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Z nadzieją więc patrzymy na cze-
kające nas w tym roku inwestycje,
w tym remonty i modernizacje ko-
lejnych dróg, ale i z obawą, że
mogą się przeciągać i dłużyć moc-
no utrudniając nam codzienne
życie. Na razie jednak życzymy so-
bie rychłego zakończenia przebu-
dowy dróg na Walczaka, Warszaw-
skiej i Borowskiego, bo Fabryczna i
Towarowa już zdaje się są przejez-
dne. 

Życzymy także sobie i prezyden-
towi, by może mniej nas pytał, na-
gabywał i konsultował, ale za to w
sprawach ważnych zawsze zasię-
gał naszej opinii, kiedy wyrazić ją
chcemy i możemy. No i może
oszczędniej gospodarował publicz-
nym groszem, bo na ten przykład
wydajemy 300 tysięcy zł na
świąteczne dekoracje i 300 tysięcy
zł. na remonty chodników, co  nijak
nie przystaje do siebie i nijak się
ma do naszych codziennych po-
trzeb. 

Nie życzymy za to sobie, by przy
okazji przebudowy dróg i rewitali-
zacji parków wycinano nam ponad
konieczną miarę drzewa, bo Go-
rzów to mimo wszystko miasto zie-
leni i za to go kochamy. Przy okazji
też nie przestawiajcie i nie burzcie
nam pomników, do których jesteś-
my przywiązani. A dekomunizując

nazwy ulic nie rozpędzajcie się w
rewolucyjnym zapale wrzucając do
jednego wora nazwiska tych co po-
winni się ostać z tymi co muszą
odejść.

A Filharmonia Gorzowska, ko-
niecznie pod batutą Moniki Woliń-
skiej, niech nam gra jak najdłużej.
Mimo różnych gierek, które wokół
niej się odbywają, odwracania ko-
tem ogonem i zaskakujących zwro-
tów akcji z tym związanych. Na ra-
zie jednak melomani mogą sobie
pogratulować, że orkiestra gra na-
dal z profesor Wolińską w roli dyry-
genta, choć nie wiadomo jak
długo. 

Zaś sportowcom, którzy jeszcze
nam zostali, by nawiązali do naj-
wspanialszych  lat nieodległej
przeszłości, kiedy sport był wizy-
tówką i marką Gorzowa. Na razie
bowiem jedynie żużel  oraz koszy-
kówka są  mniej lub bardziej w
sam raz, reszta jedynie bywa gorz-
kim wspomnieniem. Dlatego
życzymy im więcej boisk piłkar-
skich, budowy hali sportowej oraz
pieniędzy od sponsorów, w tym od
miasta.

A tak w ogóle, zdrowia, spokoju i
wiary, że lepiej niekoniecznie już
było, bo może akurat będzie do-
piero.

JAN DELIJEWSKI

Na gorzowską ziemię
przywiódł ich imam
Z liczącej ponad 100 osób mniejszości narodowej Tatarów została u nas garstka. 
Więcej na s. 18

No i mamy już 2017 rok!
Nowy rok, to nowe oczekiwania, nadzieje, ale i kłopoty. 
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ww  1.01.
1950 r. - w Gorzowie wznowiono
komunikację tramwajową.
2002 r. - Gorzów powiększył się o
prawie 900 ha terenów popoligo-
nowych, przyłączonych z gminy
Kłodawa; gmina otrzymała 3,5
mln zł rekompensaty.
1905 r. - urodził się Jan Korcz, ar-
tysta-malarz, pionier Gorzowa, or-
ganizator słynnej ,,akademii pana
Jana'” dla plastyków-amatorów,
zm. w 1984  r.  
ww  2.01.
1960 r. - wznowiono komunikację
autobusową, uruchamiając
pierwszą po wojnie linię autobu-
sową; na trasę linii 101 Marcin-
kowskiego-Śląska wyjechało pięć
autobusów San.
1960 r. - powołany został Pa-
ństwowy Teatr im. Juliusza Oster-
wy w Gorzowie, jako 117 scena
państwowa w kraju.
ww  3.01.
2012 r. - zmarł Zdzisław Jusis (79
l.),  rzemieślnik, działacz echowy,
b. poseł (1980-1984), b. piłkarz,
wychowanek Kolejarza Gorzów,
zawodnik Unii (1957-1966) i dwu-
krotny trener Stilonu (1963-1964 i
1967-1968).   
ww  5.01.
1997 r. - siatkarze Stilonu zdobyli
Puchar Polski; największe osiągni-
ęcie sportowe w 50-leciu klubu.
ww  6.01.
1930 r. - poświęcono łaźnię pub-
liczną, najnowocześniejszy wów-
czas tego typu obiekt na wschód
od Berlina; było to ostatnie przed-
sięwzięcie Maksa Bahra; Łaźnią
Miejską funkcjonowała do 2002 r.,
obecnie hala tenisowa GKS Gorzo-
via.
ww  7.01.
1958 r. - zm. ks. bp Teodor
Bensch (55 l.), pierwszy administ-
rator apostolski diecezji warmi-
ńskiej, od grudnia 1956 r. ordyna-
riusz gorzowski. 
ww  9.01.
1950 r. - Miejska Szkoła Muzyczna
im. F. Nowowiejskiego została
upaństwowiona i przekształcona w
Państwową Szkołę Muzyczną I
stopnia.
1910 r. - ur. ks. Wilhelm Pluta, od
1958 r. biskup gorzowski, zm. w
1986 r.
ww  10.01.
1914 r. - pierwsza lokomotywa
przejechała nowo zbudowany wia-
duktem.
ww  11.01.
1992 r. - zm. Edward Jancarz (45
l.), najwybitniejszy gorzowski
żużlowiec, zawodnik Stali Gorzów
(1965-1985) i Wimbledonu (1977-
1983), 12-krotny medalista MŚ,
11-krotny uczestnik IMŚ, dwukrot-
ny mistrz Polski w 1975 i 1983,
trzykrotny zdobywca „Złotego Kas-
ku”; zginął z ręki drugiej żony Ka-
tarzyny.
ww  12.01.
1933 r. - ur. Henryk Ankiewicz,
dziennikarz i pisarz, autor m.in.
książek „Szkice gorzowskie” i
„Tatarzy gorzowscy”, zm. w 2005
r.
ww  13.01.
1905 r. - przy ul. Szpitalnej i Teat-
ralnej oddano kolejny obiekt kom-
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Te i nie tylko te zdjêcia
mo¿na ogl¹daæ w Oficynie
Muzeum Lubuskiego im. Ja-
na Dekerta. To niezwyk³y
portret natury, któr¹ coraz
bardziej cz³owiek spycha na
margines. 

- To s¹ zdjêcia najlepsze z
najlepszych. Tych 70 fotogra-
fii to wybór z 200 tysiêcy, ja-
kie nadesz³y przez lata na
konkurs fotograficzny Wildlife
Photographer of the Year -
mówi Jerzy Zegarliñski z
Bydgoszczy, który przywióz³
do Gorzowa tê niezwyk³¹ wy-
stawê. Wybór dotyczy zdjêæ
konkursowych z lat 2002-
2015. Organizatorami kon-
kursu s¹ BBC Wildlife Maga-
zine i Muzeum Historii Natu-
ralnej w Londynie. A Jerzy
Zegarliñski musia³ wy³o¿yæ
15 tys. funtów, aby wystawê
do Polski sprowadziæ. Do tej
pory pokaza³ j¹ w stu innych
polskich miastach. W koñcu
przyszed³ czas i na Gorzów. 

Ka¿de z tych zdjêæ ma
w³asn¹ historiê. Wszyscy au-
torzy poœwiecili bardzo wiele
czasu i wysi³ku, aby je wyko-
naæ. Dowiedzieæ siê o tym
mo¿na z tabliczek, którymi
organizator opatrzy³ ka¿de. 

I tak przejmuj¹cy portret
matki gorylicy tul¹cej do pier-
si dwoje swoich bliŸniaczych
dzieci wykonano w Afryce.

Matkê z ma³ymi przepêdzi³
inny goryl. Teraz ona siedzi i
czujnie spogl¹da na rzeczy-
wistoœæ j¹ otaczaj¹c¹. Ma³e
nic nie wiedz¹ o zagro¿eniu. 

Na innym mo¿na zobaczyæ
m³ode flamingi jakby w tañcu.
Autor tego zdjêcia po³o¿y³ siê
na ziemi w ptasim guanie,
aby taki efekt osi¹gn¹æ. 

Jeszcze inne pokazuje za-
gniewanego niedŸwiedzia
brunatnego patrz¹cego pro-
sto w obiektyw. Z tabliczki
przywieszonej pod zdjêciem
mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e
misiek zaskoczy³ fotografa i
portret ten zosta³ wykonany z
odleg³oœci oko³o metra.
Szczêœciem, fotografowi
uda³o siê bezpiecznie wyco-

faæ, a zdjêcie przynios³o mu
nagrodê. 

Na kolejnej fotografii jest
m³ody s³oñ, który za¿ywa
k¹pieli. No i fotograf musia³
byæ w wodzie poni¿ej
s³oni¹tka, aby taki efekt
osi¹gn¹æ. 

Na jeszcze kolejnym jest
kszta³t drzewa. - To zdjêcie
ma niebywa³¹ historiê. Otó¿
huragan po³o¿y³ w Szwecji
kawa³ lasu œwierkowego.
S³u¿by leœne musia³y usun¹æ
wiatro³omy. Samochody je-
Ÿdzi³y i zwozi³y po³amane
drzewa. I dopiero z powietrza
fotograf zobaczy³, co po tym
wiatro³omie pozosta³o. Po-
wsta³ bowiem kszta³t drzewa,
ale liœciastego. Coœ nieby-

wa³ego - mówi Jerzy Zegarli-
ñski. 

Na wystawie mo¿na zoba-
czyæ weso³ego makaka, ta-
kiego smarkatego, który przy-
pomina postaci z popularnych
kreskówek. A w podpisie do
zdjêcia mo¿na przeczytaæ, ¿e
autor bardzo chcia³ zrobiæ
zdjêcie temu makakowi, no i
przyp³aci³ to tym, ¿e ów ma-
kak uczyni³ go swoj¹ za-
bawk¹. Autor prze¿y³ trochê,
ale fotografia jest znakomita. 

