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I ten symbol płonął na naszych oczach przez
wiele godzin. Straty materialne spowodowane
pożarem oraz akcją gaśniczą są ogromne i nie
do końca da się je oszacować, bo niektóre szko-
dy mogą wyjść dopiero po latach.  Straty ducho-
we, moralne są jednak z pewnością większe niż
uszkodzona wieża z iglicą i pomniejsze elemen-
ty. 

Stała się rzecz straszna i okropna. Akurat w
przededniu 760. rocznicy lokacji miasta, w trakcie
wielkiego świętowania urodzin Gorzowa, które
trzeba było przerwać i poniechać dalszego celeb-
rowania. Po raz pierwszy od niepamiętnych cza-
sów katedralne drzwi zamknięto przed wiernymi, a
niedzielna katedralna msza odbyła się na nadwar-
ciańskich błoniach. I tam też po raz pierwszy od lat
na mszy zgromadziły się tysiące gorzowian, by
dać wyraz swemu żalowi,  ale i nadziei, że katedra
szybko zostanie odremontowana i przywrócona do
religijnego oraz społecznego życia. Ostatni raz w
Gorzowie tłumy wiernych przeżywały w skupieniu i
poczuciu wspólnoty mszę koncelebrowaną przez
papieża Jan Pawła II na górczyńskich błoniach, co
zdarzyło się dwadzieścia lat temu. I potrzeba było
dramatu, żeby gorzowianie znowu byli razem.

Wieżę katedralną da się odbudować, a co z na-
szą gorzowską wspólnotą?

JAN DELIJEWSKI

Dzień i noc, kiedy 
paliła się katedra
Z tegorocznych Dni Gorzowa najbardziej zapamiętamy pożar gorzowskiej katedry, który przeraził nas
wszystkich i przerwał świętowanie obchodów 760-lecia miasta. Więcej na s. 10-15.

Wieżę katedralną 
da się odbudować, co 
z naszą wspólnotą?
Katedra to matka kościołów diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej i symbol
Gorzowa. . 
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ww  1.08.
1977 r. - do Gorzowa przyłączono
wsie Chróścik, Karnin, Małyszyn,
Zieleniec oraz część sołectw Baczy-
na, Chwalęcice, Kłodawa, Santocko,
Wawrów i Wieprzyce; powierzchnia
miasta wzrosła z 54 do 78 km kw.
1886 r. ur. Włodzimierz Korsak, pi-
sarz, podróżnik i  przyrodnik, przez
blisko 25 lat związany z Gorzowem,
zm. w  Krakowie w 1973 r.
ww  2.08.
2007 r. - po 59 latach zakończyło
działalność kino „Słońce”.
ww  3.08.
1997 r. - stadion żużlowy przy ul.
Śląskiej otrzymał imię Edwarda Jan-
carza.
ww  4.08.
1987 r. zm. Edward Borowski (48 l.),
elektryk z EC w Gorzowie, w 1980 r.
członek MKS, od 1981 r. - przewod-
niczący Zarządu Regionu Gorzow-
skiego NSZZ „Solidarność”, następ-
nie w strukturach podziemnych.
ww  8.08.
1977 r. - w następstwie ponad 6-go-
dzinej wieczorno-nocnej burzy z
ulewą w Gorzowie odnotowano 77,4
mm opadu; jest to rekord w historii
miasta.
ww  9.08.
1992 r. - w Gorzowie odnotowano
37,3o - najwyższą temperaturę w
mieście od 33 lat.
ww  10.08.
1947 r. - na bieżni lekkoatletycznej
stadionu przy ul. Myśliborskiej zorga-
nizowano pierwszy Złoty Puchar Zie-
mi Lubuskiej na żużlu; wygrali lesz-
czynianie, najlepszy z gorzowian, An-
toni Kapusta, zajął III miejsce. 
2000 r. - oddano do użytku Rondo
Santockie. 
ww  13.08.
2000 r. - bp Adam Dyczkowski konse-
krował kościół pw. św. Maksymilia-
na Kolbe w Gorzowie, budowany w
latach 1986-1994.
2011 r. - otwarto wschodnią część
zmodernizowanego bulwaru nad
Wartą.
2008 r. zm. Róża Aleksandrowicz (75
l.), kupiec, b. radna WRN i RM, b.
przewodnicząca gminy muzułmań-
skiej w Gorzowie.
ww  15.08.
1945 r. - kardynał August Hlond,
prymas Polski, powołał administra-
cję kościelną na Ziemiach Odzyska-
nych; utworzona została Administra-
cja Apostolska Lubuska, Kamieńska
i Prałatury Pilskiej z siedzibą w Go-
rzowie; Gorzów został przekazany
protokolarnie przez  sowieckie
władze wojskowe administracji pol-
skiej.
1952 - rozpoczęto budowę linii tram-
wajowej od ul. Warszawskiej przez
Podmiejską i Pomorską do bramy
GZWS przy ul. Walczaka.
ww  16.08
1950 r. zm. Władysław Andryka (22
l.), chorąży AK, przywódca organiza-
cji „Młode Pokolenie Walczy”; zginął
podczas próby aresztowania przez
funkcjonariusza UB w kinie „Capi-
tol”.  
ww  17.08.
1908 r. ur. wg wersji autobiograficz-
nej - Papusza, czyli Bronisława Wajs,
pierwsza cygańska poetka pisząca w
języku romskim, przez blisko 30 lat
związana z Gorzowem, zm. w 1987 r.
w Inowrocławiu.
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To przesz³oœæ. Dziœ na-
stêpuje coraz wiêksza margi-
nalizacja znaczenia. 

Gorzów - miasto œredniej
wielkoœci, czyli sytuuj¹ce siê
pomiêdzy 100 a 200 tys.
mieszkañców. Œredniej wiel-
koœci, czyli w myœl definicji
ukutej przez prof. Bogdana
Kunickiego, nie¿yj¹cego ju¿
znakomitego socjologa, to
takie, które jest na tyle ma³e,
¿e mo¿na w nim zab³ysn¹æ,
ale i na tyle du¿e, ¿e mo¿na
siê w nim skutecznie scho-
waæ. Gorzów, miasto z ambi-
cjami i potencja³em. I z kon-
kretnymi danymi do tego,
aby coœ znaczyæ, coœ, co
historyk dr hab. Dariusz Ale-
ksander Rymar nazywa - po-
nad œrednie znaczenie.

Kiedy siê przyjrzeæ historii,
to Landsberg nad Wart¹ w
chwilach swojego rozkwitu
mia³ 48 tys. mieszkañców.
Po II wojnie œwiatowej, ju¿
Gorzów Wielkopolski w 1950
roku mia³ ich 50 tys., w 1979
liczba ta siê podwoi³a w
1990 roku mieszka³o tu 130
tys. ludzi. Przygl¹daj¹c siê
polskiej historii miasta,
mo¿na wyznaczyæ kilka fila-
rów to¿samoœci ale i
wyj¹tkowoœci Gorzowa. 

I filar - okres pionierski

Za wyj¹tkow¹ mo¿na
uznaæ sytuacjê, ¿e bardzo
szybko po przejœciu frontu w
mieœcie zosta³a utworzona
polska administracja. Bo ju¿
28 marca 1945 roku przyje-
cha³ do Landsbergu-Gorzo-
wa Florian Kroenke na czele
tzw. grupy w¹growieckiej.
Miasto z automatu staje siê
stolic¹ Ziemi Lubuskiej. Po-
wstaje tu ekspozytura
Urzêdu Wojewódzkiego w
Poznaniu, przy jednoczesnej
niezgodzie wojewody pozna-
ñskiego na jej utworzenie.
Ten stan trwa do 1949 roku,
kiedy to od w³adzy zostaje
odsuniêty W³adys³aw Go-
mu³ka, likwidacji ulega Minis-
terstwo Ziem Odzyskanych. I
w tym czasie pojawia siê po-
mys³ na utworzenie woje-
wództwa lubuskiego, ale ju¿
ze stolic¹ w Zielonej Górze.
Poznañ popiera ten pomys³.
Sk¹d on siê wzi¹³ i dlacze-
go? Dziœ trudno racjonalnie
to wyt³umaczyæ. Mo¿e cho-
dzi³o o usuniêcie niewygod-
nych elit powi¹zanych z Go-
mu³k¹? A mo¿e po prostu

chodzi³o o to, ¿e w 1959 roku
centrum miasta nadal le¿a³o
w gruzach i ten fakt nie roko-
wa³ zbyt dobrze na funkcjo-
nowanie stolicy wojewódz-
twa. 

Zielonogórski historyk,
prof. Hieronim Szczegó³a
wyraŸnie twierdzi, ¿e ta de-
cyzja o przeniesieniu stolicy
do Zielonej Góry by³a
krzywdz¹ca dla Gorzowa i
zahamowa³a jego rozwój. Bo
przez tych kilka lat w okale-
cza³ym jednak mieœcie po-
wsta³y takie instytucje, jak
teatr, muzeum i kilka innych,
które nadawa³y mu rangê
sto³ecznoœci wojewódzkiej.

II filar - diecezja Kościoła
katolickiego

Ju¿ od 1945 roku w Gorzo-
wie znajdowa³a siê siedziba
diecezji, choæ w pierwszej fa-
zie, do 1972 roku nosi³a ona
kilka innych nazw. Ale de
facto katedra gorzowska
by³a g³ównym koœcio³em tej
administracji i w Gorzowie
mieszkali ksiê¿a biskupi.
Faktycznie od 1972 do 1992
roku jednostka ta nosi³a na-
zwê diecezji gorzowskiej, a
w 1992 roku, miêdzy innymi
dziêki dzia³aniom biskupa
Józefa Michalika, decyzj¹
Jana Paw³a II siedzibê prze-
niesiono do Zielonej Góry, a
nazwê zmieniono na die-
cezjê zielonogórsko-go-
rzowsk¹. Gorzowskie elity
przyjê³y tê decyzjê jako poli-
czek, a elity zielonogórskie
miêdzy innymi ustami zielo-
nogórskiego polityka Wale-
riana Piotrowskiego nazwa³y
j¹ momentem wa¿nym dla

rozwoju Zielonej Góry
w³aœnie.

Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e
za lata 1945-1992 w Gorzo-
wie zdarzy³o siê wiele
wa¿kich i znacz¹cych zarów-
no dla diecezji, jak i miasta
wydarzeñ. W 1947 roku w
Gorzowie i katedrze przeby-
wa³ ksi¹dz kardyna³ August
Hlond, wybitna postaæ pol-
skiego Koœcio³a katolickiego.
W 1951 roku w³adza spekta-
kularnie usuwa ksiêdza Ed-
munda Nowickiego z funkcji
zwierzchnika diecezji. W
1956 roku na czele diecezji
staje ksi¹dz biskup Teodor
Bensch, a po jego œmierci,
która nastêpuje zaledwie po
dwóch latach, diecezjê obej-
muje charyzmatyczny biskup
Wilhelm Pluta. Nale¿y te¿
wspomnieæ, ¿e to w Gorzo-
wie koñczy³y siê obchody
Millenium Chrztu Polski, któ-
re zgromadzi³y niespotykan¹
do chwili odwiedzin miasta
przez Jana Paw³a II, liczbê
wiernych. Nale¿y te¿ za-
uwa¿yæ, ¿e w katedrze go-
rzowskiej biskupem pomoc-
niczym by³ ksi¹dz Jerzy Stro-
ba, sygnatariusz listu do
niemieckich biskupów „Wy-
baczamy i prosimy o przeba-
czenie”. Sam biskup Pluta
listu tego podpisaæ nie móg³,
bo ówczesne w³adze nie
da³y mu paszportu. Arcybis-
kup Jerzy Stroba potem
przez lata by³ zwierzchni-
kiem archidiecezji pozna-
ñskiej.

A jeœli mowa o wybitnych
postaciach, które tu praco-
wa³y, to wspomnieæ trzeba
biskupa Ignacego Je¿a, pó-

Ÿniejszego zwierzchnika die-
cezji koszaliñsko-ko³obrze-
skiej. No i nie wolno zapom-
nieæ o postaci ksiêdza Witol-
da Andrzejewskiego,
duszpasterza Solidarnoœci i
faktycznego formatora pó-
Ÿniejszej opozycji demokra-
tycznej. 

III filar - działalność NZSS
„Solidarność”

Kolejnym filarem decy-
duj¹cym o doœæ niepospoli-
tym charakterze miasta by³y
narodziny Niezale¿nego Sa-
morz¹dnego Zwi¹zku Zawo-
dowego „Solidarnoœæ”, co w
robotniczym wówczas mie-
œcie dziwnym nie powinno
byæ. I tu, w tym obszarze,
tak¿e wydarzy³y siê rzeczy
bez precedensu. Warto przy-
pomnieæ strajk w Ursusie, 15
grudnia 1981 roku. W³adza
na strajkuj¹cych robotników
wys³a³a olbrzymie si³y, bo
682 funkcjonariuszy milicji,
950 ¿o³nierzy, czo³g, wyrzut-
nik gazów, trzy wiêŸniarki…
A strajkuj¹cych by³o 500. O
tym wydarzeniu powsta³a
ksi¹¿ka dr. hab. Dariusza
Rymara opisuj¹ca krok po
kroku, co siê wydarzy³o.

Innym dzia³aniem bez pre-
cedensu, w odniesieniu do
miast takiej wielkoœci, by³
strajk - demonstracja, jaka
siê odby³a 31 sierpnia 1982
roku przy katedrze. Pond 5
tys. ludzi przysz³o, a przeciw
stanê³o 615 funkcjonariuszy
MO, u¿yto 200 granatów ³za-
wi¹cych (œlad po jednym z
nich jest w jednym z witra¿y
w katedrze), u¿yto tak¿e ar-
matki wodnej. 

Ale warto te¿ pamiêtaæ, ¿e
to tu, w mieœcie œredniej
wielkoœci w s¹dzie okrêgo-
wym na 25 orzekaj¹cych
sêdziów piêciu pozbawiono
prawa wykonywania zawo-
du.  

W tym filarze mieœci siê
tak¿e ca³e spektrum dzia³al-
noœci podziemnej z Ruchem
M³odzie¿y Niezale¿nej, ru-
chem Wolnoœæ i Pokój, ra-
diem Solidarnoœæ. Takich
dzia³añ nie by³o w s¹siedniej
choæby Zielonej Górze. 

W tym nurcie mieszcz¹ siê
te¿ i takie wydarzenia, jak
choæby bitwa z MO po po-
tr¹ceniu pieszego przez MO.
Dosz³o do tego 2 grudnia
1957 roku, a do aresztu tra-
fi³o wówczas 39osób.

IV filar - wydarzenia różne

W ten obszar wpisuje siê
wielokulturowoœæ - otwarcie
na inne nacje i religie, dziœ
znak firmowy miasta. W ten
filar wpisaæ nale¿y mode-
low¹ wrêcz wspó³pracê z
Niemcami, któr¹
zapocz¹tkowa³y kontakty
Hansa Beske z ksiêdzem
biskupem Wilhelmem Plut¹.
Ma³o kto wie, ¿e Hans Beske
by³ w Niemczech s¹dzony za
kontakty z Polsk¹. Kontakty
te przerodzi³y siê ju¿ w de-
mokratycznej Polsce we
wzorcow¹ wrêcz wspó³pracê
z BAG uwieñczon¹ choæby
postawieniem Dzwonu Poko-
ju czy odtworzeniem fontan-
ny Pauckscha na Starym
Rynku. 

Jednak jak zauwa¿aj¹ ko-
mentatorzy ¿ycia spo³eczne-
go, ten dynamit dzia³añ, te
wydarzenia wyró¿niaj¹ce
Gorzów na mapie innych po-
dobnych wielkoœci¹ miast, za
ostatni czas straci³y impet. A
wrêcz nie ma ¿adnych no-
wych wydarzeñ, które nadal
pozwol¹ twierdziæ, ¿e Go-
rzów jest miastem œrednim,
ale o ponad œrednim znacze-
niu.

RENATA OCHWAT

Tekst ten jest streszcze-
niem wyk³adu dr. hab. Dariu-
sza Aleksandra Rymara
wyg³oszonego w Wojewódz-
kiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w ramach cyklu
„Nowa Marchia - prowincja
zapomniana - Ziemia Lubus-
ka - wspólne korzenie”
27czerwca 2017 roku.

Niezbyt duże miasto 
o dużym potencjale
Œrednia wielkoœæ, wielki przemys³, chwalebna karta niepodleg³oœciowa. 

Dr hab. Dariusz Rymar od lat zgłębia najnowsze dzieje naszego miasta.  
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ww  19.08.
1998 r. - podczas spotkania parla-
mentarzystów i wojewodów z Gorzo-
wa i Zielonej Góry, w obecności bis-
kupa A. Dyczkowskiego, w Gorzowie
podpisano wspólną deklarację, w
której opowiedziano się za równo-
miernym rozłożeniem kompetencji i
odpowiedzialności pomiędzy obydwa
miasta-stolice nowego regionu
ww  20.08.
1937 r. ur. Edmund Migoś, żużlo-
wiec, zawodnik Stali Gorzów, trzy-
krotny medalista MŚ, mistrz Polski z
1970 r., zm. w 2006 r.
1946 r. ur. Edward Jancarz, żużlo-
wiec, zawodnik Stali Gorzów i Wim-
bledon, zm. w wyniku zabójstwa  w
1992 r.
ww  22.08.
1997 r.  - dokonano napadu na od-
dział banku GBS  przy ul. Małorol-
nych; łupem bandytów padło 100 tys.
zł. 
ww  24.08.
1994 r. -  Henryk  Maciej  Woźniak
został  prezydentem  Gorzowa;  swą
funkcję pełnił do 15.06.1998 r.
ww  25.08.
1989 r. - ks. Witold Andrzejewski zos-
tał proboszczem parafii NP NMP przy
ul. Mieszka I, ks. Eugeniusz Drze-
wiecki - parafii MB Różańcowej na
Siedlicach; a ks. Władysław Pawlik -
nowej parafii Pierwszych Polskich
Męczenników na Górczynie.
2010 r. - mecenas Stanisław Żytkow-
ski został honorowym obywatelem
Gorzowa.
1915 r. ur. Otton Warda, ślusarz, pio-
nier miasta i ZM „Gorzów”,  działacz
PPS, b. prezes Stali (1951), zm. w
1987 r.
ww  28.08.
1913 r. ur. Witold Karpyza, pionier
Gorzowa, nestor gorzowskich nauczy-
cieli i instruktorów harcerskich, pod-
różnik, rysownik, gawędziarz i pa-
miętnikarz, zm. w 2009 r.
ww  30.08.
1959 r. - odbyły się pierwsze Mistrzo-
stwa Gorzowa na żużlu; imprezę wy-
grał przebywający na urlopie wojsko-
wym Bronisław Rogal z Legii, który
jeżdżąc na Rotrax JAP-ie był klasą
dla samego siebie i zdobył komplet
punktów, drugie miejsce zajął Tade-
usz Stercel, trzeci był Jerzy Flizikow-
ski, na dalszych miejscach uplaso-
wali się kolejno: Mieczysław Cichoc-
ki, Edmund Migoś, Edward Pilarczyk,
Jerzy Padewski, Zdzisław Boniecki,
Jan Stanisławski, Franciszek Słobo-
dzian, Wojciech Jurasz i Bogdan
Szafrański
ww  31.08.
1969 r.  - rozebrany został zabytkowy
Arsenał.
1982 r. - w rocznicę podpisania poro-
zumień gdańskich w śródmieściu Go-
rzowa doszło do starć zwolenników
„Solidarności” z milicją; oddziały ZO-
MO zaatakowały tłum, które zgroma-
dził się przy katedrze; po spacyfiko-
waniu Starego Rynku walki prze-
niosły się na inne ulice miasta, na ul.
Chrobrego i sąsiednich zbudowano
kilka barykad.
2002 r. - otwarte zostały ulice Piłsud-
skiego i Górczyńska, wzbogacone o
drugie jezdnie, dwa ronda i dwa
przejścia podziemne
1930 r. ur. Edmund Wadzyński, pio-
nier gorzowskiego hokeja, budowni-
czy „Lostostilu”, zm. w 2013 r. n
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Wspiera³a powstañców,
dzia³a³a w towarzystawach
patriotycznych. Nigdy nie
wysz³a za m¹¿, bo ca³e ¿ycie
poœwiêci³a innym.

- Choæ Emilia Sczaniecka
nie by³a zwi¹zana z Gorzo-
wem, to jednak dobrze siê
sta³o, ¿e moja ulica ma tak¹
niezwyk³¹ patronkê - mówi
Ania Zaniewska, która naj-
pierw siêgnê³a do Internetu,
a potem i do innych Ÿróde³,
¿eby odkryæ, kim by³a
w³aœnie Emilia Sczaniecka,
której imiê nosi jedna z ulic
na Piaskach.

Dobrze wykształcona
szlachcianka

Emilia Sczaniecka urodzi³a
siê 20 maja 1804 r. w Bro-
dach w Wielkopolsce Rodzi-
cami jej byli £ukasz Scza-
niecki oraz Weronika z Wy-
skota-Zakrzewskich, córka
rotmistrza wojsk polskich
oraz ³owczego gnieŸnie-
ñskiego. Emilia mia³a czworo
rodzeñstwa: dwóch braci
Stanis³awa i Konstantego)
oraz dwie siostry (Nimfê i
Kordulê). Wczesne dzieci-
ñstwo mia³a spokojne i
szczêœliwe. W 1810 r. zmar³
jej ojciec - £ukasz Sczaniec-
ki herbu Ossoria. W rok po
jego œmierci przeprowadzi³a
siê z trojgiem rodzeñstwa i
matk¹ Weronik¹ do Pozna-
nia.

Jesieni¹ Emilia i jej siostra
Nimfa rozpoczê³y naukê w
pensji ¿eñskiej pod kierow-
nictwem Jana Samuela
Kaulfussa. Przesz³y tam
edukacjê wszechstronn¹,
która obejmowa³a znajo-
moœæ czterech jêzyków (pol-
skiego, niemieckiego, fran-
cuskiego i w³oskiego), przy-
rodê rysunki, malarstwo,
urz¹dzanie mieszkañ, roboty
rêczne i muzykê. Po zamkni-
êciu pensji obie siostry
uczy³y siê w zak³adzie pa-
ñstwa Trimaille, a potem w
¿eñskiej szkole Reida, gdzie
do³¹czy³a do nich Kordula.

W 1819 r. umar³a matka
Emilii i opiekê nad dzieæmi
przejê³a babka Anastazja. W
1819 r. Emilia z kolejn¹
siostr¹ Kordul¹ rozpoczê³y
naukê na francuskiej pensji
Laforgue w DreŸnie.

To w³aœnie w DreŸnie Emi-
lia ³apie pierwsze kontakty
ze œrodowiskiem polskich
konspiratorów, nawi¹zuje
pierwsze bardzo wa¿ne w
przysz³oœci znajomoœci.  

W 1823 roku koñczy naukê
i wraca do Poznania. Tu za-
czyna siê uczyæ sztuki
rz¹dzenia maj¹tkami ziem-
skimi, bo po rodzicach od-
ziedziczy³a Pakos³aw, Mi-

chorzewo i Michorzewko. W
tym czasie prowadzi³a boga-
te ¿ycie towarzyskie, by³a
zwi¹zana z Karolem Marcin-
kowskim, ale do koñca ¿ycia
pozosta³a w stanie panie-
ñskim.

Zaczyna się powstanie

W przeddzieñ powstania
listopadowego Emilia Scza-
niecka mieszka³a i gospoda-
rowa³a w Pakos³awiu. Kiedy
powstanie wybuch³o, wziê³a
na siebie ró¿ne zadania pat-
riotyczne. Przekaza³a 1000
dolarów na nowo tworz¹c¹
siê armiê, stanê³a na czele
Kobiecego Komitetu Pomocy
Powstañcom. Potem
wst¹pi³a do Towarzystwa Do-
broczynnoœci Patriotycznej
Kobiet, które zajmowa³o siê
prac¹ charytatywn¹, zaopat-
rzeniow¹ i samarytañsk¹ -
gromadzono fundusze, œrod-
ki opatrunkowe, organizowa-
no lazarety, opatrywano ran-
nych, organizowano trans-

port. Po raz pierwszy Emilia
Sczaniecka w bezpoœredni
sposób zetknê³a siê z bez-
miarem ludzkiego nie-
szczêscia. Tak¿e w tym cza-
sie nauczy³a siê kolejnej
umiejetnoœci - jak organizo-
waæ i skutecznie prowadziæ
lazaret. Te wszystkie
dzia³ania przynios³y jej
olbrzymi¹ popularnoœæ
wœród wielkopolan.

Do więzienia za powstanie

Po klêsce powstania listo-
padowego zamieszka³a u
siostry Nimfy w Chraplewie.
Jak wielu innych, którzy za-
anga¿aowali siê w walkê,
tak¿e i j¹ spotka³y przeœlado-
wania ze strony w³adz. Ska-
zano j¹ na konfiskatê
maj¹tku, a nawet szeœæ mie-
siêcy wiêzienia. I tu przyda³a
siê ofiarna praca podczas
powstania oraz olbrzymia
zyskana wówczas popular-
noœæ. W³adze zaborcze 9 lu-
tego 1833 r. u³askawi³y Emi-

liê Sczanieck¹. By³ warunek,
¿e zaprzestanie dzia³añ
sprzecznych z interesami za-
borcy.

Ale Sczaniecka nie po to
mia³a olbrzymi hart ducha,
¿eby s³uchaæ zaborcy. Po
powrocie do Pakos³awia uru-
chomi³a szko³ê dla dzieci i
szpital. Ca³y czas by³a zaan-
ga¿owana w dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹ w Wielkopols-
ce i utrzymywa³a kontakty z
emigracj¹. 8 lutego 1835 r.
przyznano jej z³oty medal
Dobroczyñcy ludzkoœci”. Ale
los jej nie oszczêdza³. Przy-
sz³a seria tragedii osobis-
tych. W 1835 roku umiera jej
babka, rok póŸniej brat Sta-
nis³aw i przyjació³ka, Klaudy-
na Potocka, a w trzy lata pó-
Ÿniej siostra Nimfa. Harda
szlachcianka stara siê nie
za³amaæ. W 1839 roku po-
mog³a arcybiskupowi gnie-
Ÿniñsko-poznañskiemu, Mar-
cinowi Duninowi w ucieczce
z Berlina (abp Marcin Dunin

po konflikcie w w³adzami
pruskimi zosta³ internowany
w Berlinie i mia³ zostaæ
stamt¹d przewieziony do wi-
êzienia, nie uzna³ jednak te-
go wyroku i wyjecha³ z Berli-
na). W latach 1839-1844
Emilia podró¿uje po œwiecie,
by³a m.in. w Londynie, Pa-
ry¿u i W³oszech. Tam spoty-
ka³a siê z przedstawicielami
„Wielkiej Emigracji”. Po po-
wrocie do kraju ukrywa³a
przybywaj¹cych do Wielko-
polski emisariuszy przygoto-
wuj¹cych (nieudane zreszt¹),
trójzaborowe powstanie w
1846 roku. Po wykryciu spis-
ku opiekowa³a siê wiêŸniami
z Moabitu i Sonnenburgu -
S³oñska.

Konspiratorka cały czas

W czasie wielkopolskiej
Wiosny Ludów w 1848 roku,
za³o¿y³a lazaret w Lubomie-
rzu, przeniesiony póŸniej do
pa³acu Dzia³yñskich w Poz-
naniu. Mimo tak wielkiego
poœwiêcenia i pomocy dla
powstañców, by³a przeciw-
niczk¹ zbrojnej walki o nie-
podleg³oœæ.

Podczas powstania stycz-
niowego równie¿ wykony-
wa³a tê pracê co w 1848 r.,
choæ nieco w utrudnionej for-
mie - organizowa³a pomoc
rannym, zajmowa³a siê
opiek¹ nad podleg³ymi jej
szpitalami, dzia³alnoœci¹ do-
broczynn¹, udzielaniem
wsparcia wiêŸniom, sierotom
i wdowom.

Po klêsce kolejnego po-
wstania Emila nadal mieszka
w swoich maj¹tkach. Kolejny
raz dotykaj¹ j¹ osobiste nie-
szczêscia. W 1870 roku
umiera jej siostra Kordula,
trzy lata póŸniej odchodzi jej
brat Konstanty.

Emilia robi nadal to, co po-
trafi najlepiej. Niesie pomoc
potrzebuj¹cym. Wspierw
by³ych powstañców, dzia³a
na rzecz polskoœci Wielko-
polski. W 1877 r. Zak³ada
ochronkê dla dzieci w Pa-
kos³awiu, a w 1886 r.- w Mi-
chorzewie i Michorzewku.

Emilia Sczaniecka pozos-
ta³a czynna do ostatnich
chwil swego ¿ycia. Umiera
11 maja 1896 r. w
Pakos³awiu. W swej ostatniej
woli wyra¿a ¿yczenie, aby
pochowaæ j¹ w Michorzewie,
“w prostej jesionowej trum-
nie, wœród grobów, gdzie
prosty lud grzebano”.

ROCH

Korzysta³am: Witold Jakób-
czyk, Emilia Sczaniecka, [w:]
Wielkopolski S³ownik Biogra-
ficzny, praca zbiorowa, Poz-
nañ 1983.

Niezwykła patronka zwykłej
gorzowskiej ulicy
Emilia Sczaniecka, patronka jednej z gorzowskich ulic by³a cich¹ bohaterk¹.
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E. Sczaniecka żyła przede wszystkim dla innych.
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Decyzja o zainwestowaniu
w produkcjê monitorów tele-
wizyjnych zapad³a w 2007
roku, a ju¿ w lutym na-
stêpnego zaczê³y zje¿d¿aæ z
taœmy produkcyjnej pierwsze
telewizory oraz monitory
LCD. 

- Gdybym mia³ oceniæ te
dziesiêæ lat w jednym krót-
kim zdaniu, powiedzia³bym,
¿e by³a to dekada sta³ego
rozwoju - mówi Tomasz Je-
ziorkowski, dyrektor perso-
nalny TPV. - W pierwszym
okresie dzia³alnoœci ograni-
czyliœmy siê do produkcji
monitorów i monta¿u telewi-
zorów z komponentów do-
starczanych z innych fabryk.
Zaczynaliœmy od jednej linii
produkcyjnej, potem urucha-
mialiœmy kolejne, a dzisiaj
staliœmy siê europejsk¹ cen-
tral¹ koncernu, w której pra-
cuje oko³o dwóch tysiêcy
pracowników - zaznacza i
przypomina, ¿e w pierwszym
okresie dzia³alnoœci firmy z
taœmy zje¿d¿a³y najprostsze
odbiorniki telewizyjne. Przez
nastêpne lata to siê bardzo
zmieni³o.

Gorzów - europejskie
centrum

Obecnie g³ówn¹ mark¹
produkowan¹ w dziesi¹tkach
modeli jest Philips. Je¿eli
chodzi o zakres wielkoœci to
produkowane telewizory
maj¹ od 21 do 85 cali. Rocz-
na liczba schodz¹ca z taœm
to ponad cztery miliony
sztuk. I choæ pod tym
wzglêdem jest to porówny-
walna liczba do tego co mie-
liœmy na pocz¹tku dzia³alno-
œci firmy, to na zdecydowa-
nie innym poziomie
zaawansowania technolo-
gicznego, ³¹cznie z telewizo-
rami w technologii OLED.
Jednak trzeba pamiêtaæ o
licznych innych zmianach or-

ganizacyjnych. Przed cztere-
ma laty TPV uruchomi³o pro-
dukcjê p³yt g³ównych, czyli -
jak mówi¹ specjaliœci - serca
ka¿dego telewizora. Rozbu-
dowane zosta³o centrum
dystrybucji, dziêki czemu
utworzono ponad 20 etatów.
To u nas znajduje siê euro-
pejskie centrum napraw tele-
wizorów, w tym p³yt
g³ównych i paneli, dziêki cze-
mu zatrudnienie zyska³o po-
nad 180  fachowców o uni-
kalnych kompetencjach. W
Gorzowie dzia³a równie¿
centrum finansowe na Eu-
ropê, obs³uguj¹ce spó³ki
handlowe, w tym ksiêgo-
woœæ, gdzie pracuje kolejne
60 osób.

- Praktycznie nie zosta³a do
nas przeniesiona tylko
dzia³alnoœæ handlowa - kon-
tynuuje dyrektor Jeziorkow-
ski. - Wynika to z tego, ¿e
spó³ki handlowe s¹ rozrzu-
cone po ca³ej Europie i one
zajmuj¹ siê obs³ug¹ klien-
tów. Ta czêœæ dzia³alnoœci z
wiadomych powodów nie zo-
stanie skoncentrowana w
jednym miejscu, bo taki jest
wymóg rynku. Dlatego na-
szym zadaniem jest praco-
waæ nad rozwojem tych cen-
trów, które ju¿ u nas dzia³aj¹.
Ale to prawdopodobnie nie
koniec wielkich inwestycji w
Gorzowie, bo w³adze koncer-
nu chc¹ budowaæ u nas ma-
gazyn wyrobów gotowych o
powierzchni 30 tysiêcy met-
rów kwadratowych. Obecnie
tego typu mniejsze magazy-
ny s¹ rozmieszczone po Eu-
ropie, ale lepszym rozwi¹za-
niem jest ich koncentracja w
Gorzowie, sk¹d towar bêdzie
wysy³any ju¿ w konkretne
miejsca - wyjaœnia dyrektor.

