz nad
Odr¹ we Wroc³awiu. Trzeba
dodaæ, ¿e pierwsze dwie
edycje by³y po³¹czone z Klu-
czem do Kariery, ale potem
nast¹pi³a koniecznoœæ roz-
dzielenia obu imprez. One
nadal s¹ w zasiêgu w³asnego
wzroku, ale obie s¹ nieza-
le¿ne i co innego promuj¹.
Przypomnê tylko, ¿e w 2005
roku jako pierwsza gwiazda
Celebrations wyst¹pi³ To-
masz Stañko, genialny polski
trêbacz, a rok póŸniej
nie¿yj¹cy ju¿ charyzmatycz-
ny gitarzysta Hiram Bullock. I
nagle przyszed³ luty 2007 ro-
ku, dosta³em propozycjê za-
grania koncertu Richarda
Bony. Ale mnie siê marzy³ na
750-lecie miasta koncert Joe
Zawinula. No i rozmowy by³y
ju¿ na wysokim stopniu za-
awansowania, ale miasto
jednak nie chcia³o tego kon-
certu. A szkoda, bo taki Kra-
ków urz¹dzi³ wówczas wielk¹
imprezê pod has³em „75 lat
Joe Zawinula na 750-lecie
miasta”. Nie przyjecha³ Zawi-
nul, przyjecha³ Bona i tak siê
zaczê³y gwiazdorskie koncer-
ty w mieœcie. Dok³adnie kon-
cert zagraliœmy w paŸdzierni-
ku w Teatrze Osterwy. No i
od tego czasu nazwa ta jest
zawarowana do wielkich na-
zwisk jazzu œwiatowego czy
europejskiego w wymiarze
du¿ego koncertu czy te¿ w
wymiarze klubowym, ale jed-
nak do nazwisk wielkich. No i
to, ten cykl wyró¿nia nas na
tle krajowym, ale i nie tylko.
- Kiedy ja opowiadam w

Polsce, ¿e by³am sobie na
takim koncercie, na takim,

to zwykle s³yszê - ale
gdzie? W Poznaniu, Berli-
nie czy mo¿e w Warszawie.
Na co ja, ¿e nie, bo u siebie
w Gorzowie. Ludziom trud-
no przychodzi przyj¹æ do
wiadomoœci, ¿e naprawdê
wielkie nazwiska mog¹
przyjechaæ do takiego w
sumie niewielkiego. Jak to
siê robi?

- Mnie bardzo zale¿a³o,
¿eby tego typu wydarzenia
zbli¿yæ mieszkañcom Gorzo-
wa. Od lat je¿d¿ê na wielkie
festiwale i zawsze tam spoty-
kam gorzowian, którzy te¿
je¿d¿¹. Dlatego chcia³em
stworzyæ nam tu poczucie
identyfikacji z du¿ymi wyda-
rzeniami, jakie siê dziej¹ w
tych miastach, które wymie-
ni³aœ. Jak to siê robi? Na
pewno tak, ¿e jest pewien ry-
nek pracy dla muzyków. No i
dlatego zawsze stara³em siê
tworzyæ dla muzyków jak naj-
lepsze warunki do pracy.
W³aœnie to zaczê³o procento-
waæ. Dobra s³awa. Ju¿ w tej
chwili wszelkie warunki ko-
nieczne do koncertu nie s¹
tak straszliwie restrykcyjne,
jak na pocz¹tku. Muzycy za-
wsze dostawali i dostaj¹, co
najlepsze. No a jak dodaæ do
tego tak¹ nasz¹ typow¹ pol-
sk¹, s³owiañsk¹ goœcinnoœæ,
bo czujemy siê za goœci i wy-
darzenie odpowiedzialni, to
to zaczê³o procentowaæ.
Agencje koncertowe nabra³y
pewnego zaufania do nas. 
- Jest taka legenda w

œwiatku jazzowym, ¿e trze-
ba by³o najpierw koncertu
austriackiej gitarzystki Le-
ni Stern, aby do Gorzowa
po niej przyjecha³ jej m¹¿
Mike Stern, wybitne nazwi-
sko. Bo gdyby jej siê tu nie
spodoba³o, to jej m¹¿ by tu
na pewno nie trafi³.

- No widzisz, tak mog³o byæ,
¿e w tych zakamarkach do-
mowych posz³a dobra s³awa i
Mike Stern siê zdecydowa³.
Wiesz, ja te¿ prze¿y³em takie
piêkne momenty empatii od
muzyków i to wielkich, bo
kiedy na scenê w trakcie
koncertu wyci¹ga ciê Kurt El-
ling i podnosi twoj¹ rêkê w
geœcie zwyciêstwa, kiedy gra
Passport i Klaus Dollinger na
bis wyci¹ga mnie na scenê,
kiedy Freddy Cole gra oso-
bisty koncert, bo nas wtedy
w klubie mo¿e z dziesiêæ
osób by³o, to jest tylko dodat-
kowym potwierdzeniem sen-
su tego, co siê robi. Tak sa-
mo by³o kiedy Lee Ritenauer
mówi, ¿e nastêpnym razem
zagra dla MAJ-u, i wymienia
mnie wœród dziesiêciu face-
tów na ca³ym œwiecie, to co

chcieæ wiêcej. Przecie¿ ci
muzycy grywaj¹ na ca³ym
œwiecie, ich trasy siê za-
zêbiaj¹ i fama idzie o klubie
w œwiat. Najlepszy dowód
mia³em tego na Warsaw
Summer Jazz Days, to by³o
po tym, jak u nas zagra³ Da-
ve Holland. Na tym warszaw-
skim festiwalu Tomasz Sta-
ñko mnie spotyka i mówi: -
Widzia³em siê z Hollandem w
Wiedniu. Bardzo ciebie
dobrze wspomina³. By³ pod
wra¿eniem tego, jak jego
koncert by³ tutaj przygotowa-
ny. I to tylko potwierdza, ¿e
ró¿ne informacje miêdzy mu-
zykami kr¹¿¹. 
- No i ludzie jad¹ na te

koncerty z ca³ej Polski.
- Jad¹. I to nie z bliska, ale

gdzieœ z Zamoœcia, Rzeszo-
wa, Krakowa, przyje¿d¿aj¹
te¿ i z Berlina. Jad¹. Bo te
wielkie nazwiska
przyci¹gaj¹. 
- Czêsto jak jestem

gdzieœ tam w Polsce, i mó-
wiê, ¿e przyjecha³am z Go-
rzowa, to s³yszê  no macie
tam fajny klub jazzowy.
Czyli wybudowa³eœ znak?