Inn¹ przepiêkn¹ jest portret
mrówki, która pije wodê z
b¹belka utworzonego przez
padaj¹cy deszcz. Kto tak na-
prawdê wie, ¿e mrówki pij¹
wodê? To zdjêcie pokazuje,
¿e tak jest. 

Dzika przyroda to tak¿e
piêkne kwiaty na jeziorze
Wiktorii w Afryce, dzika i su-
rowa przyroda krain wiecznie
zmro¿onych, ale i akacja w
Australii. To tak¿e wielki wie-
loryb albinos, jedyny ponoæ
na Ziemi. Ale i kozio³ w Al-
pach, gdzieœ wysoko w za-
chodz¹cym S³oñcu, szy-
kuj¹cy siê do nocy. To te¿
geometryczne bloki bazalto-
we, o które rozbija siê z bia³¹
grzyw¹ morska fala. 

Te zdjêcia to podró¿ przez
ca³¹ planetê, odkrywanie jej
jeszcze nieska¿onych cywili-
zacj¹, ale te¿ i ska¿onych

zak¹tków. Ka¿de robi wielkie
wra¿enie. 

Wystawie towarzyszy ma³y
folderek z podstawowymi in-
formacjami o ekspozycji oraz
z kilkoma wybranymi fotogra-
fiami. - No jaka szkoda, ¿e
nie ma katalogu. Bo z wielk¹
przyjemnoœci¹ kupi³abym. -
mówi³a Teresa Erdmann, któ-
ra sama fotografuje. Podob-
nego zdania byli i inni, którzy
przyszli na otwarcie wystawy
do muzealnej Oficyny w
grudniowy wieczór. 

Natomiast Lech Dominik z
Muzeum Lubuskiego podkre-
œla³ znaczenie instrumentu,
jakim jest aparat fotograficz-
ny w utrwalaniu œwiata, który
mog¹ ogl¹daæ tylko zapale-
ñcy, albo bardzo nieliczni tu-
ryœci decyduj¹cy siê na wy-
bitnie ekstremalne wyprawy.
Akcentowa³, ¿e w czasach fil-
mu, wszech dostêpnych ka-
mer jednak aparat bywa tym
narzêdziem, które siê najle-
piej sprawdza w utrwalaniu
dzikiej, piêknej przyrody.

Wystawa w Oficynie Muze-
um Lubuskiego czynna jest
do koñca stycznia. I na-
prawdê warto siê tam wy-
braæ. Bo zdjêcia s¹ piêkne,
dokumentuj¹ œwiat, który
chcieliby widzieæ wszyscy,
ale tylko nieliczni mog¹. 

RENATA OCHWAT

Zapierające dech w piersiach
zdjęcia przyrody
Tañcz¹ce flamingi, groŸny niedŸwiedŸ, drzewo, co drzewem nie jest.

Zdjęcia dokumentują świat, który chcieliby widzieć wszyscy,
ale tylko nieliczni mogą. 
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Poglądy zewnętrznych autorów  tekstów, w tym  prowadzących blogi na portalu echogorzowa.pl, nie są tożsame z poglądami redakcji echogorzowa.pl. 

Jakby zapytaæ kogokolwiek
na ulicy, kim jest patron, ra-
czej rzadko mo¿na siê spo-
dziewaæ dobrej, rzetelnej in-
formacji. Zwykle jest tak: No
jakiœ pierwszy, No ten mili-
cjant, co go ruskie zabili. No
widaæ ktoœ wa¿ny, ¿e ulicê
mu dali. A jak zapytaæ, gdzie
jest pochowany, to ju¿ kon-
sternacja pe³na jest.

Zaczynam szukaæ grobu
Franciszka Walczaka. Mój
pierwszy przewodnik wie, ¿e
to na Œwiêtokrzyskim Cmen-
tarzu, znaczy na tym najpiêk-
niejszym, tu¿ za koœcio³em
pod wezwaniem podwy¿sze-
nia Krzy¿a Œwiêtego przy ul.
Warszawskiej. I te¿ wie, ¿e
blisko g³ównej alei. To ta naj-
piêkniejsza na tym zaura-
czaj¹cym cmentarzu jest.
B³¹dzimy, zagl¹damy w ró¿ne
nagrobki. No nie ma. Dzi-

êkujê przewodnikowi. Ru-
szam sama. Jakoœ tak bardzo
chcê odnaleŸæ grób m³odego
ch³opaka, który prze¿y³
wojnê, ale nie prze¿y³ tego, co
po wojnie przysz³o. Tego bar-
dzo m³odego ch³opaka, który
¿ycie za parê dobrych butów
odda³ i pogrzeb którego sta³
siê pierwsz¹ antykomunis-
tyczn¹ manifestacj¹ w Gorzo-

wie. W 1945 roku to by³o. W
marcu 1945 roku. A œlady te-
go wydarzenia mo¿na odna-
leŸæ w tekstach Natalii Buko-
wieckiej-Kruszony, ale i w in-
nych z tamtego czasu, Tym
razem nie. Nie dajê rady. Nie
znalaz³am. 

Pytam znajomych, jak zna-
leŸæ ten nagrobek. W koñcu
dostajê informacjê: idŸ

g³ówn¹ alej¹, skrêæ do monu-
mentu poœwiêconego Wi-
êŸniom obozu Rawven-
sbrück. Po lewej stronie jest
taki skromny nagrobek. To
grób Franciszka Walczaka.
Posz³am. Znalaz³am. Jest.
Skromny bardzo. Data uro-
dzin i œmierci jest. Sta³am
tam d³ugi czas. I myœla³am
sobie, ¿e zwyczajnie ¿al, ¿e
nie ma drogi, oznaczonej do
tego grobu. 

Cmentarz Œwiêtokrzyski
jest tak¹ gorzowsk¹ nekropo-
li¹ miejsk¹, jak nie przymie-
rzaj¹c warszawskie Pow¹zki,
Rossa w Wilnie czy £ycza-
ków we Lwowie, przy zacho-
waniu  oczywiœcie nale¿nej
proporcji. To miejsce po-
chowku katolików, bo w la-
tach 20. XX wieku nikt nie
myœla³, ¿e mog¹ byæ ludzie,
którzy do ¿adnej religii siê

przyznawaæ nie bêd¹. W
ka¿dym razie tam mo¿na zo-
baczyæ i œwieczuszkê zapaliæ
na grobie fundatora cmenta-
rza Klaudiusza Alkiewicza i
jego siostry. To tam pocho-
wany jest ksi¹dz pra³at Tade-
usz Za³uczkowski, general-
nie ordynariusz…. To tam
pochowany jest Aleksander
Vytatutas Virsila z domu Lan-
dsbergis. To tam pochowani
s¹ powstañcy wielkopolscy.
To tam pochowani s¹…
Ka¿dy gorzowianin ma pra-
wo powiedzieæ, ktoœ z mojej
rodziny. 

To tam pochowany jest
tak¿e Franciszek Walczak.
Na jego grobie przeczytaæ
mo¿na katolickie teksty.
Ale te¿ i gwoli sprawiedli-
woœci, znicze siê tam za-
wsze pal¹. 

RENATA OCHWAT

No i gdzie ten Walczak jest pochowany?
Ulica imienia Franciszka Walczaka jest najd³u¿sza w mieœcie. 

Fo
t. 

Re
na

ta
 O

ch
wa

t



pleksu szpitala miejskiego  z blo-
kiem operacyjnym i kaplicą.
1963 r. - na lodowisku przy budyn-
ku dzisiejszej AWF rozegrano
pierwszy mecz hokejowy między
drużyną Miejskiego Ośrodka Spor-
towego a zespołem Studium Nau-
czycielskiego. W 1968 r. - w pi-
ęciolecie pierwszego meczu hoke-
jowego - na nowo zbudowanym
„Lodostilu” przy ul. Pomorskiej
rozegrano pierwsze spotkanie
drużyn hokejowych, w którym za-
wodnicy Stilonu Gorzów ulegli
Sparcie Szczecin 1:16.
1941 r. - ur. Emanuel Lasker (72
l.), mistrz świata w szachach, syn
barlineckiego rabina, jeden z naj-
słynniejszych absolwentów lands-
berskiego gimnazjum.
2009 r. - zm. Aleksander Dzilne
(80 l.), b. prezes KS Stal (1967-
1972), pionier miasta, budowniczy
stadionu żużlowego. 
ww  14.01.
1915 r. - ur. Kazimierz Nir, kole-
jarz i pionier miasta, łucznik i tre-
ner łucznictwa, muzyk, zm. w
1988 r.
ww  15.01.
1938 r. - ur. Ryszard Sawicki, b.
działacz opozycyjny, b. dyrektor
szpitala (1991-1997), pierwszy
przewodniczący RM,  jeden z or-
ganizatorów sportu niepełnos-
prawnych w Polsce, zm. w 2000 r. 
ww  16.01.
2003 r. - zm. ks. kanonik Jan Pi-
kuła (49 l.),  od 1984 r. - pierwszy
proboszcz parafii św. Maksymilia-
na Marii Kolbego w Gorzowie i bu-
downiczy kościoła, kapelan lubu-
skich myśliwych i policjantów.
ww  17.01.
1944 r. - ur. Henryka Żbik-Nieru-
biec, artystka plastyk, specjalizuj-
ąca się w tkaninie artystycznej,
zm. w 2001 r. 
1974 r. - zm. Łucjan Lepka (66 l.),
grawer i działacz cechowy, pionier
miasta, założyciel najstarszej w
mieście firmy „Alba”. 
1996 r. - zm. Aleksander Fogiel
(86 l.), b. aktor gorzowski (1979-
1980), odtwórca m.in. roli Maćka
z Bogdańca w filmowej wersji
„Krzyżaków” Aleksandra Forda i
sołtysa w „Samych swoich” Syl-
westra Chęcińskiego.. 
2013 r. - zm. Marian Klaus (86 l.),
kompozytor, instrumentalista,
stroiciel instrumentów, bard daw-
nej „Casablanki”. 
ww  18.01.
1972 r. - zm. Dionizy „Dyśku”
Wajs (87 l.), starszy o 26 lat mąż
Papuszy, ceniony harfista, twórca
15-osobowej orkiestry, z którą zje-
ździł całą Europę.
ww  19.01.
1949 r. - Leon Kruszona, pionier i
pierwszy wiceprezydenta miasta
został zmuszony do ustąpienia ze
stanowiska.
ww  20.01.
2000 r. - zm. Władysław Klimek
(73 l.), nauczyciel fizyki, esperan-
tysta, działacz katolicki, b. radny
(1990-1994), b. prezes Klubu Inte-
ligencji Katolickiej, działacz
„Wspólnoty Polskiej”.
ww  21.01.
1985 r. - u zbiegu ul. Pomorskiej i
Podmiejskiej doszło do karambolu
pięciu wozów tramwajowych, w
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Wojewódzka i Miejska Bib-
lioteka Publiczna w grudniu
2016 r. œwiêtowa³a 70-lecie
dzia³alnoœci. W trakcie uro-
czystoœci z tej okazji
najwa¿niejszym punktem by³o
podziêkowanie wszystkim,
którzy wnieœli wk³ad w rozwój
ksi¹¿nicy. Wielu bibliotekarzy
zosta³o wyró¿nionych odzna-
czeniami prezydenckimi, mi-
nisterialnymi i samorz¹dowy-
mi.