Nowy magazyn ma po-
wstaæ na terenie TPV, gdzie
jest ju¿ odpowiednia dzia³ka.
Dyrektor Tomasz Jeziorkow-

ski zwraca uwagê, ¿e decyz-
ja ta niesie nie tylko kolejne
nowe miejsca pracy, ale
przede wszystkim pokazuje
zaufanie w³aœcicieli koncer-
nu do gorzowskiej lokalizacji
fabryki.

- Potwierdzaj¹ tym samym,
¿e to Gorzów jest ich strate-
giczn¹ inwestycj¹ na euro-
pejskiej mapie, a przypo-
mnê, ¿e spó³ka jest z Tajwa-
nu i ma naprawdê szerokie
pole wyboru. Drugim plusem
takiej decyzji jest podniesie-
nie znaczenia gorzowskiej
lokalizacji na naszym konty-
nencie. To swoista promocja
gospodarcza. Miejsc pracy
mo¿e za wiele nie przy-
bêdzie, bo zapewne tylko kil-
kadziesi¹t, ale ze wzglêdu
na specyfikê obs³ugi takiego
magazynu potrzebni bêd¹
specjaliœci o okreœlonych
kompetencjach - dodaje dy-
rektor i przyznaje, ¿e w tej
chwili jeszcze trudno okreœliæ
termin realizacji inwestycji,
bo jest to decyzja dos³ownie
z ostatnich tygodni. 

- Mam nadziejê, ¿e nie
bêdzie wiêkszych proble-
mów, choæ du¿o bêdzie tutaj
zale¿a³o od wspó³pracy z
w³adzami K-SSSE oraz
miasta. Jestem przekonany,
¿e zaprezentowany projekt
zyska akceptacjê i ze strony
wspomnianych instytucji

uzyskamy wszechstronn¹
pomoc. 

Miejsce rozwoju
zawodowego

Dyrektor Tomasz Jezior-
kowski wierzy w realizacjê
inwestycji, bo - jak przypomi-
na - w³adze miasta zawsze
przychylnie podchodzi³y do
wspó³pracy z TPV, czego
efektem jest sta³y rozwój
spó³ki. 

- Warto zwróciæ uwagê, ¿e
z gospodarczego punktu wi-
dzenia nasze miasto ma wie-
le atutów. Jak choæby lokali-
zacja. Znajdujemy siê prak-
tycznie na skrzy¿owaniu
dróg biegn¹cych z pó³nocy
na po³udnie Europy czy z za-
chodu na wschód. To po-
zwala dostarczaæ towar w
ka¿dy zak¹tek Europy w
ci¹gu doby. Wspó³praca
ka¿dej firmy z miastem musi
mieæ charakter sta³y, gdy¿ to
w rêkach miasta znajduj¹ siê
narzêdzia do silnego wspie-
rania du¿ego biznesu. Cho-
æby w obszarze kszta³cenia
kadr. Zawsze twierdzi³em i
twierdzê, ¿e miasto jest na
tyle interesuj¹ce dla swoich
mieszkañców, na ile intere-
suj¹ce miejsca pracy jest w
stanie wygenerowaæ  - wyja-
œnia i od razu dodaje, ¿e
TPV w ostatnich latach stwo-
rzy³o wiele atrakcyjnych eta-

tów. Nie tylko dla pracowni-
ków produkcji bezpoœredniej,
ale równie¿ dla kadry
in¿ynieryjno-technicznej czy
menad¿erów. Co pi¹te sta-
nowisko jest specjalistyczne. 

TPV jest œwietnym miejs-
cem dla rozwoju zawodowe-
go dla m³odych absolwentów
ró¿nych szkó³, ale i te¿ dla
tych, co dopiero siê kszta³c¹.
Firma wspó³pracuje z Tech-
nikum Elektrycznym, które
przygotowuje pod potrzeby
zak³adu elektroników. Zanim
jednak zdecyduj¹ siê oni na
przyjœcie do pracy mog¹ za-
poznaæ siê z zak³adem po-
przez uczestniczenie w prak-
tykach. Podobnie studenci
ró¿nych uczelni uzyskuj¹
tak¹ szansê i czêsto z niej
korzystaj¹. Zw³aszcza, ¿e ry-
nek pracy nie nale¿y dzisiaj
do naj³atwiejszych. Brakuje
przede wszystkim pracowni-
ków produkcji bezpoœredniej,
informatyków i in¿ynierów.
To efekt znanego zaniedba-
nia przed laty kszta³cenia
technicznego, jak i promo-
wania kszta³cenia humanis-
tycznego. 

- Szukamy specjalistów, w
tym in¿ynierów w ró¿nych
zak¹tkach kraju. Nie s¹ to w
skali ca³ego zatrudnienia
znacz¹ce liczby, ale istotne.
Ostatnio przysz³o nam nawet
zatrudniæ menad¿era o uni-
kalnych kompetencjach z
Niemiec. I wcale nie przeko-
na³y go finanse, ale wiêksze
mo¿liwoœci rozwoju zawodo-
wego - s³yszymy od dyrekto-
ra.

Budują otoczenie
gospodarcze

TPV przez wiele lat nie za-
wsze by³o w³aœciwie doce-
niane przez gorzowskie œro-
dowisko. Niektórzy uwa¿ali
tê firmê jedynie za montow-
niê, ale to siê bardzo zmie-

ni³o na przestrzeni lat. I nie
chodzi tylko o zwiêkszenie
liczby miejsc pracy czy
zmianê jej struktury, ale ca³e
otoczenie gospodarcze. 

- Gdyby dzisiaj zamkn¹æ
nasz zak³ad to pracê w jed-
nej chwili straci³oby dwa ty-
si¹ce ludzi zatrudnionych u
nas, ale proszê zwróciæ
uwagê, ile firm wspó³pracuje
z nami - zaznacza dyrektor i
sam szybko odpowiada na
postawione przez siebie py-
tanie, ¿e w sumie jest to kil-
kadziesi¹t lokalnych firm.

- Niektóre, jak choæby Yeti-
co, w szerokim zakresie
wspó³pracuje z nami w ob-
szarze produkcji opakowañ
styropianowych. Mamy firmê
Victory, zajmuj¹c¹ siê wtry-
skiem plastiku, która produ-
kuje dla nas obudowy.
Wspó³pracujemy z firmami w
promieniu nawet 200 kilo-
metrów. Powiem wiêcej,
przekierowaliœmy znaczn¹
czeœæ dostaw z portu w
Hamburgu do portu w
Szczecinie. Dziêki temu
przed kilkoma laty od¿y³
szczeciñski port. To z kolei
spowodowa³o, ¿e podatek
VAT pozostaje w Polsce. Czy
tak¹ wyrwê mo¿na by³oby
za³ataæ, gdybyœmy nagle
zniknêli - pyta retorycznie.

Dodajmy jeszcze, ¿e TPV
uczestniczy w ¿yciu spo³ecz-
nym miasta i regionu. Po-
przez ró¿ne formy, staraj¹c
siê wspieraæ inicjatywy lokal-
ne, w tym kulturalne,
spo³eczne czy sportowe.
Bêd¹c du¿ym uczestnikiem
¿ycia spo³ecznego firma
chce poprzez swoje
dzia³ania pokazaæ zwi¹zek z
tutejsz¹ spo³ecznoœci¹ i jed-
noczeœnie daæ satysfakcjê
pracownikom, ¿e ich cz¹stka
pracy jest przekazywana na
ró¿nego rodzaju dzia³ania.

ROBERT BOROWY

Jak wynika z najnowszego
Lokalnego Raportu P³acowe-
go wydanego w³aœnie przez
firmê Audit, niemal 70% lubu-
skich firm planuje w
najbli¿szych miesi¹cach
zwiêkszyæ stan zatrudnienia.
- Najnowsze wydanie raportu
ilustruje zmiany, które poja-
wi³y siê wraz z nastaniem
rynku pracownika i których
nadejœcie sygnalizowa³am ju¿
przed kilkoma laty - mówi au-
torka projektu i prezes firmy
Audit Doradztwo Personalne,

Violetta Panasiuk-Strzy¿ews-
ka. - Mamy wiêc z jednej stro-
ny zwiêkszaj¹cy siê popyt na
pracowników, sta³y wzrost
wynagrodzeñ i inwestowanie
w pracowników - coraz bar-
dziej rozbudowane systemy
motywacyjne, szkolenia,
mo¿liwoœci rozwoju. Z drugiej
zaœ - firmy prê¿nie siê rozwi-
jaj¹ i nadal deklaruj¹ chêæ za-
trudniania.

Jak wynika z danych Rapor-
tu, blisko 70% firm-uczestni-
ków badania planuje zwiêk-

szyæ stan zatrudnienia, a ok.
30% planuje pozostawiæ stan
zatrudnienia na dotychczaso-
wym poziomie. ¯adna z firm
nie planuje redukcji zatrud-
nienia (w edycji ubieg³orocz-
nej firm planuj¹cych zmniej-
szenie zatrudnienia by³o 8%). 

Wzrost wynagrodzeñ odno-
towano w przypadku zdecy-
dowanej wiêkszoœci bada-
nych stanowisk. Najwiêksz¹
dynamikê wzrostu p³ac odno-
towano w dzia³ach produkcji i
utrzymania ruchu (10,13%).

W przypadku pozosta³ych
dzia³ów wzrost wynagrodzeñ
w stosunku do roku
ubieg³ego wyniós³ od 5,40%
do 9,82%. Natomiast grup¹
zawodow¹, w której odnoto-
wano najwiêksz¹ dynamikê
wzrostu wynagrodzeñ s¹
pracownicy szeregowi wy-
kwalifikowani (11,47%), nato-
miast w przypadku pracowni-
ków szeregowych niewykwa-
lifikowanych zanotowano
œredni wzrost wynagrodzeñ o
9,29% .

Chc¹c pozyskaæ pracowni-
ków firmy coraz wiêcej œrod-
ków inwestuj¹ równie¿ w bu-
dowanie w³asnego wizerun-
ku. Dziœ budowanie marki i
kreowanie dobrego wizerun-
ku coraz czêœciej powierza
siê specjalistom, których za-
daniem jest moderowanie ak-
tywnoœci w mediach spo³ecz-
noœciowych i wp³ywanie na
obecnoœæ firmy w œwiadomo-
œci mieszkañców regionu. O
tym jak bardzo zale¿y firmom
na dobrej opinii œwiadczy

równie¿ rosn¹ca liczba orga-
nizowanych eventów, drzwi
otwartych, czy wspó³organi-
zacji lub sponsorowania
wa¿nych wydarzeñ kultural-
nych lub sportowych w regio-
nie. Teraz przedsiêbiorcy
chc¹ byæ postrzegani nie tyl-
ko jako solidni pracodawcy,
ale równie¿ jako firmy przy-
jazne pracownikom, ich rodzi-
nom, œrodowisku i an-
ga¿uj¹ce siê w ¿ycie spo³ecz-
noœci lokalnych.

AUDIT/RED.

TPV jest świetnym miejscem
dla rozwoju zawodowego
To ju¿ dziesiêæ lat, od kiedy TPV Displays Polska Sp. z o.o. dzia³a na gorzowskim rynku. 

Lubuskie firmy coraz częściej szukają pracowników
Obserwujemy te¿ coraz wiêksz¹ dynamikê wzrostu wynagrodzeñ.

Obecnie główną marką produkowaną w  TPV w dziesiątkach
modeli jest Philips.
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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/

Okazuje siê, ¿e sytuacja
nie jest tak tragiczna, jak
przypuszczano na pocz¹tku
czerwca, kiedy po ulewie za-
wali³y siê dwa balkony.

- Mamy 1200 budynków,
którymi administrujemy. Na tê
liczbê na ju¿ wyremontowaæ
balkony musi osiem wspólnot.
Razem to jest 21 balkonów -
mówi Pawe³ Jakubowski, dy-
rektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. I t³umaczy, ¿e
liczba oœmiu budynków to za-
ledwie u³amek jednego pro-
cent w skali ca³ego miasta.

Procedura w przypadku
tych oœmiu kamienic jest ta-

ka, ¿e Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego wyda
nakazy sporz¹dzenia eks-
pertyz budowlanych, które w
urzêdowy sposób po-
twierdz¹ koniecznoœæ prze-
prowadzenia pilnych remon-
tów. Nastêpnie wspólnoty
musz¹ podj¹æ stosowne
uchwa³y o remontach, bo
bez tego nie mo¿na nic zro-
biæ. Potem zacznie siê szu-
kanie pieniêdzy oraz
og³oszenie przetargu na wy-
konanie robót. - Dlatego te¿
trochê potrwa, zanim fak-
tycznie zaczn¹ siê prace -
mówi dyrektor Jakubowski.

Co w przypadku, jeœli
wspólnota nie podejmie
uchwa³y o koniecznym re-
moncie? - Wówczas taka
wspólnota musi siê liczyæ z
karami od inspektora nad-
zoru i to niema³ymi - t³uma-
czy Pawe³ Jakubowski. Nie
chce jednak ujawniaæ
szczegó³ów, o które budyn-
ki chodzi, poniewa¿ ZGM
najpierw musi siê z tymi
wspólnotami spotkaæ na
specjalnych zebraniach.

ZGM wraz z Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Bu-
dowlanego dokona³ inspek-
cji kamienic w centrum, na

Nowym Mieœcie oraz na
Zawarciu. - Okazuje siê, ¿e
stan wielu z nich nie jest
tak tragiczny. Niektóre wy-
magaj¹ lekkich napraw,
lekkiego zabezpieczenia,
ale w wiêkszoœci przypad-
ków dzieje siê to na
bie¿¹co - mówi Pawe³ Ja-
kubowski.

Sprawa mo¿e byæ trochê
skomplikowana, jeœli cho-
dzi o balkony z terenów
wpisanych do rejestru za-
bytków, bo musz¹ one
spe³niaæ wymogi, jakie na
takie remonty nak³ada kon-
serwator zabytków.

Przypomnijmy, ¿e wszyst-
kie te dzia³ania - oglêdziny
balkonów, decyzje Powiato-
wego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, a w rezultacie
niezbêdne remonty,
wywo³a³a ulewa, jak przesz³a
przez miasto 6 czerwca. Na-
wa³ wody i silnego wiatru
oderwa³ wówczas od kamie-
nicy przy ul. D¹browskiego
dwa balkony, które spad³y na
chodnik. Nikomu na
szczêœcie nic siê wówczas
nie sta³o. Uszkodzeniu
uleg³o tylko jedno parkuj¹ce
przy ulicy auto.

ROCH

Osiem wspólnot musi
wyremontowaś balkony
Odby³a siê kontrola budynków z balkonami, którymi administruje ZGM. 

- Co wynika ze sprawoz-
dania z dzia³alnoœci ZGM
za 2016 rok? 

- Du¿o interesuj¹cych rze-
czy. Opracowanie jest boga-
te, poniewa¿ w ubieg³ym ro-
ku mieliœmy najwy¿szy
bud¿et w historii naszego
zak³adu. Przekroczy³ on po-
nad 30 milionów z³otych, z
czego po³owa by³a skierowa-
na na drugi etap realizacji
programu KAWKA. Oczywi-
œcie z dokumentacji mo¿na
dowiedzieæ siê o wszystkich
naszych dzia³aniach, zarów-
no w zakresie inwestycji, re-
montów, ale i rozbiórek czy
dzia³alnoœci w ramach polity-
ki mieszkaniowej. Pracy ma-
my naprawdê du¿o. Mam
nawet wra¿enie, ¿e jest jej
coraz wiêcej, ale to dobrze.
Warto zwróciæ szczególn¹
uwagê na rosn¹ce wydatki
inwestycyjne w ramach fun-
duszów remontowych. Wia-
domo, ¿e jak rosn¹ one po
stronie miasta, to tak¿e
rosn¹ po stronie wspólnot.
Pokazuje to, ¿e wspólnoty
coraz chêtniej inwestuj¹ w
remonty  budynków. Inna
sprawa, która powinna cie-
szyæ nas wszystkich, to
rosn¹cy poziom p³atnoœci za
czynsze w zasobach komu-
nalnych. Znajduje siê on na
poziomie oko³o 90 procent i
ka¿dego roku jest wy¿szy.
Minimalnie, ale wa¿ne, ¿e
nie maleje.
- Jak wygl¹da dzia³alnoœæ
Biura Zamiany Mieszkañ
oraz realizacja œwiadczeñ
wzajemnych?

- W przypadku biura zamia-
ny mieszkañ rozmawiamy tu
o dwóch aspektach. Pierw-

szy dotyczy wzajemnej wy-
miany lokali i tu mamy od
pewnego czasu stabilnoœæ
na poziomie ponad 20 za-
mian rocznie. Drugi aspekt
to zamiany lokalów komunal-
nych na lokale wolne. I ta for-
ma cieszy siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹, bo mo¿na za-
mieniæ siê na mniejszy lub
wiêkszy lokal w zale¿noœci
od potrzeby, a do tego ³atwiej
jest wybraæ rejon miasta, w
którym chcia³oby siê za-
mieszkaæ. Warunkiem jest
pozostawienie starego
mieszkania w stanie pozwa-
laj¹cym na zamieszkanie

przez kogoœ innego oraz wy-
remontowanie nowego loka-
lu z zasobu miasta. W przy-
padku realizacji œwiadczeñ
wzajemnych odnotowujemy
wzrost zainteresowania t¹
form¹ odpracowywania zo-
bowi¹zañ nale¿nych. W skali
roku to nie s¹ mo¿e du¿e
kwoty. Za ubieg³y rok by³o to
60 tysiêcy z³otych, w tym ro-
ku ju¿ mamy po³owê tej sumy
i je¿eli utrzyma siê obecna
tendencja, zapewne wynik
zostanie wyraŸnie poprawio-
ny. Pamiêtajmy równie¿, ¿e
osoby realizuj¹ce œwiadcze-
nia na bie¿¹co p³ac¹ równie¿

czynsz. Dlatego warto takim
rodzinom pomagaæ, skoro
same chc¹ opracowaæ za-
leg³oœci.   
- Wielu mieszkañców
zosta³o zaskoczonych wy-
sokimi rachunkami za
ogrzewanie. Z czego one
siê bior¹?

- Zacznê od tego, ¿e oko³o
80 procent budynków zmie-
œci³o siê w przyjêtych grani-
cach kosztów. Tak naprawdê
rozczarowanych jest kilka
procent mieszkañców. Przy-
czyn tego stanu jest kilka.
Kiedy miasto zdecydowa³o
siê na realizacjê programu

KAWKA wszystkie wspólnoty
by³y zachêcane do przepro-
wadzenia remontów. Poczy-
naj¹c od wymiany starej sto-
larki okiennej i drzwiowej,
poprzez obni¿anie sufitów,
koñcz¹c na ociepleniach bu-
dynków. I te wspólnoty, które
decydowa³y siê na takie re-
monty, oczywiœcie roz³o¿one
w czasie, dzisiaj nie maj¹
wiêkszych problemów z ra-
chunkami. S¹ jednak takie,
które nie zrobi³y nic, albo
niewiele w tym kierunku i
przez to zu¿ycie ciep³a by³o
u nich wy¿sze. Dlatego ca³y
czas zachêcam do stopnio-
wych remontów. Jest jeszcze
inna przyczyna. Nieumiej-
êtnoœæ korzystania z ogrze-
wania. Móg³bym tu podaæ
przyk³ady, ¿e ró¿nice kwoto-
we za ciep³o pomiêdzy dwo-
ma porównywalnymi miesz-
kaniami siêgaj¹ nawet czte-
rokrotnoœci stawki. Kiedy
by³y piece mieszkañcy byli
przyzwyczajeni do ciep³a,
czêsto bez ograniczeñ otwie-
rali okna. Przy centralnym
ogrzewaniu zasady s¹ inne.
Kiedy chcemy wywietrzyæ
pomieszczenie nie w³¹cza-
my ciep³a. Mo¿emy to czyniæ
dziêki regulatorom tempera-
tury. Inn¹ temperaturê usta-
wiamy na noc, inn¹ na czas,
kiedy nikt nie przebywa w
mieszkaniach, a jeszcze
inn¹, gdy ju¿ jesteœmy.  Gos-
podarowania ciep³em trzeba
siê po prostu nauczyæ. Oczy-
wiœcie wszystkim tym, którzy
maj¹ wysokie rachunki po-
staramy siê w razie mo¿liwo-
œci pomó¿, choæby poprzez
rozbicie na raty p³atnoœci.

RB

Gospodarowania ciepłem trzeba się nauczyć
Trzy pytania do Paw³a Jakubowskiego, dyrektora Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej

Paweł Jakubowski, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
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Tych jest najwiêcej, bo a¿
80%. Dlatego w ramach od-
dzia³u funkcjonuje podod-
dzia³ leczenia udarów, który
zajmuje prawie po³owê jego
powierzchni. Dla pacjentów
udarowych przewidzianych
jest 20 spoœród 43 ³ó¿ek. W
oddziale  jest te¿ cztero³ó¿ko-
wa sala, w której prowadzony
jest intensywny nadzór nad
pacjentem z udarem w fazie
ostrej.

- Udary mózgu to druga
pod wzglêdem czêstoœci za-
padalnoœci choroba. Dotyczy
coraz m³odszych osób. Wca-
le nierzadkie s¹ przypadki
Pacjentów w okolicy 40 roku
¿ycia. Czynnikami ryzyka s¹
przede wszystkim choroby
towarzysz¹ce jak cukrzyca,
nadciœnienie, choroby serca,
migotanie przedsionków -
mówi kierownik Oddzia³u
Neurologii Grzegorz Rutkow-
ski.

Chorobie sprzyja te¿ nad-
waga, brak aktywnoœci fi-
zycznej, alkohol, œrodki psy-
choaktywne, towarzysz¹cy
nam stres, p³eæ pacjenta i je-
go wiek (z wiekiem ryzyko
wyst¹pienia udaru roœnie). 

Co powinno zwróciæ nasz¹
uwagê? Zaburzenia mowy,
opadniêty k¹cik ust i nie-
dow³ad rêki po tej samej
stronie. To sygna³ do skon-
taktowania siê z lekarzem, a
nawet do wezwania karetki. 

- Nowoczesne sposoby le-
czenia ostrego udaru mózgu
niedokrwiennego opieraj¹
siê na lekach udro¿niaj¹cych
têtnice doprowadzaj¹ce
krew do mózgu. Jedynym
dostêpnym lekiem o udo-
wodnionej skutecznoœci i
dobrym profilu bezpiecze-
ñstwa jest alteplaza wyko-
rzystywana do leczenia
trombolitycznego. Jej zada-
niem jest rozpuszczenie
czynników (skrzepów) powo-
duj¹cych zatkanie naczynia
doprowadzaj¹cego krew do
mózgu - mówi Grzegorz Rut-

kowski - kierownik Oddzia³u
Neurologii gorzowskiego
szpitala. - Ta metoda ma jed-
nak swoje ograniczenia. De-
cyduj¹cym czynnikiem jest
tu czas. Trombolizê mo¿na
wykonaæ u pacjentów, u któ-
rych od  wyst¹pienia pierw-
szych objawów udaru mózgu
nie minê³o wiêcej ni¿ 4,5 go-
dziny. 

- Tromboliz¹ próbujemy
przywróciæ dop³yw krwi do
niedokrwionych czêœci móz-
gu. To bardzo wa¿ne, bo im
wczeœniej to nast¹pi, tym
mniejsze bêdzie uszkodze-
nie mózgu, a pacjentowi
bêdzie ³atwiej wróciæ do
sprawnoœci - dodaje doktor
Rutkowski. - Zdarza siê, ¿e
po zastosowaniu tej metody
objawy udaru wycofuj¹ siê
na naszych oczach, a pa-

cjent czuje siê na tyle
dobrze, ¿e ju¿ na drugi dzieñ
chcia³by pójœæ do domu. Tak
siê jednak nie dzieje, bo mu-
si zostaæ pod nasz¹ obser-
wacj¹. 

Na Oddziale Neurologii
Wie lospec ja l is t ycznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp. na co dzieñ
pracuj¹ lekarze, rehabilitan-
ci, psycholog, logopeda oraz
zespó³ doœwiadczonych
pielêgniarek. Kilka lat temu
oddzia³ zosta³ przeniesiony z
Zespo³u Szpitalnego przy ul.
Walczaka do g³ównego bu-
dynku przy ul. Dekerta.
Przeprowadzka znacznie
poprawi³a mo¿liwoœci diag-
nostyczne oddzia³u. Specja-
liœci z neurologii nie tylko
maj¹ do swojej dyspozycji
ca³¹ bazê diagnostyczn¹

szpitala (m.in. tomograf
komputerowy, rezonans
magnetyczny, laboratorium),
ale te¿ w³asn¹ Pracowniê
EEG z mo¿liwoœci¹ videore-
jestracji.

- EEG (ElektroEncefalo-
Grafia) polega na odpowied-
nim rozmieszczeniu elektrod
na skórze g³owy. Ich zada-
niem jest rejestrowanie ak-
tywnoœci  mózgu. Nasze
urz¹dzenie jest sprzê¿one z
kamer¹ video, dziêki której
podczas analizy zapisów
mo¿emy stwierdziæ, czy  ist-
nieje zwi¹zek przyczynowy
nieprawid³owoœci w pracy
mózgu  z jakimœ konkretnym
zachowaniem pacjenta - wy-
jaœnia kierownik oddzia³u. -
Badanie EEG jest wykorzy-
stywane g³ównie przy diag-
nozowaniu padaczek. 

Leczenie padaczek czy
udarów mózgu to nie jedyne
„specjalnoœci” oddzia³u. Tu
wykrywa siê - i o ile to mo¿li-
we - leczy inne choroby
uk³adu nerwowego, w tym
guzy mózgu, choroby zwy-
rodnieniowe uk³adu nerwo-
wego takie jak choroba Par-
kinsona, choroby demielini-
zacyjne  zespo³y otêpienne
czy zespo³y bólowe
krêgos³upa.

Pacjentom chorym na
stwardnienie rozsiane od-
dzia³ oferuje udzia³ w progra-
mie lekowym. To œwiadcze-
nie gwarantowane przez Mi-
nisterstwo Zdrowia. Leczenie
w ramach programu odbywa
siê z zastosowaniem inno-
wacyjnych, kosztownych
substancji czynnych, które
nie s¹ finansowane w ra-
mach innych œwiadczeñ
gwarantowanych i obejmuje
œciœle zdefiniowan¹ grupê
pacjentów. W gorzowskim
szpitalu grupa ta obejmuje
40 osób.  

Od wielu lat na oddziale
wykonywane s¹ zabiegi
ostrzykiwania toksyn¹ botu-
linow¹ (popularnie zwan¹
botoksem). Tu jednak nie
chodzi o odm³odzenie pa-
cjenta, zlikwidowanie mu
zmarszczek, czy wyg³adze-
nie i nadanie sprê¿ystoœci
skórze, ale o zabiegi dedy-
kowane  pacjentom z nad-
miernym nieprawid³owym
napiêciem miêœniowym np.:
spastycznoœæ koñczyny gór-
nej po udarze, mózgowe
pora¿enie dzieciêce. Lecze-
nie odbywa siê w ramach
umowy z NFZ i jest dla cho-
rych bezp³atne. Z tej formy
leczenia korzystaj¹ pacjenci
z po³owiczym kurczem twa-
rzy, kurczem powiek, dysto-
ni¹ szyjn¹ (czyli krêczem
karku objawiaj¹cym siê mi-
mowolnym przechyleniem
g³owy na bok oraz jej
skrêceniem w stronê prze-
ciwn¹). 

- Pacjenci  leczeni boto-
ksem przychodz¹ na oddzia³
raz na kwarta³ tylko po to, by
przyj¹æ lek, i mog¹ wracaæ
do domu, prowadz¹c zwyk³¹
aktywnoœæ, bez konieczno-
œci hospitalizacji - zachwala
zalety tej metody dr Grze-
gorz Rutkowski. 

Oddzia³ neurologii w Wielo-
specjalistycznym Szpitalu
Wojewódzkim to jedyny taki
oddzia³ pó³nocnej czêœci wo-
jewództwa. Dlatego czêsto
korzystaj¹ z niego nie tylko
mieszkañcy Gorzowa, ale
tak¿e okolicznych miejscow-
oœci. Na leczenie w Gorzo-
wie kierowani s¹ te¿ pacjenci
z po³udniowej czêœci woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego, m.in. z Barlinka,
Choszczna, Dêbna czy My-
œliborza. Bywa wiêc, ¿e bra-
kuje miejsca i czasem pa-
cjenci na wolne ³ó¿ko w sali
musz¹ poczekaæ, ale… 

- To zawsze jest wybór pa-
cjenta lub jego rodziny. Ni-
kogo nie odsy³amy do do-
mu. Dajemy szansê na le-
czenie wszystkim, którzy
tego wymagaj¹. Mamy
œwiadomoœæ, ¿e warunki
pobytu na oddziale nie za-
wsze s¹ komfortowe, ale
zdrowie i ¿ycie pacjentów
s¹ dla nas najwa¿niejsze.
Rodziny hospitalizowanych i
oni sami doskonale to rozu-
miej¹. Przypadki szukania
miejsca w innych szpitalach
to rzadkoœæ, bo w leczeniu
udarów czas ma niebagatel-
ne znaczenie - dodaje dr
Rutkowski. 

Zalet¹ oddzia³u jest te¿
w³asna sala rehabilitacyjna.
Oddzia³ Neurologii œciœle
wspó³pracuje z Oddzia³em
Rehabilitacji Neurologicz-
nej, dziêki której pacjenci
mog¹ kontynuowaæ próbê
powrotu do sprawnoœci fi-
zycznej pod okiem doœwiad-
czonych rehabilitantów i lo-
gopedów.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Zapobiec i wyleczyć udary mózgu
Oddzia³ Neurologii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie zajmuje siê g³ównie pacjentami po udarach mózgu. 
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Wydzia³ Ekonomiczny AJP: Logistyka - nowy kierunek  

Senat Akademii im. Jakuba
z Parady¿a w Gorzowie
Wielkopolskim na posiedze-
niu 

w dniu 20 grudnia 2016 r.,
w drodze Uchwa³y Nr
67/000/2016, pozytywnie za-
opiniowa³ propozycjê utwo-
rzenia i prowadzenia przez
Wydzia³ Ekonomiczny stu-
diów pierwszego stopnia na
kierunku logistyka - profil
praktyczny. By³o to poprze-
dzone wieloma miesi¹cami
intensywnej pracy kadry dy-
daktycznej Akademii Go-
rzowskiej. Konstruowanie
nowego kierunku zosta³o
rozpoczête na fundamencie
analiz rynkowych oczekiwañ
biznesu oraz m³odych i am-
bitnych ludzi. 

Maj¹c tak¿e na uwadze za-
pewnienie wysokiej jakoœci
kszta³cenia i w³aœciwego
przygotowania oferty progra-
mowej, celów oraz efektów
kszta³cenia na kierunku lo-
gistyka studia pierwszego
stopnia profil praktyczny,
wniosek poprzedzono
dzia³aniami obejmuj¹cymi
udzia³ i opinie interesariuszy
zewnêtrznych i we-
wnêtrznych. Grupê interesa-
riuszy zewnêtrznych stanowi-
li m.in. potencjalni pracodaw-
cy absolwentów kierunku. W
sk³ad tej grupy weszli regio-
nalni pracodawcy, z którymi
zawarta zosta³a umowa o
wspó³pracy, w tym o prowa-
dzeniu praktyk i sta¿y lub fir-
my, które wspó³pracuj¹ z Wy-
dzia³em Ekonomicznym w in-
nej formule. Interesariusze
wewnêtrzni to m.in. Konwent
Wydzia³u Ekonomicznego,
Senat Uczelni oraz wspomi-
nania kadra dydaktyczna
uczelni.

Po szeœciu miesi¹cach
analizy wniosku Akademii,
Prezydium Polskiej komisji
Akredytacyjnej uchwa³¹
247/2017 z dnia 22 czerwca
2017 r. nada³a Wydzia³owi
Ekonomicznemu uprawnie-
nia do prowadzenia kszta³ce-
nia na kierunku Logistyka na
poziomie studiów pierwsze-
go stopnia o profilu praktycz-
nym. Mamy to!

Pierwszy cel zosta³
osi¹gniêty, ale wraz z nim
zosta³ postawiony kolejny is-
totny warunek. Prezydium
Polskiej Komisji Akredytacyj-
nej wyra¿aj¹c pozytywn¹
opiniê o utworzeniu kierunku
logistyka sformowa³o zalece-
nia stworzenia studentom
dostêpu do specjalistyczne-
go laboratorium logistyczne-
go, umo¿liwiaj¹cego naukê

w warunkach rzeczywistych
wyposa¿onego m.in. w mo-
bilne terminale magazynowe,
czytniki kodów kreskowych,
urz¹dzenia do technologii
RFID oraz oprogramowanie
do zarz¹dzania magazynem,
a tak¿e automatycznej iden-
tyfikacji oraz zarz¹dzania
flot¹ samochodow¹. 