- No wybudowaliœmy znak,
mo¿e tak to nale¿y uj¹æ. Nie
jest ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e Fila-
ry nie s¹ moje. To jest miejs-
ce, gdzie dosta³em mo¿li-
woœæ zrealizowania swojej
pasji przy bardzo du¿ym za-
ufaniu spo³ecznym. No i
oczywiœcie przy akceptacji
w³adz miasta, mimo ¿e z tymi
w³adzami ró¿nie bywa³o, a
zw³aszcza w ostatnim okre-
sie. Trzeba pamiêtaæ, ¿e pie-
ni¹dze z ratusza, które id¹ na
utrzymanie klubu, a w³aœci-
wie instytucji kultury, bo tak
ju¿ nale¿y mówiæ, bo to jest
instytucja z w³asn¹ histori¹,
w³asnym œrodowiskiem,
w³asn¹ dzia³alnoœci¹ koncer-
tow¹, dzia³alnoœci¹ eduka-
cyjn¹, i co istotne, z w³asny-
mi wychowankami. Poka¿ mi
drug¹ tak¹ instytucjê mu-
zyczn¹ w mieœcie, która ma

podobnie logicznie pouk³ada-
ne zdarzenia. Filharmonia
jest dopiero na dojœciu do te-
go. Przed powstaniem Filhar-
monii to Filary by³y tak¹ in-
stytucj¹ na jej miarê w³aœnie.
To w³aœnie tu siê skupia³o
¿ycie muzyczne. A mówi¹c o
zaufaniu spo³ecznym, to
chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e
klub dziœ tak wygl¹da, jak
wygl¹da, i remont, który siê
rozpocz¹³ 20 lat temu, a by³
wstêpem do obecnego wy-
gl¹du, zosta³ w 50 procent
sfinansowany przez
spo³eczeñstwo tego miasta. 
- Co masz na myœli?
- Udzia³ w kosztach remon-

tu pomieszczeñ klubowych.
Miasto dawa³o pieni¹dze, a
pozosta³e materia³y fundo-
wa³y nam gorzowskie firmy.
Bez ¿adnej przesady mo¿na
stwierdziæ, ¿e pó³ remontu
sfinansowa³o miasto, a pó³
prywatni sponsorzy. Dlatego
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to
nasze. Dla przyk³adu, siedzi-
my w eleganckiej garderobie.
Najpierw pomóg³ w remoncie
obecny senator W³adys³aw
Komarnicki. Ale wda³a siê
wilgoæ, no trzeba by³o zrobiæ.
Znalaz³ siê kolejny sponsor,
który kolejny raz gruntownie
j¹ przebudowa³ i zrobi³ to na
w³asny koszt. To jest najlep-
szy przyk³ad, ¿e ludzie ca³y
czas siê z klubem uto¿sa-
miaj¹, traktuj¹ go jako coœ
swojego. Ludzie zwyczajnie
coœ chc¹ daæ. Jak jest dobra
koniunktura, to s¹ pieni¹dze,
jak jest s³abiej, to dostajemy
materia³y budowlane. 
- Pamiêtam, ¿e jak po-

wsta³o zawirowanie wokó³
klubu i przez moment jego
byt by³ zagro¿ony, to nawet
zwykli ludzie, którzy tu nie
bywaj¹ na co dzieñ przy-
chodzili i mówili, ¿e klub
jest ich, s¹ z niego dumni i
nie pozwol¹, aby mu coœ
siê sta³o.

- Okaza³o siê, ¿e Filary
sta³y siê dla nich pewn¹ war-

toœci¹. To tak jak Piwnica
pod Baranami. Kiedy tam w
Krakowie wchodzisz do tej
maleñkiej sali koncertowej, to
siê zwyczajnie zadziwiasz,
jak takie ma³e mog³o tak wie-
le zrobiæ dla polskiej kultury.
Filary jednak zrobi³y coœ dla
kultury. A jeœli ju¿ mówimy o
tych innych ludziach, którzy
nie bywaj¹ na koncertach,
ale patrz¹ na nas gdzieœ z
oddali, to jest to ju¿ zas³uga
Ma³ej Akademii Jazzu. 
- No w³aœnie. Ma³a wielka

Akademia Jazzu. Nie doœæ,
¿e dzia³a tyle lat, to jeszcze
teraz doczeka³a siê tego
czegoœ, którego do tej pory
nie doczeka³o siê ¿adne
œrodowisko w mieœcie. Do-
czeka³a siê bowiem nauko-
wej diagnozy.

- Nie tylko naukowej diag-
nozy. My ju¿ czekamy na
konkretne efekty tej diagno-
zy. Jesteœmy pierwszym ob-
szarem kultury, który zosta³
zdiagnozowany i opisany.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ta
babcia - Ma³a Akademia Jaz-
zu tak naprawdê ju¿ powinna
nie ¿yæ. W sferze przemian,
które siê dzisiaj dziej¹ w kul-
turze, kiedy dominuje kultura
popularna, a nad ni¹ prze-
wagê ma kultura masowa, a
tu funkcjonuje sobie cos ta-
kiego i to funkcjonuje ju¿ 30
lat. To w³aœnie ci wychowani
na tej akademii stanêli w
obronie klubu. W obronie te-
go miejsca. To jest niepraw-
dopodobne i to w³aœnie za-
fascynowa³o prof. Wojciecha
Bursztê, antropologa i socjo-
loga kultury. Bo wed³ug niego
MAJ wybudowa³ swoj¹ lo-
kaln¹ spo³ecznoœæ. Owszem,
ta spo³ecznoœæ jest rozpro-
szona. Bo czêœæ naszych ab-
solwentów si³¹ rzeczy z tego
miasta wyjecha³a i mieszka
gdzieœ tam. Ale ci, którzy s¹
w Gorzowie, to ta czêœæ
spo³ecznoœci, która mo¿e nie
jest na co dzieñ aktywna, ale
gdy siê pojawi³o zagro¿enie,
sta³a siê bardzo aktywna. Je-
œli za³o¿ymy, ¿e przez te
wszystkie lata przesz³o co
najmniej 40 tys. s³uchaczy, a
tê wartoœæ trzeba pomno¿yæ
razy cztery, to wychodzi
osza³amiaj¹ca liczba 160 tys.
ludzi, którzy mieli w ten czy
inny sposób do czynienia z
MAJ. To jest potê¿na armia
ludzi. I nie bêdzie przesady w
twierdzeniu, ¿e ca³y Gorzów
wie o MAJ, ale i o jazzie. 
- A teraz dziêki badaniom

dr. Andrzeja Bia³kowskiego
z Uniwersytetu Marii
Sk³odowskiej-Curie w Lub-
linie, o MAJ dowiedz¹ siê
w ca³ej Polsce…

- No nie tylko w Polsce, bo
ksi¹¿ka opisuj¹ca fenomen
MAJ uka¿e siê tak¿e po an-
gielsku. A to dlatego, ¿e MAJ
jest czymœ wyj¹tkowym na
rynku europejskim, poniewa¿
tak d³ugiej praktyki, niefor-
malnej - edukacyjnej, opla-
taj¹cej szko³y, zwyczajnie
nigdzie nie ma. S¹ owszem
jakieœ projekty, na zasadzie
jakich grantów, które trwaj¹
dwa trzy lata i koniec. Umie-
raj¹. A my stworzyliœmy sys-
tem. A system powsta³, bo fi-
nansowa³o i finansuje go
miasto. Bez tego nie by³oby
systemu. I to jest wielki suk-
ces miasta. No i pojawia siê
pytanie, czy ta nasza babcia
- Ma³a Akademia Jazzu, któ-
ra ju¿ powinna nie ¿yæ, mo¿e
byæ wzorem kszta³cenia w
dzisiejszych czasach. Pami-
êtaj, ¿e nie ma dziœ kultury
wysokiej czy niskiej, mamy
synkretyzm kulturowy zdomi-
nowany przez kulturê pop.
Rodzi siê nowy odbiorca, pó-
ki co tego odbiorcê MAJ fas-
cynuje. Obecnie maj to jest
40 audycji i 3 tys. s³uchaczy,
do których trzeba dotrzeæ. To
olbrzymi projekt. To audyto-
rium totalne. Tym bardziej, ¿e
muzycy - wyk³adowcy maj¹
trudne zadanie, bo dziœ w
domach dominuje disco-po-
lo. Dzieciaki same o tym mó-
wi¹, ale œmiaæ siê z tego nie
trzeba, bo to te¿ muzyka. My
prezentujemy coœ obcego dla
ich, ale jak to bêdzie dobrze
podane, to mo¿e ich zatrzy-
ma. Mo¿e nie wszystkich, ale
jak¹œ czêœæ na pewno. Z ba-
dañ, jakie prowadzi³ dr. An-
drzej Bia³kowski wysz³o, ¿e
stopieñ zaanga¿owania siê
w sferê muzyki mo¿e nie
stricte jazzowej, ale tej am-
bitnej Gorzów ma lepsze
ni¿ w skali ogólnopolskiej.
Czyli kszta³cenie typu MAJ
dzia³a. Od Andrzeja
Bia³kowskiego us³ysza³em,
¿e gdyby to nie dzia³a³o, to
by siê tym nie zaj¹³. Jed-
nym s³owem, coœ siê wyda-
rzy³o. Ci ludzie, którzy te-
raz s³uchaj¹ rapu i pochod-
nych, uœwiadamiaj¹ sobie,
¿e ta ich muzyka jest kon-
sekwencj¹ bluesa i jazzu. 
- No to kiedy ta ksi¹¿ka z