- Milowym krokiem w historii
biblioteki by³o wybudowanie
nowego gmachu - mówi
S³awomir Jach, dyrektor
WiMBP w latach 1990-98. -
Wczeœniej trudno by³o rozwi-
jaæ dzia³alnoœæ, teraz jednost-
ka bez k³opotów mo¿e pe³niæ
wszystkie wyznaczone dla
niej funkcje. Rozwi¹zany zos-
ta³ te¿ najwiêkszy problem, z
którym boryka³em siê nie tyl-
ko ja w starym miejscu, ale i
moi poprzednicy. Chodzi³o o
magazyny, a w³aœciwie ich
brak - przypomina.

Jubileusz sta³ siê dobr¹
okazj¹ do wydania publikacji
poœwiêconej siedmiu deka-
dom dzia³alnoœci gorzowskiej
ksi¹¿nicy. Co mo¿emy z niej
wyczytaæ? Choæby to, ¿e we
wrzeœniu 1946 roku powo³ano
do ¿ycia Powiatow¹ Bibliotekê
Publiczn¹. Gorzowski ksi-
êgozbiór liczy³ wtedy blisko
26 tysiêcy tomów oraz 100
rêkopisów pergaminowych,
ale ca³y ten zbiór zosta³ wy-
wieziony do Krotoszyna, po-
tem rozdysponowany na bib-
lioteki w ca³ym kraju. Niestety,
mnóstwo wydawnictw zosta³o
wykorzystanych przez przyby-
waj¹cych do Gorzowa miesz-
kañców jako opa³ i bezpow-
rotnie zniszczonych. Z chwil¹
powo³ania biblioteki rozpocz¹³
siê proces zbierania polskich
ksi¹¿ek. Na pocz¹tku by³o ich
niewiele, oko³o 300. W 1947
roku bibliotekê podzielono na

powiatow¹ i miejsk¹. W kolej-
nych latach ksiêgozbiór po-
wiêksza³ siê stosunkowo w
szybkim tempie i ju¿ po
dwóch latach by³o ponad
4300 pozycji. Biblioteka mie-
œci³a siê na drugim piêtrze
Domu Spo³ecznego przy ul.
£okietka. Dzisiaj mamy 490
tysiêcy ksi¹¿ek, ponad 50 ty-
siêcy zbiorów specjalnych i
kilkadziesi¹t tysiêcy czaso-
pism.

- Trzeba przyznaæ, ¿e je¿eli
chodzi o wojewódzkie biblio-
teki w Polsce, to te dwie na-
sze lubuskie, w Gorzowie i
Zielonej Górze nale¿¹ do eks-
traklasy - mówi Romuald
Gawlik, wicemarsza³ek woje-
wództwa. - Z lubuskich zbio-
rów korzystaj¹ nawet zagra-
niczne biblioteki. To nie
wszystko, bo obie nasze bib-
lioteki nie skupiaj¹ siê jedynie
na wypo¿yczaniu ksi¹¿ek. S¹
bardzo aktywne w zakresie or-
ganizowania imprez kultural-
nych. Bardzo wa¿nym takim
prezentem na 70-lecie by³o
wyremontowanie piêknej willi
Lehmanna, która jest inte-
graln¹ czêœci¹ biblioteki i
spe³nia rolê promuj¹c¹. Jest

przede wszystkim fajnym
miejscem do spotkañ z autora-
mi i ludŸmi kultury - podkreœla.

Najwiêkszym obecnie pro-
blemem - na co zwraca
uwagê dyrektor WiMBP Ed-
ward Jaworski - jest archiwi-
zowanie materia³ów znaj-
duj¹cych siê na noœnikach
cyfrowych. Dotyczy to jednak
wszystkich, nie tylko naszej
instytucji. 

Na pytanie, jaka jest rola
biblioteki w dzisiejszym œwie-
cie, dyrektor Jaworski ju¿ w
pierwszych s³owach zazna-
czy³, ¿e najwa¿niejsza jest
s³u¿ba spo³eczeñstwu. - Bib-
lioteki s¹ od zarania ka¿dej
cywilizacji i najwa¿niejszym
zadaniem jest dokumentowa-
nie, a potem przekazywanie
tych treœci nastêpnym pokole-
niom. Bez tego cywilizacja nie
by³aby w stanie siê rozwijaæ.
Wa¿ne ¿eby ka¿dy zapis zos-
ta³ odpowiednio zabezpieczo-
ny i przekazany potomnym,
¿eby oni mogli z niego ko-
rzystaæ - t³umaczy.

W trakcie uroczystoœci pod
adresem gorzowskich biblio-
tekarzy pad³o wiele ciep³ych
s³ów. Wicewojewoda Robert

Paluch przyzna³, ¿e bibliote-
ka w Gorzowie jest w tej chwi-
li jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych miejsc nie tylko
dla mi³oœników ksi¹¿ek czy
kultury, ale chyba dla ka¿de-
go, tak du¿o ciekawego tu siê
codziennie dzieje. 

- Nawet adresu nie trzeba
podawaæ, a pracownicy wy-
tworzyli bardzo pozytywny kli-
mat - zauwa¿y³. I zaraz doda³,
¿e biblioteka zawsze kojarzy
siê z ksi¹¿k¹, ale ta gorzows-
ka wyró¿nia siê wieloma inny-
mi inicjatywami. Choæby ma
szeroko rozwiniêt¹ czytelniê
prasy codziennej oraz archi-
wizuje wszystko, co dzieje siê
ka¿dego kolejnego dnia.

Z kolei prezydent Gorzowa
Jacek Wójcicki przyzna³, ¿e
z jego perspektywy 70 lat to
szmat czasu, bo s¹ to dwa je-
go ¿ycia. - Dla mnie historia
biblioteki jest niesamowita i w
du¿ej mierze przypomina mi
¿ycie wielopokoleniowej ro-
dziny. Wszyscy tu na ogó³
¿yj¹ spokojnie, w zgodzie, ale
czasami pojawiaj¹ siê trudne
chwile, z których za³oga wy-
chodzi obronn¹ rêk¹. Naj-
wiêksz¹ zas³uguj¹ biblioteka-

rzy jest dba³oœæ o nasz¹ his-
toriê i teraŸniejszoœæ. Jak me-
dycyna pozwoli chcia³bym,
¿ebyœmy ponownie spotkali
siê tu za kolejnych 70 lat - do-
da³.

Z okazji jubileuszu list na
rêce dyrektora biblioteki
przes³a³ minister kultury i
dziedzictwa narodowego
Piotr Gliñski. W jednym ze
zdañ minister zwróci³ uwagê,
¿e dziêki bogatej i ró¿norod-
nej ofercie biblioteka zyska³a
znacz¹ce miejsce w kultural-
nym krajobrazie miasta i wo-
jewództwie. Minister zwróci³
ponadto uwagê, ¿e bardzo
dobrze uk³ada siê wspó³praca
kulturalna WiMBP z partnera-
mi niemieckimi, co jest wa¿ne
w budowaniu dobrych relacji.

Na przestrzeni 70 lat praca-
mi biblioteki w sumie kiero-
wa³o 19 kierowników i dyrek-
torów. Pierwszym by³ Wac³aw
Krzywicki, niemal równocze-
œnie miejsk¹ bibliotek¹ za-
rz¹dza³a Anna Sawicz. Do
1975 roku dyrektorami powia-
towej biblioteki byli jeszcze
Jadwiga Wójcik, Irena Pro-
kopów i Czes³aw Tykwer,
natomiast miejskiej Janina
Oszczêd³owska, Danuta
Land, W³adys³awa Izajasz,
Daniel Che³mecki i Woj-
ciech Sadowski. Od 1975
roku dyrektorami lub
pe³ni¹cymi obowi¹zki dyrek-
tora byli: Ludwik
Paszczuk, Regina Krum-
plewska, Ryszard Wilmi-
ñski, Marek Gêsicki, Mag-
dalena Pisklak, S³awomir
Jach, Lucyna Kotecka,
Maria Bobrowska i od
2002 roku instytucj¹ za-
rz¹dza Edward Jaworski,
którego wielk¹ zas³ug¹ jest
wybudowanie nowej siedzi-
by oraz wszelkie zmiany, ja-
kie w ostatnich latach tam
zachodz¹.

ROBERT BOROWY

Bez biblioteki nie byłoby
rozwoju cywilizacji 
Gorzowska ksi¹¿nica nie jest zwyk³¹ wypo¿yczalni¹, to jedno z najwa¿niejszych miejsc kultury. 
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Z okazji 70-lecia wielu bibliotekarzy otrzymało odznaczenia i wyróżnienia.