Co wiêcej, efekty podejmo-
wanych dzia³añ przez Aka-
demii im. Jakuba z Parady¿a
bêd¹ weryfikowane przez
Polsk¹ Komisjê Akredyta-
cyjn¹ w toku oceny progra-
mowej.

Jednym s³owem - ambitny
rozwój! Dlatego koncepcja
kszta³cenia na studiach pierw-
szego stopnia na kierunku lo-
gistyka - profil praktyczny sil-
nie wpisuje siê w  Misjê Aka-
demii im. Jakuba z Parady¿a
w Gorzowie Wielkopolskim
oraz Misjê i Strategiê Rozwoju
Wydzia³u Ekonomicznego. To
oznacza, ¿e absolwent powi-
nien posiadaæ przygotowanie
zawodowe, aby móc odnaleŸæ
siê w z³o¿onoœci wspó³czes-
nego œwiata, a tym samym
zdobywaæ kolejne kompeten-
cje zawodowe. 

W dobie „gospodarki  klien-
ta” bran¿a us³ug logistycz-
nych charakteryzuje siê
ci¹g³¹ dynamik¹ zmian w
us³ugach jakie operatorzy
œwiadcz¹ swoim klientom.
Umiejêtnoœæ konfigurowania
logistycznego ³añcucha do-
staw, który reaguje na popyt
determinuje obecnie pozycjê
konkurencyjn¹ produktów
wytwarzanych i dostarcza-
nych w jego ramach. Ogrom-
ne znaczenie ma tutaj wie-
dza na temat procesów lo-
gistycznych, ich wzajemne
powi¹zania, interdyscyplinar-

ne rozwi¹zywanie poja-
wiaj¹cych siê problemów,
kreowanie innowacji oraz
sprawne komunikowanie siê
z otoczeniem gospodar-
czym. Kierunek Logistyka
oferowany ju¿ od wrzeœnia
br. na Wydziale Ekonomicz-
nym Akademii im. Jakuba z
Parady¿a, bêdzie zatem do-
skona³¹ odpowiedz¹ na takie
oczekiwania rynku.  

Zainteresowanie kierun-
kiem Logistyka wielokrotnie
wyra¿ali przyszli i obecni stu-
denci, którzy do tej pory mie-
li jedynie mo¿liwoœæ wyboru

tylko specjalizacji Menager
logistyki. Kierunek Logistyka
jest po³¹czeniem œwiata nau-
ki i biznesu, czyli tego czym
szczyc¹ siê najlepsze uczel-
nie w kraju. Chêæ wspó³pra-
cy z Akademi¹ w kszta³ceniu
studentów zadeklarowali
przedstawicielce biznesu mi-
êdzynarodowego oraz krajo-
wego. S¹ to m.in. przedsi-
êbiorstwa, które funkcjonuj¹
ju¿ zarówno na terenie mias-
ta Gorzowa Wielkopolskie-
go, jak i Województwa Lubu-
skiego. 

DR MICHA³ KUŒCIÑSKI

Logistyka akademicka w Gorzowie
Ten kierunek jest doskona³¹ odpowiedzi¹ na potrzeby rynku.

Logistyka - nowy kierunek na AJP jest połączeniem nauki i biznesu.
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Ma to zaprocentowaæ inwe-
stycjami rzêdu ponad miliar-
da z³otych. Planowanych jest
przynajmniej siedemset no-
wych miejsc pracy, choæ
mo¿na spodziewaæ siê, ¿e w
dalszej perspektywie czaso-
wej bêdzie ich ponad tysi¹c.

- Za tym id¹ rekordowe wy-
niki finansowe dla samej
spó³ki, dlatego mo¿emy na-
prawdê z du¿¹ satysfakcj¹
podsumowaæ te szeœæ miesi-
êcy jako najlepsze w historii -
mówi Krzysztof Kielec, pre-
zes K-SSSE. Zapytany, czy
podobnych wyników mo¿na
spodziewaæ siê w drugim
pó³roczu przyzna³, ¿e prowa-
dzonych jest kilka procesów,
lecz ze sk³adaniem deklara-
cji nale¿y siê wstrzymaæ. 

-  Wszystko bêdzie zale¿a³o
od finalizacji tych umów.
Je¿eli utrzyma siê obecny
trend, to mo¿emy liczyæ
tak¿e na dobre wyniki w dru-
giej czêœci roku - podkreœla.

Kostrzyn nie może czekać

Rosn¹ce zainteresowanie
inwestorów prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej w
naszym regionie zmusza
nas wszystkich do zdynami-
zowania dzia³añ w zakresie
dalszego przygotowywania
terenów, w tym przede
wszystkim infrastruktury ko-
munikacyjnej. Dziêki budo-
wie drogi ekspresowej S-3
zyskaliœmy po³¹czenie
po³udnikowe. Od lat mamy
dostêp do autostrady A-2.
Teraz trwaj¹ prace budowla-
ne, dziêki którym S-3 zosta-
nie po³¹czona z autostrad¹
A-4, a przysz³oœciowo swój
bieg zakoñczy na granicy z
Czechami.

Bardzo wa¿nym elemen-
tem prorozwojowym, szcze-

gólnie dla pó³nocnej czêœci
województwa lubuskiego,
jest posiadanie drogi równo-
le¿nikowej  2 na osi zachód-
wschód, równoleg³ej w sto-
sunku do p³atnej autostrady
A-2. Najlepiej do tego nadaje
siê droga krajowa nr 22,
biegn¹c¹ z Kostrzyna do
Królewca przez Gorzów i da-
lej w kierunku Wa³cza. Po-
zwoli ona nam siê wpi¹æ w
przysz³¹ drogê ekspresow¹ S-
10, która bêdzie budowana od
Szczecina w stronê Wa³cza i
dalej Pi³y, Bydgoszczy oraz
Torunia. W interesie naszego
regionu jest wiêc nie tylko mo-
dernizacja, ale przede wszyst-
kim budowa kilku obwodnic
na wspomnianej trasie od
Kostrzyna do Wa³cza. Mowa
przede wszystkim o Strzel-
cach Krajeñskich, D³ugim i
Dobiegniewie. 

Do tego, o czym mówi siê
od lat, pilna jest obwodnica
Kostrzyna wraz z budow¹
nowego mostu na Odrze.

- W tej chwili potrzebne jest
lepsze skoordynowanie prac
w zakresie ca³ej kostrzy-
ñskiej inwestycji - kontynuuje
prezes K-SSSE. - Jako
spó³ka w³¹czyliœmy siê w
dzia³ania, gdy¿ planiœci maj¹
wiele propozycji, którêdy
mog³aby przebiegaæ obwod-
nica. Nie kryjê, ¿e naszym
celem jest d¹¿enie do wybo-
ru wariantu uwzglêdniaj¹ce-
go trzeci¹ podstrefê ekono-
miczn¹, jako ¿e niemal wy-
czerpaliœmy ju¿ mo¿liwoœci
innych podstref kostrzy-
ñskich. Innym problemem,
który obserwujemy, to rozbu-
dowa miasta. Nie widaæ tu
zwartej planistycznie zabu-
dowy, co mo¿e mieæ istotny
wp³yw na koszty budowy ob-
wodnicy. Dlatego z burmist-
rzem chcemy doprowadziæ
do wskazania optymalnego
korytarza dla obwodnicy
miasta, co pozwoli na dalsze
prace w ramach planowania
przestrzennego. Wszystkim

nam powinno na tym za-
le¿eæ, gdy¿ przez Kostrzyn
prowadzi najkrótsza droga
do Niemiec i Berlina, co jest
bardzo istotnym elementem
atrakcyjnoœci inwestycyjnej -
przypomina.

Nie warto na tym
oszczędzać

Prezes Krzysztof Kielec,
mówi¹c o pilnych potrze-
bach rozbudowy infrastruk-
tury drogowej pod potrzeby
dalszego rozwoju gospodar-
czego zwraca uwagê, ¿e
przyszed³ czas na powa¿ne
dzia³ania w zakresie budo-
wy pó³nocnej obwodnicy
Gorzowa. Takim pocz¹tkiem
powinna byæ planowana
modernizacja rejonu ulicy
Walczaka, przy wylocie z
miasta w kierunku na
Ró¿anki.

- Jest to wa¿na inwestycja,
lecz je¿eli na tym etapie za-
koñczymy prace, to nie
osi¹gniemy oczekiwanego

efektu - uwa¿a. - Pó³nocna
obwodnica w pierwszej kolej-
noœci mog³aby po³¹czyæ
Manhattan, Piaski i Staszica
oraz uproœciæ dojazd do
cmentarza przy ¯wirowej. Z
drugiej strony, i to jest na-
prawdê wa¿ne, spiê³aby te-
reny inwestycyjne znaj-
duj¹ce siê w zachodniej i
wschodniej czêœci miasta
bez potrzeby puszczania ru-
chu przez Trasê Œrednicow¹,
gdzie mamy sporo
skrzy¿owañ. Jestem przeko-
nany, ¿e na ten cel bêdzie
mo¿na otrzymaæ du¿e dofi-
nansowanie - t³umaczy i za-
raz podaje przyk³ad z Zielo-
nej Góry. Tam postawiono
na budowê po³udniowej ob-
wodnicy za 150 milionów
z³otych, z czego 110 milio-
nów to bêd¹ œrodki ze-
wnêtrzne.

- W tej chwili trudno oczy-
wiœcie spekulowaæ, jakie
mog³yby byæ koszty budowy
obwodnicy u nas, skoro na-
wet nie znamy trasy jej opty-
malnego przebiegu. Jednak
jestem pewny, ¿e to zadanie
wcale nas nie przerasta -
kontynuuje prezes Krzysztof
Kielec. - Niemniej najwa¿nie-
jsze jest, ¿eby pojawi³a siê
taka wola, a zapewniam, ¿e
zdecydowan¹ czêœæ œrod-
ków na jej budowê pozyska-
my z ró¿nych Ÿróde³. Za-
chêcam w pierwszej kolejno-
œci w³adze miasta do
aktywnoœci, by jak najszyb-
ciej zosta³ opracowany pro-
jekt i naprawdê nie warto na
tym oszczêdzaæ. Pierwszy
krok musi zostaæ zrobiony
przez w³adze samorz¹dowe i
takie dzia³anie by³oby myœle-
niem przysz³oœciowym.
Je¿eli chcemy rozwijaæ Go-
rzów, to nale¿y dzia³aæ w

perspektywie wielu lat, nie
jednej kadencji. To by³by bar-
dzo silny impuls rozwojowy. -
wyraŸnie akcentuje.

Duży inwestor daje nowe
impulsy

Potrzeba budowy pó³noc-
nej arterii w Gorzowie zaczy-
na byæ tym wiêksza, ¿e na
obszarze jej potencjalnego
przebiegu, w okolicy ulicy
Mironickiej i drogi S3 znajdu-
je siê oko³o 300 hektarów te-
renów przewidzianych pod
inwestycje gospodarcze.
Niestety, na obecn¹ chwilê
jest zbyt du¿o barier infras-
trukturalnych, ¿eby mo¿na
by³o sprowadziæ tam du¿e
podmioty gospodarcze. 

- To jest idealny teren o
ogromnym potencjale -
uwa¿a prezes KSSSE. -
Znajduje siê tu¿ przed drog¹
S-3, blisko miasta i posiada
dobre funkcje komunikacyj-
ne. W ramach ZIT-ów zosta³y
poczynione pierwsze kroki w
zakresie jego uzbrojenia, ale
skoro mówimy o tak du¿ym
kompleksie i chcemy znaleŸæ
du¿ych inwestorów, to wiele
zale¿y od infrastruktury tech-
nicznej, w tym drogowej - raz
jeszcze podkreœla. - Powiem
wprost, zreszt¹ nie pierwszy
ju¿ raz, ¿e Gorzów ci¹gle ma
wiele do zrobienia w ramach
przygotowania oferty inwe-
stycyjnej bêd¹cej konkuren-
cyjn¹ dla innych. A pamiêtaj-
my, ¿e to siê op³aca, bo du¿y
inwestor daje nowe impulsy
miastotwórcze i ekonomicz-
ne, szczególnie dla rozwoju
ma³ej, lokalnej przedsiêbior-
czoœci, co w konsekwencji
przynosi wy¿sze wp³ywy po-
datkowe do miejskiej kasy -
koñczy.

ROBERT BOROWY

Gorzów potrzebuje północnej
obwodnicy miasta
W pierwszym pó³roczu 2017 r. Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wyda³a 15 zezwoleñ.

Infrastruktura drogowa w Gorzowie pozostawia wiele do życzenia, co zauważają także poten-
cjalni inwestorzy.
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Odwiedzi³ mnie przyjaciel
Andrzej, mieszkaj¹cy w
Szwecji, którego w³adza sta-
nu wojennego w 1981 roku
zmusi³a do wyjazdu z Polski,
daj¹c mi bilet w jedna stronê.
Interesuje go wszystko co
dzieje siê w Gorzowie i w Pol-
sce. Mówi, ¿e wielu Polaków
w³¹cznie z nim rozwa¿a
mo¿liwoœæ powrotu do kraju.
W zwi¹zku z tym wiele mnie
pyta, a ja opowiadam … 

Od wielu lat zdajemy sobie
sprawê, ¿e lubuskie, a w nim
Gorzów Wlkp., jest regionem
gospodarczo jednym z s³ab-
szych w Polsce. Powodem
jest „totalne” zdemolowanie
wiod¹cych ga³êzi przemys³u i
us³ug, które  jak lokomotywy
ci¹gnê³y do przodu te ma³e i
œrednie firmy i nadawa³y im
dynamikê rozwoju. Dzisiaj
mamy ogromne bogactwo
tych ma³ych i œrednich, ale
nie ma wielkich poci¹gowych
lokomotyw. Rz¹d  zapowia-
da, ze bêd¹ odbudowywane.
G³ównym wskaŸnikiem pozio-
mu rozwoju jest poziom p³ac,
nie prezesów i dyrektorów, a
przeciêtnych pracowników. I
tu zaczyna siê problem.
P³ace s¹ jeszcze niskie, od-
zwierciedlaj¹ bowiem z jed-
nej strony si³ê finansow¹ tych
naszych gorzowskich przed-
siêbiorstw, z drugiej zaœ
œwiadcz¹ o niskiej wydajno-
œci wielu z nich w zwi¹zku z
marnym poziomem innowa-
cyjnoœci procesów produkcji
czy us³ug. Zmiany jednak id¹
na lepsze, to wszyscy widzi-
my, a od niedawna systema-
tycznie wzrastaj¹ p³ace. Inte-
resuje go jednak, czy ta
wzrostowa koniunktura utrzy-
ma siê d³u¿ej, czy  bêdzie
stabilna na wiele lat. Pyta, co
mo¿na robiæ w Gorzowie
Wlkp., w co tu ulokowaæ pie-
ni¹dze,  jaki biznes za³o¿yæ?
Pyta: „czy to prawda, ¿e Pol-
ska ma szansê w ci¹gu kilku
- kilkunastu lat staæ siê gos-
podarcz¹ potêg¹ i uzyskaæ
czo³ow¹ pozycjê w Œrodkowej
Europie i do³¹czyæ do 20 naj-
silniejszych gospodarek
œwiata?” On wie, ¿e  w latach
miêdzywojennych i po II woj-
nie œwiatowej  Polska w œwie-
cie gospodarczym siê liczy³a,
a w wielu ga³êziach by³a w
œcis³ej czo³ówce. Prosi o radê
jakie ma szanse na biznes po
powrocie do Gorzowa Wlkp.

Z biznesu ¿yjê 35 lat, ale na
tak postawione pytanie, od-
powiedzialnie i autorytatyw-
nie nie mogê mu odpowie-
dzieæ. Mówiê:” ja ci wiele po-
wiem, a ty wyci¹gnij wnioski.
Gospodarka idzie w dobrym
kierunku”.  Do „pañstwa teo-
retycznego” nie chcê wracaæ i
poczekam na stabilizacjê, a¿
rz¹d zacznie twardo broniæ
interesów polskich przedsi-
êbiorców i zgasn¹ te „jazgo-

ty” polityczne, które tworz¹
atmosferê niepewnoœci - mó-
wi mój rozmówca. Jego celne
pytania i  posiadana wiedza o
Polsce mi³o mnie zaskoczy³a.
Sk¹d masz tak¹ wiedzê? -
pytam. Przeczyta³em w „New
York Times artyku³  Ruchira
Scharmy”, stratega firmy in-
westycyjnej Morgan Stanley
Investment Management- in-
formuje.  Szukam wiêc od ra-
zu w Internecie coœ na ten te-
mat. Znajdujê analizê tego
autora o Polsce. Pisze
Scharma rzeczywiœcie, ¿e
Polska do³¹czy  do grona
najwiêkszych gospodarek
œwiata ju¿ za kilka lat. Z
czego to Sharma wnioskuje?
Przede wszystkim z tego, ¿e
wskaŸnik œredniej p³acy po-
prawnie roœnie i  napêdza po-
pyt wewnêtrzny, a ten pobu-
dza te¿ innowacyjnoœæ i pro-
dukcjê na eksport. W ci¹gu
ostatnich 25 lat wzrós³ wska-
Ÿnik p³ac z 2,3 tyœ. dol. rocz-
nie na osobê do 13 tyœ. dol.,
a za kilka lat ma szansê
osi¹gn¹æ 15 tyœ dol. Rocznie,
co ulokuje Polskê w gronie
20-stu najwiêkszych gospo-
darek. Jako ekonomista
wiem dlaczego w³aœnie p³ace
s¹ tym wskaŸnikiem decy-
duj¹cym. To jasne, je¿eli pra-
cownikom siê dobrze p³aci to
oznacza, ¿e przedsiêbior-
stwa s¹ silne finansowo i
mog¹ tak¿e udŸwign¹æ
wy¿sze koszty na innowacyj-
ny rozwój. 

Wielu naprawdê chce wra-
caæ tak¿e z Anglii, Niemiec,
Irlandii - mówi mój rozmówca
- maj¹ doœæ czêstego trakto-
wania ich jak ludzi drugiej ka-
tegorii, a nieraz i gorzej. Nam
fachowców dzisiaj brakuje -
mówiê. Dobrze mi siê czyta
ten artyku³ Scharmy, a jesz-
cze lepiej rozmawia z koleg¹
Andrzejem. Jeden i drugi bu-
duje optymizm z niez³¹ per-
spektyw¹ dla Polski. A wiêc
czytam przy Andrzeju dalej
Ruchira Sharmê z NYT, który
widzi wa¿ne zalety polskiej
gospodarki. Polska ma teraz
solidny wzrost gospodarczy,
a od 1991 roku nie dotknê³a
j¹ recesja.  Dalej podaje, ¿e
Polska zdecydowanie odciê³a
siê od komunistycznej prze-
sz³oœci i zdo³a³a przeprowa-
dziæ trudne reformy. Podkre-
œla, ¿e Polska jest naturalnym
liderem Europy Wschodniej i
ma bardzo korzystne
po³o¿enie geograficzne. Pol-
ska jest na tyle du¿a, prawie
40 milionowa i mo¿e dŸwigaæ
przywództwo gospodarcze
ca³ej Europy Wschodniej,
tzw. Trójmorza. Cech¹ cha-
rakterystyczn¹ polskiej
gospodarki jest jej syste-
matyczny i doœæ stabilny
wzrost. Powodem braku sta-
bilnoœci wielu pañstw jest
uzale¿nienie rozwoju od cen

surowców niezbêdnych dla
przemys³u, a szczególnie cen
gazu i ropy. Polska jest na
dobrej drodze do ca³kowitego
uniezale¿nienia energetycz-
nego od drogich dostaw z
Rosji. S³owa Sharmy potwier-
dza wicepremier Morawiecki
który mówi, ¿e w  ci¹gu 5-10
lat Polska mo¿e staæ siê re-
gionalnym centrum dystrybu-
cji gazu spoza Rosji w poro-
zumieniu z pañstwami Trój-
morza i USA. Utwierdzam w
tym swojego rozmówcê ze
Szwecji. Nie przez przypadek
w drodze na szczyt UE prezy-
dent Trump odwiedzi³ naj-
pierw Polskê. Widaæ wyraŸne
zbli¿enie militarne i gospo-
darcze ze Stanami Zjedno-
czonymi, co nie wywo³a³o za-
dowolenia g³ównych pañstw
UE. Dlaczego Polska stanê³a
pod mocnym prêgie¿em kry-
tyki UE, a szczególnie Nie-
miec?  Przecie¿ prezydent
USA Tramp zauwa¿y³ wzras-
taj¹c¹ polsk¹ gospodarkê i jej
strategiczne po³o¿enie w Eu-
ropie. Zaczynam mu przy-
bli¿aæ polsk¹ rzeczywistoœæ
jak potrafiê i wyjaœniam, dla-
czego ci najsilniejsi w UE za-
dowolenia nie podzielaj¹.
- Przyk³adowo, spó³ki energe-
tyczne w bie¿¹cym roku pra-
cuj¹ na wysokiej fali. Wyniki
tych spó³ek w I. pó³roczu
2017r. i za rok ubieg³y napa-
waj¹ optymizmem i miliardy
trafiaj¹ do bud¿etu. Jak mówi
jeden z polskich czo³owych
polityków: ”wystarczy Pola-
ków nie okradaæ”. W ostatnim
20-leciu nie os¹dzono ¿ad-
nych miliardowych prze-
stêpstw finansowych i gospo-
darczych. Dlaczego nasz
aparat sprawiedliwoœci by³
tak nieskuteczny? Jak mogli-

œmy siê rozwijaæ kiedy z Pol-
ski wyprowadzano nawet po-
nad 100 mld z³otych rocznie?
W krótkim czasie zdecydo-
wanych rz¹dów Polska
osi¹gnê³a jeden z
najwy¿szych wskaŸników
niezale¿noœci energetycz-
nej, na poziomie 70%, przy
40-50 % w ca³ej UE. Polska
ma wiele cennych bogactw
naturalnych, mamy jedno z
najwiêkszych z³ó¿ miedzi w
œwiecie i jesteœmy czo³owym
producentem srebra. Polska
MiedŸ daje miliardy docho-
dów dla pañstwa. Polski
bud¿et ma potê¿n¹ nad-
wy¿kê jakiej nie by³o w tym
wieku - podaje tvn24bis. Na
koniec czerwca nadwy¿ka ta
wynosi 5,9 mld z³. - informuje
Ministerstwo Finansów. W
okresie styczeñ-czerwiec
2017r. dochody bud¿etu pa-
ñstwa by³y wiêksze o 25,1
mld z³. w porównaniu z tym
samym okresem roku
ubieg³ego. Szczególnie du¿e
wp³ywy by³y z podatku VAT,
wy¿sze o 28,1%, czyli o 17,6
mld z³.  Pyta mnie mój goœæ
ze Szwecji: „Co dzia³o siê z
tymi pieniêdzmi w latach po-
przednich, kto je przejmowa³,
kto na to pozwala³, co robi³a
prokuratura i s¹dy. Dlaczego
pozwalano na okradanie Pol-
ski na wielk¹ skalê. Chyba to
ci, którzy powinni strzec na-
szego dorobku, teraz
najg³oœniej krzycz¹.”  No có¿,
mówiê, ¿adnego z tych wiel-
kich przekrêtów nie wyjaœnio-
no i winnych nie os¹dzono.

- W ostatnich kilkunastu la-
tach nie by³o tak, ¿e za pierw-
sze pó³rocze bud¿et pañstwa
mia³ nadwy¿kê. Ostatnia taka
sytuacja mia³a miejsce na po-
cz¹tku lat 90. Rz¹dowi obec-

nie uda³o siê uszczelniæ
wp³ywy podatkowe. - (…) Ale
sytuacja za pierwsze pó³ro-
cze dobrze rokuje i wygl¹da
na to, ¿e za³o¿ony deficyt
bud¿etowy pañstwa za ca³y
rok 2017 nie powinien byæ
przekroczony, a prawdopo-
dobnie bêdzie mniejszy, ni¿
zaplanowany -  oceni³ Mi-
ros³aw Gornowicz z Uniwer-
sytetu Warmiñsko-Mazurskie-
go. Przemys³ polski jest pe³en
optymizmu i nale¿y spodzie-
waæ siê wzrostu produkcji i
eksportu, a tym samym utrzy-
manie wysokiej dynamiki
PKB.  A co na to wszystko
Ruchir Sharma z „New York
Times’? „Polska mo¿e staæ
siê wkrótce ekonomiczn¹ po-
têg¹ (…)”. Jednak dodaje:
Polski rz¹d œci¹gn¹³ na siebie
gniew Unii Europejskiej za
zmiany przy s¹dach, rozpra-
wiania siê z mediami czy od-
mowê przyjêcia uchodŸców”
Wyjaœniam mojemu rozmów-
cy, ¿e te same rozwi¹zania
co do  zasad funkcjonowania
s¹dów maj¹ inne kraje UE,
podobnie jak z przyjmowa-
niem uchodŸców. Jednak
przyczepiono siê tylko do Pol-
ski. Silna Polska jest k³opotli-
wa dla pañstw, które przejê³y
kontrolê ekonomiczn¹ nad
UE. Próbê wybicia siê na sa-
modzielnoœæ i potêgê gospo-
darcz¹ próbuj¹ zahamowaæ
ró¿nymi wyrafinowanymi spo-
sobami. Niemieckie media
otwarcie wystêpuj¹ przeciwko
polskiemu rz¹dowi. Minister
sprawiedliwoœci Niemiec Hei-
ko Maas ostrzega Polskê
przed polityczn¹ marginali-
zacj¹, a kanclerz Angela Mer-
kel i francuzki Macron opo-
wiadaj¹ siê za ograniczeniem
funduszy europejskich dla
Polski. Ponoæ powodem jest
sprawa reformy s¹downictwa
w Polsce, co jest raczej nie-
prawd¹. Chyba chodzi o to,
¿e utrzymanie s¹downiczego
pañstwa w pañstwie s³u¿y
anarchii w wymiarze spra-
wiedliwoœci i Polskê os³abia.
Warto przyjrzeæ siê rozwi¹za-
niom w innych pañstwach UE
w tym wzglêdzie - s¹ podob-
ne jak te w Danii, Niemczech,
Holandii, Austrii i jak te pro-
ponowane w Polsce. 

Sk¹d wiêc taka nagonka na
Polskê? Mo¿liwe, ¿e chodzi o
ogromne pieni¹dze, które
pod os³on¹ wadliwego syste-
mu prawnego mo¿na by³o mi-
liardami rocznie wyprowa-
dzaæ i robiæ z Polsk¹ co siê
chcia³o. £atwo obliczyæ, ¿e
wyprowadzany podatek VAT
poprzez tzw. karuzele i inne
sztuczki finansowe wynosi
wiêcej ni¿ te ponad 20 mld
euro, które rocznie dostajemy
z UE. Z funduszy unijnych
ponad 60% wraca z powro-
tem do tych bogatych, którzy
ponoæ nam pomagaj¹, a przy

okazji nas zad³u¿aj¹ tzw.
wk³adem w³asnym i nie za-
wsze na to co dla gospodarki
polskiej najwa¿niejsze. Poka-
zujê znajomemu ze Szwecji
polskie atuty. Geografia
sprzyja inwestycjom, a
po³o¿enie naszego kraju
na g³ównych szlakach
wschód-zachód i pó³noc-
po³udnie sk³ania do inwes-
towania zarówno w prze-
mys³ stoczniowy, infra-
strukturê komunikacyjn¹,
handel zagraniczny, huby
energetyczne, drogi wod-
ne, itd., o czym pisa³em w
poprzednim EchoGorzo-
wa.pl. Nawet ta geografia nie
podoba siê co niektórym. Ta
geografia i dobrze rozwi-
jaj¹ca siê polska gospodarka
pozwala na realizacjê nowej
magistrali drogowej Pó³noc -
Po³udnie Via Carpathia. Pra-
ce ju¿ rozpoczê³o 9 pañstw,
wœród nich Polska, Bu³garia,
Wêgry, Czechy, Grecja, Tur-
cja, S³owacja, Ukraina, i Ru-
munia. Niebawem zapewne
do³¹cz¹ inne kraje. Ta ma-
gistrala po³¹czy Skandyna-
wiê z basenem Morza Œró-
dziemnego. Ten szlak ma
olbrzymie znaczenie strate-
giczne dla Polski i ca³ej
Wschodniej Europy. Droga
ma mieæ w³aœciwoœci auto-
strady lub drogi ekspresowej.
Pomys³ zrodzi³ siê po spotka-
niu œw. pamiêci Prezydenta
Lecha Kaczyñskiego z przed-
stawicielami Litwy, S³owacji i
Wêgier.  Wa¿ne, ¿e Polska
ma zdolnoœci finansowe ten
plan zrealizowaæ. Równoleg-
le do Via Carpathia budowa-
na bêdzie magistrala gazowa
i inne drogi, a w tym droga
ekspresowa S3, która skomu-
nikuje obszar od Œwinoujœcia
przez Gorzów Wlkp. do grani-
cy Czech i dalej. Nasza S3
komunikuje siê z autostrad¹
A3, która dalej ³¹czyæ siê
bêdzie z trans kontynentaln¹
Via Carpathia do Morza Œró-
dziemnego. Gorzów Wlkp.
stanie siê wa¿nym wêz³em
drogowym ³¹cz¹cym siê z
ca³¹ Polsk¹ i dalej z UE sys-
temem nowych dróg szybkie-
go ruchu i autostrad. To stwa-
rza dla Gorzowa Wlkp. nowe
szanse i mo¿liwoœci rozwojo-
we. Rozmówca ze Szwecji
podbudowany informacjami
pyta, czy w tym wszystkim
mog¹ widzieæ swoje szanse
ci, którzy myœl¹ o powrocie
do Ojczyzny? Myœlê, ¿e
mog¹, w Polsce widaæ roz-
wój, a w planach przestrzen-
nych i inwestycyjnych jest
brana pod uwagê mo¿liwoœæ
lokalizacji przemys³u i oœrod-
ków logistycznych wzd³u¿ go-
rzowskiego odcinka drogi S3.
Perspektywy coraz lepsze,
oby tylko diabe³ ogonem nie
zamiesza³.

AUGUSTYN WIERNICKI

Nowe szanse i możliwości rozwojowe
Perspektywy coraz lepsze, oby tylko diabe³ ogonem nie zamiesza³.

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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Walka z ogniem trwa³a
d³ugo, znacznie d³u¿ej, ni¿
pocz¹tkowo przypuszczano.
Katedrê uratowano, ale ka-
tedralna wie¿a wymaga
gruntownego, bardzo kosz-
townego remontu.

1 lipca - sobota

18.28 - w centrali stra¿y
dzwoni pierwszy telefon z in-
formacj¹, i¿ pali siê wie¿a
katedry.

W tym samym czasie k³êby
dymu zauwa¿aj¹ przechod-
nie, rodzina z dzieæmi, która
wraca³a z imprez Dni Gorzo-
wa. Kobieta biegnie do ka-
tedry, gdzie trwa msza, jej
m¹¿ do policji, która stoi od-
wrócona ty³em do œwi¹tyni.
Zaczyna siê ewakuacja wier-
nych. Pod katedrê pod-
je¿d¿aj¹ pierwsze wozy
stra¿ackie. Stra¿acy w³aœnie
skoñczyli zawody na Bulwa-
rze Wschodnim i nawet nie
czekali na sygna³ od dyspo-
zytora. - To jest niemo¿liwe,
to nie mo¿e byæ prawda - te
s³owa gorzowianie powta-
rzaj¹ jak mantrê. Przy ko-
œciele zaczyna siê groma-
dziæ t³um. 

18.30 - centrala w stra¿y
po¿arnej przyjmuje dziesi¹tki
powiadomieñ o po¿arze. Po-
licja zaczyna odgradzaæ
strefê bezpieczeñstwa. 

18.45 - o po¿arze pojawiaj¹
siê informacje w TVN24. Te-
lewizja zapowiada program
specjalny. W Internecie za-
czyna siê masowa publika-
cja zdjêæ z wydarzeñ.

19.00 -przechodnie zaczy-
naj¹ pomagaæ w wynoszeniu
wyposa¿enia katedry. Stra¿
pompuje wodê z hydrantów,
ale i z Warty do gaszenia
po¿aru. Pojawiaj¹ siê
p³omienie po zachodniej
stronie latarni. T³um zamie-
ra. 

19.30 - coraz wiêcej osób
na placu obserwuje wypadki.
Wewn¹trz katedry ludzie
uk³adaj¹ worki z piaskiem,
tak, aby ocaliæ wnêtrze od
zniszczeñ spowodowanych
sp³ywaj¹c¹ wod¹ z wie¿y.

20.00 - zaczyna siê pro-
gram specjalny w TVN 24.
Wystêpuj¹ stra¿acy, ale i
prezydent miasta Jacek Wój-
cicki. Za³amany gorzovianis-
ta Robert Piotrowski stara
siê opowiedzieæ o znaczeniu
tego koœcio³a. Pod katedrê
nap³ywaj¹ kolejni mieszka-
ñcy.