wychodzi?
- Promocja planowana jest

na 28 paŸdziernika w War-
szawie. Oczywiœcie w obec-
noœci autorów, profesorów
MAJ.
- Jedziemy na promocjê?
- Jedziemy, jedziemy. Auto-

karem. Bo bez naszej tutaj
publicznoœci jakoœ sobie tej
promocji nie wyobra¿am.
- Dziêkujê.

Filary jednak zrobiły coś 
dla kultury w mieście i w ogóle
Z Bogus³awem Dziekañskim, dyrektorem Jazz Clubu Pod Filarami, rozmawia Renata Ochwat

B. Dziekański: Fenomen MAJ doczekał się naukowego opra-
cowania.
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Nie czu³ siê zanadto
zmêczony, choæ praca w od-
lewni Zak³adów Mechanicz-
nych „Gorzów” do lekkich nie
nale¿a³a. By³ przyzwyczajo-
ny do ciê¿kiej pracy.

W domu czeka³a ju¿ na nie-
go rodzina. ¯ona, dziewiêt-
nastoletni syn i dwie m³od-
sze córki. Bez poœpiechu
zjad³ obiad i siêgn¹³ po ga-
zetê. Nim zacz¹³ j¹ czytaæ
spojrza³ uwa¿niej na syna,
który nerwowo przebiera³
palcami. Spowa¿nia³.

- Co ci Edek?
- Nic, tylko zapisa³em siê

na ¿u¿el. Co ty na to?
- Wzbrania³ ci nie bêdê, ale

czy naprawdê dobrze siê
nad tym zastanowi³eœ?

- Przecie¿ wiesz dobrze,
tato...

Wiedzia³. Obaj dobrze wie-
dzieli, ¿e dzieñ ten prêdzej
czy póŸniej musia³ nadejœæ.
Zanim jednak Jancarz junior
podj¹³ tak¹ decyzjê a Jan-
carz senior j¹ zaakceptowa³,
up³ynê³o sporo wody w
p³yn¹cej niedaleko Warcie.
Ale czas dojrzewania, skró-
cony trochê przez przypa-
dek, nie by³ czasem straco-
nym. Wprost przeciwnie...

Edward Jancarz urodzi³ siê
20 sierpnia 1946 roku w Go-
rzowie. Po raz pierwszy sty-
ka siê z ¿u¿lem maj¹c szeœæ
lat. Wtedy to ojciec, staj¹cy
siê powoli zagorza³ym kibi-
cem fabrycznego klubu
Zak³adów Mechanicznych -
Stali, zabiera go na zawody.
Od tej pory wœród kibiców
stadionu przy ulicy Œl¹skiej
stale znajduje siê Antoni
Jancarz z synem, który z wy-
piekami na twarzy obserwu-
je mro¿¹ce krew w ¿y³ach
wyœcigi. Nie jest to jeszcze
wielki ¿u¿el - ot, trzecioligo-
we, a póŸniej drugoligowe
potyczki na przystosowa-
nych maszynach - ale im to
w zupe³noœci wystarcza. A
bardzo czêste upadki pobu-
dzaj¹ tylko wyobraŸniê.

Nic zatem dziwnego, ¿e
maj¹c dziewiêæ lat Edek bez
umiaru, na zwyk³ym rowerze
w³asnorêcznie z³o¿onym z
uzbieranych czêœci, œciga siê
z kolegami po podwórku.
Najwa¿niejszym elementem
tych wyœcigów jest umiej-
êtnoœæ „¿u¿lowego“ brania
zakrêtów. Nikt nie przeczuwa
jeszcze, ¿e kryje siê za tym
coœ wiêcej ni¿ zwyk³e, spor-
towe upodobanie.

Na razie Edek postanawia
zostaæ... kolarzem. Tak d³ugo
molestuje rodziców, ¿e ci w
koñcu kupuj¹ mu u¿ywany
rower wyœcigowy. Maj¹c je-
denaœcie lat ca³kiem serio
rozpoczyna kolarski trening.

Trening polega na tym, ¿e
niemal ka¿dego dnia zaraz
po lekcjach wsiada na rower
i przez kilka godzin ostro pe-
da³uje po podgorzowskich
szosach.

Po roku mi³oœæ do kolar-
stwa mija. Przyczynia siê do
tego otrzymany prezent w
postaci silniczka spalinowe-
go, który zamontowany do
roweru czyni z niego ma-
szynê doskonale nadaj¹c¹
siê do ¿u¿lowych popisów.
Znów „¿u¿lowanie”, czyli na-
œladowanie wschodz¹cych
gwiazd gorzowskiego i pol-
skiego ¿u¿la - Bronis³awa
Rogala, Edmunda Migosia,
Jerzego Padewskiego staje
siê codzienn¹ zabaw¹...

W 1960 r. koñczy szko³ê
podstawow¹ i rozpoczyna
naukê w szkole zawodowej.
Nie nale¿y do
wyró¿niaj¹cych siê uczniów,
ale te¿ radzi sobie niezgo-
rzej. Jest zdolny, ale bardziej
od nauki marzy mu siê moto-
cykl.

Wracaj¹c z jakiegoœ meczu
zbiera siê na odwagê i mówi
o swym pragnieniu ojcu.

Rodzinna narada, jaka
jeszcze tego wieczoru odby-
wa siê w domu, skoñczy³a
siê po myœli Edka. Zakup
motocykla, nawet na raty,
oznacza jednak dla rodziny i
niego samego wiele wyrze-
czeñ.

Teraz dopiero zaczyna siê
„¿u¿lowanie”. Okoliczne ugo-
ry i nieu¿ytki, pagórki i nad-
warciañskie wa³y s¹ jego
¿u¿lowym torem przeszkód.
¯u¿lowym przedszkolem.
Nie ma praktycznie dnia,
¿eby nie dosiada³ WFM-ki i
nie uje¿d¿a³ jej po tych wer-
tepach. Poznaje motocykl,
uczy siê jazdy i pokonywania
trudnych przeszkód. Zapo-
znaje te¿ swe cia³o z twardo-
œci¹ gruntu i ostroœci¹ ka-
mieni.

Na pocz¹tek lat szeœædzie-
si¹tych przypada bujny roz-
wój sportu ¿u¿lowego w na-
szym kraju. Polacy zaczy-
naj¹ siê liczyæ na arenie
miêdzynarodowej. W 1960
roku ju¿ czterech polskich
zawodników bierze udzia³ w
finale œwiatowym IMŒ roz-
grywanym na Wembley. Ste-
fan Kwocza³a jest 7, Henryk
¯yto - 13, Marian Kaiser - 15,
a Mieczys³aw Po³ukard wy-
stêpuje jako rezerwowy.