Fo
t. 

Ro
be

rt 
Bo

ro
wy

Po chwili mo¿na ju¿ czytaæ
ksi¹¿kê, której nigdzie nie
ma. Takie udogodnienie pro-
ponuje czytelnikom Woje-
wódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna Zb. Herberta.

- ACADEMICA to cyfrowa
wypo¿yczalnia miêdzybiblio-
teczna oferuj¹ca dostêp do
ponad 1,6 mln tytu³ów
ksi¹¿ek, czasopism i arty-
ku³ów naukowych z zasobów
Biblioteki Narodowej - mówi
Ewa Pisula, kierowniczka
czytelni w Wojewódzkiej i

Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. Zbigniewa Herberta.
To w³aœnie tu stoi komputer z
dostêpem do najwiêkszej
polskiej biblioteki, czyli Bib-
lioteki Narodowej.

Do tej pory czytelnik poszu-
kiwa³ wybranej przez siebie
ksi¹¿ki w bibliotece. Jeœli nie
by³o jej w Gorzowie, wów-
czas system tzw.
wypo¿yczeni miêdzybiblio-
tecznych poszukiwa³ jej w in-
nych bibliotekach w kraju.
Trzeba by³o czekaæ, zap³aciæ

10 z³ za koszty przesy³ki i
ksi¹¿ka by³a dostêpna na
miejscu przez miesi¹c.Teraz
w przypadku ksi¹¿ek nauko-
wych jest tak, ¿e mo¿na ca³y
ten uci¹¿liwy proceder po-
min¹æ. - Trzeba byæ naszym
czytelnikiem, przyjœæ do nas
do wypo¿yczalni, wype³niæ
odpowiedni i wymagany
przez Bibliotekê Narodow¹
dokument. Nastêpnie my lo-
gujemy czytelnika do syste-
mu. Poniewa¿ has³o do kon-
ta nadaje system, to czytel-

nik sam przy pierwszym lo-
gowaniu mo¿e nadaæ swoje
has³o i ju¿. Mo¿na korzystaæ
z zasobów internetowych
najwiêkszej polskiej bibliote-
ki, które zreszt¹ s¹ sukce-
sywnie uzupe³niane i wzbo-
gacane - t³umaczy Ewa Pisu-
la.

W internetowych zasobach
BN s¹ ksi¹¿ki, które s¹ ob-
jête prawami autorskimi oraz
w tzw. domenie publicznej. -
Z zasobów domeny publicz-
nej mo¿na korzystaæ nawet

w domu. Natomiast z tych
objêtych prawami autorskimi
jedynie u nas - zaznacza
Ewa Pisula. 

Jedyn¹ tak naprawdê nie-
dogodnoœci¹ jest to, ¿e
ksi¹¿ek nie mo¿na kopiowaæ
ani te¿ przesy³aæ w mailach.
- No có¿, trzeba powróciæ do
starych sposobów, czyli
d³ugopisu i notatnika, albo
te¿ przyjœæ z laptopem i na
miejscu dokonywaæ notatek -
mówi szefowa wypo¿yczalni. 

ROCH

Książki z Biblioteki Narodowej dostępne przez internet
Wystarczy siê zalogowaæ i  wejœæ w katalog Biblioteki Narodowej.



którym obrażenia odniosło dzie-
więć osób.

ww  22.01.
1986 r. - zm. ks. bp Wilhelm Pluta
(76 l.), od 1958 r. administrator
apostolski, a od 1972  r. ordyna-
riusz diecezji gorzowskiej; zginął
w wypadku samochodowym.
ww  23.01.
1944 r. - zlikwidowano przedostat-
nią linię tramwajową, wprowa-
dzając komunikację trolejbusową
również na trasie ul. Dworcowa -
plac Słoneczny.
1987 r. - zm. Bekir Rodkiewicz (98
l.), imam, przywódca duchowy
islamskiej ludności tatarskiej w
Gorzowie.
ww  24.01.
1947 r. - otwarto diecezjalną ksi-
ęgarnię św. Antoniego; jest to jed-
na z najstarszych, funkcjonujących
stale w tym samym obiekcie, pla-
cówek handlowych w mieście.
2004 r. - w kolekturze Totalizatora
przy ul. Szarych Szeregów w Go-
rzowie padła główna wygrana w
Dużym Lotku - 3 013 545 zł.
26.01.
1951 r. - ks. inf. Edmund Nowicki,
pierwszy administrator apostolski
w Gorzowie, został usunięty z
urzędu przez władze komunistycz-
ne.
1925 r. - ur. dr n. med. Wiesław
Greczner, b. żołnierz AK, specja-
lista ortopedii i traumatologii,
twórca gorzowskiej ortopedii, zm.
w 2005 r.
ww  27.01.
1937 r. - uruchomiono po raz
pierwszy komunikację autobusową
w mieście; na miasto wyruszyły
trzy pojazdy marki „Mercedes” i
dwa „Magirus”, obsługując dwie
linie mające początek na Starym
Rynku, pierwsza wiodła do koszar
piechoty przy ul. Myśliborskiej,
druga do szpitala psychiatryczne-
go.
1986 r. - z udziałem prymasa Jó-
zefa Glempa odbył się pogrzeb bp.
Wilhelma Pluty; jego ciało złożone
zostało w grobowcu wymurowa-
nym w przedsionku katedry. 
1997 r. - zm. Irena Byrska (96 l.),
aktorka, reżyser teatralny i peda-
gog, b. dyrektor dyrektor Teatru
im. Juliusza Osterwy w Gorzowie
(1963-1966).
ww  28.01.
1981 r. - na rogu ul. Estkowskiego
i Orląt Lwowskich oddano nowy
biurowiec Zakładów Mięsnych z
zapleczem socjalnym, stołówką,
sklepem; wszystko wyburzono w
2005 pod budowę „Askany”.
2002 r. - w nocy nad Ziemią Lu-
buską przeszła nawałnica, wichu-
ra sięgała 24 m/sek., w Gorzowie
ok. 3.00 szybkość wiatru wynosiła
23 m/sek.; zginęły dwie osoby, kil-
kanaście zostało rannych; w Borku
drzewo zwaliło się na stajnię, w
Gorzowie połamało wiele drzew.
ww  29.01.
1971 r. doszło do zamachu bom-
bowego na budynek Sądu Powia-
towego przy ul. Mieszka I 42, eks-
plozja zdemolowała pięć pomiesz-
czeń na wysokim parterze.
1994 r. w Gorzowie uruchomiono
pierwsze anteny przekaźnikowe te-
lefonii komórkowej. 
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- Jako dziennikarz przez wiele
lat pracowa³eœ w Zielonej Górze i
w Gorzowie, a na dodatek uro-
dzi³eœ siê w Kostrzynie nad Odr¹.
Masz wiêc ogl¹d tej naszej lubu-
skoœci, jak ma³o kto. Jak ona wy-
gl¹da z twojej perspektywy?
- Jeszcze jest we mnie trochê

dziennikarza. Do niedawna redago-
wa³em periodyk „Lubuszanie”, pi-
sa³em do „Pulsu”, „Studiów Zielono-
górskich”. Piszê do ³u¿yckojêzycz-
nego „Nowego Casnika”. Teraz
biorê siê za redagowanie tytu³u wy-
dawanego przez Towarzystwo
Mi³oœników Zielonej Góry. Lubu-
skoœæ. Historyczna ziemia lubuska
nie obejmowa³a ani Gorzowa, ani
Zielonej Góry. Mimo to w Zielonej
Górze czêœciej ni¿ w Gorzowie siê
uwa¿a, ¿e miasto le¿y na Ziemi Lu-
buskiej (pisanej wielkimi literami). W
nowym regionie. Nazwa zosta³a na-
dana temu zak¹tkowi wtedy, kiedy
Wydzia³ Ziemi Lubuskiej Urzêdu
Wojewódzkiego Poznañskiego by³ w
Gorzowie. Z lubuskoœci¹ jest trochê
tak jak z wielkopolskoœci¹. W cza-
sach niemieckich Poznañ, Konin,
Grodzisk… to by³o Poznañskie.
Jeszcze w latach miêdzywojennych
by³o Poznañskie. Dziœ jest Wielko-

polska jak Mazowsze czy Œl¹sk.
Myœlê, ¿e wiele krzywdy lubuskoœci
wyrz¹dza marsza³ek Polak. Zaczê³a
od zatwierdzenia has³a „Lubuskie
warte zachodu”. Tak mo¿e mówiæ
wojewoda jako urzêdnik rz¹dowy.
Marsza³ek to gospodyni regionu.
Ona powinna g³osiæ, ¿e „Ziemia Lu-
buska warta zachodu”. Jestem za
Ziemi¹ Lubusk¹ (wielkimi literami).
- Co takiego ma Zielona Góra,
do której ci mimo wszystko bli¿ej,
czego nie ma Gorzów, choæ
móg³by mieæ?
- W porównaniu z czasami nie-

mieckimi Gorzów ma trzy razy
wiêcej mieszkañców, Zielona Góra -
piêæ razy wiêcej. To pierwszy do-
wód na rosn¹ce znaczenie „Zielon-

ki”. Drugi - uniwersytet. Trzeci - Go-
rzów by³ miastem klasy robotniczej,
jak siê wtedy mówi³o. Jest niczyj.
Zielona Góra by³a miastem urzêdni-
ków i pozosta³a miastem urzêdni-
ków. Moja „Zielonka” wybija siê na
oœrodek nowych technologii, a to
wp³yw uniwersytetu. Po kilku kiep-
skich prezydentach miasto ma
ch³opa z jajami, który umia³ sobie
dobraæ doradców. Co tamtym nie
wysz³o, zrobi³ Janusz Kubicki. Go-
rzów mia³ podobnego rz¹dcê, mó-
wiê o Tadeuszu Jêdrzejczaku. Mia³
wtedy, kiedy powsta³a S³owianka,
biblioteka Herberta. W Gorzowie
wiêcej siê mówi ni¿ myœli o mieœcie.
W Zielonej Górze myœli siê o Zielo-
nej Górze i nie odtr¹ca Nowej Soli,
¯ar, Sulechowa. I chyba ostatnie, a
bardzo wa¿ne, na koœcielnej mapie
jest Zielona Góra jako stolica bisku-
pia. Przeniesienie siedziby kurii die-
cezjalnej z Gorzowa do Zielonej Gó-
ry wyraŸnie obni¿y³o rangê i loty
miasta nad Wart¹.
- Twoja najnowsza powieœæ
„Por¹bany” jest w³aœciwie krymi-
na³em, którego akcja rozgrywa
siê w œrodowisku dziennikarskim,
ale i ¿u¿lowym Zielonejgóry, pisa-
nej ³¹cznie. Nie brakuje w niej

jednak w¹tków gorzowskich, bo i
trudno chyba pisaæ zielonogór-
skim ¿u¿lu w oderwaniu od go-
rzowskiego. Sk¹d pomys³ na tak¹
powieœæ?