20.10 - stra¿ informuje, ¿e
namierzy³a Ÿród³o ognia.
Znajduje siê on miêdzy ze-
garem a latarni¹. Nad ka-
tedr¹ unosi siê gêsty dym i
para. 

20.25 - prezydent Jacek
Wójcicki podejmuje decyzjê
o przerwaniu wszystkich so-
botnich imprez zwi¹zanych z
Dniami Gorzowa. Jest infor-

macja, ¿e wewn¹trz kated-
ralnej wie¿y operuj¹ stra¿acy
- w aparatach tlenowych i z
kamerami termowizyjnymi w
kompletnych ciemnoœciach i
zadymieniu pomagaj¹ usta-
liæ, gdzie znajduj¹ siê Ÿród³a
ognia.

20.40 - do Gorzowa do-
je¿d¿aj¹ kolejne zastêpy
stra¿y po¿arnej z regionu,
ale i z pomorskiego, w tym
sprzêt ze specjalistycznymi
wysokimi drabinami. Na
miejscu zdarzenia pracuje
51 pojazdów i oko³o 200
stra¿aków. Na miejscu poja-
wi siê minister El¿bieta Ra-
falska, wojewoda W³adys³aw
Dajczak, doje¿d¿a mocno
przejêty ordynariusz, ksi¹dz
biskup Tadeusz Lityñski. 

21.20 - znów pojawia siê
ogieñ - tu¿ pod kopu³k¹ z ig-
lic¹. Stra¿ walczy o dzwon
Ave Maria. Woda wlewana
jest tak¿e i przez otwór w ze-
garze. 

21.35 - wojewoda
W³adys³aw Dajczak zapo-
wiada zwo³anie sztabu kry-
zysowego na niedzielê. Pa-
daj¹ pierwsze s³owa o pomo-
cy w odbudowie ze strony
rz¹dowej.

21.45 - ju¿ wiadomo, ¿e
drewniane elementy wie¿y

s¹ nadpalone. Prezydent Ja-
cek Wójcicki zapowiada, ¿e
w niedzielê o 12.00 na na-
brze¿u Warty, na scenie ple-
nerowej zostanie odprawio-
na polowa msza œw. w inten-
cji ocalenia katedry, ale i w
intencji wszystkich
stra¿aków, którzy tak ofiarnie
pracowali przy po¿arze. 

22.35 - pod katedrê pod-
je¿d¿aj¹ kolejne wozy
stra¿ackie. Nadal nie udaje
siê opanowaæ ognia, choæ
p³omieni ju¿ nie widaæ.

2 lipca - niedziela

01.50 - jest prze³om. Stra¿
wykry³a wszystkie Ÿród³a
ognia. Trwa nieprzerwana
akcja, stra¿acy ca³y czas
pompuj¹ wodê.

6.21 - ogieñ zostaje opano-
wany. Pali siê jeszcze, ale
coraz s³abiej. Nad katedr¹
coraz mniej dymu.

7.50 - widaæ, ¿e konstruk-
cja kopu³ki i iglicy na niej jest
przechylona. 

8.33 - stra¿acy zaczynaj¹
prowadziæ akcjê wewn¹trz
wie¿y. 

9.00 - prezydent Jacek
Wójcicki odwo³uje wszystkie
imprezy zwi¹zane z Dniami
Gorzowa. Odbêd¹ siê jedy-
nie Indywidualne Mistrzo-

stwa Polski na ¿u¿lu, bo to
impreza ogólnokrajowa. 

10.00 - konferencja po ze-
braniu sztabu kryzysowego.
Pada pierwsza sugestia, ¿e
trzeba bêdzie rozebraæ ig-
licê, kopu³kê i latarniê na
wie¿y.

11.25 - informacjê o
po¿arze podaj¹ miêdzynaro-
dowe media w tym wa¿na
agencja Sputnik w Czechach
oraz Forum Niemieckich Ka-
tolików. P³yn¹ s³owa wspar-
cia. 

12.00 - zaczyna siê msza
polowa nad Wart¹. Biskup
Tadeusz Lityñski, g³ówny ce-
lebrans mówi, ¿e katedra
zosta³a uratowana. 

12.20 - trwa dogaszanie
po¿aru. Stra¿acy musieli
usun¹æ czêœæ kopu³y. Iglica
jest wyraŸnie przechylona. 

15.08 - wa¿¹ siê losy iglicy
i kopu³ki. Decyzj¹ Powiato-
wego Inspektora Nadzoru
Budowlanego nale¿y j¹ ro-
zebraæ. Stra¿acy zaczynaj¹
przygotowania do akcji.

17.20 - jest zapowiedŸ
zwo³ania nadzwyczajnego
posiedzenia sejmiku woje-
wództwa poœwiêconego ka-
tedrze i przy okazji jasna za-
powiedŸ pomocy ze strony
Urzêdu Marsza³kowskiego.

17.45 - po¿ar zostaje uga-
szony. Trwa monitorowanie
miejsca. Zapada decyzja, ¿e
spraw¹ po¿aru zajmie siê
prokuratura.

18.00 - jest informacja o
tym, ¿e w po¿arze nie ucier-
pia³y organy katedralne ani
te¿ nagrobki gorzowskich
biskupów. Z wnêtrza œwi¹ty-
ni trwa wypompowywanie
wody, która sp³ynê³a z wie¿y.
Nie wiadomo tylko, czy in-
strument nie bêdzie wyma-
ga³ jakichœ napraw. 

18.25 - zaczynaj¹ siê osta-
teczne przygotowania do de-
monta¿u iglicy. 

19.00 - rusza demonta¿ iglicy.
19.00 - zaczynaj¹ siê Indy-

widualne Mistrzostwa Polski
na ¿u¿lu i rusza pierwsza
publiczna zbiórka na remont
katedralnej wie¿y.

23.00 - iglica zostaje zde-
montowana. Zaczyna siê
usuwanie kopu³ki.

3 lipca - poniedziałek

00.07 - stra¿ przerywa
akcjê demonta¿u kopu³ki.
Zepsu³ siê jeden z dŸwigów. 

7.00 - decyzja o wy³¹czeniu
z ruchu g³ównego
skrzy¿owania i skierowanie
ruchu trasami alternatywny-
mi.

8.30 - ponowna akcja usu-
wania kopu³ki. W Gorzowie
stra¿aków wspieraj¹ specja-
liœci z Zielonej Góry. 

10.45 - ksi¹dz proboszcz
Zbigniew Kobus zaczyna
szukaæ alternatywnego
miejsca do odprawiania
mszy œwiêtych na czas za-
mkniêcia katedry. Goœciny
parafii katedralnej udziela
Bia³y Koœció³, ale ksi¹dz Ko-
bus szuka czegoœ wiêksze-
go. Prowadzone s¹ rozmowy
z w³aœcicielami by³ego Koko-
sa. 

12.00 - ksi¹dz biskup Grze-
gorz Kaszak, ordynariusz
sosnowiecki, zapowiada
zbiórkê na rzecz pomocy w
odbudowie spalonej wie¿y.
Jej datê wyznaczy³ na 16 lip-
ca.

13.40 - kopu³ka jest ju¿
zdemontowana. Stra¿acy
pracuj¹ przy konstrukcji pod-
trzymuj¹cej dzwon Ave Ma-
ria. 

17.15 - zapada decyzja.
Latarnia i dzwon Ave Maria
nie bêd¹ demontowane. Na
wie¿y stra¿ ca³y czas moni-
toruje stan drewnianych kon-
strukcji. Koniec stra¿ackiej
akcji „Katedra”.

4 lipca - wtorek

5.00 - przy katedrze zaczy-
na siê czêœciowy ruch -
tramwaje je¿d¿¹ normalnie,
autobusy po trasach objaz-
dowych. Przejœcie dla pie-
szych przy samym koœciele
jest nadal zamkniête.

11.00 - deklaracja zarz¹du
województwa lubuskiego o
przekazaniu 300 tys. z³ na
pomoc w remoncie katedry. 

11.10 - na wie¿ê wchodzi
Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego. Wstêpne
jego oglêdziny dowodz¹, ¿e
nale¿y zdj¹æ latarniê. Nieco
póŸniej siê dowiadujemy, ¿e
po¿ar strawi³ dwie kondygna-
cje, dwie trzecie wie¿y zos-
ta³o uratowane przed
ogniem. Ocala³y dzwony i or-
gany, o które mocno siê oba-
wiano. Tego dnia podano
tak¿e numery kont na które
mo¿na wp³acaæ datki, które
pos³u¿¹ do odbudowy kated-
ralnej wie¿y Oto one:
81 1020 1954 0000 7602
0101 3754 (rachunek die-
cezji zielonogórsko-go-
rzowskiej)
lub 25 1020 1954 0000
7102 0069 8399 (rachunek
gorzowskiej parafii kated-
ralnej).
W tytule przelewu nale¿y
umieœciæ dopisek „Kated-
ra”. 

Przed nami szczegó³owe
badanie wyrz¹dzonych
szkód, szacowanie strat i
czas przywracania katedry
do dawnej œwietnoœci. Ina-
czej przecie¿ byæ nie mo¿e.

ROCH

To działo się na naszych oczach
Przera¿eni i zrozpaczeni gorzowianie ze zgroz¹ patrzyli, jak p³onie wie¿a katedry. 
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Tutaj koñczy³y siê obchody
Milenium Chrztu Polski. To
najwa¿niejszy zabytek i sym-
bol miasta. Gorzowska ka-
tedra.

Katedra jest niemal równo-
latk¹ miasta, bo kiedy Albert
de Luge od margrabiego Ja-
na I dosta³ zadanie zbudowa-
nia miasta, to niemal od razu
zaczêto tu budowaæ koœció³
oraz mury miejskie. Mo¿e za-
stanawiaæ, dlaczego zdecy-
dowano siê na budowê tak
du¿ego ceglanego halowe-
go, trójnawowego koœcio³a.
Wa¿nym jest, ¿e od pocz¹tku
przysz³a katedra mia³a taki
kszta³t.

Z dziewicami w wezwaniu

Od pocz¹tku przysz³a kated-
ra mia³a w wezwaniu Naj-
œwiêtsz¹ Mariê, dlatego od po-
cz¹tku by³ to i jest koœció³ Ma-
riacki. Co prawda przejœciowo
wystêpowa³ pod wezwaniem
Najœwiêtszej Maryi Panny i Je-
denastu Tysiêcy Œwiêtych
Dziewic. Od roku 1945 nosi
wezwanie Wniebowziêcia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny.

Generalnie kszta³t koœcio³a
niewiele siê zmieni³ od czasu
jego powstania. Bo wie¿a
zosta³a dobudowana na
prze³omie XIII i XIV wieku,
czyli tak dawno, ¿e mówimy
o tym, i¿ od zawsze katedra
tak wygl¹da³a.

Koœció³ by³ katolicki od mo-
mentu za³o¿enia do po³owy
XVI wieku, czyli dok³adnie do
1537 roku, kiedy na te tereny
przysz³a Reformacja. I do
1945 roku koœció³ by³ ewan-
gelicki. To za czasów refor-
macji zmieni³ siê jego wy-
gl¹d. Surowe ceglane mury
zosta³y otynkowane, we-
wn¹trz ustawiono ³awki w po-
rz¹dku ewangelickim oraz
powieszono tablice psalmo-
we. I ten wygl¹d katedra
mia³a a¿ do zakoñczenia II
wojny. Bo kiedy znów trafi³a
do Koœcio³a katolickiego, to

przeprowadzono regoty-
zacjê, czyli przywrócenie
pierwotnego wygl¹du. I ra-
czej nikt z gorzowian sobie
nie wyobra¿a, ¿e koœció³ ten
móg³by byæ otynkowany we-
wn¹trz na bia³o....

Kościół Mariacki staje się
katedrą

Po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej w Gorzowie usta-
nowiono siedzibê administra-
cji apostolskiej, czyli w³aœci-
wie diecezji. Nazewnictwo
siê zmienia³o, ale od 1945
roku by³a to jednak diecezja.
To by³a i nadal jest
najwa¿niejsza œwi¹tynia,
choæ w 1992 roku siedzibê
kurii przeniesiono za spraw¹
obecnego arcybiskupa Józe-
fa Michalika do Zielonej Góry
i zmieniono nazwê z diecezji
gorzowskiej na diecezjê zie-
lonogórsko-gorzowsk¹. Go-
rzowianie mieli do ówczesne-
go biskupa ordynariusza ¿al,
¿e tak siê sta³o. Ten ¿al
zreszt¹ trwa do dziœ.

A poniewa¿ od 1945 roku
rezydowali tu biskupi, to ko-
œció³ zosta³ podniesiony do
rangi katedry i do dziœ tak
jest. Gorzowianie s¹ nie-
zmierni dumni z tej budowli,
jednego z niewielu zabytków
tej klasy w mieœcie. Zaszczy-
tem jest tu byæ ochrzczonym,
zaszczytem jest braæ œlub. Je-
œli komuœ siê to przytrafi³o, to
zawsze fakt ten podkreœla, jak
choæby gorzovianista Robert
Piotrowski, który podczas te-
go fatalnego po¿aru wie¿y, w
rozmowie dla TVN24 z dum¹
mówi³ o tym, ¿e w³aœnie tu go
chrzczono. Tak samo z dum¹
o tym mówi³ pastor Urlich
Luck, wybitny duchowny, uro-
dzony w Landsbergu, który
wyg³asza³ okolicznoœciowe
kazanie z okazji 750-lecia
miasta w katedrze. Powie-
dzia³ wówczas miêdzy innymi
takie s³owa - Mnie, tu urodzo-
nemu, ochrzczonemu w tej

œwi¹tyni wod¹ z Warty przy-
sz³o wyg³osiæ s³owo.

Wielcy i ciekawi

Katedra gorzowska goœci³a
wielu ciekawych i s³ynnych
ludzi. Najs³ynniejszym go-
œciem by³ papie¿ Jan Pawe³
II, który nawiedzi³ diecezjê 2
czerwca 1997 roku. Wizyta w
katedrze nie by³a planowana.
S³u¿by odpowiedzialne za or-
ganizacjê pielgrzymki t³uma-
czy³y, ¿e czasu jest tak ma³o,
¿e siê nie da.  Papie¿, wów-
czas ju¿ chory, mia³ tylko
spotkaæ siê z wiernymi na
obecnym placu Jana Paw³a
II, odprawiæ nabo¿eñstwo,
wyg³osiæ kazanie, a na-
stêpnie pojechaæ do Pa³acu
Biskupiego, aby zwyczajnie
odpocz¹æ. Ale Jan Pawe³ II
nie by³by sob¹, gdyby nie
zmieni³ trasy swojej gorzow-
skiej wizyty. Zwyczajnie za-
rz¹dzi³ zmianê marszruty, bo
jak sam mówi³, nie wyobra¿a³
sobie wizyty w mieœcie i bra-
ku chwili modlitwy przy gro-
bie swego przyjaciela, ksi-
êdza biskupa Wilhelma Plu-
ty.  Co prawda, s³u¿by ma³o
zawa³u nie dosta³y, ale Pa-
pie¿ postawi³ na swoim i do
katedry przyjecha³. Wszed³
do przedsionka, podnó¿a
wie¿y, z któr¹ na dziœ nie bar-
dzo wiadomo, co bêdzie, po-
modli³ siê przy grobie przyja-
ciela. G³owê Koœcio³a katolic-
kiego przyjmowa³ wówczas
ówczesny proboszcz,
nie¿yj¹cy ju¿ ksi¹dz Sta-
nis³aw Garncarz. Papie¿owi
towarzyszyli wybitni dostojni-
cy koœcielni, w tym miêdzy
innymi kardyna³ Angelo So-
dano, wybitna postaæ waty-
kañskiej dyplomacji. A ksi¹dz
Garncarz tak po czasie o tej
wizycie mówi³ -Zwyczajnie
sobie nie wyobra¿a³em, ¿e
Papie¿, jego Œwi¹tobliwoœæ
nie zajrzy do nas. Na wszelki
wypadek by³em przygotowa-
ny. I potem przez lata mia³

swoje prywatne œwiadectwo.
Album ze zdjêciami z wizyty
G³owy Koœcio³a katolickiego
w katedrze. Aczkolwiek kar-
dyna³ Karol Wojty³a bywa³ w
Gorzowie jeszcze w cza-
sach, kiedy by³ zwierzchni-
kiem archidiecezji krakow-
skiej.

W katedrze goœci³ tak¿e
prymas tysi¹clecia, ksi¹dz
kardyna³ Stefan Wyszyñski.

Diecezj¹ administrowa³
przez lata ksi¹dz biskup, dziœ
S³uga Bo¿y, Wilhelm Pluta.
Pochowany zreszt¹ jest w
przyziemiu katedry, podobnie
jak jego poprzednik ksi¹dz
biskup Teodor Bensch.

W katedrze modli³ siê i
pos³ugê kap³añsk¹ spe³nia³
przez kilka lat ksi¹dz wówczas
biskup Jerzy Stroba, sufragan
diecezji gorzowskiej, dziœ po-
wiedzielibyœmy - biskup po-
mocniczy - jeden z tych, któ-
rzy sygnowali s³ynny list bisku-
pów polskich do niemieckich -
“Wybaczamy i prosimy o wy-
baczenie”. Zreszt¹ o gorzow-
skich latach pamiêta³ i niekie-
dy o nich wspomina³.

No i zagadki też tam są

Ale katedra gorzowska to
te¿ ciekawa budowla z in-
nych przyczyn. Bo nastrêcza

zagadek historykom sztuki,
ale i mi³oœnikom dobrej ar-
chitektury. Zagadk¹ jest sza-
chownica, któr¹ z regu³y bu-
downiczowie umieszczali na
zewn¹trz koœcio³ów, jak cho-
æby w Myœliborzu. W Gorzo-
wie jest ona wewn¹trz, w le-
wej nawie, patrz¹c na o³tarz,
zreszt¹ przepiêknie odres-
taurowany staraniem ksi-
êdza proboszcza Stanis³awa
Garncarza. Nikt nie wie, co
ona oznacza i dlaczego jest
wewn¹trz. Drug¹ zagadk¹
jest czerwony brandenburski
orze³ na jednym z filarów.
Nie wiadomo, dlaczego on
siê tam znalaz³ i dlaczego ni-
komu nie zale¿a³o i nadal
nie zale¿y, aby go by³o wi-
daæ.  Kolejnymi, mo¿e nie
zagadkami, ale ciekawost-
kami s¹ ceg³y ze znakami
cechowymi rodów, które
da³y pieni¹dze na rozbudo-
wane prezbiterium. Na
wschodniej œcianie prezbite-
rium s¹ w³aœnie te trzy ceg³y.
Wystarczy stan¹æ na wprost
i poszukaæ wzrokiem na wy-
sokoœci 1,9 - 2 m. Znaj-
duj¹ce siê na nich wizerunki
uznawane s¹ za sygnaturê
fundatora prezbiterium
w³aœnie, czyli Johannesa

von Promnitz. Nosz¹ jego
herb i datê - 1489 r.

Inn¹ ciekawostk¹ s¹ setki
miseczkowatych otworków
wydr¹¿onych w murze
po³udniowej elewacji œwi¹ty-
ni. Archeolodzy maj¹ kilka
teorii na ten temat, jedn¹ na-
wet doœæ nieprzyzwoit¹. Byæ
mo¿e s¹ to otwory wyd³uba-
ne za pokutê po szczególnie
ciê¿kim grzechu. Ale najbar-
dziej prawdopodobna jest
taka, ¿e podczas œwi¹t kato-
lickich od tej strony odpala-
no specjalnymi œwidrami
ogieñ potrzebny do liturgii,
jak choæby w Wielk¹ Sobotê.

Wœród ciekawostek jest
belka têczowa ze œrednio-
wieczn¹ grup¹ pasyjn¹. Od-
dziela ona przestrzeñ
œwieck¹ od œwiêtej. Tyle tyl-
ko, ¿e jak siê przyjrzeæ, to
znajdzie siê tych belek …
trzy. Dwie dodatkowe to naj-
prawdopodobniej wzmocnie-
nia, kiedy mury zaczê³y siê
rozchodziæ, zastosowano
wiêc takie rozwi¹zanie.

RENATA OCHWAT

Korzysta³am z miêdzy inny-
mi oficjalnej strony diecezji
zielongórsko-gorzowskiej,
strony parafii katedralnej oraz
w³asnych tekstów.

Matka wszystkich kościołów
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
By³ tu papie¿ Jan Pawe³ II, ale bywa³ wczeœniej jako kardyna³ Karol Wojty³a. 
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Abstrahuj¹c od tragicznego pod wieloma wzglêdami wymiaru nie-
szczêœcia, po¿ar katedralnej wie¿y by³ tak¿e widowiskiem i to widowiskiem
medialnym. Od chwili pojawienia siê nad wie¿¹ pierwszych k³êbów dymów
walka z ¿ywio³em œledzona by³a przez coraz wiêkszy t³um gorzowian, a za
poœrednictwem kamer telewizyjnych zmagania te przez ca³¹ noc œledzi³a
ca³a Polska. 

W ci¹gu ostatniego choæby æwieræwiecza w mieœcie odnotowano wiele
groŸnych po¿arów, choæby ten z 2007, kiedy pali³a siê dawna hala „Goma-
du” przy ul. Mickiewicza, ale ¿aden  z nich nie budzi³ takich emocji. Pod
wzglêdem spektakularnym po¿ar katedralnej wie¿y mo¿na porównaæ z wy-
darzeniem sprzed dok³adnie 112 lat, kiedy  w ci¹gu 1 godziny miasto stra-
ci³o swój jedyny most na Warcie. By³o to w³aœnie 1 lipca, w przeddzieñ ko-
lejnej rocznicy za³o¿enia miasta, tak¿e w sobotê, jedynie kilka godzin
wczeœniej. No i pogoda by³a diametralnie  inna, od wielu dni panowa³y re-
kordowe upa³y, w koñcu czerwca temperatura powietrza dochodzi³a do 30
stopni w cieniu. 

1lipca, 112 lat temu

Nieszczêœcie - mo¿na powiedzieæ - wisia³o w powietrzu, wystarczy³a wiêc
iskra, która pad³a w sobotê, 1 lipca 1905 r. ok. godz. 10.30, wprost na
drewniany, wysuszony na wiór most. Sobota by³a dniem targowym, do
miasta œci¹gnê³y wiêc t³umy z okolicy,  na dodatek, upalny dzieñ zachêca³
do zwózki siana. Ruch na moœcie trwa³ do ostatniej chwili, nawet wtedy,
gdy pod spodem ju¿ siê tli³o. Ostatnim pojazdem, który przejecha³ starym
mostem by³a fura z sianem dla hotelu „Vater”, któr¹ z trudem œci¹gniêto na
brzeg.

Jako pierwszy ogieñ dostrzeg³ ze swego balkonu w³aœciciel apteki „Kro-
nen-Apotheke”, która mieœci³a siê na Zawarciu, naprzeciw wylotu mostu,
telefonicznie zaalarmowa³ on stra¿ po¿arn¹, sam zaœ z domownikami i
przechodniami rzuci³ siê do gaszenia. Alarm zosta³ wszczêty o 10.40,
pierwszy wóz z wê¿em gaœniczym zjawi³ siê siedem minut póŸniej, ale
stra¿acy byli bezsilni wobec morza ognia, które ogarnê³o Wartê. Z pomoc¹
pospieszy³ parowiec „Bromberg”, który 300 metrów poni¿ej mostu ³adowa³
u Steinbacha wêgiel. Dzielny szyper zdo³a³ przep³yn¹æ ze swym ³atwopal-
nym ³adunkiem pod p³on¹cym mostem i wzi¹³ na pok³ad stra¿aków z
wê¿ami, dziêki czemu mo¿na by³o gasiæ most z obu brzegów. Na niewiele
to siê zda³o, bo ca³y 80-metrowy most sta³ ju¿ w p³omieniach. Ok. 11.15
wpad³o do wody jedno przês³o, 8 minut póŸniej - czêœæ po³udniowa, kwad-
rans póŸniej podobny los spotka³ pó³nocny fragment mostu, zaœ 20 metro-
wa konstrukcja mostowych belek zatrzyma³a siê 20 metrów poni¿ej prze-
prawy. Stra¿acy zdo³ali uratowaæ jedynie po³udniowy przyczó³ek mostu.

Jak to siê sta³o, kto by³ tak nieostro¿ny czy te¿ co spowodowa³o tragediê,
nigdy siê nie dowiemy. Ogieñ œci¹gn¹³ nie tylko stra¿aków, ale i t³umy ga-
piów, wœród nich by³o kilku fotografów, posiadaj¹cych swe zak³ady w cen-
trum miasta. Jest to jedyny po¿ar mostu w dziejach miasta tak dok³adnie
udokumentowany. Fotografowie te¿ musieli siê uwijaæ, bowiem w ci¹gu go-
dziny z mostu pozosta³y tylko zwêglone filary. T³umy gapiów policja ze-
pchnê³a za szlabany kolejowe oraz na plac przed wspomnian¹ sal¹ gimna-
styczn¹ nad Wart¹. By³y tam tak¿e zrozpaczone dzieci, które skoñczy³y
w³aœnie naukê w szko³ach w mieœcie, a ogieñ odci¹³ im drogê powrotn¹ do
domu. Ów stres zrekompensowano im przyspieszonymi wakacjami.

„Spektakl” trwa³ tylko godzinê, ale gwa³townie zmieni³ ¿ycie w mieœcie, ty-
si¹ce ludzi zosta³o odciêtych od swych domów; wprawdzie natychmiast
rzeka zaroi³a od ³odzi, statków i promów, ludziom udostêpniono most kole-
jowy, w ci¹gu 3 dni zbudowano most pontonowy, a w ci¹gu 4 miesiêcy -

tymczasowy most drewniany (który sta³ 2 lata!) - dramat na d³ugo zapad³ w
pamiêci mieszkañców. Jedyne podobieñstwo obu wydarzeñ to miejsce i je-
go konsekwencje dla komunikacji w mieœcie. Nie mo¿na zapomnieæ bo-
wiem, ¿e Gorzów zawsze le¿a³ na skrzy¿owaniu g³ównych szlaków pó³noc-
po³udnie i wschód - zachód, z tym ¿e przed wojn¹ wa¿niejszy by³  trakt z
Berlina do Królewca, po wojnie - droga nr 3. Do 1968 r. to g³ówne w mie-
œcie i regionie skrzy¿owanie znajdowa³o siê po wschodniej stronie katedry,
póŸniej - po zachodniej. Pomyœleæ tylko, jak by to wszystko wygl¹da³o jesz-
cze kilkanaœcie lat temu, gdy nie by³o Mostu Lubuskiego i  obwodnicy S-3?  

W lipcu, 106 lat temu 

W piêæ lat po po¿arze mostu Gorzów prze¿y³ inn¹ tragiczn¹ katastrofê,
kiedy w czasie 12-godzinnej burzy, która rozpêta³a siê upalnej nocy z nie-
dzieli na poniedzia³ek, 23/24 lipca 1911 r., powoduj¹c kilka po¿arów w
mieœcie, pierwszy wybuch³ w stolarni Gabberta przy Grobli 22, nastêpnie
stara stocznia Pauckscha i jakaœ szopa na narzêdzia. Po godz. 2.30 pio-
run uderzy³ w wie¿ê Bia³ego Koœcio³a, zwanego wtedy Koœcio³em Zgody
(Templum Concordiae), kwadrans póŸniej ca³y dach wie¿y sta³ w ogniu.

Wprawdzie stra¿acy byli w pobli¿u, wszak remiza znajdowa³a siê przy
dzisiejszej ulicy Jagie³³y, naprzeciw „Filarów”, brakowa³o jednak wody i
uczestnicy akcji gaœniczej ograniczyæ siê musieli do ratowania dachu ko-
œcio³a. Na szczêœcie o 4.30 spad³ ulewny deszcz i uratowa³ nawê œwi¹tyni.
Koœció³ straci³ jednak zegar i wszystkie dzwony z 1863 r. Wie¿ê wyremon-
towano ju¿ w roku nastêpnym, na nowe dzwony przysz³o czekaæ a¿ do
1923 r.

Nie wiemy, czy tamten po¿ar by³ równie licznie œledzony przez mieszka-
ñców, bo panowa³y zgo³a odmienne warunki, nie wiemy te¿, czy dotar³ tam
na czas jakiœ fotograf, bo jedyna znana widokówka, dokumentuj¹ca trage-
diê tego koœcio³a, bardziej przypomina rysunek ni¿ zdjêcie. Podobne mu-
sia³y byæ jednak odczucia towarzysz¹ce obserwatorom obu po¿arów, od-
czucie bezsilnoœci. 

Gdy nad kopu³¹ wie¿y katedralnej pojawi³y siê pierwsze k³êby dymy, wy-
dawa³o siê, ¿e gorzowscy stra¿acy w mig uporaj¹ siê z zagro¿eniem.  W

miarê up³ywu czasu narasta³y przygnêbienie  i przera¿enie, osi¹gaj¹c apo-
geum oko³o pó³nocy, gdy p³omienie ¿ywego ognia liza³y miedziana kopu³ê,
drwi¹c sobie z silnych strumieni wody.  Strach pomyœleæ, co by siê sta³o,
gdyby podobny po¿ar wybuch³ kilkadziesi¹t lat temu, gdy technika stra¿ac-
ka by³a nie taka, i mo¿liwoœci. Przecie¿ nie zawsze gorzowscy stra¿acy
dysponowali takimi drabinami i takimi motopompami, a nawet œrodkami
chemicznymi.   

Ocalała w maju, 370 lat temu

Katedra by³a œwiadkiem nie takich dramatów w mieœcie. Ot, choæby w
1647 r., gdy w skutek nieostro¿noœci piekarza Michela Schadowa 2 maja w
mieœcie wybuch³ wielki po¿ar, który w mgnieniu oka ogarn¹³ wszystkie
cztery krañce miasta i w ci¹gu 2 popo³udniowych godzin poch³on¹³ prawie
50 domów, w tym ratusz i pastorówkê (plebaniê), w centrum ocala³ tylko
Koœció³ Mariacki z now¹ wie¿¹ oraz  pobliska szko³a, zapewne dlatego, ¿e
obie budowle by³y murowane. Podobnie mog³o byæ prawie 300 lat póŸniej,
na pocz¹tku lutego 1945 r., gdy sowieckie „Brandkommando” podpala³o
domy w œródmieœciu. I nie chodzi o to, czy p³omienie tych kamienic by³y w
stanie siêgn¹æ murów katedry, ale móg³ siê pojawiæ jakiœ domoros³y Neron
czy inny Herostrates, ciekawy jak wygl¹da taka wie¿a w ogniu... A wtedy
nie by³oby kim i czym gasiæ, a zreszt¹ do chwili pojawienia siê pierwszej
polskiej ekipy obowi¹zywa³ zakaz gaszenia po¿arów.

Frustracja dziœ tym wiêksza, ¿e mamy kim i czym gasiæ, a byliœmy o krok
od kompletnej tragedii. A przecie¿ przez wieki murowana wie¿a uchodzi³a
za miejsce wyj¹tkowo bezpieczne, a nawet - o paradoksie - za gwaranta
bezpieczeñstwa.

Rok 1621: zastał drewnianą, zostawił murowaną

Ale zacznijmy od pocz¹tku, czyli 6 marca 1621, kiedy w sobotê po nie-
dzieli Invocavit, czyli wstêpnej, „przeœwietna Rada” zleci³a majstrowi
Clausowi Küntzelowi wyburzenie starej wie¿y Koœcio³a Mariackiego;
zgodnie z porozumieniem, co widnieje w ksiêdze zleceñ anno 1621,
otrzyma³ on za to 160 talarów w gotówce, 12 szefli ¿yta i drewno z roz-
biórki [Altenholz] - zanotowa³ kronikarz. Ju¿ z tej relacji wynika, ¿e ko-
œció³ mia³ ju¿ wczeœniej wie¿ê, tyle ¿e drewnian¹.

Miêdzy bajki nale¿y wiêc w³o¿yæ opowieœci o militarnym przeznaczeniu
wie¿y, jako ostatniego miejsca schronienia dla obroñców miasta. Broniæ
siê mo¿na, ale jak przetrwaæ bez zapasów wody i po¿ywienia... Zreszt¹
wie¿a w tym tak „militarnym” kszta³cie powsta³a w czasie, gdy ¿aden mur
nie stanowi³ os³ony przed ciê¿kimi dzia³ami.

Sam koœció³ w swym pierwotnym, najstarszym fragmencie powsta³ mi-
êdzy 1257 a 1298 rokiem (podawana przez w³adze koœcielne data konse-
kracji œwi¹tyni w 1303 r., nie znajduje potwierdzenia w ¿adnym znanym
dokumencie, dotyczy zapewne innego  koœcio³a w innym, Ÿle odczytanym
miejscu), budowli towarzyszy³a od pewnego momentu drewniana wie¿a,
o czym œwiadcz¹ wzmianki o dzwonach, które gdzieœ musia³y siê znajdo-
waæ, zaœ najstarsze takie wzmianki pochodz¹ z pierwszej po³owy XV w.