Jego ukochana Stal uzys-
kuje wreszcie w 1961 roku
upragniony awans do pierw-
szej ligi. W Gorzowie sza³ ra-
doœci. U Edka przejawia siê
ona w postaci o wiele
d³u¿szych ni¿ poprzednio
kontaktów z motocyklem.

Podgl¹da te¿ swych idoli na
treningu.

Nie jest osamotniony w
swej motocyklowo-¿u¿lowej
pasji. Kolega z s¹siedztwa,
Marian Owczarski, równie¿
nabywa WFM-kê. Razem
œcigaj¹ siê na terenach
po³o¿onych w pobli¿u Warty.
Rywalizuj¹, ale i pomagaj¹
sobie nawzajem przy napra-
wach, zg³êbiaj¹c tajniki silni-
ka.

Myœl o zostaniu ¿u¿lowcem
coraz czêœciej kr¹¿y mu po
g³owie. Przed nikim jej nie
zdradza. Zawsze by³ skryty,
ma³omówny. Teraz jeszcze
bardziej zamyka siê w sobie
i tylko b³ysk w oczach przy
ka¿dej wzmiance o ¿u¿lu,
œwiadczy o tym, ¿e w œrodku
coœ kie³kuje…

Tymczasem koñczy szko³ê,
która daje mu zawód œlusa-
rza i podejmuje pracê w Go-
rzowskich Zak³adach Prze-
mys³u Maszynowego Rol-
nictwa, gdzie montuje
mini-ci¹gniki „Dzik”. Wrodzo-
ne predyspozycje do mecha-
niki oraz pewna praktyka
u³atwiaj¹ mu szybkie
wci¹gniêcie siê do zawodu.

Ma 17 lat, jest rok 1963.
PrzyjaŸñ z Marianem kwitnie
na dobre. Dalej œcigaj¹ siê,
sprzeczaj¹ i zachwycaj¹ wy-
œcigami na czarnym torze.
Któregoœ dnia Marian zjawia
siê na umówione spotkanie z
nowym motocyklem. Z dum¹
pokazuje swoj¹ Jawê 175 i
objaœnia jej zalety. Daje siê
Edkowi przejechaæ. Jest
znacznie silniejsza i szybsza
od WFM-ki. Edek d³ugo siê
nie zastanawia. Za zgod¹ ro-
dziców odk³ada czêœæ pieni-
êdzy z ka¿dej wyp³aty i po

kilku miesi¹cach równie¿
staje siê posiadaczem moto-
ru tej samej marki. U¿ywane-
go, ale zawsze lepszego.

Próby nad Wart¹ wypadaj¹
pomyœlnie. Obaj z dawnym
zapa³em æwicz¹ siê wiêc w
rajdowo-crossowym rzemio-
œle. Wynajduj¹ nawet ka-
wa³ek terenu nadaj¹cego siê
do jazdy w stylu ¿u¿lowym.
Idzie im to coraz sprawniej.
Nieraz œwiadkami ich wyczy-
nów s¹ przygodni gapie, któ-
rzy z niedowierzaniem i...
politowaniem krêc¹ g³owami.

1964 rok obfituje w liczne
sukcesy gorzowskiego
¿u¿la. Stal zostaje wicemist-
rzem Polski, Andrzej Pogo-
rzelski zdobywa tytu³ II wice-
mistrza kraju i zajmuje drug¹
lokatê w rywalizacji o „Z³oty
Kask”. W Gorzowie kibice
rozprawiaj¹ tylko o ¿u¿lu.
Kiedy wiêc wczesn¹ wiosn¹
1965 roku Stal og³asza na-
bór do ¿u¿lowej szkó³ki, zja-
wiaj¹ siê t³umy m³odych ludzi
pragn¹cych zostaæ Pogorzel-
skim. Jest wœród nich Marian
Owczarski. Edek wci¹¿ siê
waha. zastanawia.

Gdy tak siedzi medytuj¹c w
domu, wpada Marian.

- W³aœnie siê zapisa³em -
wo³a od progu. - Bêdê
¿u¿lowcem, a ty? IdŸ te¿ siê
zapisz. Wiesz ilu jest
chêtnych?

Nastêpnego dnia nazwisko
Edwarda Jancarza znalaz³o
siê na liœcie kandydatów do
szkó³ki ¿u¿lowej. Pomyœlnie
przechodzi badania lekar-
skie i zjawia siê w klubie na
zebraniu informacyjnym. Nie
dostrzega tam jednak Maria-
na. Zdziwiony odwiedza go
wieczorem w domu.

- Dlaczego nie przyszed³eœ
do klubu?

- G³upia sprawa, lekarze
mnie odrzucili. Coœ tam z
sercem... - odpowiedzia³
³ami¹cym siê g³osem, wbi-
jaj¹c wzrok w pod³ogê.

Wiêcej na ten temat nie
rozmawiali. Edkowi ¿al siê
zrobi³o serdecznego przyja-
ciela; do tego stopnia, ¿e po-
stanawia byæ wobec niego
lojalny. Zawsze razem, a te-
raz? Nie zg³asza siê wiêc na
zajêcia w szkó³ce Tylko
ukradkiem z trybun, od cza-
su do czasu, podgl¹da tre-
ningi „stalowców”.

Na szczêœcie m³odzieñczy
odruch solidarnoœci, piêkny i
szlachetny, po g³êbszym za-
stanowieniu okazuje siê bez-
sensowny. ¯eby dojœæ do ta-
kiego wniosku Edek potrze-
buje kilku tygodni.

Na pocz¹tku lipca na po-
wrót usi³uje dostaæ siê do
szkó³ki. Zdaniem dzia³aczy i
szkoleniowców jest zbyt pó-
Ÿno. Radz¹ zg³osiæ siê w
przysz³ym roku. Teraz nie
ma szans, aby nadrobi³ za-
leg³oœci. Ale on nie rezygnu-
je, nie chce czekaæ do na-
stêpnej wiosny. Ucieka siê
do pomocy ojca i znajomych,
którzy przekonuj¹ trenera
Kazimierza Wiœniewskiego.
Zostaje przyjêty warunkowo.
Zostanie jeœli udowodni, ¿e
coœ potrafi i bêdzie w stanie
w krótkim czasie nadgoniæ
dystans dziel¹cy go od kole-
gów, którzy maj¹ za sob¹ kil-
kumiesiêczne szkolenie.

Kiedy zg³asza siê na pierw-
szy trening Kazimierz Wi-
œniewski nie kryje poirytowa-
nia.

- Co z ciebie za persona?
Szczawik jesteœ i tyle. Lepiej
idŸ do domu. A jak nie
chcesz, to w szatni le¿y skó-
ra i buty, przebierz siê. Zoba-
czymy, co z ciebie za ¿u¿lo-
wiec.

Skórzany kombinezon i bu-
ty okazujê siê dla niego nie-
co za wielkie. Z trudem przy-
wdziewa ów rynsztunek i zja-
wia siê przed srogim
obliczem pana Kazia, jak po-
pularnie mówiono o szkole-
niowcu.

- Jecha³eœ kiedyœ na moto-
rze? Tak. To dobrze. Pami-
êtaj synku przede wszystkim
o tym, ¿e twoja Jawa to nie
motocykl ¿u¿lowy. Patrz, to
jest FIS, piêæsetka. Ma bli-
sko 50 koni. Nie ma przy nim
rozrusznika, skrzyni biegów,
t³umika, hamulców. Hamuje
siê poprzez przymkniêcie
gazu, bo ma wysokie
sprê¿anie. Gdzie gaz, gdzie
sprzêg³o, wiesz? Dobra. No
to zapychaj. Tylko ostro¿nie,

bez wariactwa. Spokojnie
zrób parê kó³ek po torze.