- Najd³u¿szy ¿u¿lowy w¹tek go-
rzowski jest w zbiorze „Czwarty
klucz do bramy”, gdzie zamieœci³em
tekst „Jazda tylko w lewo”, rzecz z
Jancarzem w roli g³ównej. „Por¹ba-
ny” to powieœæ bardziej o tym, ¿e tzw.
sport wyczynowy nie jest sportem wy-
czynowym. To maszynka do robienia
pieniêdzy. Robi¹ je wujowie i faceci
nazywani ¿u¿lowcami. W letnie nie-
dziele tysi¹ce ludzi jad¹ ze Strzelec, z
Sulêcina, ze œródmieœcia na Œl¹sk¹,
z Nowej Soli, G³ogowa, Zaboru na
Wroc³awsk¹. ¯e w poniedzia³ki roz-
prawiaj¹, co by by³o, gdyby by³o. Zaj-
êcie, gdzie czterech facetów jeŸdzi w
lewo uwa¿am za cyrk na kó³kach.
Dziœ sport bywa jeszcze na boiskach
osiedlowych i wiejskich. Dziennikar-
stwo te¿ spsia³o. Miejsce prawdziwej
informacji zajê³a sensacja. Plotka.
Ble, ble. Zosta³a literatura. Tylko, i tu
jest sprawa, ludzie nie chc¹ czytaæ.
Ani gazet, ani ksi¹¿ek. Ludzie chc¹
ogl¹daæ. Im widowisko g³upsze, bez
sensu, tym wiêcej ogl¹daczy.

J.D.

Im widowisko głupsze, bez sensu, tym więcej oglądaczy
Trzy pytania do Alfreda Siateckiego, formalnie emerytowanego ju¿ dziennikarza i wci¹¿ czynnego pisarza
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- Gorzowianie potrafi¹ dbaæ o
dro¿noœæ przewodów kominowych
oraz ich w³aœciw¹ konserwacjê?

- Niestety, ale najczêœciej lekce-
wa¿¹ ten obowi¹zek, co jest bardzo
niebezpieczne dla zdrowia a i bywa,
¿e nawet naszego ¿ycia. Zaledwie
po³owa z nas interesuje siê tymi spra-
wami. Ka¿dy posiadaj¹cy piece czy
to wêglowo-drzewne, czy na inne pa-
liwo, korzystaj¹cy równie¿ z term ga-
zowych musi liczyæ siê z tym, ¿e
urz¹dzenia te wytwarzaj¹ gazy
truj¹ce. Jedynym bezpiecznym spo-
sobem na ich odprowadzenie jest
dro¿ny przewód kominowy. Oczywi-
œcie tu nie chodzi o czyszczenie lub
konserwacjê we w³asnym zakresie.
Chodzi o fachowe dzia³anie, o zleca-
nie tego zadania fachowcom. Wiem,
¿e ka¿dy z nas potrafi zrobiæ wszyst-
ko, ale proszê mi wierzyæ, ¿e czysz-
czenie kominów na w³asn¹ rêkê
mo¿e skoñczyæ siê fatalnie.
- Co ma pan na myœli?
- Choæby wypalanie sadzy komino-

wej. Niektórzy potrafi¹ wypalaæ sadzê
przy pomocy materia³ów ³atwopal-
nych i bywaj¹ sytuacje, ¿e dochodzi

do po¿arów budynków. Sadza pali siê
w temperaturze 1000-1200 stopni, a
jest to temperatura, w której jest wy-
palana ceg³a. Niekontrolowany po¿ar
sadzy mo¿e trwaæ nawet osiem go-
dzin, co najczêœciej koñczy siê naru-
szeniem konstrukcji przewodu komi-
nowego. Czyszczenie sadzy pod kon-
trol¹ polega na tym, ¿e trzeba umieæ
ca³y czas utrzymywaæ dro¿noœæ prze-

wodu. Wypalanie nie powinno trwaæ
d³u¿ej ni¿ godzinê. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e sadza w trakcie spalania puchnie i
zwiêksza objêtoœæ. Dlatego bardzo
³atwo mo¿e dojœæ do zaczopowania
komina. I je¿eli w takim przypadku
Ÿród³o po¿aru wystêpuje poni¿ej tego
miejsca, to w wyniku panuj¹cej si³y
gazu mo¿e dojœæ do rozerwania prze-
wodu.

- Na czym polega w³aœciwa kon-
serwacja przewodów komino-
wych?

- Najprostszym i najbardziej
rozs¹dnym rozwi¹zaniem jest zg³asza-
nie siê przynajmniej dwa razy do roku
do kominiarza, ¿eby dokona³ czyszcze-
nia i konserwacji. Przepisy w przypadku
korzystania z przewodów dymowych
nakazuj¹ czterokrotny taki przegl¹d, ale
du¿e znaczenie ma w ka¿dym przypad-
ku stan kominów. S¹ takie, ¿e wystar-
czy przed sezonem grzewczym
przeczyœciæ, mo¿e jeszcze raz w trakcie
sezonu i to wystarczy. Bywaj¹ jednak i
takie, ¿e co miesi¹c trzeba je przejrzeæ.
Je¿eli ogrzewamy budynek gazem, to
przynajmniej raz do roku poproœmy ko-
miniarza, ¿eby dokona³ konserwacji.
Koszty zwi¹zane z przegl¹dem i czysz-
czeniem siêgaj¹ kilkudziesiêciu
z³otych. Nie jest to kwota, z powodu
której mamy ryzykowaæ nasze zdrowie.
Sprawdzajmy równie¿ kratki wentyla-
cyjne i nie doprowadzajmy ich do nie-
dro¿noœci. To mo¿emy czyniæ sami.
Wystarczy od czasu do czasu spraw-
dziæ czy jest odpowiedni ci¹g.

RB

Czyszczenie kominów na własną rękę może skończyć się fatalnie
Trzy pytania do Ditera Walentowskiego, mistrza kominiarstwa z Gorzowa
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ww  30.01.
1945 r. oddziały sowieckie zajęły
Gorzów; godz. 2-3.00 - zarządzono
ewakuację miasta; godz. 3.30 -
sowieckie czołgi zaskoczyły miesz-
kańców Różanek; od godzin ran-
nych - przy temperaturze ok. mi-
nus 10 st. trwał exodus mieszka-
ńców i władz transportem
kołowym i kolejowym; godz. 15.20
- sowieckie wozy pancerne przeje-
chały przez Marwice; komendant
obrony Landsberga, nie wykonaw-
szy rozkazów, wycofał się do Kost-
rzyna; godz. 16-18 - wycofujące
się oddziały niemieckie wysadziły
oba mosty na Warcie, przerwana
została ostatnia linia tramwajowa
Grobla - Dworzec, Zamoście zos-
tało pozbawione energii i gazu;
godz. 21-22 - ostatnie pododdziały
niemieckie wycofały się z Górczy-
na przez ul. Matejki do koszar przy
ul. Myśliborskiej; godz. 22.00 - w
okolicy mostu na Kanale Ulgi lan-
dsberscy volkssturmiści ostrzelali
batalion Volkssturmu wracający z
Borka, zginęło 17 żołnierzy; ok.
23.00 - pierwsze oddziały sowiec-
kie dotarły do śródmieścia; godz.
0.30 - ostatnie oddziały niemiec-
kie pod dowództwem Waltera
Neumanna opuściły koszary przy
ul. Myśliborskiej, udając się przez
Małyszyn do Nowin; wg niektórych
świadków pierwsze czołgi zwia-
dowcze wkroczyły do miasta 30
stycznia od strony obecnej ul. Kon-
stytucji 3 Maja, stąd jej powojen-
na nazwa Armii Czerwonej; miasto
zajęte zostało przez pododdziały
32 korpusu piechoty 5 Armii Ude-
rzeniowej, jej dowódcą był gen.
płk. Nikołaj Erastowicz Bierzarin
(1904-45), później pierwszy ko-
mendant wojenny Berlina. 
1995 r. w Gorzowie po raz pierw-
szy obchodzono Dzień Pamięci i
Pojednania.
2001 r. w hallu Łaźni Miejskiej po-
nownie odsłonięto popiersie Maxa
Bahra, zrekonstruowane przez Je-
rzego Sobocińskiego z Poznania;
w uroczystości uczestniczył Jür-
gen Bahr, prawnuk fundatora
Łaźni. 
2004 r. gorzowscy alpiniści, Ma-
rek Kobus i Wanda Janik, zdobyli
najwyższy szczyt Ameryki Pd. -
Acongaguę (6960 m n.p.m.); na-
zajutrz dołączyli do nich pozostali
uczestnicy Tomasz Walkowiak i
Artur Brykner
ww  31.01.
1948 r. - Państwowe Zakłady Inży-
nierii nr 3 przejęły obiekty byłej
fabryki maszyn i odlewni żeliwa H.
Pauckscha między ul. Jerzego i
Grobla oraz byłej fabryki Gustava.
Schrödera przy ul. Przemysłowej
13-16, gdzie znajdowała się głów-
na siedziba późniejszych Zakła-
dów Mechanicznych.
2010 r. - nad Kłodawką przy ul.
Chrobrego odsłonięto pomniki ma-
larzy Jana Korcza i Ernsta Hense-
lera.
1914 r. - ur. Jadwiga Osińska,
Matka Faustyna od Jezusa Króla
Miłosierdzia, pierwsza faustynka,
przełożona generalna SS Miłosier-
nego Odkupiciela, założycielka
sanktuarium  w Myśliborzu, zm. w
1955 i spoczywa na gorzowskim
cmentarzu. n