Kroniki miejskie nie s¹ kompletne, nie znamy opisu budowy nowej
wie¿y, ale ju¿ dawni historycy miasta ustalili, ¿e jeszcze w 1621 roku
wie¿a koœcio³a zosta³a podwy¿szona i nadbudowana oœmioboczn¹ na-
stawê zwieñczon¹ barokowym he³mem, zaœ w latarni umieszczono dzwo-
ny zegarowe: stary æwierægodzinny z 1498 r. i nowo odlany, godzinny,
w³aœnie z 1621 r.

W tym kszta³cie wie¿ê utrwali³ Matthäus Merian starszy (1593-1650),
s³ynny miedziorytnik i wydawca, na sztychu  z panoram¹ Gorzowa, na-
szkicowany  jeszcze przed po¿arem miasta z 1647 r. Wie¿a na rysunku
wydaje siê podobna do dzisiejszej, nie wiemy jednak czy równie wysoka.
Przyjmuje siê od lat, ¿e wie¿a ma 52 m wysokoœci, nie wiadomo tylko kto
i kiedy dokona³ takiego pomiaru i które punkty uzna³ za skrajne; sk¹din¹d
wiemy, ¿e kiedyœ do koœcio³a wchodzi³o siê po schodach, a widniej¹ce na
po³udniowej œcianie œlady wiert³a ogniowego znajdowa³y siê na wysoko-
œci mêskiej piersi, teraz ledwie siêgaj¹ kolan, a do katedry trzeba zejœæ
po kilku zewnêtrznych i wewnêtrznych schodkach; to nie œwi¹tynia siê
zapada, tylko okoliczny teren podnosi³ siê na skutek kolejnych przez wie-
ki po¿arów domów, rozbiórek, niwelacji. Tymczasem F. Henning, autor
monografii miasta z 1857,  opisuj¹c instalacjê odgromnika na wie¿y w
1825 r., poda³, i¿ ma ona a¿  203 stopy wysokoœci, czyli 63,711 m...
Czy¿by skarla³a?

Czuwanie na wieży, przy dzwonie 

Mo¿e to niewiarygodne, ale przed 1945 r. wie¿a nale¿a³a do miasta. W
czasach gdy gmina miejska i parafia, zarówno leksykalnie jak i formalnie
znaczy³a to samo, fakt w³asnoœci miejskiego wszak koœcio³a nie stanowi³
¿adnego problemu. W II po³. XIX w. nast¹pi³o rozdzielenie gminy poli-
tycznej i koœcielnej,  a w 1867 miasto przejê³o ca³kowite utrzymanie
wie¿y i dzwonów, które stanowi³y odt¹d element systemu przeciwpo¿aro-
wego. Swoistemu pragmatyzmowi w³adzy ludowej nale¿y przypisaæ fakt,
i¿ po wojnie wie¿a zosta³a oddana koœcio³owi; w³adza zapewne wola³a
pozbyæ siê wie¿y ni¿ biæ w dzwony na Bo¿e Cia³o...

Wróæmy jednak do XIX-wiecznej ochrony przeciwpo¿arowej, która opar-
ta by³a na dy¿urach stra¿ników na wie¿y ratusza, zosta³a ona jednak ro-
zebrana w sierpniu 1825, a wtedy dy¿ury stra¿ników przeniesiono na
wie¿ê Koœcio³a Mariackiego; na dwóch kondygnacjach wie¿y urz¹dzono
nawet mieszkanie dla stra¿nika  i dzwonnika, by³a zreszt¹ posada za-
strze¿ona  dla inwalidów wojennych.  Ostatnim lokatorem wie¿y by³ Al-
bert Hachmeister (1853-1917), posterunek na wie¿y zniesiono 9 kwietnia
1910 r. a dotychczasowy stra¿nik zosta³ woŸnym w szkole przy dzisiej-
szej ul. Konstytucji 3 Maja 203, gdzie siê przeprowadzi³.

Obowi¹zkiem stra¿nika by³o wypatrywanie po¿arów lub przyjmowanie
zg³oszeñ od mieszkañców, którzy mogli z nim kontaktowaæ siê przy po-
mocy rury g³osowej przy schodach, i alarmowanie obywateli przy pomocy
dzwonu ogniowego; jedno uderzenie oznacza³o po¿ar w œródmieœciu,
dwa - na Przedmieœciu Santockim, trzy - na Przedmieœciu M³yñskim,
cztery - na Zawarciu, przed 1894 kody te zmieniono nastêpuj¹co: jedno
uderzenie - w œródmieœciu, dwa - na Nowym Mieœcie, w nowszych
czêœciach miasta i na Santockim Przedmieœciu, trzy - za Wart¹, cztery -
na Przedmieœciu M³yñskim i Frydrychowie, na pocz¹tku XX w. wprowa-
dzono te¿ kod piêciu uderzeñ w przypadku po¿aru na Nowym Mieœcie mi-
êdzy Drzyma³y a Dzieci Wrzesiñskich. Posterunek ten funkcjonowa³ na-
wet, gdy w mieœcie zainstalowano, nie póŸniej ni¿ w 1894 r., elektryczne
sygnalizatory, które uruchamia³o siê przyciskiem po zbiciu szybki, znaj-
dowa³y siê one w 17 miejscach, ponadto ustalono 21 punktów alarmo-
wych u abonentów telefonicznych, którzy posiadali noc¹ bezpoœrednie
po³¹czenie z radc¹ miejskim Groß’em, zwierzchnikiem stra¿y po¿arnej, a
tak¿e 11 miejsc wyposa¿onych w rogi mgielne i tr¹bki alarmowe.

Jak grom z jasnego nieba

Z tego centralnego usytuowania wie¿y w miejskim systemie przeciw-
po¿arowym mog³o wynikaæ przeœwiadczenie, ¿e wszêdzie mo¿e siê pa-
liæ, tylko nie... na wie¿y. A przecie by³a ona bardziej nara¿ona na ogieñ
ni¿ inne obiekty w mieœcie, m.in. dlatego, i¿ u¿ytkownicy i lokatorzy
wie¿y musieli na co dzieñ pos³ugiwaæ siê otwartym ogniem, choæby do
oœwietlania wnêtrza. Nie znamy jednak ani jednego przypadku zaprósze-
nia z tego powodu ognia. Znacznie groŸniejsze by³o zagro¿enie od pioru-
nów, które  najwy¿sza w mieœcie wie¿a œci¹ga³a niczym magnes (chro-
ni¹c poœrednio przed tym inne obiekty).

Pierwszy taki przypadek mia³ miejsce 27 czerwca 1652 r. w samo
po³udnie, niczym „grom z jasnego” piorun zniszczy³, a przy najmniej moc-
no uszkodzi³ wie¿ê Koœcio³a Mariackiego. Nastêpny podobny przypadek
mia³ miejsce w œwiêto Wniebowst¹pienia, 17 maja 1708, podczas strasz-
liwej burzy; piorun zniszczy³ dach i poszycie wie¿y Koœcio³a Mariackiego;
przedziurawi³ te¿ dzwon z 1498 r. i uszkodzi³ jego ucho. Kolejny raz pio-
run zniszczy³ he³m wie¿y w 1763 r., z odbudow¹ zwlekano do 1780, gdy

piorun ponownie uszkodzi³y Koœció³ Mariacki i jego wie¿ê, w czasie od-
budowy 31 lipca 1781 w g³owicy wie¿y umieszczono list z informacjami
do potomnych, odnaleziony podczas remontu w 1825 r. Ju¿ w 1782 pio-
run znowu wznieci³ po¿ar na wie¿y, ale ogieñ ugaszono, podobnie w
1798 i 1805 r.; choæ od 1825 r. wie¿a chroniona by³a piorunochronem
przypadki uderzenia pioruna w wie¿ê  odnotowano jeszcze w 1855,
21.04.1880 i 14.05.1899.

Wieża do pozłoty

XVII-wieczna wie¿a zapewne wiele razy by³a naprawiana, nie wszystkie
takie zdarzenia zosta³y odnotowane. Pierwszy powa¿ny remont wie¿y
przeprowadzono w latach 1823-1825. Ju¿ w 1823 r. na jej restauracjê
wydano 632 tal., prace ukoñczono w sierpniu 1825 r. za³o¿eniem pioru-
nochronu. Niejaki Vorrmann z Berlina pokry³ oba najwy¿sze dachy wie¿y
zielon¹ blach¹ cynkow¹, a Johann Vielstig, miejscowy mosiê¿nik i radca
miejski, poz³oci³ krzy¿, chor¹giewkê pogodow¹ i g³owicê. To wtedy
w³aœnie odnaleziono tam pismo z 1781 r., do³¹czono do niego nowy do-
kument i razem umieszczono ponownie w g³owicy. Prace te wraz insta-
lacj¹ odgromnika kosztowa³y kolejne 900 tal. 

Po raz kolejny na dach wie¿y wspi¹³ siê 9 sierpnia 1856 r. cieœla Fried-
rich Enderlein, by naprawiæ  zniszczony w 1855 r. przez piorun cyferblat
zegara. Majster umieœci³ na wie¿y dwie nowe tarcze zegarowe, odlane z
¿elaza w Berlinie, nowe tarcze korzystnie ró¿ni³y siê od starych, gdy¿ te-
raz ka¿dy móg³ zobaczyæ godzinê, któr¹ wybija³ zegar. To nie jest ten
sam zegar, który istnieje dziœ, ale mog³y to byæ te same tarcze, które tak
ucierpia³y podczas ostatniego po¿aru. Nie miejsce tu jednak by opisywaæ
historie katedralnych zegarów.

Pierwszy po wojnie gruntowny remont wie¿y wykonano w l. 1991-1993,
ostatni - mia³ miejsce 10 lat temu, w 2006-2007 i kosztowa³ 1,86 ml PLN,
z czego 60% pochodzi³o ze œrodków unijnych, 10% - pañstwowych, 15% -
miejskich. Prze³o¿ono wtedy dachówki, wymieniono blachy poszycia,
uzupe³niono ceg³y, urz¹dzono platformê widokow¹ na najwy¿szej kon-
dygnacji wie¿y ze schodami dêbowymi, zainstalowano te¿ iluminacjê. Te-
raz to wszystko trzeba zrobiæ odnowa, a nawet wiêcej.

„Ave Maria” z nieba do ziemi

W³aœnie w 2007 r. po raz pierwszy od dziesiêcioleci dotarto do dzwonu
„Ave Maria”, potwierdzaj¹c jakby jego istnienie. Byæ mo¿e w³aœnie ta
pewnoœæ, ¿e na samym szczycie kryje siê najdro¿szy skarb katedry, zde-
terminowa³a stra¿aków do walki o ocalenie kopu³y wie¿y. 

Nazwa dzwonu pochodzi od inskrypcji umieszczonej na jego szyi,
tam¿e te¿ data odlewu: Ave maria gracia plena dominus tecum a.d.
MCCCCXCVIII [= 1498], litery A i ?, s³abo czytelny medalion z wizerun-
kiem prawdopodobnie Madonny z Dzieckiem, ponadto znaki odlewnika,
do dziœ niezidentyfikowanego. Nie wiadomo wiêc przez kogo i dla kogo
zosta³ odlany, w nieznanym czasie dotar³ do Gorzowa, a 15 lipca 1526
zosta³ zawieszony na wie¿y koœcielnej, wtedy jeszcze drewnianej, jako
dzwon zegarowy, wybijaj¹cy kwadranse.  Jak ju¿ wspomnia³em, w 1621
r. zawis³ on na nowej wie¿y koœcielnej, tak¿e jako dzwon zegarowy, obok
nowego dzwonu.  

Historia gorzowskich dzwonów, w tym dzwonów mariackich, ich losów,
nieszczêœæ, wojennych rekwizycji, to odrêbne opowiadanie. Nie sposób
pomin¹æ jednak w³aœnie dzwonu z 1621 r., które inskrypcja zawiera³a
obok daty Anno 1621, nieczytelnych znaków odlewniczych i medalionów
z masek tak¿e nazwiska 2 burmistrzów i 6 rajców, ca³ej ówczesnej Rady,
fundatorów dzwonu i wie¿y; to jakby spi¿owa metryka katedralnej dzwon-
nicy. 

Oba dzwony przetrwa³y liczne po¿ary i inne nieszczêœcia, a tak¿e
g³oœn¹ i spektakularn¹ rekwizycjê wojenn¹ w 1917 r. Dziœ by³yby to naj-
cenniejsze w mieœcie zabytki sztuki ludwisarskiej, ten drugi, m³odszy -
mo¿e miejscowej, bo jego odlanie mo¿na przypisaæ landsberskiego lud-
wisarzowi Ottonowi Albrechtowi; niestety, prze¿y³ kajzera, nie przetrwa³
Hitlera i zosta³ skonfiskowany na mocy zarz¹dzenia Hermanna Göringa z
15.03.1940 r. 

Pozosta³ ten mniejszy, zawieszony wysoko, w latarni, w niedostêpnej do
niedawna czêœci wie¿y, mo¿e w 1940 uszanowano jego wiekowoœæ, a
mo¿e znajdowa³ siê zbyt wysoko, nawet jak dla Göringa.  W 1889 r. zos-
ta³ pod³¹czony do obecnego zegara, ale przed laty zamilk³. Dla wielu jak-
by nie istnia³, wg opracowania ks. Czes³awa Kokota z 1952 r, gdy w roku
1945 objêliœmy koœció³ w posiadanie, nie by³o te¿ najstarszego dzwonu z
1498 r.  By³, ale zapewne milcza³.

Teraz, z powodu rozbiórki he³mu, zostanie œci¹gniêty na ziemiê, dok³ad-
nie obejrzany, oceniony, pomierzony, w miarê potrzeb naprawiony i ew.
zakonserwowany.  Bêdzie te¿ mo¿na zweryfikowaæ dane podane przez
Reißmanna w 1937, ¿e ma 60 cm œrednicy i  wa¿y ok. 135 kg.

JERZY ZYSNARSKI
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396 lat katedralnej wieży oraz przypadki największych pożarów
przed wieloma laty
By³ to najbardziej spektakularny po¿ar w Gorzowie od 112 lat, kiedy  w ci¹gu 1 godziny miasto straci³o swój jedyny most na Warcie.

Pożar mostu w 1905 r. Z prawej widać eleganckich gapiów na bulwarze,
panie nie zapomniały o parasolkach...
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Katedra na sztychu Meriana z lat 40. XVII w., widok od strony Bramy
Santockiej.
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Abstrahuj¹c od tragicznego pod wieloma wzglêdami wymiaru nie-
szczêœcia, po¿ar katedralnej wie¿y by³ tak¿e widowiskiem i to widowiskiem
medialnym. Od chwili pojawienia siê nad wie¿¹ pierwszych k³êbów dymów
walka z ¿ywio³em œledzona by³a przez coraz wiêkszy t³um gorzowian, a za
poœrednictwem kamer telewizyjnych zmagania te przez ca³¹ noc œledzi³a
ca³a Polska. 

W ci¹gu ostatniego choæby æwieræwiecza w mieœcie odnotowano wiele
groŸnych po¿arów, choæby ten z 2007, kiedy pali³a siê dawna hala „Goma-
du” przy ul. Mickiewicza, ale ¿aden  z nich nie budzi³ takich emocji. Pod
wzglêdem spektakularnym po¿ar katedralnej wie¿y mo¿na porównaæ z wy-
darzeniem sprzed dok³adnie 112 lat, kiedy  w ci¹gu 1 godziny miasto stra-
ci³o swój jedyny most na Warcie. By³o to w³aœnie 1 lipca, w przeddzieñ ko-
lejnej rocznicy za³o¿enia miasta, tak¿e w sobotê, jedynie kilka godzin
wczeœniej. No i pogoda by³a diametralnie  inna, od wielu dni panowa³y re-
kordowe upa³y, w koñcu czerwca temperatura powietrza dochodzi³a do 30
stopni w cieniu. 

1lipca, 112 lat temu

Nieszczêœcie - mo¿na powiedzieæ - wisia³o w powietrzu, wystarczy³a wiêc
iskra, która pad³a w sobotê, 1 lipca 1905 r. ok. godz. 10.30, wprost na
drewniany, wysuszony na wiór most. Sobota by³a dniem targowym, do
miasta œci¹gnê³y wiêc t³umy z okolicy,  na dodatek, upalny dzieñ zachêca³
do zwózki siana. Ruch na moœcie trwa³ do ostatniej chwili, nawet wtedy,
gdy pod spodem ju¿ siê tli³o. Ostatnim pojazdem, który przejecha³ starym
mostem by³a fura z sianem dla hotelu „Vater”, któr¹ z trudem œci¹gniêto na
brzeg.

Jako pierwszy ogieñ dostrzeg³ ze swego balkonu w³aœciciel apteki „Kro-
nen-Apotheke”, która mieœci³a siê na Zawarciu, naprzeciw wylotu mostu,
telefonicznie zaalarmowa³ on stra¿ po¿arn¹, sam zaœ z domownikami i
przechodniami rzuci³ siê do gaszenia. Alarm zosta³ wszczêty o 10.40,
pierwszy wóz z wê¿em gaœniczym zjawi³ siê siedem minut póŸniej, ale
stra¿acy byli bezsilni wobec morza ognia, które ogarnê³o Wartê. Z pomoc¹
pospieszy³ parowiec „Bromberg”, który 300 metrów poni¿ej mostu ³adowa³
u Steinbacha wêgiel. Dzielny szyper zdo³a³ przep³yn¹æ ze swym ³atwopal-
nym ³adunkiem pod p³on¹cym mostem i wzi¹³ na pok³ad stra¿aków z
wê¿ami, dziêki czemu mo¿na by³o gasiæ most z obu brzegów. Na niewiele
to siê zda³o, bo ca³y 80-metrowy most sta³ ju¿ w p³omieniach. Ok. 11.15
wpad³o do wody jedno przês³o, 8 minut póŸniej - czêœæ po³udniowa, kwad-
rans póŸniej podobny los spotka³ pó³nocny fragment mostu, zaœ 20 metro-
wa konstrukcja mostowych belek zatrzyma³a siê 20 metrów poni¿ej prze-
prawy. Stra¿acy zdo³ali uratowaæ jedynie po³udniowy przyczó³ek mostu.

Jak to siê sta³o, kto by³ tak nieostro¿ny czy te¿ co spowodowa³o tragediê,
nigdy siê nie dowiemy. Ogieñ œci¹gn¹³ nie tylko stra¿aków, ale i t³umy ga-
piów, wœród nich by³o kilku fotografów, posiadaj¹cych swe zak³ady w cen-
trum miasta. Jest to jedyny po¿ar mostu w dziejach miasta tak dok³adnie
udokumentowany. Fotografowie te¿ musieli siê uwijaæ, bowiem w ci¹gu go-
dziny z mostu pozosta³y tylko zwêglone filary. T³umy gapiów policja ze-
pchnê³a za szlabany kolejowe oraz na plac przed wspomnian¹ sal¹ gimna-
styczn¹ nad Wart¹. By³y tam tak¿e zrozpaczone dzieci, które skoñczy³y
w³aœnie naukê w szko³ach w mieœcie, a ogieñ odci¹³ im drogê powrotn¹ do
domu. Ów stres zrekompensowano im przyspieszonymi wakacjami.

„Spektakl” trwa³ tylko godzinê, ale gwa³townie zmieni³ ¿ycie w mieœcie, ty-
si¹ce ludzi zosta³o odciêtych od swych domów; wprawdzie natychmiast
rzeka zaroi³a od ³odzi, statków i promów, ludziom udostêpniono most kole-
jowy, w ci¹gu 3 dni zbudowano most pontonowy, a w ci¹gu 4 miesiêcy -

tymczasowy most drewniany (który sta³ 2 lata!) - dramat na d³ugo zapad³ w
pamiêci mieszkañców. Jedyne podobieñstwo obu wydarzeñ to miejsce i je-
go konsekwencje dla komunikacji w mieœcie. Nie mo¿na zapomnieæ bo-
wiem, ¿e Gorzów zawsze le¿a³ na skrzy¿owaniu g³ównych szlaków pó³noc-
po³udnie i wschód - zachód, z tym ¿e przed wojn¹ wa¿niejszy by³  trakt z
Berlina do Królewca, po wojnie - droga nr 3. Do 1968 r. to g³ówne w mie-
œcie i regionie skrzy¿owanie znajdowa³o siê po wschodniej stronie katedry,
póŸniej - po zachodniej. Pomyœleæ tylko, jak by to wszystko wygl¹da³o jesz-
cze kilkanaœcie lat temu, gdy nie by³o Mostu Lubuskiego i  obwodnicy S-3?  

W lipcu, 106 lat temu 

W piêæ lat po po¿arze mostu Gorzów prze¿y³ inn¹ tragiczn¹ katastrofê,
kiedy w czasie 12-godzinnej burzy, która rozpêta³a siê upalnej nocy z nie-
dzieli na poniedzia³ek, 23/24 lipca 1911 r., powoduj¹c kilka po¿arów w
mieœcie, pierwszy wybuch³ w stolarni Gabberta przy Grobli 22, nastêpnie
stara stocznia Pauckscha i jakaœ szopa na narzêdzia. Po godz. 2.30 pio-
run uderzy³ w wie¿ê Bia³ego Koœcio³a, zwanego wtedy Koœcio³em Zgody
(Templum Concordiae), kwadrans póŸniej ca³y dach wie¿y sta³ w ogniu.

Wprawdzie stra¿acy byli w pobli¿u, wszak remiza znajdowa³a siê przy
dzisiejszej ulicy Jagie³³y, naprzeciw „Filarów”, brakowa³o jednak wody i
uczestnicy akcji gaœniczej ograniczyæ siê musieli do ratowania dachu ko-
œcio³a. Na szczêœcie o 4.30 spad³ ulewny deszcz i uratowa³ nawê œwi¹tyni.
Koœció³ straci³ jednak zegar i wszystkie dzwony z 1863 r. Wie¿ê wyremon-
towano ju¿ w roku nastêpnym, na nowe dzwony przysz³o czekaæ a¿ do
1923 r.

Nie wiemy, czy tamten po¿ar by³ równie licznie œledzony przez mieszka-
ñców, bo panowa³y zgo³a odmienne warunki, nie wiemy te¿, czy dotar³ tam
na czas jakiœ fotograf, bo jedyna znana widokówka, dokumentuj¹ca trage-
diê tego koœcio³a, bardziej przypomina rysunek ni¿ zdjêcie. Podobne mu-
sia³y byæ jednak odczucia towarzysz¹ce obserwatorom obu po¿arów, od-
czucie bezsilnoœci. 

Gdy nad kopu³¹ wie¿y katedralnej pojawi³y siê pierwsze k³êby dymy, wy-
dawa³o siê, ¿e gorzowscy stra¿acy w mig uporaj¹ siê z zagro¿eniem.  W

miarê up³ywu czasu narasta³y przygnêbienie  i przera¿enie, osi¹gaj¹c apo-
geum oko³o pó³nocy, gdy p³omienie ¿ywego ognia liza³y miedziana kopu³ê,
drwi¹c sobie z silnych strumieni wody.  Strach pomyœleæ, co by siê sta³o,
gdyby podobny po¿ar wybuch³ kilkadziesi¹t lat temu, gdy technika stra¿ac-
ka by³a nie taka, i mo¿liwoœci. Przecie¿ nie zawsze gorzowscy stra¿acy
dysponowali takimi drabinami i takimi motopompami, a nawet œrodkami
chemicznymi.   

Ocalała w maju, 370 lat temu

Katedra by³a œwiadkiem nie takich dramatów w mieœcie. Ot, choæby w
1647 r., gdy w skutek nieostro¿noœci piekarza Michela Schadowa 2 maja w
mieœcie wybuch³ wielki po¿ar, który w mgnieniu oka ogarn¹³ wszystkie
cztery krañce miasta i w ci¹gu 2 popo³udniowych godzin poch³on¹³ prawie
50 domów, w tym ratusz i pastorówkê (plebaniê), w centrum ocala³ tylko
Koœció³ Mariacki z now¹ wie¿¹ oraz  pobliska szko³a, zapewne dlatego, ¿e
obie budowle by³y murowane. Podobnie mog³o byæ prawie 300 lat póŸniej,
na pocz¹tku lutego 1945 r., gdy sowieckie „Brandkommando” podpala³o
domy w œródmieœciu. I nie chodzi o to, czy p³omienie tych kamienic by³y w
stanie siêgn¹æ murów katedry, ale móg³ siê pojawiæ jakiœ domoros³y Neron
czy inny Herostrates, ciekawy jak wygl¹da taka wie¿a w ogniu... A wtedy
nie by³oby kim i czym gasiæ, a zreszt¹ do chwili pojawienia siê pierwszej
polskiej ekipy obowi¹zywa³ zakaz gaszenia po¿arów.

Frustracja dziœ tym wiêksza, ¿e mamy kim i czym gasiæ, a byliœmy o krok
od kompletnej tragedii. A przecie¿ przez wieki murowana wie¿a uchodzi³a
za miejsce wyj¹tkowo bezpieczne, a nawet - o paradoksie - za gwaranta
bezpieczeñstwa.

Rok 1621: zastał drewnianą, zostawił murowaną

Ale zacznijmy od pocz¹tku, czyli 6 marca 1621, kiedy w sobotê po nie-
dzieli Invocavit, czyli wstêpnej, „przeœwietna Rada” zleci³a majstrowi
Clausowi Küntzelowi wyburzenie starej wie¿y Koœcio³a Mariackiego;
zgodnie z porozumieniem, co widnieje w ksiêdze zleceñ anno 1621,
otrzyma³ on za to 160 talarów w gotówce, 12 szefli ¿yta i drewno z roz-
biórki [Altenholz] - zanotowa³ kronikarz. Ju¿ z tej relacji wynika, ¿e ko-
œció³ mia³ ju¿ wczeœniej wie¿ê, tyle ¿e drewnian¹.

Miêdzy bajki nale¿y wiêc w³o¿yæ opowieœci o militarnym przeznaczeniu
wie¿y, jako ostatniego miejsca schronienia dla obroñców miasta. Broniæ
siê mo¿na, ale jak przetrwaæ bez zapasów wody i po¿ywienia... Zreszt¹
wie¿a w tym tak „militarnym” kszta³cie powsta³a w czasie, gdy ¿aden mur
nie stanowi³ os³ony przed ciê¿kimi dzia³ami.

Sam koœció³ w swym pierwotnym, najstarszym fragmencie powsta³ mi-
êdzy 1257 a 1298 rokiem (podawana przez w³adze koœcielne data konse-
kracji œwi¹tyni w 1303 r., nie znajduje potwierdzenia w ¿adnym znanym
dokumencie, dotyczy zapewne innego  koœcio³a w innym, Ÿle odczytanym
miejscu), budowli towarzyszy³a od pewnego momentu drewniana wie¿a,
o czym œwiadcz¹ wzmianki o dzwonach, które gdzieœ musia³y siê znajdo-
waæ, zaœ najstarsze takie wzmianki pochodz¹ z pierwszej po³owy XV w.

Kroniki miejskie nie s¹ kompletne, nie znamy opisu budowy nowej
wie¿y, ale ju¿ dawni historycy miasta ustalili, ¿e jeszcze w 1621 roku
wie¿a koœcio³a zosta³a podwy¿szona i nadbudowana oœmioboczn¹ na-
stawê zwieñczon¹ barokowym he³mem, zaœ w latarni umieszczono dzwo-
ny zegarowe: stary æwierægodzinny z 1498 r. i nowo odlany, godzinny,
w³aœnie z 1621 r.

W tym kszta³cie wie¿ê utrwali³ Matthäus Merian starszy (1593-1650),
s³ynny miedziorytnik i wydawca, na sztychu  z panoram¹ Gorzowa, na-
szkicowany  jeszcze przed po¿arem miasta z 1647 r. Wie¿a na rysunku
wydaje siê podobna do dzisiejszej, nie wiemy jednak czy równie wysoka.
Przyjmuje siê od lat, ¿e wie¿a ma 52 m wysokoœci, nie wiadomo tylko kto
i kiedy dokona³ takiego pomiaru i które punkty uzna³ za skrajne; sk¹din¹d
wiemy, ¿e kiedyœ do koœcio³a wchodzi³o siê po schodach, a widniej¹ce na
po³udniowej œcianie œlady wiert³a ogniowego znajdowa³y siê na wysoko-
œci mêskiej piersi, teraz ledwie siêgaj¹ kolan, a do katedry trzeba zejœæ
po kilku zewnêtrznych i wewnêtrznych schodkach; to nie œwi¹tynia siê
zapada, tylko okoliczny teren podnosi³ siê na skutek kolejnych przez wie-
ki po¿arów domów, rozbiórek, niwelacji. Tymczasem F. Henning, autor
monografii miasta z 1857,  opisuj¹c instalacjê odgromnika na wie¿y w
1825 r., poda³, i¿ ma ona a¿  203 stopy wysokoœci, czyli 63,711 m...
Czy¿by skarla³a?

Czuwanie na wieży, przy dzwonie 

Mo¿e to niewiarygodne, ale przed 1945 r. wie¿a nale¿a³a do miasta. W
czasach gdy gmina miejska i parafia, zarówno leksykalnie jak i formalnie
znaczy³a to samo, fakt w³asnoœci miejskiego wszak koœcio³a nie stanowi³
¿adnego problemu. W II po³. XIX w. nast¹pi³o rozdzielenie gminy poli-
tycznej i koœcielnej,  a w 1867 miasto przejê³o ca³kowite utrzymanie
wie¿y i dzwonów, które stanowi³y odt¹d element systemu przeciwpo¿aro-
wego. Swoistemu pragmatyzmowi w³adzy ludowej nale¿y przypisaæ fakt,
i¿ po wojnie wie¿a zosta³a oddana koœcio³owi; w³adza zapewne wola³a
pozbyæ siê wie¿y ni¿ biæ w dzwony na Bo¿e Cia³o...

Wróæmy jednak do XIX-wiecznej ochrony przeciwpo¿arowej, która opar-
ta by³a na dy¿urach stra¿ników na wie¿y ratusza, zosta³a ona jednak ro-
zebrana w sierpniu 1825, a wtedy dy¿ury stra¿ników przeniesiono na
wie¿ê Koœcio³a Mariackiego; na dwóch kondygnacjach wie¿y urz¹dzono
nawet mieszkanie dla stra¿nika  i dzwonnika, by³a zreszt¹ posada za-
strze¿ona  dla inwalidów wojennych.  Ostatnim lokatorem wie¿y by³ Al-
bert Hachmeister (1853-1917), posterunek na wie¿y zniesiono 9 kwietnia
1910 r. a dotychczasowy stra¿nik zosta³ woŸnym w szkole przy dzisiej-
szej ul. Konstytucji 3 Maja 203, gdzie siê przeprowadzi³.

Obowi¹zkiem stra¿nika by³o wypatrywanie po¿arów lub przyjmowanie
zg³oszeñ od mieszkañców, którzy mogli z nim kontaktowaæ siê przy po-
mocy rury g³osowej przy schodach, i alarmowanie obywateli przy pomocy
dzwonu ogniowego; jedno uderzenie oznacza³o po¿ar w œródmieœciu,
dwa - na Przedmieœciu Santockim, trzy - na Przedmieœciu M³yñskim,
cztery - na Zawarciu, przed 1894 kody te zmieniono nastêpuj¹co: jedno
uderzenie - w œródmieœciu, dwa - na Nowym Mieœcie, w nowszych
czêœciach miasta i na Santockim Przedmieœciu, trzy - za Wart¹, cztery -
na Przedmieœciu M³yñskim i Frydrychowie, na pocz¹tku XX w. wprowa-
dzono te¿ kod piêciu uderzeñ w przypadku po¿aru na Nowym Mieœcie mi-
êdzy Drzyma³y a Dzieci Wrzesiñskich. Posterunek ten funkcjonowa³ na-
wet, gdy w mieœcie zainstalowano, nie póŸniej ni¿ w 1894 r., elektryczne
sygnalizatory, które uruchamia³o siê przyciskiem po zbiciu szybki, znaj-
dowa³y siê one w 17 miejscach, ponadto ustalono 21 punktów alarmo-
wych u abonentów telefonicznych, którzy posiadali noc¹ bezpoœrednie
po³¹czenie z radc¹ miejskim Groß’em, zwierzchnikiem stra¿y po¿arnej, a
tak¿e 11 miejsc wyposa¿onych w rogi mgielne i tr¹bki alarmowe.

Jak grom z jasnego nieba

Z tego centralnego usytuowania wie¿y w miejskim systemie przeciw-
po¿arowym mog³o wynikaæ przeœwiadczenie, ¿e wszêdzie mo¿e siê pa-
liæ, tylko nie... na wie¿y. A przecie by³a ona bardziej nara¿ona na ogieñ
ni¿ inne obiekty w mieœcie, m.in. dlatego, i¿ u¿ytkownicy i lokatorzy
wie¿y musieli na co dzieñ pos³ugiwaæ siê otwartym ogniem, choæby do
oœwietlania wnêtrza. Nie znamy jednak ani jednego przypadku zaprósze-
nia z tego powodu ognia. Znacznie groŸniejsze by³o zagro¿enie od pioru-
nów, które  najwy¿sza w mieœcie wie¿a œci¹ga³a niczym magnes (chro-
ni¹c poœrednio przed tym inne obiekty).