Ktoœ pomóg³ popchn¹æ mo-
tocykl, wskoczy³ na siode³ko
i puœci³ sprzêg³o. Silnik za-
skoczy³. Wyjecha³ na tor. Ty-
le razy ogl¹da³ zawodników,
¿e bez trudu przypomina so-
bie, jak siê nale¿y zachowaæ
na prostej, na wira¿u. Ba, ale
co innego patrzeæ na innych,
co innego samemu to zrobiæ.

Trener Wiœniewski przy-
gl¹da mu siê najwyraŸniej
znudzony.

- Jak wchodzisz w wira¿,
bardziej wysuñ nogê i prze-
suñ siê z siode³ka bli¿ej ba-
ku. I próbuj wczeœniej od-
krêcaæ gaz przy wyjœciu z
³uku - krzyczy do ucha Edko-
wi po dwóch okr¹¿eniach. O,
tak w³aœnie, zda siê mówiæ
kiwaj¹c nastêpnie pota-
kuj¹co g³ow¹.

Po szeœciu „kó³kach”
zje¿d¿a z toru. Tyle trwa za-
zwyczaj pierwsza lekcja. Ale
co to?

- Nie rozbieraj siê - dyspo-
nuje trener zmienionym
g³osem - odpocznij chwilê.
Zaraz pojedziesz jeszcze raz.

Kazimierz Wiœniewski nie
wierzy w³asnym oczom. Ten
szczawik zachowuje siê jak-
by mia³ za sob¹ d³ugi trening
na torze!

Kiedy Edek szczêœliwy je-
cha³ do domu. Wiœniewski
poszukiwa³ Edmunda Migo-
sia prowadz¹cego pierwszy
zespó³ Stali.

- S³uchaj, mam bombowe-
go ch³opaka - mówi³, gdy
znalaz³ wreszcie Migosia. -
Mówiê ci, siedzia³ po raz
pierwszy na FIS-ie, ale je-
cha³ o niebo lepiej od tych,
którzy krêc¹ ju¿ kilka miesi-
êcy. Czuje motocykl, umie
myœleæ, podejmowaæ decyz-
je... Ma talent! Z niego mo¿e
byæ ¿u¿lowiec, jakich ma³o.

- Chyba przesadzasz, ale
przyjdê popatrzeæ.

Drugi trening Jancarza
bacznie obserwuje Migoœ.
Po jego zakoñczeniu z
uœmiechem na twarzy pod-
chodzi do Edka i klepie go
po ramieniu.

- Z ciebie bêd¹ ludzie - stwier-
dza. - Zg³oœ siê póŸniej do
mnie. Bêdziesz trenowa³ rów-
nie¿ z pierwrszym zespo³em.

Od tego dnia Edek Jancarz
zalicza obowi¹zkowo po-
dwójn¹ dawkê treningow¹.
Jedn¹ u Wiœniewskiego,
drug¹ u Migosia.

Ma 19 lat...
JAN DELIJEWSKI

Fragment ksi¹¿ki „¯ycie
na torze”, która ukaza³a
siê nak³adem KAW w 
1986 r.

Edward Jancarz zaczynał swoją przygodę z żużlem w wieku
19 lat, co dzisiaj jest raczej nie pomyślenia.
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Szczawik, który bardzo chciał
zostać żużlowcem
Tego kwietniowego dnia 1965 roku Antoni Jancarz wróci³ do domu w dobrym nastroju.
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Oczywiœcie chodzi o tego-
roczn¹ rywalizacjê najlep-
szych ¿u¿lowców w turnie-
jach Grand Prix. 

Jeden z nich tradycyjnie ju¿
pod koniec sierpnia od-
bêdzie siê tak¿e w Gorzo-
wie, ale do tego czasu
bêdzie wiele okazji, ¿eby ki-
bicowaæ nie tylko 22-letnie-
mu zawodnikowi Cash Bro-
ker Stal. W tym roku w staw-
ce najlepszych jest a¿ trzech
reprezentantów mistrzów
Polski. Obok Bartosza
Zmarzlika s¹ jeszcze Niels
Kristian Iversen i Martin
Vaculik. 

Wszystko zweryfikuje tor

Duñczyk z niewielkimi
przerwami w Grand Prix
startuje od 2006 roku. Przed
czterema laty wywalczy³
br¹zowy medal. Do tej pory
osiem razy stan¹³ na podium
w Grand Prix, z czego a¿ pi-
êciokrotnie wygrywa³. Ostat-
ni raz w 2016 roku w Toru-
niu.

- Nie chcia³bym powtórzyæ
ubieg³orocznego b³êdu, kie-
dy to w pierwszych turnie-
jach mia³em same k³opoty -
mówi popularny PUK. - Do-
piero w ostatnich turniejach
z³apa³em w³aœciwy rytm, je-
Ÿdzi³o mi siê znakomicie.
Mam nadziejê, ¿e w podob-
nym stylu zacznê walkê o
medal w tym sezonie - wie-
rzy i zwraca uwagê na siln¹
w tym sezonie stawkê za-
wodników.

- Ciê¿ko jest przewidzieæ
scenariusz poszczególnych
rund. Trudno wskazaæ fawo-
rytów. Myœlê, ¿e dopiero po
kilku turniejach przekonamy
siê, którzy ¿u¿lowcy mog¹
b³ysn¹æ. Zrobiê wszystko,
¿eby pokazaæ siê z jak naj-
lepszej strony, ale niczego
nie obiecujê - dodaje.

Z du¿¹ ostro¿noœci¹ wypo-
wiada siê tak¿e S³owak,
maj¹cy na koncie jedn¹ wy-
gran¹ w cyklu. By³o to w
2012 roku w Gorzowie, gdzie
pojecha³ z rezerwy. Do cyklu,
jako sta³y uczestnik, powra-
ca po czterech latach. - Dla
mnie sukcesem bêdzie prze-
jechanie sezonu zdrowo i
zajêcie miejsca w pierwszej
ósemce, gwarantuj¹cego
starty w kolejnym roku. Chcê
równie¿ cieszyæ siê jazd¹ i
swoj¹ postaw¹ na torze zy-

skiwaæ kolejnych kibiców.
Ka¿de miejsce wy¿sze od
ósmego uznam jako spe³nie-
nie marzenia, bo to jest eli-
tarny cykl. Tu je¿d¿¹ najlepsi
z najlepszych i ciê¿ko jest o
ka¿dy punkt - uwa¿a.

Zapewne serca kibiców
bêd¹ zwi¹zane z wystêpami
bia³o-czerwonych, których w
sumie jest czterech. Trzech
maj¹cych ju¿ starty w tym
elitarnym gronie oraz jeden
debiutant. Bartosz Zmarzlik
do Grand Prix podchodzi z
wielkim spokojem, stara siê
nie wywieraæ na siebie ¿ad-
nej presji.   

- Zewsz¹d s³yszê wobec
siebie wymagania, pojawiaj¹
siê nawet g³osy, ¿e ka¿de
miejsce poni¿ej trzeciego
bêdzie tragedi¹ - mówi obro-
ñca br¹zowego medalu. -  Ja
mam do tego inne podejœcie.
Nadal chcê siê bawiæ jazd¹,
zawsze moim celem bêdzie
miejsce w czo³owej ósemce.
Nie chcia³bym byæ zawodni-
kiem jednego czy dwóch se-
zonów. Moim marzeniem jest
byæ w czo³ówce przez kilka-
naœcie lat, a droga ku temu
prowadzi przez sta³y pobyt w
Grand Prix - wyjaœnia i zaraz
dodaje, ¿e tak naprawdê
wszystko zweryfikuje tor. -
Od kilku lat s³yszymy, ¿e co-
rocznie obsada jest silniej-
sza, a jaka jest prawda,
oka¿e siê w sportowej rywa-
lizacji - podkreœla.