KALENDARIUM
Styczeń 2017

Dziêki wspólnej pracy œled-
czy zidentyfikowali w sumie
19 podejrzanych z Polski.
Grupie przestêpczej z rejonu
Gorzowa Wlkp. przypisano
dokonanie lub usi³owanie do-
konania 92 kradzie¿y,
g³ownie pojazdów marki
Mercedes - Sprinter oraz VW
Crafter. Powsta³e straty opie-
waj¹ na okr¹g³e 2 miliony
euro 

Dziêki wspólnym czynno-
œciom zabezpieczono 7 po-
jazdów - z czego 3 w Polce i
4 w Niemczech o ³¹cznej
wartoœci 173 tysiêcy euro.
Okreœlany w europejskim
obiegu jako Joint Investiga-
tion Team (JIT) Wspólny Ze-
spó³  Œledczy zosta³ oficjal-
nie utworzony w marcu 2015
roku pod przewodnictwem
Prokuratury we Frankfur-
cie/O i Prokuratury Okrêgo-
wej w Gorzowie  wraz ze
œledczymi Krajowego
Urzêdu kryminalnego Bran-
denburgii i Wydzia³u Krymi-
nalnego KWP w Gorzowie.

Ju¿ w styczniu 2015 roku,
jeszcze podczas przygoto-
wañ do powo³ania JIT, pol-
scy i niemieccy funkcjonariu-
sze przeprowadzili wspólne
dzia³ania po niemieckiej stro-
nie. Zatrzymano  wówczas 6
podejrzanych z dwoma do-

piero co skradzionymi trans-
porterami. Dalsze wspólne
czynnoœci przeszukañ i za-
trzymañ przeprowadzono m.
in. w kwietniu 2015 r. w Pol-
sce oraz w grudniu 2015 r.
w Polsce i w Wielkiej Bryta-
nii. Do tego dosz³o do kolej-

nych aresztowañ polskich
podejrzanych, którzy osta-
tecznie zostali wydani do
Niemiec. Przeciwko dwóm z
tych podejrzanych oraz czte-
rem innym podejrzanym,
Prokuratura we Frankfur-
cie/O skierowa³a akt

oskar¿enia do S¹du we
Frankfurcie/O. Osobie, która
najprawdopodobniej kiero-
wa³a grup¹ zarzucono 62
czyny. Niebawem rozpoczn¹
siê rozprawy  s¹dowe prze-
ciwko 6 oskar¿onym. 

Rezultatem wspólnych
czynnoœci w ramach JIT by³o
ujawnienie 3 nielegalnych
warsztatów  w Polsce, w któ-
rych co najmniej 50 uprzed-
nio skradzionych na terenie
Niemiec pojazdów by³o ro-
zebranych na czêœci oraz
ustalenie 5 podejrzanych,
którzy brali udzia³ w rozbie-
raniu pojazdów i w dalszym
zbyciu kradzionych czêœci.
Wspólne czynnoœci dopro-
wadzi³y do wyraŸnego zre-
dukowania kradzie¿y pojaz-
dów tego typu. Kiedy w la-
tach 2012 i 2013
odnotowano 132 kradzie¿e
w jednym roku, a w 2014 r.
jeszcze 103 takie kradzie¿e,
liczba kradzie¿y w 2015 r.
wyraŸnie spad³a (65 zdarze-
nia). n

Gang samochodowy rozbity
dzięki JIT 
Œledczy z Brandenburgii i Polski podsumowali prowadzone razem œledztwa. 
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W grudniow¹ sobotê  oko³o
godz. 20.00 czterech 15-16-
latków sz³a ul. Kazimierza
Wielkiego w Gorzowie. W
pewnej chwili podszed³ do nich
56-letni mê¿czyzna i za¿¹da³,
by m³odzi ludzie posprz¹tali
przewrócone œmietniki w okoli-
cy przystanku. Ci stwierdzili, ¿e
nie oni to zrobili, wiêc nie bêd¹
tego porz¹dkowaæ. OdpowiedŸ
i argumentacja nastolatków
najwyraŸniej nie spodoba³a siê
56-latkowi. Spod kurtki wy-
ci¹gn¹³ przedmiot wygl¹daj¹cy
jak pistolet. Wycelowa³ w nogi
jednego z nich i zacz¹³ groziæ.
M³odzi ludzie przestraszyli siê i
posprz¹tali œmietniki. 

Jeden z nastolatków opowie-
dzia³ o ca³ej sytuacji bliskim.
Matka ch³opaka kolejnego
dnia sprawê zg³osi³a policjan-

tom. Do dzia³ania ruszyli kry-
minalni z gorzowskiego I komi-
sariatu. Funkcjonariusze do-
skonale znali okolice. Dwa dni
po zdarzeniu zatrzymali 56-let-
niego mieszkañca Gorzowa.
Podczas przeszukania jego
mieszkania odnaleŸli pistolet
na plastikowe kulki, miotacz
gazu wygl¹daj¹cy jak broñ
oraz pa³kê. Posiadanie tych
przedmiotów nie wymaga po-
zwolenia. 

Mê¿czyzna kolejnego dnia
us³ysza³ zarzut zmuszenia do
okreœlonego zachowania (art.
191 kodeksu karnego). Za te-
go typu przestêpstwo grozi do
3 lat pozbawienia wolnoœci.
Podczas przes³uchania 56-la-
tek przyzna³ siê do zarzucane-
go mu czynu. Mê¿czyzna nie
by³ wczeœniej karany. n

Mieszkañcy Gorzowa
mogli odebraæ w ostatnim
czasie  po³¹czenie telefo-
niczne od fa³szywego funk-
cjonariusza CBŒP. Przeko-
nywa³, ¿e potrzebna jest
gotówka, aby skutecznie
walczyæ z oszustami.
Szeœæ takich po³¹czeñ zos-
ta³o zakoñczonych niemal
od razu przez mieszka-
ñców Gorzowa. Kilku z
nich takie telefony konsul-
towa³o ze swoimi znajomy-
mi i rodzinami. Zorientowa-
li siê, ¿e dzwoni do nich
oszust i o sytuacji powia-
domili policjantów. W jed-
nym przypadku profesjona-

lizmem wykaza³ siê pra-
cownik banku. 

Jedna ze starszych
mieszkanek miasta uwie-
rzy³a, ¿e uczestniczy w ak-
cji schwytania oszustów.
Dok³adne instrukcje post-
êpowania dostawa³a przez
telefon. By³a ju¿ w banku,
by wybraæ gotówkê. Tam
pracownica placówki
dok³adnie wypyta³a, po co
kobiecie tak du¿a suma
pieniêdzy. W trakcie roz-
mowy zorientowa³a siê, ¿e
64-latka mo¿e za chwilê
przekazaæ pieni¹dze
oszustowi i dlatego powia-
domi³a gorzowskich poli-

cjantów. Gdyby dosz³o do
przekazania gotówki, ko-
bieta straci³aby 50 tysiêcy
z³otych. Funkcjonariusze
gorzowskiej komendy usta-
laj¹ osobê, który usi³owa³a
oszukaæ 64-latkê. 

Po raz kolejny policjanci
przestrzegaj¹ przed
oszustami, którzy podaj¹
siê za nich. Prawdziwe
s³u¿by mundurowe nie pro-
sz¹ o pieni¹dze, ani te¿
ich nie odbieraj¹. Pami-
êtajmy, by w takich przy-
padkach informowaæ po-
licjê. Szybka reakcja mo¿e
pomóc w zatrzymaniu
oszustów. n

Groził im przedmiotem
przypominającym broń 
Gorzowianin za¿¹da³ od nastolatków, by
posprz¹tali przewrócone œmietniki. 

W sobotê póŸnym wieczo-
rem dy¿urny gorzowskiej ko-
mendy wys³a³ patrol do jed-
nego ze sklepów, gdzie mia³
siê znajdowaæ pracownik, z
którym wed³ug zg³oszenia
nie by³o ¿adnego kontaktu .
Policjanci, którzy przyjechali
na miejsce zastali zamkniête
drzwi i kilka osób
oczekuj¹cych przed wej-

œciem. Mundurowi szybko
uznali, ¿e jednym z powo-
dów mo¿e fakt, ¿e pracow-
nik, który powinien przeby-
waæ w œrodku, zas³ab³ i
mo¿e potrzebowaæ pomocy.
Kiedy pojawi³a siê informa-
cja, ¿e do sklepu jest tylko
jedno wejœcie - decyzja
mog³a byæ jedna. Policjanci
wybili szybê od drzwi wej-

œciowych i weszli do œrodka.
Przypuszczenia potwierdzi³y
siê. W jednym z pomiesz-
czeñ mundurowi znaleŸli
pó³przytomnego mê¿czyznê,
który trafi³ pod opiekê leka-
rzy. Dziêki zdecydowaniu i
profesjonalizmowi sier¿. szt.
Dariusza Ka³kusa i post. Ju-
styny Lipki pomoc przysz³a
na czas. n

Pomoc przyszła na czas, choć jej nie wzywał
Dziêki  przeczuciom policjantów byæ mo¿e da³o siê uratowaæ ¿ycie.

Do gorzowian dzwoni fałszywy policjant 
Znowu do kilku osób zadzwoni³ fa³szywy funkcjonariusz policji. 
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- Jak w sumie przebieg³y
prace przy realizacji pro-
gramu ,,KAWKA” w 2016
roku?

- Termin pod³¹czenia do
sieci grzewczej 96 budynków
by³ wyznaczony do koñca
paŸdziernika i wszystko
przebieg³o zgodnie z pla-
nem. W niektórych budyn-
kach nieco póŸniej nast¹pi³o
pod³¹czenie mieszkañ do
ciep³ej wody u¿ytkowej, ale
ta inwestycja przebiega³a
nieco innym torem. Do ko-
ñca listopada trwa³y prace
wykoñczeniowe i w tym cza-
sie rozpoczê³y siê odbiory
poszczególnych budynków.
Potrwa to zapewne do koñca
roku. 
- Z jakimi problemami
spotkali siê wykonawcy w
trakcie prac?