Pierwszy taki przypadek mia³ miejsce 27 czerwca 1652 r. w samo
po³udnie, niczym „grom z jasnego” piorun zniszczy³, a przy najmniej moc-
no uszkodzi³ wie¿ê Koœcio³a Mariackiego. Nastêpny podobny przypadek
mia³ miejsce w œwiêto Wniebowst¹pienia, 17 maja 1708, podczas strasz-
liwej burzy; piorun zniszczy³ dach i poszycie wie¿y Koœcio³a Mariackiego;
przedziurawi³ te¿ dzwon z 1498 r. i uszkodzi³ jego ucho. Kolejny raz pio-
run zniszczy³ he³m wie¿y w 1763 r., z odbudow¹ zwlekano do 1780, gdy

piorun ponownie uszkodzi³y Koœció³ Mariacki i jego wie¿ê, w czasie od-
budowy 31 lipca 1781 w g³owicy wie¿y umieszczono list z informacjami
do potomnych, odnaleziony podczas remontu w 1825 r. Ju¿ w 1782 pio-
run znowu wznieci³ po¿ar na wie¿y, ale ogieñ ugaszono, podobnie w
1798 i 1805 r.; choæ od 1825 r. wie¿a chroniona by³a piorunochronem
przypadki uderzenia pioruna w wie¿ê  odnotowano jeszcze w 1855,
21.04.1880 i 14.05.1899.

Wieża do pozłoty

XVII-wieczna wie¿a zapewne wiele razy by³a naprawiana, nie wszystkie
takie zdarzenia zosta³y odnotowane. Pierwszy powa¿ny remont wie¿y
przeprowadzono w latach 1823-1825. Ju¿ w 1823 r. na jej restauracjê
wydano 632 tal., prace ukoñczono w sierpniu 1825 r. za³o¿eniem pioru-
nochronu. Niejaki Vorrmann z Berlina pokry³ oba najwy¿sze dachy wie¿y
zielon¹ blach¹ cynkow¹, a Johann Vielstig, miejscowy mosiê¿nik i radca
miejski, poz³oci³ krzy¿, chor¹giewkê pogodow¹ i g³owicê. To wtedy
w³aœnie odnaleziono tam pismo z 1781 r., do³¹czono do niego nowy do-
kument i razem umieszczono ponownie w g³owicy. Prace te wraz insta-
lacj¹ odgromnika kosztowa³y kolejne 900 tal. 

Po raz kolejny na dach wie¿y wspi¹³ siê 9 sierpnia 1856 r. cieœla Fried-
rich Enderlein, by naprawiæ  zniszczony w 1855 r. przez piorun cyferblat
zegara. Majster umieœci³ na wie¿y dwie nowe tarcze zegarowe, odlane z
¿elaza w Berlinie, nowe tarcze korzystnie ró¿ni³y siê od starych, gdy¿ te-
raz ka¿dy móg³ zobaczyæ godzinê, któr¹ wybija³ zegar. To nie jest ten
sam zegar, który istnieje dziœ, ale mog³y to byæ te same tarcze, które tak
ucierpia³y podczas ostatniego po¿aru. Nie miejsce tu jednak by opisywaæ
historie katedralnych zegarów.

Pierwszy po wojnie gruntowny remont wie¿y wykonano w l. 1991-1993,
ostatni - mia³ miejsce 10 lat temu, w 2006-2007 i kosztowa³ 1,86 ml PLN,
z czego 60% pochodzi³o ze œrodków unijnych, 10% - pañstwowych, 15% -
miejskich. Prze³o¿ono wtedy dachówki, wymieniono blachy poszycia,
uzupe³niono ceg³y, urz¹dzono platformê widokow¹ na najwy¿szej kon-
dygnacji wie¿y ze schodami dêbowymi, zainstalowano te¿ iluminacjê. Te-
raz to wszystko trzeba zrobiæ odnowa, a nawet wiêcej.

„Ave Maria” z nieba do ziemi

W³aœnie w 2007 r. po raz pierwszy od dziesiêcioleci dotarto do dzwonu
„Ave Maria”, potwierdzaj¹c jakby jego istnienie. Byæ mo¿e w³aœnie ta
pewnoœæ, ¿e na samym szczycie kryje siê najdro¿szy skarb katedry, zde-
terminowa³a stra¿aków do walki o ocalenie kopu³y wie¿y. 

Nazwa dzwonu pochodzi od inskrypcji umieszczonej na jego szyi,
tam¿e te¿ data odlewu: Ave maria gracia plena dominus tecum a.d.
MCCCCXCVIII [= 1498], litery A i ?, s³abo czytelny medalion z wizerun-
kiem prawdopodobnie Madonny z Dzieckiem, ponadto znaki odlewnika,
do dziœ niezidentyfikowanego. Nie wiadomo wiêc przez kogo i dla kogo
zosta³ odlany, w nieznanym czasie dotar³ do Gorzowa, a 15 lipca 1526
zosta³ zawieszony na wie¿y koœcielnej, wtedy jeszcze drewnianej, jako
dzwon zegarowy, wybijaj¹cy kwadranse.  Jak ju¿ wspomnia³em, w 1621
r. zawis³ on na nowej wie¿y koœcielnej, tak¿e jako dzwon zegarowy, obok
nowego dzwonu.  

Historia gorzowskich dzwonów, w tym dzwonów mariackich, ich losów,
nieszczêœæ, wojennych rekwizycji, to odrêbne opowiadanie. Nie sposób
pomin¹æ jednak w³aœnie dzwonu z 1621 r., które inskrypcja zawiera³a
obok daty Anno 1621, nieczytelnych znaków odlewniczych i medalionów
z masek tak¿e nazwiska 2 burmistrzów i 6 rajców, ca³ej ówczesnej Rady,
fundatorów dzwonu i wie¿y; to jakby spi¿owa metryka katedralnej dzwon-
nicy. 

Oba dzwony przetrwa³y liczne po¿ary i inne nieszczêœcia, a tak¿e
g³oœn¹ i spektakularn¹ rekwizycjê wojenn¹ w 1917 r. Dziœ by³yby to naj-
cenniejsze w mieœcie zabytki sztuki ludwisarskiej, ten drugi, m³odszy -
mo¿e miejscowej, bo jego odlanie mo¿na przypisaæ landsberskiego lud-
wisarzowi Ottonowi Albrechtowi; niestety, prze¿y³ kajzera, nie przetrwa³
Hitlera i zosta³ skonfiskowany na mocy zarz¹dzenia Hermanna Göringa z
15.03.1940 r. 

Pozosta³ ten mniejszy, zawieszony wysoko, w latarni, w niedostêpnej do
niedawna czêœci wie¿y, mo¿e w 1940 uszanowano jego wiekowoœæ, a
mo¿e znajdowa³ siê zbyt wysoko, nawet jak dla Göringa.  W 1889 r. zos-
ta³ pod³¹czony do obecnego zegara, ale przed laty zamilk³. Dla wielu jak-
by nie istnia³, wg opracowania ks. Czes³awa Kokota z 1952 r, gdy w roku
1945 objêliœmy koœció³ w posiadanie, nie by³o te¿ najstarszego dzwonu z
1498 r.  By³, ale zapewne milcza³.

Teraz, z powodu rozbiórki he³mu, zostanie œci¹gniêty na ziemiê, dok³ad-
nie obejrzany, oceniony, pomierzony, w miarê potrzeb naprawiony i ew.
zakonserwowany.  Bêdzie te¿ mo¿na zweryfikowaæ dane podane przez
Reißmanna w 1937, ¿e ma 60 cm œrednicy i  wa¿y ok. 135 kg.

JERZY ZYSNARSKI
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396 lat katedralnej wieży oraz przypadki największych pożarów
przed wieloma laty
By³ to najbardziej spektakularny po¿ar w Gorzowie od 112 lat, kiedy  w ci¹gu 1 godziny miasto straci³o swój jedyny most na Warcie.

Katedra na sztychu Meriana z lat 40. XVII w., widok od strony Bramy
Santockiej.
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Gorzowska Katedra, nie-
gdyœ i na zawsze Katedra
Koœcio³a Gorzowskiego, we
wspó³czesnej historii zajmuje
szczególn¹ rolê. W ¿yciu
mieszkañców jest miejscem
chrztu, pierwszej komunii
œw., bierzmowania, œlubowa-
nia wiernoœci i mi³oœci
ma³¿eñskiej, œlubowania
wiernoœci i pos³ugi w sakra-
mencie kap³añstwa, œwiêceñ
biskupich, rekolekcji, dni kul-
tury chrzeœcijañskiej, modlit-
wy i pamiêci o zmar³ych,
modlitwy w intencji wa¿nych
wydarzeñ w historii naszej
Ojczyzny oraz  Narodu Pol-
skiego, miasta Gorzowa, re-
gionu i Diecezji, a tak¿e po-
granicza polsko-niemieckie-
go. Z Gorzowskiej Katedry,
jeszcze w stanie wojennym,
wyrusza³a te¿ I Pielgrzymka
Piesza Diecezji Gorzowskiej
na Jasn¹ Górê. Drugiego
czerwca 1997 roku, w Go-
rzowskiej Katedrze modli³ siê
przy grobie S³ugi Bo¿ego
bpa Wilhelma Pluty papie¿
Jan Pawe³ II dziœ ju¿ Œwiêty
Karol Wojty³a.

Spoœród setek tysiêcy
wa¿nych dat w historii tego
miejsca, we wspó³czesnej
historii (peregrynacja obrazu
Matki Boskiej Czêstochow-
skiej, pogrzeb bpa Wilhelma
Pluty, 50-lecie Koœcielnej Ad-
ministracji Apostolskiej w
Gorzowie, ingresów bisku-
pów diecezjalnych),  dla po-
kolenia prze³omu XX i XXI
wieku, dwie s¹ szczególnie
wa¿ne: 06 listopada 1966 ro-
ku i 31 sierpnia 1982 roku.

Manifestacja Polskości

Wag¹ pierwszej z nich jest
wielkie zgromadzenie wier-
nych, milenijnych obchodów
Chrztu Polski. „Wtedy nau-
czyliœmy siê naszej ojczyz-
ny”, tak wspomina³ Papie¿
Jan Pawe³ II w Gorzowie 2
czerwca 1997 roku, podczas
przemówienia Liturgii S³owa,
odnosz¹c siê do wydarzeñ z
6 listopada 1966 roku. Kilka-
dziesi¹t tysiêcy ludzi zgro-
madzi³o siê wokó³ Gorzow-
skiej Katedry. Jan Pawe³ II
tak wspomina³ ten czas: „
Moi drodzy, kiedy tu patrzê
na to wielkie zgromadzenie
Ludu Bo¿ego diecezji go-
rzowskiej, przypominaj¹ mi
siê czasy dawniejsze, ale nie
tak znowu bardzo dawne.
Przypomina mi siê 1000-le-
cie Chrztu, któreœmy tutaj
wspólnie obchodzili w roku
1966. I wtedy w³aœnie my
wszyscy, biskupi polscy,
nauczyliœmy siê naszej Oj-
czyzny, nauczyliœmy siê po
kolei wszystkich polskich
diecezji.[…]. Ja pragnê dzi-

siaj tutaj podziêkowaæ za ten
szczególny dar, jakim by³o
Milenium polskie dla mnie.”
To co prze¿yliœmy ponad pi-
êædziesi¹t lat temu w Gorzo-
wie, staje siê te¿ wspomnie-
niem trzech wielkich postaci
Koœcio³a w Polsce i Koœcio³a
Powszechnego: wspomnia-
ny wczeœniej Œwiêty Jan Pa-
we³ II, Stefan kardyna³ Wy-
szyñski Prymas Polski - któ-
rego proces beatyfikacyjny
trwa i Wilhelm Pluta Biskup
Gorzowski, którego proces
beatyfikacyjny jest na etapie
weryfikacji z³o¿onych doku-
mentów w Stolicy Apostol-
skiej. W ocenie wszystkich
wspomnianych, wydarzenie
sprzed piêædziesiêciu lat
mia³o szczególny wymiar,
charakter i cel! „Wtedy nau-
czyliœmy siê  naszej ojczyz-
ny”- zawo³a³ po latach Jan
Pawe³ II, jak na wstêpie!
Kandydat na o³tarze, bp Wil-
helm Pluta, po uroczysto-
œciach milenijnych, skierowa³
List Pasterski do Diecezjan.
Zacz¹³ od s³ów: „Wspólnie
przygotowaliœmy i odprawili-
œmy nasze dziêkczynne ob-
chody Milenijne. W Gorzo-
wie, w Szczecinie, w Miêdzy-
rzeczu i w 21 wiêkszych
parafiach - razem z Ksi-
êdzem Prymasem Polski i z
50 biskupami ca³ej Polski, z
przedstawicielami Wy¿szych
Uczelni Katolickich w Polsce,
z wy¿szymi prze³o¿onymi
zakonnymi. A we wszystkich
parafiach, przygotowani
przez moje odezwanie pa-
sterskie i triduum, odprawili-
œcie je ze swoimi duszpaste-
rzami.[…] Dzielê siê z Wami

wszystkimi t¹ wielk¹ rado-
œci¹, jak¹ prze¿ywa³em z
dziesi¹tkami tysiêcy wier-
nych i z bardzo wielu
kap³anami (..), a teraz stale
na nowo prze¿ywam, gdy
otrzymujemy od Ksiêdza
Prymasa i wszystkich obec-
nych u nas biskupów pol-
skich s³owa pe³nego uznania
dla diecezji za obchody na-
sze. Bo naprawdê wypad³y
one wspaniale! To wielkie
zdarzenie naszego istnienia
w Chrystusie przez Chrzest
œwiêty zaczête i trwaj¹ce
1000 lat, to zdarzenie wielkie
dla Koœcio³a i Narodu -
uczciliœmy z najwiêksz¹ god-
noœci¹. Powtórzmy to sobie
wszyscy razem, ju¿ nie wiem
po który raz, i¿ wszystkie te
tako godne i radosne
prze¿ycia nasze, przesz³y
wszelkie nasze oczekiwa-
nia.[…] Na te wspania³oœci
z³o¿y³o siê wiele spraw. Naj-
pierw imponuj¹ca liczba
uczestników: biskupów,
kap³anów i liczne dziesi¹tki
tysiêcy Was Drodzy Diecez-
janie. Mamy dok³adne obli-
czenia wielkoœci terenów,
placów jakie zajêliœcie.[…] A
w ten dzieñ pamiêtny 6 listo-
pada (1966 roku, przyp. aut.)
rozdano w Gorzowie 11.954
Komunii œw. […]

I wytrzymaliœcie w tym
bo¿ym skupieniu z nami,
przez ca³e trzy godziny
stoj¹c w z³ocistym blasku
s³oñca, w którym siê do nas
radoœnie uœmiecha³ nasz Oj-
ciec niebieski.[…] Nie
zak³óciliœcie niczym
porz¹dku publicznego, nie
spowodowaliœcie ¿adnego

wypadku, nie zrobiliœcie chy-
ba nikomu przykroœci czy
krzywdy. Wszyscy Biskupi
Goœcie jednomyœlnie ocenili:
Gorzowski obchód Milenium
by³ z tych 23 obchodów chy-
ba jednym z najpiêkniej-
szych. A postawa Wasza ka-
za³a im orzec: Gorzowskiej
diecezji kap³ani i wierni prze-
konali nas, ¿e oni tu s¹ u sie-
bie, nie od 21 lat, ale od
1000 lat, jak to wiedz¹ o so-
bie polscy katolicy z Pozna-
nia  i Krakowa, a przez Ko-
œció³ œw. Zrastaj¹ siê ze
sob¹ bardzo mocno i w zie-
mie tê wrastaj¹.” 

Manifestacja narodowej
tożsamości

Wag¹ drugiej daty: 31
sierpnia 1982 r. jest Solidar-
noœæ Spo³eczna. To wtedy
piêæ tysiêcy gorzowian na
apel „Solidarnoœci” przyby³o
pod Katedrê, aby przy
staj¹cym tam Bia³ym Krzy¿u
modliæ siê o wolnoœæ dla Pol-
ski i Polaków i wyraziæ swój
protest wobec stanu wojen-
nego. Demonstracja przero-
dzi³a siê w trwaj¹ce kilka go-
dzin starcia i zamieszki.
Aresztowano wtedy i zatrzy-
mano ponad  200 osób, z
których 26 skazano przed
S¹dem Wojewódzkim w Go-
rzowie, w trybie doraŸnym, a
ponad 100 os¹dzi³o kole-
gium do spraw wykroczeñ.
Zmotoryzowane oddzia³y ko-
munistycznych s³u¿b bezpie-
czeñstwa zaatakowa³y ludzi i
ostrzela³y petardami z ga-
zem ³zawi¹cym Katedrê. Pe-
tardy rozbijaj¹c witra¿e
wpad³y do wnêtrza œwi¹tyni.

Raniona Katedra rozp³aka³a
siê ³zami tych, którzy schro-
nili siê tam przed re¿imowy-
mi oprawcami.  W tym cza-
sie, czasie spo³ecznego zry-
wu Solidarnoœci, Katedra
by³a miejscem ¿arliwej mod-
litwy za wolnoœæ Polski,
mszy œw. za Ojczyznê od-
prawianej najczêœciej przez
nie¿yj¹cego ju¿ ks. pra³ata
Witolda Andrzejewskiego,
wolnoœci spo³ecznej, s³owa,
teatru, kultury, ale nade
wszystko swobód religijnych,
wyznania wiary w Boga i
mi³oœci do Polski. Po prostu
czuliœmy siê i czujemy w Ka-
tedrze bezpieczni i wolni,
czujemy siê Polakami. Tu
œwiêcone by³y sztandary So-
lidarnoœci, st¹d p³ynê³a po-
moc duchowa, moralna i
materialna przeœladowanym,
wiêzionym, ich rodzinom i
najbli¿szym. Tu kszta³towa³a
siê w tamtych latach auten-
tyczna solidarnoœæ spo³ecz-
na, ale i tu swoje schronie-
nie mia³a tak¿e Solidarnoœæ
zwi¹zkowa. To w³aœnie w
Parafii Katedralnej, schroni³
siê u naszego Szefa-Kapela-
na Solidarnoœci, przed
aresztowaniem sztandar So-
lidarnoœci Gorzowskiej.
Sta³a siê Katedra miejscem
manifestacji naszej narodo-
wej to¿samoœci. Nasze cier-
pienia sta³y siê Jej cierpie-
niem, a Jej cierpienie dziœ
staje siê Naszym cierpie-
niem. Wszystko zaœ staje siê
wiêzi¹ wspólnoty wiary i
mi³oœci Ojczyzny, wspólnota
wiêzi miêdzyludzkiej z Bo-
giem.

JANUSZ DRECZKA

W Katedrze czuliśmy się 
i czujemy  bezpieczni i wolni
W Tobie siê kszta³tuje nasze ¿ycie: radoœci i troski, nasze ¿ycie osobiste i wspólnotowe. 

Msza św. i poświęcenie sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ „S” z Elektrociepłowni 13 grudnia 1981 r. 
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To wielka
tragedia trudna
do uwierzenia

P³onê³a gorzowska kated-
ra, a dok³adnie katedralna
wie¿a. 

Nie by³o mnie feralnej sobo-
ty w mieœcie. By³a dok³adnie
18.45, kiedy zadzwoni³ tele-
fon. Mocno zaprzyjaŸniony i
przemi³y znajomy rzuci³ tylko
- katedra siê pali. Nie zrozu-
mia³am. Przemi³y powtórzy³.
Znów nie zrozumia³am. A po-
tem rzuci³am siê do telewizo-
ra i Internetu w komputerze
mojej mamy. No i niestety.
Zobaczy³am to, co ogl¹dali
wszyscy. Dym nad wie¿¹ ka-
tedry. A potem ze zgroz¹ i
rosn¹cym przera¿eniem
ogl¹da³am heroiczn¹ walkê
stra¿aków z po¿arem. Serce
mi stanê³o, kiedy zobaczy³am
p³omienie. Ogl¹da³am relacjê
w telewizji z tego, co siê
dzia³o i zwyczajnie siê
pop³aka³am. Z tego, co wiem,
nie ja jedna. No jak to, jak to
mo¿liwe, ¿e katedra - my-
œla³am i chyba gada³am do
siebie g³oœno. Dla mnie oso-
biœcie to jest tragedia, trage-
dia, w któr¹ trudno uwierzyæ.

Nie jestem tu urodzona, nie
by³am chrzczona wod¹ z
Warty, nie chodzi³am do
szkó³, ale ca³e swoje zawo-
dowe ¿ycie spêdzam tu. Jes-
tem mocno emocjonalnie
zwi¹zana z miastem, zw³asz-
cza z jego zabytkami i kul-
tur¹. Jako przewodniczka i pi-
lotka turystyczna wiele razy
prowadzi³am wycieczki po
mieœcie. Szczególne miejsce
w tych turach zawsze mia³a,
ma i bêdzie mia³a katedra.
Matka wszystkich koœcio³ów
diecezji. To symbol miasta,
najwa¿niejszy znak kulturo-
wy. Piêkna gotycka ceglana
budowla, gdzie co i rusz, to
ciekawostka, to tajemnica,
które znaj¹ w³aœnie regionali-
œci i przewodnicy. Urzeka
mnie jej dostojeñstwo, jej au-
ra ponadczasowoœci. Spokój
i w³aœnie dostojeñstwo, jakie
tam panuje, nie raz, nie dwa,
koi³y moje nerwy, pozwala³y
roz³adowaæ stresy. A teraz
przez ca³¹ noc patrzy³am na
po¿ar. Co prawda wie¿y, ale
jednak. Trzyma³am kciuki za
stra¿aków. S³ucha³am wy-
st¹pieñ moich znajomych,
którzy ³ami¹cym siê g³osami
mówili o tragedii. Bo to jest
tragedia, ¿e powtórzê. Prze-
cie¿ to najwa¿niejsza katolic-
ka œwi¹tynia w ca³ej diecezji
jest. Ale to te¿ zabytek, naj-
starszy w mieœcie, najcen-
niejszy, najbli¿szy wszystkim,
którzy tu mieszkaj¹. Symbol
miasta. Symbol, z którym ja
siê bardzo mocno identyfi-
kujê, choæ nie jestem wy-
znawczyni¹ katolickiej wiary.

RENATA OCHWAT

FELIETON 
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- Od po¿aru katedry minê³o ju¿
kilka dni. Czy pierwsze emocje
zwi¹zane z tym dramatem ju¿ pa-
na opuœci³y?

- Emocje by³y zwi¹zane z samym
faktem, ¿e dosz³o do czegoœ, czego
nikt zapewne w Gorzowie siê nie
spodziewa³. Nie wiem, czy jest ktoœ,
kto kiedykolwiek pomyœla³by w ogóle
o tym, ¿e symbol miasta, coœ co jest
nietykalne, mog³o zostaæ naruszone
przez ¿ywio³. Okazuje siê, ¿e ¿ycie
zaskakuje nas na ka¿dym kroku i
kiedy widzia³em p³on¹c¹ wie¿ê tar-
ga³y mn¹ ogromne emocje bezsilno-
œci. Czas jednak biegnie nieub³aga-
nie, trzeba skupiæ siê nad dalszymi
dzia³aniami maj¹cymi przywróciæ
stan œwietnoœci katedry. Powiem, ¿e
zainteresowanie tym tematem jest
przeogromne. Codziennie spotykam
siê z dziesi¹tkami pytañ, kiedy roz-
poczn¹ siê pracê remontowe?
- To kiedy siê rozpoczn¹?
- I tu mamy powa¿ne problemy, ale

drogê dzia³ania ju¿ wytyczyliœmy.

Bêdzie ona d³uga, a zwi¹zane jest
to równie¿ z procedurami, które
trzeba bêdzie wype³niæ. W tej chwili
najwa¿niejsze jest zabezpieczenie
latarni, która jest przechylona, jak i
spalonej czêœci wie¿y, w tym stro-
pów. Dalej trzeba zbudowaæ odpo-
wiednie pomosty robocze, ¿eby

mo¿na by³o rozpocz¹æ prace eks-
perckie. To od ekspertów wszystko
siê tak naprawdê zaczyna. Ich pra-
ca potrwa oko³o dwóch miesiêcy,
ale jeszcze wczeœniej nale¿y za-
bezpieczyæ katedrê pod k¹tem in-
stalacji elektrycznej i odgromowej.
Jak mówi¹ stra¿acy, obiekt w tej

chwili nie jest chroniony przez
wy³adowaniami atmosferycznymi.
Powiedzmy sobie otwarcie, ¿e wy-
starczy jakiœ piorun i obiekt mo¿e
ponownie stan¹æ w ogniu. Instalacji
elektrycznej te¿ w tej chwili nie
mo¿na u¿ytkowaæ. Do tego po-
trzebne s¹ œrodki finansowe. Ju¿
wymienione tu podstawowe prace
bêd¹ kosztowa³y bardzo du¿o. Dla
przyk³adu podam, ¿e tylko dwu-
dniowa praca wysokich dŸwigów
kosztowa³a 26 tysiêcy z³otych. W
dalszym etapie rozpocznie siê pro-
ces projektowy prac budowlanych i
to te¿ potrwa kilka miesiêcy. Przy-
puszczam, ¿e najwczeœniej dopiero
wiosn¹ przysz³ego roku zacznie siê
g³ówny remont. To oznacza, ¿e
œwi¹tynia nie bêdzie mog³a byæ
u¿ytkowana w tym czasie. Katedra
otworzy drzwi przed wiernymi do-
piero po zakoñczeniu wszystkich
remontów. Zagro¿enia s¹ zbyt
du¿e, ¿eby podejmowaæ jakiekol-
wiek ryzyko.

- Jak pan odbiera p³yn¹ce z
ró¿nych stron kraju deklaracje
pomocy, w tym ze strony indywi-
dualnych osób, stowarzyszeñ czy
parafii?

- To jest poruszaj¹ce i wzru-
szaj¹ce, a sygna³y pomocy otrzy-
mujemy naprawdê z ró¿nych
miejsc. Widaæ, ¿e sobotnio-nie-
dzielne wydarzenia zrobi³y du¿e
wra¿enie w kraju, relacje telewizyj-
ne by³y pieczo³owicie obserwowa-
ne. To pokazuje równie¿, jak kated-
ra mocno jest kojarzona z Gorzo-
wem, ale i te¿ jak wa¿ny jest to
obiekt z historycznego punktu wi-
dzenia dla kraju. Zewsz¹d s³yszê
opinie, i¿ bez katedry Gorzów by³by
mocno ubogi. Ka¿dy datek oczywi-
œcie siê przyda, ka¿da pomoc
tak¿e. W tej chwili nie wiemy, jakie-
go rzêdu bêd¹ potrzebne
pieni¹dze, ale na pewno musimy
spodziewaæ siê ogromnych wydat-
ków.

RB 

Bez katedry Gorzów byłby mocno ubogi
Trzy pytania do W³adys³awa Dajczaka, wojewody lubuskiego
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- Od feralnego 1 lipca, kiedy to
wie¿a katedralna stanê³a w
p³omieniach, minê³o ju¿ trochê
czasu. Czy emocje zwi¹zane z
tym dramatycznym wydarzeniem
opad³y?

- To by³ dla mnie bardzo trudny
dzieñ, w którym prze¿y³em ogromny
szok. Ca³y czas ¿yjê tym wydarze-
niem, czas tutaj nie bêdzie szybko
goi³ ran. To jest trauma, której nie da
siê opowiedzieæ s³owami. Nie wiem,
czy nawet zakoñczenie za jakiœ
czas remontu wyma¿e z pamiêci
ten przykry moment. Katedra jest
moim domem i myœlê, ¿e po przej-
œciu tych dramatycznych chwil za-
wsze bêdê powraca³ do tego pami-
êci¹. Do koñca ¿ycia.
- Wielu mieszkañców ma oba-
wy, czy pojawiaj¹ce siê od czasu

do czasu silne opady deszczu
nie doprowadz¹ do nowych
zniszczeñ przez te dziury w da-

chu, powybijane okna. Kiedy ka-
tedra zostanie w pe³ni zabezpie-
czona?

- Oczywiœcie, ¿e kwestia szybkie-
go zabezpieczenia obiektu jest pil-
na, poniewa¿ gro¿¹ nam kolejne
szkody, ale tak¿e wa¿na jest tutaj
kwestia bezpieczeñstwa wokó³ ka-
tedry. Moim ¿yczeniem jest, ¿eby
do prac zabezpieczaj¹cych przy-
st¹piæ jak najszybciej, lecz jest to
zale¿ne od wielu czynników. Prze-
de wszystkim trzeba podejœæ do te-
go profesjonalnie i zaj¹æ siê tym
mog¹ ci, którzy znaj¹ siê na tego
rodzaju budownictwie. Wa¿ne jest
ponadto samo przygotowanie ca³ej
operacji. Tu nie wolno podejœæ do
prac zbyt pochopnie. Przy czym
podtrzymujê to co powiedzia³em
nazajutrz po po¿arze, ¿e trzeba jak
najszybciej podj¹æ trud i starania
nie tylko zabezpieczaj¹ce obiekt,
ale i remont, bo tylko to da mo¿li-

woœæ ponownego korzystania ze
œwi¹tyni.
- Jakie s¹ ksiêdza wra¿enia po
otwarciu kapsu³y czasu, bo wi-
daæ by³o, ¿e ksi¹dz bardzo
prze¿ywa³ moment samego
otwarcia tulei?

- To prawda. By³em ciekawy, jak
chyba wszyscy, co w tej kapsule
znajdziemy? Czy mo¿na mówiæ o
rozczarowaniu, ¿e nie znalaz³y siê
tam dokumenty z pocz¹tku XIX
wieku? Nie, bo - jak wyjaœnili histo-
rycy - dawniej najczêœciej przepisy-
wano dokumenty i do nowo tworzo-
nej kapsu³y wk³adano repliki. Taki
by³ kiedyœ proces i jest to dla nas
podpowiedŸ, co powinniœmy teraz
uczyniæ, kiedy bêdziemy w trakcie
remontu tworzyæ now¹ kapsu³ê.

RB

Tu nie wolno podejść do prac zbyt pochopnie
Trzy pytania do ksiêdza Zbigniewa Kobusa, proboszcza parafii katedralnej
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Wpłaty na odbudowę wieży katedralnej
Wszyscy, którzy chcą pomóc w odbudowie zniszczonej na skutek pożaru katedry gorzowskiej, mogą dokonywać wpłaty 

na następujące rachunki bankowe:

81 1020 1954 0000 7602 0101 3754 (rachunek diecezji zielonogórsko-gorzowskiej)

lub 

25 1020 1954 0000 7102 0069 8399 (rachunek gorzowskiej parafii katedralnej).

W tytule przelewu należy umieścić dopisek „Katedra”. 

Sponsorem publikacji o gorzowskiej katedrze jest 



�16 Sierpień 2017 r.promocja

Na liœcie jest przede
wszystkim bardzo niebez-
pieczny barszcz Sosnow-
skiego, który licznie wy-
stêpuje w Gorzowie i s¹sied-
nich gminach.

- Klaster ma za zadanie in-
tensywnie zwalczaæ niebez-
pieczne roœliny, które stano-
wi¹ powa¿ne i realne za-
gro¿enie zdrowia ludzkiego -
mówi Henryk Maciej Wo-
Ÿniak, koordynator projektu
oraz przewodnicz¹cy Lubu-
skiej Organizacji Pracodaw-
ców, która jest inicjatorem
dzia³añ z tym zwi¹zanych.
Decyzja o powo³aniu tego
nietypowego klastra zapad³a
20 lipca 2016 r. na spotkaniu
w Janczewie w gminie San-
tok.

Klaster bêdzie organizacj¹
transgraniczn¹, bowiem za-
anga¿owane s¹ w ten pro-
jekt dwa euroregiony, czyli
Euroregion Pro Europa Viad-
rina oraz Euroregion „Spre-
wa-Nysa-Bóbr”. W praktyce
oznacza to, ¿e do zwalcza-
nia inwazyjnych gatunków
przyrodniczych w³¹czyæ siê
mog¹ ró¿ne podmioty po
obu stronach granicy za-
chodniej. Powstanie tej ini-
cjatywy wpisuje siê w Pro-
gram Wspó³pracy Interreg

V.A. Brandenburgia-Polska
2014-2020 w ramach celu
„Europejska Wspó³praca Te-
rytorialna” Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR).

Ciekaw¹ i wa¿n¹ ideê swo-
im patronatem obj¹³ wojewo-
da lubuski, W³adys³aw Daj-
czak.