Dodajmy, ¿e wychowanek
gorzowskiej Stali jest bardzo
skuteczny, poniewa¿ w co
drugim swoim wystêpie w

Grand Prix dochodzi do wy-
œcigu fina³owego. Na razie
ma na koncie jedno zwyci-
êstwo (Gorzów 2014), raz
by³ drugi (Teterow 2016) i
cztery razy plasowa³ siê na
trzeciej pozycji (Gorzów
2012, Cardiff 2016, Toruñ
2016 i Melbourne 2016).
Dwukrotnie przyje¿d¿a³ w fi-
na³ach na koñcu stawki (Go-
rzów 2015-16).

Młode polskie orły

Z bia³o-czerwonych do-
œwiadczenie z jazdy z najlep-
szymi maj¹ jeszcze Maciej
Janowski i Piotr Pawlicki.
Ten pierwszy sta³ym uczest-
nikiem jest od trzech sezo-
nów. W poprzednim nie
utrzyma³ siê, ale dosta³ od
organizatorów sta³¹ dzik¹
kartê i zapowiada, ¿e w tym
roku nie bêdzie ju¿ dostar-
czycielem punktów, jak to by-
wa³o w wielu ubieg³orocz-
nych turniejach. Wroc³awia-
nin mia³ ju¿ okazjê
piêciokrotnie stan¹æ na po-
dium, dwukrotnie na naj-
wy¿szym jego stopniu. 

Ciekawe, jak daleko zaje-
dzie m³odszy z braci Paw-
lickich? Nie brakuje opinii,
¿e talentem przewy¿sza
Zmarzlika i je¿eli zachowa
stabilnoœæ, to jest w stanie
walczyæ o medal. Popularny
,,Piter’’ do tej pory raz
stan¹³ na podium. Przed ro-
kiem by³ trzeci w Malilli.
Sporo kibice spodziewaj¹
siê po polskim debiutancie
z Zielonej Góry - Patryku
Dudku. On jednak podcho-

dzi do cyklu z du¿ym spoko-
jem.

- Oprócz Warszawy, gdzie
pojecha³em przed rokiem,
nie startowa³em na obiek-
tach jednorazowych. Nato-
miast ze sta³ych torów nie
pamiêtam, ¿ebym kiedykol-
wiek jeŸdzi³ w Teterowie. Nie
powinien mnie ten tor jednak
zaskoczyæ, bo akurat na nie-
mieckich œciga³em siê wielo-
krotnie i wiêkszoœæ jest po-
dobna do siebie - t³umaczy,
nie chc¹c spekulowaæ, jak
wypadnie w ostatecznym
rozrachunku.

Du¿o zapewne powie nam
nadchodz¹c¹ pierwsza z
polskich rund, LOTTO War-
saw FIM SGP of Poland w
Warszawie, któr¹ na PGE
Narodowym obejrzy komplet
publicznoœci. Jak mówi pre-
zes PZMot. Andrzej Wit-
kowski ta runda zawsze wy-
zwala dodatkowe pok³ady
energii wœród wszystkich za-
wodników.

- Dla nas jest ona o tyle is-
totna, ¿e chcemy pokazaæ
polskiemu spo³eczeñstwu,
jak popularny i ciekawy jest
sport ¿u¿lowy. Chcemy siê
pochwaliæ t³umami kibiców
oraz tym, ¿e nasi ¿u¿lowcy
zaliczaj¹ siê do œwiatowej
czo³ówki. Nie ukrywam, ¿e
bardzo zale¿y nam na œwiet-
nym wyniku Polaków w War-
szawie. Oczywiœcie, ¿e naj-
piêkniej by³oby us³yszeæ Ma-
zurka D¹browskiego. Dwa
razy siê to nie uda³o. Mo¿e w
tym wypadku sprawdzi siê
przys³owie „do trzech razy

sztuka” - wierzy prezes Wit-
kowski.

Co nazwisko, to faworyt

Kiedy spojrzymy na pozos-
ta³ych dziewiêciu sta³ych
uczestników tegorocznej ry-
walizacji o mistrzostwo œwia-
ta, od razu zauwa¿ymy, ¿e co
nazwisko to wielka postaæ
speedway’a. Zacznijmy od
czterokrotnego indywidualne-
go mistrza œwiata Grega
Hancocka. Amerykanin, po-
mimo swoich blisko 47 lat
wcale nie chce poprzestaæ na
kolekcjonowaniu tytu³ów. Ma-
rzy mu siê pi¹te z³oto. Je¿eli
zdobêdzie, dorówna do Ove
Fundina. Na razie Hancock
ma w dorobku 202 starty i 66
miejsc na podium. Na pewno
jednym z kontrkandydatów do
z³ota jest Tai Woffinden. Bry-
tyjczyk ma ju¿ na koncie dwa
tytu³y mistrza œwiata, przed
rokiem by³ wicemistrzem. W
Grand Prix startuje, z jedno-
roczn¹ przerw¹, od 2010 ro-
ku. Wyst¹pi³ w 58 turniejach i
20 razy stan¹³ na podium.

Obu pogodziæ mo¿e 31-letni
Australijczyk Jason Doyle. W
poprzednim sezonie by³ muro-
wanym faworytem do mistrzo-
stwa, ale ciê¿ki wypadek w
Toruniu odebra³ mu te marze-
nia. Doyle nie zdo³a³ zdobyæ
medalu, choæ w dziewiêciu
turniejach a¿ szeœciokrotnie
stawa³ na podium. Rok wcze-
œniej tylko raz uda³o mu siê
zakoñczy³ zawody w trójce
najlepszych. Z kolei Duñczyk
Nicki Pedersen ma ju¿ na
koncie siedem medali, w tym
trzy z³ote i od dziewiêciu lat
marzy o ponownym za³o¿eniu
korony. W 164 turniejach, w
których uczestniczy³, 47 razy
stawa³ na podium. Po cztero-
letniej przerwie do grona naj-
lepszych powraca Emil Saj-

futdinow. Rosjanin mia³ du¿¹
szansê zdobycia mistrzow-
skiego tytu³u w 2013 roku.
Niestety, wypadek podczas
meczu ligowego w Toruniu
przekreœli³ jego nadzieje na
sukces. Potem nie ci¹gnê³o
go do jazdy z najlepszymi.
Dlatego na koncie ma tylko je-
den br¹zowy medal, wywal-
czony w debiucie w 2009 ro-
ku. W 47 turniejach, w jakich
do tej pory wyst¹pi³, w 12 sta-
wa³ na podium. Kolejnym, o
którym mo¿na powiedzieæ, ¿e
staæ go na wszystko, jest
mistrz œwiata sprzed piêciu lat
Chris Holder. Dotychczas
pojecha³ w 74 turniejach. W
19 plasowa³ siê w trójce naj-
lepszych. 