- W tym roku prace prze-
biega³y du¿o sprawniej ni¿ w
poprzednim roku, gdy¿ za-
procentowa³o nabyte wcze-

œniej doœwiadczenie. Nie
oby³o siê bez drobnych
k³opotów, ale to naturalne
przy tak du¿ych inwesty-
cjach. Problemy wynika³y
najczêœciej ze zgrania cza-

sowego, ale ka¿dorazowo
spotykaliœmy siê z PGE, naj-
czêœciej na placu budowy i
szybko rozwi¹zywaliœmy po-
jawiaj¹ce siê k³opoty. Czasa-
mi mieliœmy trudny orzech

do zgryzienia nie z naszej
winy. Bywa³o, ¿e nie mogli-
œmy wejœæ do konkretnych
mieszkañ, bo w³aœciciele
przyk³adowo wyjechali na
d³u¿ej za granicê, choæ
wczeœniej zadeklarowali
uczestnictwo w programie i
nas o tym nie poinformowali. 
- 2017 rok bêdzie ostat-
nim, w którym zostan¹ wy-
mienione piece kaflowe na
centralne ogrzewanie. Jaki
jest harmonogram tych
prac?

- Planowanych jest
pod³¹czenie ostatnich 69 bu-
dynków. W ostatni dzieñ lis-
topada 2016 r. pojawi³o siê
og³oszenie o postêpowaniu
przetargowym. Dziêki temu
powinniœmy zyskaæ na cza-
sie, poniewa¿ w 2015 roku
takie postêpowanie mia³o
miejsce w drugiej po³owie
grudnia. Je¿eli nic nie wyda-
rzy siê zaskakuj¹cego, 1 lu-
tego 2017 roku powinniœmy

podpisaæ umowy na reali-
zacjê inwestycji. Pozwoli to
na szybsze rozpoczêcie prac
i mam nadziejê, ¿e skoñczy-
my je do koñca sierpnia.
Wtedy wrzesieñ bêdziemy
mogli przeznaczyæ na roz-
ruch i odbiory. W paŸdzierni-
ku planujemy rozliczyæ ca³y,
trzyletni projekt. Dodam
jeszcze, ¿e wys³aliœmy ju¿
pierwsze rozliczenia za
ogrzewanie z sieci i za po-
przedni¹ zimê œrednia wy-
chodzi w granicach 3,50 z³
za metr kwadratowy, a wiêc
tyle ile prognozowaliœmy. W
przypadku 15 procent odbior-
ców koszty wysz³y wiêksze,
s¹ jednak tak¿e lokale, które
zap³aci³y du¿o mniej. Koszty
wynikaj¹ z zu¿ycia. Je¿eli
ktoœ chce mieæ bardzo ciep³o
musi liczyæ siê z zap³at¹ na-
wet szeœæ z³otych za metr,
ale mamy te¿ p³atnoœci na
poziomie dwóch z³otych.
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Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej zapewnia jednak,
¿e zima mu nie straszna, bo
siê do niej dobrze przygoto-
wa³. Aczkolwiek wszystkiego
przewidzieæ siê nie da.

- Jak co roku przede
wszystkim ZGM w okresie zi-
mowym zwiêksza czêstotli-
woœæ kontroli w celu egzek-
wowania od wykonawcy,
czyli firm sprz¹taj¹cych,
w³aœciwego wykonywania
us³ug polegaj¹cych na utrzy-
maniu w czystoœci chodni-
ków i ci¹gów pieszo-jezd-
nych - mówi Jacek Szempli-
ñski, kierownik dzia³u
techniczo-eksploatacyjnego
ZGM.

Sprzątać trzeba na
bieżąco

Do najwa¿niejszych kwestii
podczas zimy nale¿y
sprz¹tanie i to na bie¿¹co
œniegu oraz poœniegowego
b³ota. - Wykonawca zobo-
wi¹zany jest do bezzw³oczne-
go usuwania œniegu, lodu i
b³ota z czêœci chodników bez-
poœrednio przylegaj¹cych do
budynków, usypywania œnie-
gu i lodu w pryzmy (sk³ado-
wanie ich na poboczu w
miejscach nie utrudniaj¹cych
ruchu pieszego), posypywa-
nia piaskiem dojœæ do bu-
dynków i altanek œmietniko-

wych w przypadku wyst¹pie-
nia go³oledzi, oczyszczania
ze œniegu i lodu dróg dojaz-
dowych prowadz¹cych do
pojemników na nieczystoœci
sta³e i szamb - wyjaœnia Ja-
cek Szemplinski. 

ZGM zreszt¹ wczeœniej
skontrolowa³ miejsca usta-
wienia tych pojemników. -
Stwierdzone w utwardzo-
nym pod³o¿u ubytki zosta³y
wyrównane. Wyeliminowa-
ne nieprawid³owoœci zapo-
biegn¹ gromadzeniu siê
zbêdnej wody i tworzeniu

siê w nich, w przypadku
mrozu, œliskiej powierzchni.
Podjête dzia³ania spowo-
duj¹, ¿e dojazd do pojemni-
ków i szamb odbywaæ siê
bêdzie po nawierzchni
utwardzonej, pozbawionej
œliskoœci i odœnie¿onej -
mówi kierownik Szempli-
ñski.

Po przeglądzie budynków

W ramach przygotowañ
do zimy poszczególne Ad-
ministracje Domów Miesz-
kalnych przeprowadzi³y

przegl¹dy budynków, a w
szczególnoœci stanu tech-
nicznego: okienek piwnicz-
nych, stolarki okiennej i
drzwiowej na klatkach
schodowych, w³azów na
strychach oraz stanu pokry-
cia dachowego. 

Jak zapowiada Jacek
Szempliñski, w zakresie bez-
pieczeñstwa budynków i in-
stalacji przed skutkami ni-
skich temperatur ADM-y na
bie¿¹co dbaj¹ o: 

- zabezpieczenie odpo-
wiedniej izolacji przewodów

wodoci¹gowo- kanalizacyj-
nych i c.o.,

- uzupe³nienie zamkniêæ i
szklenie pomieszczeñ, w
których zlokalizowane s¹ po-
wy¿sze instalacje, 

- zabezpieczenie hydran-
tów i wodomierzy,

- doprowadzenie do spraw-
nego dzia³ania wszystkich
automatów oœwietleniowych, 

- aktualizowanie na
bie¿¹co numerów telefonów
pogotowia technicznego, ga-
zowego, ciep³owniczego,
elektrycznego z podaniem
terminów oraz godzin funk-
cjonowania jednostek

Ponadto uruchomiono
ogrzewanie we wszystkich
96 budynkach objêtych Pro-
gramem KAWKA i przewi-
dzianych do pod³¹czenia w
2016 r. Ogó³em w latach
2015-2016 zlikwidowano
ju¿ ok. 2200 pieców stano-
wi¹cych Ÿród³a emisji zanie-
czyszczeñ powietrza w cen-
trum miasta.  

Jednoczeœnie Zak³ad Gos-
podarki Mieszkaniowej w ra-
mach nadzoru przeprowadza³
bêdzie kontrole w zakresie
bie¿¹cego zabezpieczenia
budynków  w okresie zimy i
usuwania jej skutków na tere-
nie administrowanych zaso-
bów mieszkaniowych. 

ROCH

ZGM dobrze przygotowany
do zimy
Za nami pierwsze mrozy, pierwsze œniegi i pierwsze zimowe utrapienia. 
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Firma sprzątająca zobowiązana jest m.in. do usuwania śniegu i błota pośniegowego na bieżąco.
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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
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By³ to skomplikowany za-
bieg usuniêcia guza
krêgos³upa z u¿yciem zesta-
wu Stabilit. Pacjentk¹ by³a
60-letnia mieszkanka Gorzo-
wa Wlkp. Do wykonania za-
biegu niezbêdny by³ sprzêt
specjalnie sprowadzony do
Gorzowa z zagranicy. 

Schorzenia krêgos³upa to
problem milionów ludzi na
ca³ym œwiecie. Zwykle powo-
duj¹ dolegliwoœci, które
ograniczaj¹ normaln¹ aktyw-
noœæ. Ich przyczyn¹ s¹
g³ównie siedz¹cy tryb ¿ycia i
zwi¹zany z tym brak ruchu
oraz nadwaga. Nie bez zna-
czenia s¹ te¿ sk³onnoœci ge-
netyczne. Jednak nie za
wszystkie tego typu dolegli-
woœci mo¿na winiæ wspom-
niane wy¿ej przyczyny. U pa-
ni Aliny z Gorzowa powodem
trudnego do zniesienia bólu
by³ nowotwór nerki z prze-
rzutami do krêgos³upa. 

- Dla naszej pacjentki nie
by³o innego wyjœcia. Opera-
cja choæ trudna i nios¹ca za
sob¹ du¿e ryzyko powik³añ,
by³a jedynym mo¿liwym do

zastosowania w jej przypad-
ku rozwi¹zaniem. To nie by³
zabieg ratuj¹cy ¿ycie, bo w
wielu przypadkach, przy ta-
kim stopniu zaawansowania
choroby pole do dzia³ania le-
karza jest bardzo ograniczo-
ne. Naszym celem by³a po-
prawa jakoœci ¿ycia pacjentki

poprzez zmniejszenie bólu
krêgos³upa - mówi lek. Piotr
Kowalski - neurochirurg z
Wie lospec ja l is t ycznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp.

W tego typu przypadkach,
gdy nowotwór atakuje koœci
krêgos³upa zwykle w znie-

czuleniu miejscowym stosuje
siê podanie (przy u¿yciu
specjalnej ig³y) cementu
wprost do zniszczonej koœci.
Rozwiniêciem tej metody jest
zastosowanie zestawu Stabi-
lit. 