Powo³anie Klastra Zwal-
czania Gatunków Roœlin jest
konkretnym rozwiniêciem
konferencji zorganizowanej
przez LOP, która siê odby³a
29 czerwca w Gorzowie i
która zainaugurowa³a projekt
o nazwie EuRegioNet. W
konferencji tej wziê³o udzia³
110 przedstawicieli biznesu i
organizacji gospodarczych z
pogranicza polsko-niemiec-
kiego. Projekt wówczas
otwarty zak³ada stworzenie
inteligentnych specjalizacji
gospodarczych, wœród któ-
rych sytuuje siê pierwszy
klaster powo³any w Jancze-
wie. 

Jest to konkretna odpo-
wiedŸ na Rozporz¹dzenie
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1143/2014,
który nak³ada aktywn¹ walkê
z zawleczonymi gatunkami
przyrodniczymi z silnym ak-
centem na barszcz Sosnow-

skiego. Zawleczone gatunki
przyrodnicze mog¹ bowiem
stanowiæ i stanowi¹ realne
zagro¿enie dla œrodowiska
przyrodniczego, w tym tak¿e
dla zdrowia i ¿ycia cz³owie-
ka.

Pierwszym i g³ównym wro-
giem, jaki bêdzie zwalczany
przez nowy klaster jest
barszcz Sosnowskiego. Wy-
bitnie niebezpieczna roœlina,
która pochodzi z Kaukazu.
Jako pierwszy opisa³ go
1944 rosyjski botanik, ba-
dacz flory Kaukazu, Dmitrij

Iwanowicz Sosnowski i st¹d
nazwa tej roœliny. Do Polski
barszcz Sosnowskiego spro-
wadzony zosta³ w koñcu lat
50. XX wieku i pocz¹tkowo
by³ przedmiotem badañ nad
w³aœciwoœciami leczniczymi.
W latach 60. XX wieku
barszcz rozpoczêto upra-
wiaæ w Polsce w celach u¿yt-
kowych, g³ównie w Pañstwo-
wych Gospodarstwach Rol-
nych. Gatunek okaza³ siê
przybyszem bardzo k³opotli-
wym, bowiem w szybkim
tempie zacz¹³ siê rozprzest-
rzeniaæ spontanicznie. W
po³owie lat 90. XX wieku re-
jestrowany by³ w Polsce w
wielu rejonach dawnych
upraw i w odleg³oœci kilku ki-
lometrów od nich. Liczeb-
noœæ i rozprzestrzenienie te-
go gatunku od tego czasu
stale wzrasta. Spotykany
jest obecnie ju¿ na terenie
ca³ej Polski, w tym w regio-
nie lubuskim. Nieprzypadko-
wo te¿ powo³anie klastra od-
by³o siê na terenie gminy
Santok, gdy¿ w tym rejonie
wystêpuje nader licznie. 

Barszcz Sosnowskiego jest
niezwykle groŸny dla ludzi.
Zawarte w wodnistym soku
oraz w wydzielinie w³osków
gruczo³owych furanokumary-

ny w kontakcie ze skór¹ i w
obecnoœci œwiat³a s³onecz-
nego, w szczególnoœci ultra-
fioletowego, powoduj¹ opa-
rzenia II i III stopnia. Objawy
pojawiaj¹ siê przy naœwietle-
niu promieniowaniem ultra-
fioletowym ju¿ po kilkunastu
minutach od kontaktu, przy
czym najwiêksza wra¿liwoœæ
i natê¿enie pojawiania siê
objawów nastêpuje w ci¹gu
od 30 minut do dwóch go-
dzin od kontaktu z roœlin¹.
Na si³ê reakcji ma wp³yw
osobista wra¿liwoœæ po-
szczególnych osób, a poza
tym zwiêksza siê ona w wy-
sokich temperaturach i przy
du¿ej wilgotnoœci powietrza,
w tym tak¿e w przypadku sil-
nego spocenia. W ci¹gu 24
godzin nasilaj¹ siê objawy -
pojawiaj¹ siê zaczerwienie-
nia skóry  z surowiczym
p³ynem). Stan zapalny utrzy-
muje siê przez oko³o trzy dni.
Po tygodniu miejsca pod-
ra¿nione ciemniej¹ i stan taki
mo¿e utrzymywaæ siê przez
kilka miesiêcy. Miejsca pod-
ra¿nione na skórze zacho-
wuj¹ wra¿liwoœæ na œwiat³o
ultrafioletowe nawet przez
kilka lat. Latem ub.r. g³oœno
by³o o mieszkance Gorzowa,
która w konsekwencji popa-

rzeñ ponios³a œmieræ Roœlina
mo¿e powodowaæ oparzenia
równie¿ u zwierz¹t hodowla-
nych. Tak¿e spo¿ycie przez
zwierzêta zielonych roœlin
mo¿e spowodowaæ stan za-
palny uk³adu pokarmowego,
krwotoki wewnêtrzne i bie-
gunkê. 

Do tej pory nie uda³o siê
zastosowaæ skutecznej me-
tody walki z t¹ podstêpn¹
roœlin¹, która masowo wy-
stêpuje na terenach obu eu-
roregionów zaanga¿owa-
nych w powstanie klastra.

Lista inwazyjnych, zawle-
czonych na nasze tereny
gatunków nie zamyka siê
jednak tylko na barsz-
czach Sosnowskiego i
Mantegazziego. Minister-
stwo Œrodowiska w spe-
cjalnych rozporz¹dzeniach
wymienia wszystkie gatun-
ki przyrodnicze flory, jak i
fauny, które stanowi¹ za-
gro¿enie dla w³aœnie œro-
dowiska naturalnego. I z
takimi ju¿ zastanymi, jak i
nowymi zamierza skutecz-
nie walczyæ tworzony
w³aœnie klaster. 

Kierownikiem projektu po
stronie niemieckiej jest Gun-
nar Pajer, a po stronie pol-
skiej Józef T. Finster.

Polacy i Niemcy przeciwko
obcym gatunkom roślin
Polsko-niemiecki klaster ma zwalczaæ inwazyjne gatunki roœlin na pograniczu. 

Ta niewinna z pozoru rośli-
na parzy, kaleczy i nawet
zabija.
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- Mija kolejny rok akade-
micki Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Jaki to by³
rok?

- Dobry.
- Co to znaczy - dobry?
- W ubieg³ym roku otrzyma-

liœmy grant z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki
Spo³ecznej i dziêki niemu
mogliœmy wiele rzeczy zrea-
lizowaæ. Po prostu nie mar-
twiliœmy siê, czy wystarczy
nam na zap³acenie wynagro-
dzeñ wyk³adowcom. Tak siê
bowiem sk³ada, ¿e nieliczni
nasi wyk³adowcy to wolonta-
riusze. A jeœli chcemy mieæ
wysoki poziom wyk³adów,
musimy zatrudniaæ najlep-
szych. A co za tym, potrze-
bujemy na honoraria. Co
wiêcej, dziêki tym
pieni¹dzom mogliœmy odno-
wiæ niektóre pomieszczenia
na górze. Fakt, czeka nas
jeszcze remont pomieszczeñ
na dole, czyli nasza Galeria
i te pomieszczenia obok.
Kolejn¹ rzecz¹, która nam
siê uda³a z tych pieniêdzy,
to dop³aty do wyjazdów do
opery, filharmonii czy in-
nych podobnych miejsc. Te
wyjazdy, bardzo popularne
wœród naszych studentów,
mog¹ jednak dla nich sta-
nowiæ obci¹¿enie, a tak
mogliœmy im u³atwiæ obco-
wanie z kultur¹. S¹dzê, ¿e
dziêki tym grantom, bo w
tym roku dostaliœmy tak¿e
dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, uda³o siê
du¿o. Dlatego mogê powie-
dzieæ, ¿e i poprzedni rok,
jaki ten nale¿¹ do dobrych.
Mamy niewielk¹ nadwy¿kê,
która powoduje, ¿e nie mu-
simy siê martwiæ o tak pro-
zaiczne rzeczy, jak czynsz,
czy inne op³aty. Bo my mie-
siêcznie p³acimy regularny
czynsz, co prawda nie tak
wysoki, jak inni komercyjni
u¿ytkownicy, ale 2 tys. z³ co
miesi¹c jednak musimy
mieæ. A czesne, jakie p³ac¹

studenci, jednak na to nie
wystarcza.
- No w³aœnie, studenci. W
jakim wieku s¹ studenci
UTW?

- To s¹ renciœci i emeryci,
bo takie jest za³o¿enie UTW.
Renta bywa przyznawana w
ró¿nym wieku, ale emeryci to
ju¿ ludzie w okreœlonym wie-
ku. Jednak precyzuj¹c, ma-
my w UTW ludzi gdzieœ tak
od 50. roku ¿ycia do nawet
ponad 90. 
- Ilu jest studentów w
UTW?

- W samym Gorzowie jest
nas ponad 600 osób. Ale
mamy dwie filie. Ta w Strzel-
cach Krajeñskich ma oko³o
80 osób, a w Kostrzynie nad
Odr¹ oko³o 120 osób, co w
sumie daje oko³o 800 osób.
Muszê nadmieniæ, ¿e by³y
jeszcze dwie inne filie, ale
uzyska³y osobowoœæ
prawn¹, czyli filia w Skwie-
rzynie i filia w Sulêcinie. My
d¹¿yliœmy do tego, ¿eby tak
siê sta³o, bo zawsze wtedy
³atwiej wystêpowaæ o dotacjê
na dzia³alnoœæ. W³adze sa-
morz¹dowe inaczej patrz¹
na wnioski o granty, kiedy
dotycz¹ one ich terenów. Ale
trzeba zaznaczyæ, ¿e

wspó³praca z nimi nadal jest.
Podobnie jak z tymi UTW,
które powsta³y w takich
miejscowoœciach jak: Witni-
ca, Bogdaniec. No i w³aœnie
na zakoñczenie roku akade-
mickiego te wszystkie uczel-
nie siê zje¿d¿aj¹. 
- Jaka jest misja UTW?
- Misja UTW jest taka:

„Sposób spêdzania jesieni
¿ycia, jego jakoœæ zale¿y
wy³¹cznie od nas samych,
od naszej aktywnoœci, pozy-
tywnego nastawienia, woli
bycia potrzebnym. Nie wy-
bierajmy zatem staroœci, wy-
bierajmy festiwal radoœci,
wiosnê jesieni¹, spe³niajmy
marzenia, bo one nigdy nie
id¹ na emeryturê”. Inaczej
mówi¹c, jest to kszta³cenie
ustawiczne. Przejœcie na
emeryturê czy rentê nie jest
automatycznie od³o¿eniem
wszystkiego, ca³ej aktywno-
œci na pó³kê. Taka osoba
przyjmuje na siebie inne
obowi¹zki. Odpada chodze-
nie systematyczne do pracy,
ale za to dochodz¹ inne. To
jest czas, który mo¿na wyko-
rzystaæ dla siebie. I u nas tak
jest, ¿e okreœlone zajêcia,
wyk³ady, aktywnoœæ jest o
okreœlonych godzinach w

wyznaczone dni. Aktywnoœæ
jest motorem wszelkiego
dzia³ania. Mamy bowiem zaj-
êcia pozwalaj¹ce utrzymy-
waæ kondycjê fizyczn¹, a w
drugiej s¹ te, które dzia³aj¹
dobrze na nasz mózg. Mamy
cykl wyk³adów z psychologii i
medycyny, i one ciesz¹ siê
du¿¹ popularnoœci¹. Inna
sprawa, ¿e mamy znakomi-
tych wyk³adowców, bo z Za-
miejscowego Wydzia³u Kul-
tury Fizycznej, ale i z Akade-
mii Medycznej w Poznaniu,
bywaj¹ fachowcy z Zielonej
Góry czy Szczecina, ale i
mieliœmy goœcia z Warszawy
ze Szpitala Klinicznego im.
Banacha. Poza tym du¿o
mówimy o ¿ywieniu, o die-
tach. Jeœli chodzi o drug¹
grupê wyk³adów to lektoraty
jêzyków: angielskiego, nie-
mieckiego, francuskiego.
Mamy nawet grupê esperan-
to, co jest pewnego rodzaju
ciekawostk¹. Grupa przyja-
ció³ przychodzi i sobie ten
jêzyk æwiczy. Ale mamy zaj-
êcia z historii muzyki, historii
sztuki, jest bryd¿ sportowy.
Prowadzimy rozmowy o
ksi¹¿kach, ma³o tego, ta gru-
pa wyje¿d¿a do miejsc
zwi¹zanych w wybitnymi po-

staciami ¿ycia literackiego w
Polsce. Ma³o tego, mamy
sekcjê plastyczn¹, w której
jest ponad 35 osób. No bo
dopiero teraz w wieku se-
niorskim maj¹ czas na reali-
zowanie swoich pasji z dzie-
ciñstwa. 
- Mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e UTW wyci¹ga z domu i
socjalizuje seniorów. 

- Uwa¿am, ¿e tak jest. Do-
dam tylko, ¿e dbamy te¿ o
kondycjê fizyczn¹. Bo mamy
zajêcia z gimnastyki na
œwie¿ym powietrzu. I ta gru-
pa pod okiem instruktora
æwiczy - jak pada, to na sce-
nie amfiteatru. Jak jest mróz
poni¿ej - 20 stopni, to -
wchodzi do wewn¹trz jakie-
goœ pomieszczenia. A na re-
habilitacjê chodzi ponad 300
osób. 
- Jakie znaczenie maj¹ te
zajêcia dla gorzowskich
seniorów?

- Bardzo pozytywne. Mo¿e
mamy zbyt ma³¹ bazê, bo co
to jest 600 osób w skali
miasta, gdzie seniorów jest
30 tys., ale jednak jest.
Zreszt¹ ju¿ mamy takie sy-
tuacje, ¿e na niektóre zajêcia
brakuje ju¿ miejsca. Okazuje
siê, ¿e to, co zafunkcjono-
wa³o w Tuluzie ponad 40 lat
temu, a w Polsce dok³adnie
41 lat, zwyczajnie siê spraw-
dza. Ludzie zrozumieli, w tym
i w Gorzowie, ¿e emerytura to
nie jest kres ich mo¿liwoœci in-
telektualnych czy innych. Oni
sami to widz¹ sami doceniaj¹.
Nasi studenci sami przyznaj¹,
¿e czuj¹ siê lepiej, bo rówie-
œnicy, przyjaciele zauwa¿aj¹,
¿e komuœ poprawi³a siê syl-
wetka. Ma³o tego. Wzrasta ich
autorytet w rodzinie. 
- Ale jak?
- W takich sytuacjach, ¿e

toczy siê jakaœ rozmowa w
rodzinie, a tu babcia albo
dziadek wie lepiej czy
dok³adniej coœ na dany te-
mat. Potem wnuk sprawdza
w Internecie i okazuje siê, ¿e
babcia mia³a racje. A babcia

tê wiedzê naby³a w³aœnie w
UTW. 
- Ale chyba generalnie
sta³o siê tak, ¿e ludzie na
emeryturach przestaj¹ siê
wstydziæ swego wieku, a
po drugie miasto stwarza
im przyjazne warunki, cho-
æby przez wprowadzan¹
Kartê Seniora?

- Ale dok³adnie tak jest.
Niedawno zreszt¹ o tych
kwestiach rozmawia³em z
prezydent miasta. No i chyba
pojawia siê nadzieja na po-
wiêkszenie bazy naszego
uniwersytetu, bo zwyczajnie
jest taka koniecznoœæ. Mam
na myœli nasz¹ siedzibê przy
ul. Jagie³³y 15. Coraz wiêcej
ludzi w tym wieku senioral-
nym chce siê do nas
przy³¹czyæ. Przecie¿ UTW to
ewidentne korzyœci. Po
pierwsze dbanie o kondycjê
sprawia, ¿e ludzie jedna rza-
dziej id¹ do lekarzy. To siê
przek³ada z kolei na to, ¿e
potrzebuj¹ mniej leków, co
tylko dodatkowo polepsza
ich kondycjê zdrowotn¹. Po
drugie nasi studenci s¹ zain-
teresowani ró¿nymi temata-
mi, rozwijaj¹ swoj¹ wiedzê.
Po trzecie tworz¹ siê nowe
sieci znajomoœci. 
- Jednym s³owem, prze-
chodzê na emeryturê i na-
tychmiast zapisujê siê do
UTW….

- Ale¿ oczywiœcie. Bo to jest
najlepsza alternatywa na ¿ycie
i to takie fajne ¿ycie. Jak mó-
wi³em, w gronie nowych znajo-
mych, nierzadko przyjació³, na
spotkaniach z ciekawymi lud-
Ÿmi, na wyjazdach w ciekawe
miejsca. Tu u nas ci¹gle siê
uczymy i to w ró¿ny sposób,
bo i na wyk³adach, ale i nie tyl-
ko. Musimy dbaæ o mózg, bo
on jest motorem wszystkiego.
I coraz wiêcej gorzowian za-
czyna to dostrzegaæ. Dlatego
trafiaj¹ do nas. I co wiêcej, tra-
fiaj¹, bo kole¿anka namówi³a,
bo ktoœ zobaczy³ grupê
æwicz¹c¹ w plenerze. Dobrze
jest byæ w UTW.

Babcia ma coraz więcej racji, 
bo ma wiedzę z wykładów
Z Czes³awem Gand¹, rektorem Uniwersytetu III Wieku w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

Czesław Ganda: Emerytura to nie jest kres możliwości intelektualnych czy innych. 

Fo
t. 

Re
na

ta
 O

ch
wa

t



�18 Sierpień 2017 r.prosto z miasta

By³o to dziesiêæ lat temu.
Opowieœæ o tym wydarzeniu
pokaza³a nie mniej s³ynna
brytyjska telewizja BBC.

- Ca³a ta wizyta by³a trzy-
mana w tajemnicy. Do koñca
nie widzieliœmy, kto przyje-
dzie - opowiada gorzovianis-
ta Robert Piotrowski, który
by³ jednym z przewodników
s³ynnego Amerykanina po
Gorzowie. By³a pochmurna
jesieñ 2007 roku, a Jerry
Springer odkrywa³, ¿e po je-
go przodkach nie pozosta³y
praktycznie ¿adne material-
ne œlady.

Jerry Springer to potomek
¿ydowskiej rodziny Springe-
rów, która w Landsbergu
prowadzi³a sklep skórzano-
tekstylny. Mieœci³ siê on przy
najbardziej paradnej ulicy
miasta Richtstrasse, dzisiej-
szej Sikorskiego, mniej
wiêcej w tym miejscu, gdzie
dziœ jest Spodek - niegdyœ
bar, dziœ bank. 

Do Landsbergu Springero-
wie przenieœli siê w koñców-
ce XIX wieku ze Szczecinka.

Zdecydowali siê na to, bo
Landsberg prze¿ywa³ lata
prosperity zwi¹zane z dobr¹
pass¹ ró¿nych zak³adów i
firm przemys³owych. Poza
tym w Szczecinku zetknêli
siê z niechêci¹ wobec sie-
bie.

No i okaza³o siê, ¿e ta de-
cyzja by³a strza³em w dzie-
si¹tkê. Interes rodziny szed³
tak dobrze, ¿e ju¿ ojciec Jer-
ry’ego zalicza³ siê do elity
kupieckiej miasta. - Ojciec
Jerry’ego handlowa³ obu-
wiem wy¿szej klasy, Sala-
mander, Mercedes. W mojej
kolekcji mia³em nawet
gad¿ety reklamowe, lusterko
i ³y¿kê do butów ze sklepu
Springera. Nie by³ to wiêc
byle sklepik. Warto te¿ zwró-
ciæ uwagê, ¿e tu¿ obok znaj-
dowa³ siê du¿y dom towaro-
wy Bornmanna. A w
s¹siedztwie ró¿ne salony
obuwnicze, Springera czy
Conrada Tacka. I jakoœ to
wszystko ze sob¹ wspó³eg-
zystowa³o, rozwija³o siê -
mówi Robert Piotrowski.

Dobra passa jednak nie
trwa³a d³ugo. W Niemczech
naziœci dochodz¹ do w³adzy.
¯ydzi zaczynaj¹ czuæ, ¿e coœ
siê œwiêci. Ci bardziej prze-
zorni zaczynaj¹ wyje¿d¿aæ.
Tak te¿ robi rodzina Springe-
rów. Na pocz¹tku lat 30. Ru-
szaj¹ do Berlina, aby po kró-
ciuteñkim pobycie ruszyæ
jeszcze dalej, na bezpieczne
Wyspy Brytyjskie. I tu 13 lu-
tego 1944 w Hampstead na
œwiat przychodzi Gerald Nor-
man Springer, którego po la-

tach amerykañska publicz-
noœæ pozna jako Jerry - je-
den z najbardziej kolorowych
showmanów telewizji. 

Piêæ laty po urodzinach
dziecka, jego rodzice Ri-
chard i Margot zdecydowali
siê na dalsz¹ emigracjê, za
jeszcze wiêksz¹ wodê. Ro-
dzina osiad³a w Nowym Jor-
ku. A jako, ¿e rodzice Jer-
ry’ego interesowali siê poli-
tyk¹, czêsto o niej w domu
dyskutowali, to i nic dziwne-
go, ¿e przysz³a gwiazda tele-

wizji te¿ siê ni¹ zaintereso-
wa³a. 

Mniej szczêœcia mia³a po-
zosta³a czêœæ rodziny. Resz-
ta rodziny Springerów nie
prze¿y³a zag³ady: babcia Ma-
ria trafi³a do getta w £odzi, a
z stamt¹d do obozu œmierci
w Che³mnie. Babcia Selma,
ta ze strony ojca, zmar³a w
Theresienstadt. 

Jerry Springer podczas wi-
zyty w mieœcie, która by³a fil-
mowana przez ekipê z BBC
do serii „Myœlisz, ¿e kim jes-
teœ” chodzi³ po ulicach,
ogl¹da³ obce mu pejza¿e,
nawet wspi¹³ siê na wie¿ê
katedry, przejecha³ siê tram-
wajem, odwiedzi³ Archiwum
Pañstwowe, a nawet zjad³
obiad w jeden z gorzowskich
restauracji. Zreszt¹ do mias-
ta przyjecha³ szynobusem z
Kostrzyna. - Ca³y czas by³
sam. Niby my mu towarzy-
szyliœmy, ale to jednak nie to.
Inna rzecz, ¿e praktycznie
nic tu po Springerach nie
zosta³o - wspomina Robert
Piotrowski. 

Bo trudno uznaæ za mate-
rialny œlad informacjê o tym,
¿e na kirkucie pochowany
jest dziadek Jerry’ego. Prze-
cie¿ gorzowskiego kirkutu
te¿ praktycznie nie ma. War-
to te¿ wspomnieæ, ¿e brat oj-
ca Jerry’ego, Georg sko-
ñczy³ w Landsbergu gimnaz-
jum, jeszcze w 1937 r.
figuruje w spisie alumnów, z
adresem w Pary¿u. Jak mó-
wi Robert Piotrowski Jerry
Springer jest w³aœciwie
ostatnim pomostem
³¹cz¹cym jego rodzinê z
tamtym œwiatem, który od-
szed³ do historii. 

Jerry Springer by³ tak¿e w
Szczecinku oraz £odzi. Prze-
szed³ ca³y polski szlak swojej
rodziny. I choæ Landsberg -
Gorzów to maleñkie ogniwo
w tym ³añcuchu, ale jednak
jest. A na odcinek opowia-
daj¹cy o wizycie Jerrey’ego
Springera w naszym mieœcie
mo¿na trafiæ na kana³ach na-
daj¹cych programy histo-
ryczne.

RENATA OCHWAT

J. Springer na wieży katedralnej. Kadr z dokumentu
„Myślisz, że kim jesteś”.
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Związki amerykańskiego
showmana z naszym miastem
Jerry Springer, jeden z najbardziej znanych amerykañskich dziennikarzy, szuka³ swoich korzeni w Gorzowie. 
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Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
ROZWÓJ w Gorzowie Wlkp. przyst¹pi³o do realizacji
projektu „Model œrodowiskowych us³ug opiekuñczych i
obywatelskich dla osób niepe³nosprawnych i niesamo-
dzielnych”. Projekt wspó³finansowany jest przez Euro-
pejski Fundusz Spo³eczny. 
Celem realizacji zadañ jest wsparcie spo³eczne osób

niepe³nosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin
poprzez oferowanie wysokiej jakoœci us³ug opieku-
ñczych i asystenckich udzielanych w formach: Dzienne-
go Domu Pobytu - us³ugi asystenckie i w œrodowisko
zamieszkania - us³ugi opiekuñcze. 
Je¿eli jesteœ: 
- osob¹ z orzeczonym stopieniem niepe³nosprawno-

œci; 
- masz problemy z wykonywaniem podstawowych

czynnoœci ¿yciowych ze wzglêdu na wiek lub stan zdro-
wia; 

- jesteœ samotny a pragniesz kontaktu z innymi lud-
Ÿmi; 

- masz zainteresowania, które chcesz rozwijaæ; 
- pragniesz aktywnie spêdzaæ czas, poprawiæ swoj¹

kondycjê fizyczn¹ i samopoczucie. 
Ten projekt jest kierowany w³aœnie do Ciebie!!!
Nowatorsk¹ form¹ pomocy jest oferta przerwy re-

generacyjnej skierowana do osób, które zrezygnowa³y
z pracy na rzecz sprawowania opieki nad osobami za-
le¿nymi. 

Ta forma pomocy œwiadczona jest w zale¿noœci od po-
trzeb rodziny do wyboru jako: 

- okresowe przejêcie opieki nad osob¹ zale¿n¹ (waka-
cje dla opiekuna);

- bony regeneracyjne finansuj¹ce poprawê kondycji
lub relaks dla opiekuna. 
Zapraszamy do uczestnictwa w zajêciach ofero-
wanych przez Dom Dziennego Pobytu, który zapew-
ni Ci: 

- pomoc w podstawowych czynnoœciach ¿yciowych; 
- wy¿ywienie;
- mo¿liwoœæ podniesienia sprawnoœci, udzia³ w terapii

zajêciowej oraz treningach umiejêtnoœci; 
- wsparcie psychoterapeuty, pomoc pracownika so-

cjalnego;
- organizacjê czasu wolnego (udzia³ w imprezach kul-

turalnych i turystycznych). 
Je¿eli Twój stan zdrowia nie pozwala na opuszcze-
nie mieszkania, skorzystaj z us³ug opiekuna osoby
niepe³nosprawnej, który udzieli pomocy w zakre-
sie: 

- zaspokajania podstawowych potrzeb ¿yciowych;
- opieki higienicznej; 

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem; 
-organizacjê czasu wolnego. 
Je¿eli sprawujesz w sposób ci¹g³y opiekê nad osob¹

zale¿n¹ - zadbaj o w³asny stan zdrowia i wykorzystaj
szansê jak¹ daje ci us³uga przerwy regeneracyjnej.

Projekt w ramach, którego realizowane s¹ ww. us³ugi
wdra¿any jest na terenie miasta Gorzowa Wlkp., gminy
Deszczno,  oraz powiatu œwiebodziñskiego, czyli po-
wiatach o najwy¿szym % udziale  osób niepe³nospraw-
nych. Wybór dzia³añ oraz sposób jego realizacji zosta³
podyktowany rosn¹cymi potrzebami  osób niepe³nos-
prawnych i zale¿nych odczuwaj¹cych deficyt opieki i
pomocy, którego czêsto skutkiem jest wykluczenie
spo³eczne du¿ej grupy  mieszkañców naszego woje-
wództwa. 

Dane demograficzne  województwa wskazuj¹, ¿e do-
minuj¹cym problemem regionu jest niepe³nosprawnoœæ
w wymiarze indywidualnym, jak i spo³ecznym stopa
17% osób niepe³nosprawnych  w naszym regionie pla-
suje nas na pierwszym miejscu w kraju. Nale¿y przy
tym podkreœliæ, ¿e œrednia krajowa wynosi ok 10%. Dla-
tego celem naszych dzia³añ s¹ obszary województwa
lubuskiego, w których wskaŸnik osób niepe³nospraw-
nych i zale¿nych jest tj. powiat gorzowski  (19%) oraz
powiat œwiebodziñski (18%).

Problemy  zwi¹zane ze skutkami niepe³nosprawnoœci
i koniecznoœci¹ zapewnienia opieki osobie zale¿nej
bêd¹ w niedalekiej przysz³oœci  priorytetowym
dzia³aniem s³u¿b spo³ecznych. W województwie lubu-
skim s¹ 23 Domy  Pomocy Spo³ecznej, w tym na ob-
szarze realizacji Projektu tylko 2 dla osób niepe³nos-
prawnych  - 1 w powiecie gorzowskim , 2 domy dzien-
nego pobytu, w których brak wolnych miejsc i tworz¹
siê listy oczekuj¹cych osób. System oferowanych us³ug
przez opiekê spo³eczn¹ jest niewystarczaj¹cy - ka¿da
gmina oferuje us³ugi opiekuñcze przez OPS i PCPR tyl-
ko dla osób  najubo¿szych i to w niewystarczaj¹cej ilo-
œci, brak jest sta³ego systemu asystentury i opieki, a po-
dejmowane dzia³ania nie s¹  skoordynowane. W obec-
nym systemie pomocowym brak równie¿ systemu
wsparcia dla osób z najbli¿szego otoczenia  osoby nie-
pe³nosprawnej, co mo¿e skutkowaæ wykluczeniem
spo³ecznym opiekuna w przypadku rezygnacji z pracy
na rzecz sprawowania opieki nad osob¹ zale¿n¹. 

W ramach Projektu zostanie przeszkolonych 16 osób
w zawodzie asystenta osoby niepe³nosprawnej i opie-
kuna osoby zale¿nej, które podejm¹ pracê œwiadcz¹c
us³ugi opiekuñcze i asystenckie dla podopiecznych ob-
jêtych Projektem.

Formy udzielania wsparcia realizowane s¹ poprzez
pakiety us³ug  tj. us³ugi asystenckie kierowane do osób

niepe³nosprawnych, us³ugi opiekuñcze kierowane do
osób zale¿nych oraz us³ugi przerwy regeneracyjnej
oferowane dla opiekuna osoby zale¿nej.

Us³ugi asystenckie bêd¹ udzielane w  nowo tworzo-
nych  trzech  Domach  Dziennego Pobytu (Gorzów
Wlkp., Deszczno, Œwiebodzin). Organizacja DDP oraz
zakres i poziom œwiadczonych w nim us³ug  zapewnia
kompleksow¹ opiekê i wsparcie z uwzglêdnieniem in-
dywidualnych potrzeb uczestnika i w zale¿noœci od  je-
go stopnia fizycznej i psychicznej sprawnoœci. DDP
œwiadczy pomoc w szczególnoœci w zakresie zaspoko-
jenia potrzeb ¿yciowych  m.in. poprzez zapewnienie
miejsca do bezpiecznego i godnego spêdzania wolne-
go czasu, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, ko-
rzystania z dwóch posi³ków dziennie. Pobyt w placówce
umo¿liwi uczestnikowi udzia³ w zajêciach terapeutycz-
nych oraz ró¿nych formach aktywizacji ruchowej. Pro-
wadzone bêd¹ ró¿norodne treningi umiejêtnoœci np.
plastycznych, muzycznych, kulinarnych, rozwój  zainte-
resowañ poprzez czytelnictwo, naukê obs³ugi kompute-
ra, telefonu itp. DDP zapewni równie¿ realizacjê po-
trzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich po-
przez organizacjê uroczystoœci okolicznoœciowych,
œwi¹t, wycieczek krajoznawczych. Uczestnik  oraz jego
rodzina mog¹, tak¿e skorzystaæ z pomocy psycholo-
gicznej oraz wsparcia w rozwi¹zywaniu trudnych sytua-
cji ¿yciowych i bie¿¹cych spraw ¿ycia codziennego. 

Realizowany Projekt  kierowany jest równie¿ do opie-
kunów osób zale¿nych. Nowatorsk¹ form¹ pomocy jest
oferta przerwy regeneracyjnej. W zale¿noœci od potrze-
by rodziny mo¿e byæ wykorzystana w formie okresowe-
go  przejêcia opieki nad osob¹ zale¿n¹ (wakacje dla
opiekuna) lub  bonu regeneracyjny  w kwocie 1500 z³ fi-
nansuj¹cego relaks i poprawê kondycji opiekuna. 

DDP bêd¹ czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
od. 8.00 do 16.00. Zapisy s¹ prowadzone w Lubuskim
Stowarzyszeniu Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w
Gorzowie Wlkp. ul. Przemys³owa 53, tel. kontaktowy
886-246-028, Anna Dolecka.

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
„Rozwój” w Gorzowie Wlkp. przyst¹pi³o do realizacji
projektu „Model œrodowiskowych us³ug opiekuñczych i
asystenckich dla osób niepe³nosprawnych i niesamo-
dzielnych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Lu-
buskie 2020, Oœ.7 Równowaga spo³eczna, Dzia³anie
7.5. Us³ugi Spo³eczne. Projekt jest w czêœci wspó³finan-
sowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Part-
nerami w Projekcie jest: Centrum Kszta³cenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Gorzowie Wlkp. oraz Powiat
Œwiebodziñski  (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie).