Ostatni tercet uczestników
tworz¹ zawodnicy o sporym
potencjale, którzy nie s¹ zali-
czani do grona œcis³ych fawo-
rytów. Szwedzi Antonio Lind-
baeck i Fredrik Lindgren
niejednokrotnie b³ysnêli w po-
szczególnych turniejach, ten
pierwszy ju¿ 12 razy stawa³
na podium (w 81 startach),
drugi 10 razy (95 wystêpów),
ale ¿aden nie otar³ siê o po-
dium w koñcowej klasyfikacji.
To ju¿ bli¿ej medalu by³ Matej
Zagar. S³oweniec w 2014 ro-
ku poczyna³ sobie naprawdê
dobrze i zaj¹³ pi¹te miejsce. W
nastêpnym roku zdo³a³ wygraæ
w Warszawie i Gorzowie, co
pozwoli³o w³¹czyæ mu siê o
walkê o medal, lecz kiepska
koñcówka spowodowa³a, ¿e
na koniec cyklu spad³ na
szóste miejsce. By³y zawodnik
Stali wyst¹pi³ w 76 turniejach i
13-krotnie stawa³ na podium.

Zawodnikami rezerwowymi
w cyklu FIM SGP 2017 bêd¹
Duñczyk Peter Kildemand,
Niemiec Martin Smolinski i
Australijczyk Max Fricke. 

ROBERT BOROWY

Tu jeżdżą najlepsi z najlepszych
Ubieg³oroczny sukces Bartosza Zmarzlika w indywidualnych mistrzostwach œwiata rozbudzi³ apetyty gorzowskich kibiców.

Podium Grand Prix 2016. Od lewej: T. Woffinden, G. Hancocok i B. Zmarzlik.
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29 kwietnia - Grand Prix S³owenii - Krsko
13 maja - Grand Prix Polski - Warszawa
27 maja - Grand Prix £otwy - Daugavpils
10 czerwca - Grand Prix Czech - Praga
24 czerwca - Grand Prix Danii - Horsens
22 lipca - Grand Prix Wielkiej Brytanii - Cardiff
12 sierpnia - Grand Prix Szwecji - Malilla
26 sierpnia - Grand Prix Polski - Gorzów
9 wrzeœnia - Grand Prix Niemiec - Teterow
23 wrzeœnia - Grand Prix - Sztokholm
7 paŸdziernika - Grand Prix Polski - Toruñ
28 paŸdziernika - Grand Prix Australii - Melbourne
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Trochê tej magii usi³uj¹
zdj¹æ z kosztownoœci z³otni-
cy, którzy ze skarbami maj¹
do czynienia przez okr¹g³y
rok.

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

Jubiler to rodzinna firma
za³o¿ona przez Romana Ka-
Ÿmierczaka. Znany gorzow-
ski jubiler ma przywilej syg-
nowania swoich prac god³em
miasta. Jest rzeczoznawc¹
jubilerskim w zakresie
z³otnictwa, diamentów i sta-
rych monet. Przewodniczy
komisji egzaminacyjnej przy
Izbie Rzemieœlniczej. ... Jak
sam mówi, sukces firmy jest
bardzo silnie zwi¹zany z
osobami, które od lat z nim
pracuj¹.

Wspó³za³o¿ycielk¹ firmy
Jubiler Roman KaŸmier-
czak jest jego ¿ona
Bo¿ena. Tworzy œwietny
duet z synow¹ Ew¹ Ka-
Ÿmierczak przy projektowa-
niu bi¿uterii i wyborze od
zewnêtrznych dostawców.
Obie staraj¹ siê, ¿eby
bi¿uteria w naszych skle-
pach by³a w tym samym
wzorze w pojedynczych eg-
zemplarzach.

W firmie pracuje tak¿e jego
syn Rados³aw KaŸmierczak.
Jest mistrzem z³otnictwa.
Odpowiada za najnowsze
technologie i ich wdra¿anie.
Bieg³y s¹dowy, cz³onek ko-
misji egzaminacyjnej przy Iz-
bie Rzemieœlniczej w Gorzo-
wie. Uczestnik kilku kursów
zagranicznych: Idar-Ober-
stein-Rzeczoznawca Dia-
mentów, Aalen/Westfalia-
Obróbka Platyny, Pforzheim
(z³ote miasto) - Mokume-Ga-
ne.

Firma ma swoje sklepy w
Gorzowie i od lat jest funda-
torem Pierœcienia Melpome-
ny, nagrody przyznawanej
przez gorzowsk¹ publicz-
noœæ co dwa lata najlepsze-
mu, najbardziej lubianemu
aktorowi.

- Mo¿e to Ÿle zabrzmi, ale
w³aœnie takie podejœcie do
z³ota i kamieni powoduje le-
nistwo. Ka¿dy chce byæ bo-
gaty bez wysi³ku, a z³oto i
kosztownoœci pozwalaj¹ na
to - mówi Rados³aw Ka-
Ÿmierczak. I ujawnia kilka
tajników zawodu. Okazuje
siê, ¿e z³otnicy obecnie ko-
rzystaj¹ z pó³produktów, jaki-
mi s¹ korpusy pierœcionków
dla przyk³adu, bo czasy kie-
dy rzemieœlnik biedzi³ siê
nad jedn¹ ozdob¹ i kilka dni,
to jednak przesz³oœæ. Teraz
przy wykorzystaniu techniki
3D mo¿na zamówiæ okreœlo-
ny kszta³t i to nieco u³atwia
sprawê. - Zmiany w techni-

ce, podejœciu do pracy s¹
ogromne, zreszt¹ ca³y czas
coœ siê zmienia, coœ ulepsza
- mówi Rados³aw KaŸmier-
czak.

W rodzinnej firmie, w któ-
rej pracuje, obecnie jedynie
obr¹czki robi siê jednostko-
wo, na odrêbne zamówie-
nia. I opowiada, ¿e w tej
bran¿y mody siê ca³y czas
zmieniaj¹, raz modne s¹
cieniutkie obr¹czki, jak
z³oty drut, za jakiœ czas
przychodzi moda na ma-
sywne, potem na misternie
splecione. On sam najbar-
dziej lubi takie masywne,
jak je nazywa „pancerne” -

takie, które siê nie od-
kszta³caj¹.

Zreszt¹ moda rz¹dzi te¿ i
innymi elementami bi¿uterii.
Bo bywaj¹ modne z³ote
ozdoby, potem przychodzi
fala zainteresowania bia³ym
z³otem, które siê uzyskuje w
drodze specjalnego procesu.

Gorzowski z³otnik przyzna-
je, ¿e jego najbardziej fascy-
nuje platyna, srebrzysty me-
tal szlachetny, znacznie
dro¿szy od z³ota. - Platyna
ma niesamowite w³asnoœci,
trudno siê j¹ obrabia, jest
bardzo trudna w polerowa-
niu. No i jako jedyny metal
szlachetny j¹ siê spawa, po-

zosta³e siê lutuje - mówi Ra-
dos³aw KaŸmierczak.

Okazuje siê jednak, ¿e go-
rzowianie docenili te¿ wyro-
by z tytanu, metalu, z które-
go wyroby s¹ nie do znisz-
czenia. - Ludzie doœæ czêsto
decyduj¹ siê w³aœnie na
obr¹czki z tytanu. To fascy-
nuj¹cy metal, bo jest zwy-
czajnie szary i brzydki, ale
jak siê go utleni, to zyskuje
piêkn¹ niebiesk¹ barwê, któ-
rej nie mo¿na z niczym po-
równaæ - t³umaczy z³otnik.

Aby wydobyæ piêkno kamie-
ni szlachetnych, trzeba je
oszlifowaæ. - Dziœ to jest tak¿e
odrêbny zawód, i to doœæ

mocno oprzyrz¹dowany, bo
tak¿e i tu technika posz³o do
przodu - mówi Rados³awa
KaŸmierczak i t³umaczy, ¿e
dziœ niemal wszyscy z³otnicy i
jubilerzy zamawiaj¹ kamienie
ju¿ oszlifowane. W swojej fir-
mie zajmuje siê tylko szlifo-
waniem bursztynu, bo ten jest
na tyle miêkki, ¿e nie wymaga
wysoce specjalistycznych na-
rzêdzi.

- Ka¿dy kamieñ szlachetny
ma specyficzne wspó³czyn-
niki za³amania œwiat³a i
w³aœnie szlif pozwala je wy-
dobyæ - t³umaczy z³otnik.

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

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

RENATA OCHWAT

Radosław Kaźmierczak pracuje w rodzinnej firmie, w której odpowiada za najnowsze techno-
logie i ich wdrażanie.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

Jubilerstwo to kawał ciężkiej, 
ale i wdzięcznej pracy
Nic siê bardziej nie podoba, szczególnie kobietom, ani¿eli wykwintna bi¿uteria. 

To rewolucja i pierwsze te-
go typu rozwi¹zanie w pol-
skiej administracji publicznej
oraz kolejny krok w przyjaz-
nej e-administracji. Nowe
us³ugi realizowane s¹ przez
Centrum Pomocy Przedsi-
êbiorcy biznes.gov.pl, a nad-
zorowane przez Ministerstwo
Rozwoju. Celem podjêtych
dzia³añ jest informowanie
przedsiêbiorców oraz pomoc
w realizacji spraw zwi¹za-
nych z zak³adaniem i prowa-
dzeniem dzia³alnoœci gospo-
darczej oraz uproszczenie
formalnoœci niezbêdnych do
za³o¿enia i prowadzenia fir-
my.

Us³uga telefonicznej rejest-
racji dzia³alnoœci gospodar-
czej dostêpna jest pod nu-
merem 801 055 088. Jak
skorzystaæ z telefonicznej
pomocy? 

- Dzwoni¹c pod numer 801
055 088 po³¹czysz siê z kon-
sultantem. Infolinia dostêpna
jest w dni powszednie od
8:00 do 16:00 (koszt
po³¹czenia uzale¿niony jest
od taryfy Twojego operato-
ra).

- Podaj¹c dane niezbêdne
do wype³nienia wniosku,
konsultant wprowadzi je do
systemu Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Dzia³alnoœci
Gospodarczej (CEIDG). Jeœli
masz pytania dotycz¹ce za-
sad rejestracji firmy, pomo¿e
Ci i wyjaœni wszystkie w¹tpli-
woœci.

- Po zakoñczeniu rozmowy
otrzymasz SMS z numerem
Twojego wniosku. Zachowaj
ten numer.

- Udaj siê do dowolnego
urzêdu gminy i podaj numer
wniosku, który otrzyma³eœ w

SMS-ie. Urzêdnik odszuka,
wydrukuje Twój wniosek i
przed³o¿y do podpisu. Pami-
êtaj, ¿eby zabraæ ze sob¹
dowód to¿samoœci.

Je¿eli posiadasz podpis
elektroniczny lub profil za-
ufany mo¿esz taki wniosek
z³o¿yæ bez koniecznoœci wi-
zyty w urzêdzie. Jak to zro-
biæ? Po rozmowie z konsul-
tantem otrzymasz na swoj¹
skrzynkê mailow¹ wype³nio-

ny i gotowy do podpisu wnio-
sek w pliku w formacie xml.
Z wykorzystaniem profilu za-
ufanego, bankowoœci inter-
netowej lub podpisu elektro-
nicznego mo¿esz zalogowaæ
siê do systemu CEIDG, za-
importowaæ wniosek i podpi-
saæ elektronicznie. Mo¿esz
tak¿e zaimportowaæ otrzy-
many plik xml wniosku bez
logowania w CEIDG i doko-
naæ w nim zmian.  

Pamiêtaj! Przed po³¹cze-
niem z konsultantem przygo-
tuj informacje dotycz¹ce fir-
my, takie jak m.in.: forma
opodatkowania, przedmiot
dzia³alnoœci (kod PKD), na-
zwa  firmy. 

Zalety:
- Nie musisz samodzielnie

wype³niaæ papierowego
wniosku - zrobi to za Ciebie
konsultant.

- Nie musisz posiadaæ do-
stêpu do internetu ani reje-
strowaæ siê w serwisie
CEIDG, ¿eby za³o¿yæ firmê
„na odleg³oœæ”.

- Jeœli masz w¹tpliwoœci, w
ka¿dym momencie mo¿esz
przerwaæ telefoniczne wy-
pe³nianie wniosku i skontak-
towaæ siê ponownie w do-
godnym dla Ciebie terminie z
konsultantem i dokoñczyæ
proces rejestracji.

- W ca³ym procesie
wype³niania wniosku towa-
rzyszy Ci konsultant, który
od razu wyjaœni wszystkie
Twoje w¹tpliwoœci dotycz¹ce
zak³adania firmy.

- Twoja firma bêdzie zareje-
strowana dopiero po podpi-
saniu przez Ciebie wniosku
np. w urzêdzie gminy.
Mo¿esz to zrobiæ w dowol-
nym momencie, a do tego
czasu informacje w Twoim
wniosku mo¿esz skorygo-
waæ przez telefon lub w ser-
wisie CEIDG.

- Z wykorzystaniem profilu
zaufanego, bankowoœci in-
ternetowej lub podpisu elek-
tronicznego, przygotowany
przez telefon wniosek
mo¿esz zaimportowaæ do
CEIDG i podpisaæ elektro-
nicznie, bez koniecznoœci wi-
zyty w urzêdzie.

Możesz założyć lub zlikwidować firmę przez telefon
Od 2017 r. mo¿esz zarejestrowaæ, dokonaæ zmian lub zlikwidowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w CEIDG przez telefon. 
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W gorzowskim salonie Au-
to–Bis przy ul. Olimpijskiej
można  dokładnie poznać
ten samochód. Do jazd pró-
bnych dostępna jest wersja
Style napędzana 2 litrowym
silnikiem TDI o mocy 190
KM, przekazującym napęd
za pośrednictwem siedmio-
przełożeniowej automatycz-
nej skrzyni DSG. 

Kierowca zajmujący miejs-
ce w wygodnym fotelu nie
ma szans zaczepienia
łokciem o podłokietnik i nie
ma też powodów  do
gwałtownego operowania
kierownicą. Samochód ma-
newruje niezwykle sprawnie.
Pomagają w tym liczne czuj-
niki i niezwykle wysokiej ja-
kości kamera cofania. Nawet
gdy mamy zamiar starano-
wać podczas tego manewru
murek lub słup, auto samo

się zatrzyma w bezpiecznej
odległości. Kierowcę wspo-
magają układy odczytujące
linie na drodze i znaki drogo-
we oraz tempomat wraz z
układem zachowującym au-
tomatycznie odległość od
poprzedzającego pojazdu.
Skrzynia DSG działa bardzo
sprawnie. Podczas normal-
nej jazdy nie ma potrzeby
dotykania lewarka. Kiedy
chcemy w pełni wykorzystać
dynamikę, możemy użyć
umieszczonych pod kierow-
nicą łopatek.

Warto więc odwiedzić sa-
lon, aby w pełni poznać
wszystkie rozwiązania znaj-
dujące się w tym samocho-
dzie, którego podstawowa i
już dobrze wyposażona
wersja kosztuje poniżej 90
tys. zł.

R. R.

Skodą
Kodiaq po
gorzowskich
drogach
Skoda Kodiaq trafi³a ju¿ tak¿e do polskiej sieci

dealerskiej. 
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