Model środowiskowych usług
opiekuńczych i asystenckich dla osób
niepełnosprawnych i niesamodzielnych
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- Przede wszystkim dlatego,
¿e myœla³em ju¿ o zakoñcze-
niu kariery sportowej - mówi³
póŸniej. - Od kilku lat mia³em
k³opoty ze œciêgnem Achille-
sa, które szczególnie dawa³o
mi siê we znaki w okresie
przygotowawczym, kiedy wy-
si³ek fizyczny jest na granicy
ludzkiej wytrzyma³oœci. Z tego
w³aœnie powodu nie przepra-
cowa³em zimy i sk³onny by³em
spasowaæ. Trener Eugeniusz
Ksol przekona³ mnie jednak,
¿e powinienem jeszcze spró-
bowaæ, ¿e jestem jeszcze po-
trzebny, ¿e mogê jeszcze
graæ. Spróbowa³em i jakoœ po-
sz³o.

Wiosn¹ wznowi³ treningi i na
finiszu rozgrywek trzeciej ligi
by³ znów podstawowym za-
wodnikiem zespo³u, który wy-
walczy³ awans do drugiej ligi.
Radoœæ by³a ogromna, cieszyli
siê wszyscy, ale Jacek chyba
najbardziej.

- Trenerowi Ksolowi - stwier-
dza - zawdziêczam powrót do
zespo³u, a zespó³ dziêki niemu
powróci³ do drugiej ligi. Bez
trenera Ksola, nie by³oby to
mo¿liwe. Dlaczego? Dru¿yna
by³a rozbita psychicznie i tylko
fachowiec o twardej rêce, któ-
ry wie o co w pi³ce chodzi
móg³ j¹ zebraæ do kupy, skon-
solidowaæ i zmobilizowaæ do
walki o awans. E. Ksol umie,
potrafi zmusiæ do wysi³ku i
stworzyæ klimat, w którym
ka¿dy widzi sens swojej pracy.

I tak to Eugeniusz Ksol po
raz drugi zrobi³ z Jacka Dudka
pi³karza na miarê drugiej ligi.
Jacek bowiem by³ jedynym
starym stilonowcem, który ju¿
raz wczeœniej przeszed³ przez
szko³ê Ksola. Z podobnym
skutkiem. Byæ mo¿e w³aœnie
dlatego i tym razem zaufa³ wy-
magaj¹cemu szkoleniowcowi,
którym swego czasu straszo-
no w Stilonie trampkarzy, ju-
niorów. Byæ mo¿e w³aœnie dla-
tego trener zaufa³ zawodniko-
wi, na którym wielu znawców
futbolu postawi³o ju¿ krzy¿yk.

Bombardier z Bledzewa

Urodzi³ siê - w 1955 roku i
wychowa³ w Bledzewie, gdzie
miejscowa Obra gra³a w
ówczesnej „A”- klasie. W pi³kê
zacz¹³ graæ stosunkowo pó-
Ÿno, bo dopiero pod koniec
pobierania nauk w szkole pod-
stawowej. Szybko jednak da³
siê poznaæ jako utalentowany
ch³opak maj¹cy smyka³kê do
strzelania goli. W zespole ju-
niorów rozegra³ zaledwie trzy
mecze. Nastêpne gra³ ju¿ w
dru¿ynie seniorów, która za
przeciwników mia³a; m. in.
£ucznika Strzelce Krajeñskie,
Celulozê Kostrzyn, czyli pó-
Ÿniejszych trzecioligowców.

- By³em w ósmej klasie,
mia³em 14 lat, kiedy zacz¹³em
graæ w jednej dru¿ynie z
ch³opakami, którzy byli dwa ra-

zy starsi. Pewnego dnia
bra³em udzia³ w meczu junio-
rów, gdy przyszli nasi seniorzy
i w przerwie zaproponowali mi
grê w swojej dru¿ynie. Wysz³o
wiêc tak, ¿e pierwsz¹ po³owê
zagra³em z juniorami, drug¹
zaœ z seniorami. Od tej pory
gra³em na sta³e w pierwszym
zespole. By³o z tym sporo
k³opotów, bo sprzeciwiali siê
temu i nauczyciele w szkole, i
rodzice. Za ka¿dym razem dy-
rektor szko³y musia³ na piœmie
wyra¿aæ zgodê na moj¹ grê z
doros³ymi.

Na szczêœcie nic z³ego mu
siê nie sta³o, dziêki czemu
móg³ kontynuowaæ pi³karsk¹
przygodê. Du¿a w tym
zas³uga ówczesnego prezesa
Obry, nie¿yj¹cego ju¿ Mariana
Kaczmarka, który by³ ojcem i
matk¹ dla swoich zawodni-
ków.

- Takich dzia³aczy rzadko siê
ju¿ spotyka. Zaprzedany
dusz¹ i cia³em pi³ce, i klubowi,
robi³ dos³ownie wszystko. Pre-
zesowa³, za³atwia³ tysi¹ce
spraw, jak trzeba by³o - kredo-
wa³ boisko, pra³ stroje. Rozwój
klubu, powstanie stadionu to w
g³ównej mierze jego dzie³o.

Rozwija³ siê równie¿ talent
Dudka, który powoli zyskiwa³
sobie miano czo³owego bom-
bardiera klasy „A”. Gra³ na po-
zycji skrzyd³owego, ale równie
dobrze radzi³ sobie w œrodku
ataku. W 1973 roku jedno ze
spotkañ Obry sêdziowa³
dzia³acz Stilonu, Micha³ Putro,
któremu m³ody napastnik
przypad³ do gustu. Wkrótce w
Bledzewie zjawili siê wys³anni-
cy gorzowskiego klubu. W
wiadomym celu. Prezes Kacz-
marek nie chcia³ jednak
s³yszeæ o odejœciu zawodnika,
z którym wi¹za³ wielkie na-
dzieje. Poniewa¿ Stiion wy-
stêpowa³ w wy¿szej klasie roz-
grywek, w lidze okrêgowej,
spraw¹ zaj¹³ siê zielono�górski
OZPN, który postanowi³ daæ
Dudkowi przeniesienie z
urzêdu, l tak znalaz³ siê w Sti-
lonie.

- Chcia³em tego, ale siê
ba³em. Ba³em siê wielkiego
miasta, wielkiej pi³ki, bo prze-
cie¿ w owym czasie okrêgów-
ka by³a bardzo silna, gdy¿
gra³y tam m. in. takie zespo³y,
jak Zasta³ Zielona Góra, Pro-
mieñ ¯ary, Chrobry G³ogów,
Polonia Nowa Sól. To by³o dla
mnie coœ wielkiego,
przera¿aj¹cego, ale te¿ po-
ci¹gaj¹cego. Na szczêœcie tra-
fi³em na dobrych kolegów, któ-
rzy wiele mi pomogli, którzy
u³atwili mi wejœcie do dru¿yny.
Andrzej Szewczyk, Marek
Œwi¹tczak, Adam Prusinow-
ski, Liwiusz Sieradzki i inni.
Trenerami zaœ byli Tadeusz
Stupiñski i Edward Kassian.

Pocz¹tki w Stilonie by³y jed-
nak trudne. W Bledzewie za-
wodnicy sami trenowali, sami

narzucali sobie intensywnoœæ i
czêstotliwoœæ treningów, które
mia³y przede wszystkim cha-
rakter zabawy z pi³k¹. Naj-
wa¿niejsza by³a gra, mecz,
gdzie kondycja, wytrzyma³oœæ,
taktyka i technika liczy³y siê
mniej, ni¿ chêci, zapa³ i ambi-
cja. W Stilonie natomiast za-
czyna³a siê pi³ka z prawdziwe-
go zdarzenia...

Dla 18-latka nie przyzwycza-
jonego do takiego re¿imu tre-
ningowego by³a to ciê¿ka lek-
cja. Tym bardziej, ¿e mieszka³
w hotelu i uczy³ siê w szkole
zawodowej. Daleko od rodziny
i bliskich.

- Widzia³em jak Jackowi jest
ciê¿ko - mówi L. Sieradzki,
wieloletni kierownik dru¿yny -
jak bardzo prze¿ywa, jak wal-
czy ze sob¹. Ale wytrzyma³ i
pozosta³.

- By³y jednak momenty -
stwierdza J. Dudek - kiedy
mia³em serdecznie doœæ, kie-
dy chcia³em pakowaæ walizkê i
uciekaæ do domu. Najgorzej
by³o, gdy w 1975 roku przy-
szed³ trener Ksol, który narzu-
ci³ taki re¿im, mia³ takie wyma-
gania, ¿e by³em bardzo blisko
rezygnacji. Widzia³em jednak
efekty pracy i to mnie trzy-
ma³o, sprawi³o, ¿e
pozosta³em. To w³aœnie w Sti-
lonie, zw³aszcza za czasów
Ksola nauczy³em siê na-
prawdê graæ w pi³kê.

Najlepszy prawy obrońca

Stilonowi pozosta³ wierny do
koñca, dopóki trenerzy z jego
us³ug nie zrezygnowali. Na po-
cz¹tku gra³ jako œrodkowy na-
pastnik, z czasem jako prawy
obroñca. Ze Stilonem
prze¿ywa³ radoœci i smutki po-
ra¿ek. Tutaj przyjmowa³ z eu-
fori¹ awanse i z gorycz¹ de-
gradacje. Pozosta³ na dobre i
z³e. Zmieniali siê trenerzy, za-
wodnicy, dzia³acze, a on trwa³,

choæ zdrowia i si³ ju¿ brako-
wa³o...

- Ja nie mog³em sobie po-
zwoliæ na odpuszczanie, na
miganie siê na treningach, ja
musia³em pracowaæ dwa razy
tyle, co m³odzi, by nie odsta-
waæ, by nad¹¿yæ. To ju¿ nie
by³y te lata. Wielu kontuzji nie
mia³em, ale ten Achilles...
Wiem, ¿e nie mia³em ju¿ tej
szybkoœci, ¿e pope³nia³em
b³êdy, ¿e czasami nie
nad¹¿a³em, ale nie by³o jesz-
cze najgorzej. Tak, gra³em
twardo, lubiê tward¹ walkê. S¹
momenty, ¿e mnie ponosi, ¿e
odp³aci³em piêknym za nadob-
ne, ale nie mogê pozwoliæ ry-
walowi na swobodê, na nabra-
nie pewnoœci siebie, bo to zna-
czy³oby, ¿e ja siê go bojê, ¿e
jestem do ogrania. Lepiej nie-
ch on boi siê mnie. Przy tym
nie faulujê z³oœliwie, czego
najwiêkszym dowodem jest to,
¿e nie by³em zbyt czêsto
upomniany kartkami.

Trudno nie przyznaæ mu ra-
cji, aczkolwiek starcie z nim
nie nale¿a³o do przyjemnoœci,
o czym przekona³o siê wielu
napastników obcych dru¿yn,
W ka¿dym razie w ocenie
dziennikarzy katowickiego
„Sportu” Jacek Dudek by³ naj-
lepszym prawem obroñc¹ w
pierwszej grupie drugiej ligi w
jesiennej rundzie rozgrywek
1986 r. To o czymœ œwiadczy.
Mieli wiêc racjê gorzowscy
sympatycy sportu wybieraj¹c
go jednym z laureatów plebis-
cytu na najlepszego sportow-
ca 1986 roku. Jacek Dudek na
ten zaszczyt zas³u¿y³. Nie tyl-
ko swoj¹ postaw¹ na boisku.

- Jacek prezentuje rzetelnie
podejœcie do wszystkiego, co
robi - stwierdza³ E. Ksol. -Jest
wymagaj¹cy wzglêdem siebie
i kolegów, a przy tym bardzo
kole¿eñski. Czasami nie panu-
je nad nerwami, ale potrafi
szybko siê uspokoiæ. To wyni-

ka z tego, ¿e on bardzo
wszystko prze¿ywa, ¿e ca³y
jest zaanga¿owany. Podcho-
dzi do sportu bardzo
powa¿nie, trzeŸwo, nie jest
skory do narzekañ, œwiadomy
jest tego, co robi i za co odpo-
wiada. Jest przy tym bardzo
przywi¹zany do domu, do ro-
dziny, do ¿ony i dzieci. Jest
jednym z tych pi³karzy, których
trenerzy lubi¹, na których
mog¹ polegaæ.

- Nigdy nie by³ œwiêtoszkiem
- dodaje L. Sieradzki - ale nig-
dy nie mo¿na by³o mieæ za-
strze¿eñ do jego postawy na
boisku i poza nim. Jest twardy,
ambitny, wytrzyma³y, co budzi
respekt i szacunek u m³odych
pi³karzy, którzy mog¹ braæ
przyk³ad z jego sposobu pro-
wadzenia siê, z jego podejœcia
do treningów i gry. Nie ma
cech przywódczych, nie jest
wodzirejem, jest trochê za im-
pulsywny, ale on pi³ce pod-
porz¹dkowa³ wszystko, choæ
nie sam¹ pi³k¹ ¿yje, bo dom i
rodzina s¹ dla niego równie
wa¿ne.

„Tata! Sport”

Jacek nale¿y do tych ludzi,
którzy traktuj¹ ¿ycie bardzo
serio. Nic na niby, nic na pó³
gwizdka. Przyznaje, ¿e pi³ka
sta³a siê sensem jego ¿ycia,
ale wcale nie przes³oni³a mu
ca³ego œwiata. Dlatego ma
normalny dom, normaln¹ ro-
dzinê sk³adaj¹c¹ siê z ¿ony
Hanny oraz dwóch córek;
Eweliny i Kasi. ¯ona praco-
wa³a jako pielêgniarka w jed-
nej z gorzowskich przychodni
rejonowych, Ewelina z Kasi¹
chodzi³y  do szko³y. Nienor-
malne w tym domu by³o tylko
to, ¿e kiedy przychodzi³a so-
bota i niedziela, kiedy rodzice
maj¹ najwiêcej czasu dla dzie-
ci, on najczêœciej przebywa³
poza domem. Mecze, wyjaz-
dy. Normalka. Do tego trenin-
gi, zgrupowania, obozy szko-
leniowe, które szczególnie w
okresie przygotowawczym do
sezonu poch³aniaj¹ mnóstwo
czasu. Ale w sporcie, w pi³ce
no¿nej roz³¹ka z rodzin¹ sta³a
siê niemal regu³¹.

- Pi³ce podporz¹dkowa³em
swoje ¿ycie, ¿ycie rodziny, bo
tak byæ musia³o. Dom by³ wiêc
na g³owie ¿ony. Ona musia³a
zajmowaæ siê wszystkim -
dzieæmi, gdy by³y chore i ty-
si¹cem innych spraw. ¯ona
nigdy jednak nie powiedzia³a
mi ¿ebym da³ ju¿ spokój z
pi³k¹, ¿e jest tym zmêczona.
Po prostu wiedzia³a, ¿e pi³ka to
moje ¿ycie, które mo¿e po-
trwaæ tylko do czasu, ale
w³aœnie dlatego, ¿e jest ogra-
niczone, ¿e musi siê kiedyœ
skoñczyæ, tym g³êbiej chcê je
prze¿yæ. A dzieci? Córki wie-
dzia³y, ¿e tata gra w pi³kê, ¿e
interesuje siê sportem, choæ
na mecze nie chodz¹. Czêsto

tylko, gdy w telewizji pokazy-
wali jakiœ mecz wo³a³y: tata!
sport!

Czasami znajomi pytaj¹ siê
ile na pi³ce zarobi³, czego siê
dorobi³. Uœmiecha siê wów-
czas z za¿enowaniem, bo tak
naprawdê pi³ka da³a mu nie-
wiele i wiele zarazem. Na
pewno ³atwiej by³o mu o
mieszkanie, na pewno mate-
rialnie wiedzie mu siê lepiej,
ni¿ przeciêtnemu zjadaczowi
chleba, ale nie s¹ to krocie, o
jakich siê s³yszy w odniesieniu
do pierwszoligowców. Mo¿e,
gdyby œladem wielu kolegów
zmienia³ kluby... Nie jest prze-
cie¿ ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e na
samym przejœciu z klubu do
klubu - nawet z wy¿szej ligi do
ni¿szej - mo¿na nieŸle zarobiæ.
Nawet trabant, którym przez
wiele lat jeŸdzi³, a którego na-
by³ na gie³dzie nie by³ ¿adn¹
oznak¹ zamo¿noœci. Bogaty
jest w co innego.

- Dziêki pi³ce prze¿y³em wie-
le radoœci, pozna³em wielu cie-
kawych ludzi, uczestniczy�³em
w wielu atrakcyjnych wyjaz-
dach. Jednym s³owem - du¿o
prze¿y³em, du¿o widzia³em i
jest to coœ, co mi ju¿ pozosta-
nie, a co bardzo sobie ceniê.
Niczego nie ¿a³ujê, chêtnie za-
cz¹³bym jeszcze raz, ale wów-
czas pracowa³bym intensyw-
niej, by wiêcej osi¹gn¹æ. To
wspania³a przygoda.

Czas pożegnań

Jackowi marzy³ siê awans do
ekstraklasy w sezonie
1986/87. To by³oby piêkne:
awansowaæ i odejœæ z
dru¿yny z uczuciem wielkie-
go wygranego. Niestety. Nic
z tego nie wysz³o. W 1988
roku po¿egna³ siê jednak z
dru¿yn¹, ze Stilonem. Czas
zrobi³ swoje. Musia³ ust¹piæ
miejsca m³odszym. Odszed³
bez ¿alu, swoje ju¿ przecie¿
w Stilonie wygra³. Ale od
pi³ki nie odszed³ od razu. Na
stare lata, jak powiada,
przyda³ siê jeszcze w trze-
cioligowym Stoczniowcu
Barlinek, gdzie trener Marek
Olech bardzo go chwali³,
stawia³ za wzór m³odszym
pi³karzom.

Ale Barlinek by³ ju¿ tylko nie-
wiele znacz¹cym epizodem,
przystankiem na drodze do
stacji z napisem: koniec. Da³
sobie spokój z wyczynem.
Praca, rodzina, dom... A pi³ka?
O, tak! Chêtnie chodzi na me-
cze, ogl¹da ró¿ne telewizyjne
transmisje, czasami gra rek-
reacyjnie.

JAN DELIJEWSKI

Reporta¿ pochodzi z ksi¹¿ki
„Przygody ze sportem” wyda-
nej w  1995 r. nak³adem Agen-
cji Dejamir. Przypominamy ten
reporta¿ na okolicznoœæ 70-le-
cia pi³karskiego Stilonu, w któ-
rym J. Dudek zapisa³ swoj¹

J. Dudek dzięki piłce przeżył niezapomniane chwile.
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Najlepszy prawy obrońca w lidze
Jacek Dudek mia³ kilka powodów, by 1986 rok uznaæ za najbardziej udany w swej pi³karskiej karierze.
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A by³ przecie¿ jednym z au-
torów awansu gorzowskich
¿u¿lowców do ekstraklasy w
1961 roku. Mia³ tak¿e swoje
zas³ugi dla rozwoju naszego
¿u¿la.

Zdzis³aw Boniecki urodzi³
siê 6 wrzeœnia 1937 roku w
Mieczownicy, le¿¹cej 12 km
od S³upcy. Jego ojciec Józef
pracowa³ w stadninie koni,
tak¿e w okresie wojennym. Z
chwil¹, kiedy sta³o siê jasne,
¿e ziemie nad Odr¹ trafi¹ do
Polski, rodzina pañstwa Bo-
nieckich postanowi³a szukaæ
szczêœcia w naszym regio-
nie. Wybrali Sid³ów, wieœ
le¿¹c¹ na pograniczu Strze-
lec Krajeñskich. Wybór nie
by³ przypadkowy, bo pan Jó-
zef nadal chcia³ pracowaæ z
koñmi i tu znalaz³ takie
mo¿liwoœci. A syn po uko-
ñczeniu szko³y podstawowej
w Strzelcach przyjecha³ do
Gorzowa, gdzie zacz¹³ cho-
dziæ do Elektryka.

Niespełniony talent

- Jak ju¿ znalaz³ siê w Go-
rzowie, trudno by³o mu
przejœæ obojêtnie obok sta-
dionu ¿u¿lowego, zw³aszcza
¿e Stal na tyle siê ju¿ zorga-
nizowa³a, ¿e zaczê³a wy-
stêpowaæ w rozgrywkach li-
gowych - wspomina Mi-
ros³aw Boniecki, syn pana
Zdzis³awa. - Kto jednak za-
chêci³ ojca do jazdy, w jakich
okolicznoœciach trafi³ do klu-
bu, tego jakoœ nigdy nie do-
wiedzia³em siê, bowiem nig-
dy nie naciska³em taty, ¿eby
opowiedzia³ o tych szcze-
gó³ach - przyznaje. Wiado-
mo za to, ¿e po skoñczeniu
szko³y pan Zdzis³aw powróci³
do Sid³owa. Na treningi oraz
mecze doje¿d¿a³ do Gorzo-
wa.

Z dostêpnych materia³ów
archiwalnych wynika, ¿e w
rozgrywkach ligowych zade-
biutowa³ 19 kwietnia 1959
roku w wyjazdowym meczu
Stali ze Skr¹ Warszawa. Po-
jecha³ w jednym wyœcigu, w
którym nie zdoby³ punktów i
by³ to jedyny jego wystêp li-
gowy w tym sezonie. Na na-
stêpne mecze musia³ po-
czekaæ do 1960 roku, ale
te¿ nie by³o ich zbyt wiele.
Zaledwie cztery, choæ
czêsto by³ sk³adzie na rezer-
wie. Dziêki temu móg³ poz-
nawaæ ró¿ne tory, obserwo-
waæ walkê z boku i uczyæ
siê. To zaprocentowa³o w
1961 roku. Boniecki zosta³
podstawowym zawodnikiem
drugiej linii i pojecha³ w 15
spotkaniach, zdobywaj¹c 68

punktów, a tak¿e sporo bo-
nusów. 
Jerzy Padewski, wspomi-

naj¹c parê lat temu Boniec-
kiego, przyzna³, ¿e mia³
spor¹ smyka³kê do jazdy. A
obserwuj¹cy go z trybun w
tamtych latach jeden z kibi-
ców Zbigniew Tarasewicz
na temat Bonieckiego powie-
dzia³, ¿e fajnie ogl¹da³o siê
go na torze, bo jeŸdzi³ dyna-
micznie. - By³ takim wojowni-
kiem, kibice go za to lubili.
Niestety, nagle znikn¹³ z
dru¿yny, a potem dowie-
dzia³em siê, ¿e odniós³
ciê¿k¹ kontuzjê - dodaje pan
Zbigniew.
W³adys³aw Opala czêsto

mia³ okazjê trenowaæ razem
z Bonieckim. - Kiedy przy-
szed³em do szkó³ki, Zdzisiek
ju¿ mia³ licencjê i czasami
startowa³ - opowiada. - By³
bardzo kole¿eñski, jak to
mówiliœmy w naszym slangu:
taki ,,równy ch³op’’. Pomimo,
¿e by³ waleczny, jeŸdzi³ twar-
do, to dba³ o koœci kolegów.
Pamiêtam jak podczas jed-
nego z treningów Mietek Ci-
chocki zarz¹dzi³, ¿ebyœmy
potrenowali start i wejœcie w
pierwszy ³uk, ale ten od stro-
ny ulicy Œl¹skiej. Dlatego
startowaliœmy zaraz po wyje-
Ÿdzie z parkingu. Przejecha-
liœmy ten pierwszy ³uk i kiedy
doje¿d¿aliœmy do drugiego
Zdzisiek zgodnie z zalece-
niem trenera zwolni³ i zacz¹³
zje¿d¿aæ w kierunku bandy.
Ja zaœ by³em za nim i
chcia³em drugi ³uk pokonaæ
pe³nym œlizgiem jad¹c szero-
ko. Nagle spotkaliœmy siê w
jednym punkcie. Tak niefor-
tunnie upad³em, ¿e
wy³ama³em w bandzie kilka
desek i wyl¹dowa³em w trze-

cim rzêdzie trybun. Sko-
ñczy³o siê na licznych
pot³uczeniach, przez tydzieñ
nie mog³em siê po³o¿yæ -
œmieje siê W³adys³aw Opala,
zaznaczaj¹c ¿e ca³kowita wi-
na za to zdarzenie le¿a³a po
jego stronie. 

Żużlowa pamiątka

Dzisiaj oczywiœcie trudno
stwierdziæ, jak dalej by siê
potoczy³a jego kariera, gdy-
by nie zdarzenie z wiosny
1962 roku. W trakcie inten-
sywnych przygotowañ do
pierwszego sezonu w naj-
wy¿szej klasie rozgrywek, na
jednym z treningów dosz³o
do powa¿nego wypadku z
udzia³em Bonieckiego oraz
Kazimierza S³obodziana.
Ten pierwszy dozna³ skom-
plikowanego z³amania rêki w
piêciu miejscach. Jej lecze-
nie trwa³o bardzo d³ugo i od-
bywa³o siê w jednym z poz-

nañskich szpitali.
- Ojciec mia³ w tej rêce

wk³ad platynowy, który po-
zosta³ ju¿ do koñca ¿ycia.
Taka ¿u¿lowa pami¹tka -
kontynuuje Miros³aw Boniec-
ki. - Ju¿ po zakoñczeniu le-
czenia rêka by³a sprawna,
ale zniekszta³cona. Z opo-
wiadañ wiem, ¿e mimo tego
chcia³ powróciæ na tor, lecz
moja mama stanowczo siê
temu sprzeciwi³a. Wczeœniej
mia³ bowiem jeszcze po-
wa¿n¹ kontuzjê nogi i przez
d³u¿szy czas by³a unierucho-
miona w gipsie. Byæ mo¿e
mimowolnie ja sta³em siê
równie¿ przeszkod¹, bo kie-
dy urodzi³em siê tata defini-
tywnie przesta³ myœleæ o po-
wrocie na tor - spekuluje i
przypomina, ¿e maj¹c kilka
lat pojecha³ raz z ojcem do
Gorzowa na mecz.

- Podobno z ¿u¿lem jest
tak, ¿e albo cz³owiek zako-

chuje siê w nim od pierwsze-
go wejœcia na stadion albo
siê zniechêca. W pamiêci z
tej pierwszej wizyty pozos-
ta³ mi tylko wielki huk od-
palonych motocykli. Tak
wielki, ¿e rozbola³ mi, chy-
ba ze strachu, ¿o³¹dek.
Wiêcej nie chcia³em ju¿ je-
chaæ na stadion, z czego
najbardziej cieszy³a siê
mama. Tata te¿ zreszt¹
przesta³ wtedy jeŸdziæ na
mecze. Kiedyœ chcia³em
wyrobiæ sobie prawo jazdy
na motocykl, ale mama
ba³a siê, ¿e bêdê chcia³
kiedyœ jeŸdziæ jak ojciec i
nie zgodzi³a siê, tak mocny
œlad w jej psychice zosta-
wi³y wypadki ojca na torze
- podkreœla. 

Nastawienie pana
Miros³awa do ¿u¿la zmieni³o
siê bardzo w ostatnich la-
tach. Dzisiaj jest wiernym ki-
bicem Stali i czêsto mo¿na

go spotkaæ na meczach przy
ul. Œl¹skiej..

Za pan brat z piłkarzami

Zdzis³aw Boniecki przez
kolejne lata pracowa³ jako
kierowca. Mia³ uprawnienia
na prowadzenie wszystkich
mo¿liwych pojazdów. Naj-
czêœciej jeŸdzi³ samochoda-
mi ciê¿arowymi i autobusami
po ca³ym kraju. By³ doskona-
le znany w Strzelcach Kraje-
ñskich. Mia³ jako jeden z
pierwszych mieszkañców te-
lewizor i aparat fotograficzny.
- Nie wiem, mo¿e wygra³ w
jakiœ zawodach - zastanawia
siê jego syn. 

W latach 80. najbardziej
pasjonowa³ siê futbolem,
szczególnie wystêpami
£ucznika Strzelce Kraje-
ñskie. Mo¿e dlatego, ¿e wo-
zi³ pi³karzy na mecze. Mi³oœæ
do futbolu w lokalnym wyda-
niu pozosta³a u niego do ko-
ñca. 

- Kiedy zosta³em spikerem
na meczach £ucznika, tata
zawsze przychodzi³ do mo-
jego stanowiska i razem
ogl¹daliœmy grê ch³opaków -
zwraca uwagê pan
Miros³aw. 

O panu Zbigniewie, wszys-
cy co go znali, mówili ,,z³ota
r¹czka’’. Zna³ siê szczegól-
nie na mechanice i silnikach
samochodowych. Wszystko
potrafi³ naprawiæ, jak trzeba
by³o tak¿e dorabia³ czêœci.
Potrafi³ siedzieæ w gara¿u
ca³e dnie i majsterkowaæ. By³
bardzo rodzinny, chêtnie wy-
poczywa³ na dzia³ce. 

Zdzis³aw Boniecki zmar³ 14
czerwca 2007 roku w Drez-
denku, pochowany zosta³ w
Strzelcach Krajeñskich.

ROBERT BOROWY

Platynowy wkład w ręce
jako żużlowa pamiątka
O Zdzis³awie Bonieckim niewielu kibiców ¿u¿lowych dzisiaj pamiêta.

Pierwszy z lewej Zdzisław Boniecki. Dalej Tadeusz Stercel, Jerzy  Padewski, Edmund Migoś, Jerzy Flizikowski i Kazimierz Słobodzian.
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Ich krzy¿ jest w oficjalnym
herbie miejscowoœci. I ju¿
tylko to sprawia, ¿e warto siê
wybraæ do Lubuskiej Per³y.

Z Gorzowa do £agowa dro-
ga jest nieprosta i nieko-
niecznie dobra. Ale kiedy ju¿
siê pokona w¹ziutkie dro¿yn-
ki przez Trzemeszno Lubu-
skie i Wielowieœ, to nagroda
jest godna niewygody. Waru-
nek jest jeden. Wycieczkê
trzeba planowaæ tak, aby
przypad³a poza sezonem, a
w sezonie poza weekendem.

W malutkiej miejscowoœci
zachowa³ siê znakomicie za-
mek, którego podwaliny
po³o¿yli templariusze, ale po
kasacie zakonu i wymordo-
waniu tych dzielnych i bit-
nych rycerzy z czerwonymi
krzy¿ami na bia³ych p³asz-
czach w 1300 roku, miej-
scowoœæ przesz³a w rêce jo-
annitów, te¿ zakonu rycer-
skiego, tyle, ¿e maj¹cego
siedzibê na Malcie i
nosz¹cych czarne p³aszcze
z charakterystycznymi
bia³ymi krzy¿ami, znaku, któ-

ry dziœ w £agowie mo¿na
znaleŸæ wszêdzie. 

£agów, malutka miej-
scowoœæ wciœniêta pomiêdzy
dwa jeziora Trzeœniowskie i
£agowskie to centrum waka-
cyjne lubuskiego. Oprócz za-
mku zachowa³y siê tu dwie
bramy - Brandenburska i
Polska. Poza tym mo¿na i
warto siê wspi¹æ na wysoki
na ponad 30 metrów wiadukt
kolejowy. Panorama wyna-
grodzi trudy wspinania po
w¹skich i wyszczerbionych
schodkach. 

Miejscowoœæ mia³a charak-
ter turystyczny ju¿ w cza-
sach przed II wojn¹. Taki te¿
zachowa³a i po jej zakoñcze-
niu, kiedy miasteczko wesz³o
w sk³ad domeny pañstwowej
polskiej. Wszêdzie ulokowa-
ne s¹ punkty gastronomicz-
ne, restauracje, lodziarnie.
Wszêdzie te¿ mo¿na wy-
po¿yczyæ sprzêt p³ywaj¹cy,
dlatego w sezonie po obu je-
ziorach p³ywa prawdziwa flo-
tylla rowerów wodnych i ka-
jaków. 

Bez trudu mo¿na te¿ wy-
naj¹æ tu kwaterê, choæ w
sezonie ceny s¹ doœæ wyso-
kie. 

No i w sezonie zawsze
mo¿na spotkaæ tu znane
twarze, a to miêdzy innymi
za spraw¹ Lubuskiego Lata
Filmowego, które œci¹ga fa-
nów kina offowego, ponie-
wa¿ tu pokazuje siê filmy
europejskie, filmy nieza-
le¿nych twórców. Do sta³ych
bywalców nale¿y miêdzy in-
nymi wybitna polska
re¿yserka Ma³gorzata Szu-
mowska.

I choæ w sezonie jest tu za-
wsze du¿o ludzi, to mo¿na
uciec od t³umu choæby na
spacer brzegami obu jezior.
£agowskie mo¿na obejœæ
zawsze. Natomiast z Trze-
œniowskim, zwanym inaczej
Ciecz, mo¿e byæ problem.
Czêœæ jeziora le¿y na tere-
nie poligonu wêdrzyñskie-
go, i czasami siê zdarza, ¿e
ze wzglêdu na manewry
droga bywa zamykana.

RENATA OCHWAT

Z wizytą w joannickiej domenie
między jeziorami
Na ka¿dym kroku w £agowie mo¿na zobaczyæ œlady po joannitach.

W Łagowie znakomicie zachował się zamek, którego podwaliny położyli templariusze.
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Z wiaduktu kolejowego rozpościera się panorama miasteczka wciśniętego między dwa jeziora.
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