- Metoda polega na usuni-
êciu guza z trzony

krêgos³upa i wype³nieniu
ubytku w koœci cementem.
Wszystko jest dok³adnie mo-
nitorowane, od temperatury i
ciœnienia, po gêstoœæ mate-
ria³u - opisuje metodê dr Ko-
walski.

Tego typu operacjê mo¿na
przeprowadziæ u bardzo

w¹skiej grupy pacjentów.
Jest on dedykowany tym,
którzy maj¹ przerzut do
krêgos³upa, ale tylko w ob-
rêbie jednego czy dwóch
krêgów nie przekraczaj¹cy
granicy trzonu krêgos³upa.
Co wa¿ne dla pacjenta, po
zabiegu jeszcze tego same-
go dnia mo¿e on wróciæ do
domu. 

- Pani Alina trafi³a do nas
poprzez konsylium onkolo-
giczne. Usuniêcie guza nerki
ze wzglêdu na jego roz-
leg³oœæ nie wchodzi³o w ra-
chubê. Z powodu dolegliwo-
œci bólowych pacjentka od
dawna za¿ywa³a du¿e iloœci
leków, tak¿e tych narkotycz-
nych. Mo¿na jej by³o pomóc
tylko paliatywnie czyli
zmniejszyæ ból. By³a wiêc
idealnym kandydatem do
przeprowadzenia zabiegu z
u¿yciem zestawu Stabilit -
dodaje dr Kowalski.

Nad prawid³owoœci¹ prze-
prowadzenia zabiegu i
obs³ugi urz¹dzenia czuwali
specjaliœci z Niemiec. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Pionierska operacja na chorym
kręgosłupie
Neurochirurdzy z naszego szpitala jako pierwsi w Polsce przeprowadzili tak¹ operacjê. 

Lekarze gorzowskiego szpitala przeprowadzają wiele operacji ratujących życie. Tu jedna z nich.
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Dofinansowanie w wysoko-
œci 21,6 mln z³ w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Lubuskie 2020 przy-
zna³ zarz¹d województwa na
realizacjê projektu pn. „Roz-
budowa Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkie-
go w Gorzowie Wlkp. Sp. z
o.o. o Oœrodek Radioterapii,
w celu zwiêkszenia do-
stêpnoœci do wysokiej jakoœci

us³ug zdrowotnych w obsza-
rze chorób nowotworowych”.

Realizacja tego projektu
ma zmniejszyæ proporcje w
zakresie zachorowalnoœci i
umieralnoœci na nowotwory
z³oœliwe w województwie lu-
buskim w porównaniu z Pol-
sk¹ i krajami Unii Europej-
skiej. Istot¹ projektu jest
utworzenie specjalistyczne-
go, ponadregionalnego
Oœrodka Radioterapii przy

Wielospecjalistycznym Szpi-
talu Wojewódzkim w Gorzo-
wie Wlkp. Sp z o.o. W oœrod-
ku planuje siê poradnie spe-
cjalistyczne z zakresu
leczenia onkologicznego,
zak³ad radioterapii z dwoma
akceleratorami, oddzia³ ra-
dioterapii na 25 ³ó¿ek, hostel
na 26 ³ó¿ek. Oœrodek Radio-
terapii bêdzie po³¹czony z
pozosta³ymi, ju¿ funkcjo-
nuj¹cymi komórkami organi-

zacyjnymi szpitala, udzie-
laj¹cymi œwiadczeñ medycz-
nych w zakresie leczenia on-
kologicznego. Wed³ug mode-
lu optymalizacyjnego
opracowanego w mapie po-
trzeb zdrowotnych w zakre-
sie onkologii dla wojewódz-
twa lubuskiego, do 2025 roku
w Gorzowie Wlkp. powinien
powstaæ nowy podmiot wy-
posa¿ony w 2 przyspiesza-
cze liniowe. Ca³oœæ nak³adów

na inwestycjê planowana jest
na kwotê ok. 66 mln z³. Inwe-
stycja oprócz œrodków RPO
Lubuskie 2020, sfinansowa-
na zostanie z Narodowego
Programu Zwalczania Cho-
rób Nowotworowych na lata
2016-2024 oraz ze œrodków
w³asnych. Wk³ad w³asny
Spó³ki bêdzie wynosi³ ok.
10.000.000-12.000.000 z³.

Oœrodek Radioterapii w Go-
rzowie, który ma powstaæ do

koñca 2018 r., posiada³
bêdzie: poradnie specjalis-
tyczne z zakresu leczenia on-
kologicznego (radioterapeu-
tyczna, chirurgii onkologicz-
nej, ginekologii onkologicznej,
hematologiczna, psychoonko-
logii/leczenia bólu); zak³ad ra-
dioterapii z dwoma akcelera-
torami; oddzia³ radioterapii
na 25 ³ó¿ek;  hostel na 26
³ó¿ek.

ZET

21,6 mln zł na radioterapię w Gorzowie
Dziêki temu dofinansowaniu rozpoczê³a siê d³ugo oczekiwana inwestycja.
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- Panie prezydencie, ile w
2016 roku zarobiliœmy na
sprzeda¿y nieruchomoœci?

- Zak³adaliœmy, ¿e  wp³ywy
do bud¿etu z tytu³u sprze-
da¿y i zamiany wynios¹ 9,6
miliona z³otych. Prognozowa-
na kwota by³a o ponad 25
procent wy¿sza od tej, jak¹
uzyskaliœmy w poprzednim
roku. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
nasze za³o¿enia by³y opty-
mistyczne, ale zosta³y oparte
o realn¹ ocenê sytuacji. Ni-
czego nie braliœmy z sufitu.
Nasze prognozy opieraliœmy
na rozmowach z potencjalny-
mi inwestorami. Mieliœmy
optymistyczne sygna³y
zwrotne, do tego obserwowa-
liœmy rynki s¹siednie i wi-
dzieliœmy pojawiaj¹ce siê
oznaki koniunktury. Osta-
teczne wyniki sprzeda¿y
przeros³y jednak oczekiwa-
nia. Oczywiœcie zdecydowa-
nie na plus. W grudniu mieli-
œmy oko³o 17 milionów, a
wiadomo, ¿e na pocz¹tku
2017 roku wp³ynie jeszcze
ponad 9 milionów z ostatnich
sprzeda¿y.
- Spodziewa³ siê pan tak
dobrej koniunktury?

- Nie, choæ w trakcie roku
zaczê³y pojawiaæ siê bardzo
korzystne sygna³y i ju¿ w
po³owie roku wiedzia³em, ¿e
bêdzie to bardzo dobry dla
nas rok. Gorzów staje siê at-
rakcyjnym miastem dla in-
westorów, co tylko mo¿e nas
wszystkich cieszyæ. 
- Wydawa³oby siê, ¿e w
mieœcie mamy stagnacjê
gospodarcz¹, zarobki na-
dal nie s¹ z najwy¿szej
pó³ki, a jednak nie brakuje
chêtnych do inwestowania
choæby w budowê miesz-
kañ czy obiektów handlo-
wych. Jak to wyt³uma-
czyæ?

- Najlepiej by³oby zapytaæ o
to inwestorów, którzy chc¹ u
nas rozwijaæ dzia³alnoœæ. Z
drugiej strony sami powinni-
œmy te¿ chcieæ zauwa¿yæ na-
sze atuty. A mamy ich sporo.
Przede wszystkim w Gorzo-
wie jest niskie bezrobocie. W
d³u¿szej perspektywie taki
stan rzeczy bêdzie wymusza³
wzrost wynagrodzeñ. Tym
samym zacznie rosn¹æ si³a
nabywcza mieszkañców. Na
rosn¹ce p³ace wp³yw bêd¹
mia³y równie¿ nowe firmy,
które szykuj¹ siê z inwesty-
cjami i kupuj¹ w tej chwili te-
reny pod budownictwo prze-
mys³owe. Drugim naszym
atutem s¹ nadal relatywnie
niskie ceny nieruchomoœci.
W Gorzowie za metr kwadra-
towy mieszkania na rynku
pierwotnym zap³acimy w gra-
nicach 3,5-4 tysiêcy a

przyk³adowo w Szczecinie
ju¿ dwa razy wiêcej. Kolejna
sprawa to miejskie nierucho-
moœci s¹ dla inwestorów bar-
dzo atrakcyjne cenowo. Co
jeszcze wa¿ne, rozszerza
nam siê rynek deweloperski,
który do niedawna ogranicza³
siê do w¹skiej liczby podmio-
tów. Z przyby³ej grupy no-
wych czêœæ zaczyna budo-
waæ mieszkania o
podwy¿szonym standardzie.   
- Czy inwestorzy prze-
mys³owi nie obawiaj¹ siê,
¿e przy niskim w Gorzowie
bezrobociu bêd¹ mieli
k³opoty ze znalezieniem
pracowników?

- Myœlê, ¿e kalkuluj¹ to ry-
zyko. Przy z³o¿eniu atrakcyj-
niejszych ofert mog¹ spo-
dziewaæ siê przyci¹gniêcia
odpowiednio wykwalifikowa-
nej kadry. A samo przeszko-
lenie nie stanowi w takich
przypadkach wiêkszego pro-
blemu. Oczywiœcie przep³yw
pracowników z jednego do
drugiego miejsca nie musi
oznaczaæ znacz¹cego
wzrostu wynagrodzeñ, a po-
wsta³a luka mo¿e zostaæ
uzupe³niona tañsz¹ si³¹ z re-
gionu lub nawet z innych kra-
jów, g³ównie z Ukrainy. To
jest pewne ryzyko, ale na de-
cyzje i dzia³ania przedsiêbior-
ców w tym zakresie, jako
miasto, mamy ograniczony
wp³yw. Z naszej strony
mo¿emy tylko stymulowaæ
pewne dzia³ania, a przede
wszystkim tworzyæ w³aœciwy
klimat dla rozwoju gospodar-
czego. Mo¿emy pomagaæ
tak¿e w kojarzeniu okreœlo-
nych bran¿. I to czynimy.
- Na co g³ównie przezna-
czymy œrodki pozyskane
ze sprzeda¿y nieruchomo-
œci?

- Jak wiadomo, œrodki ze
sprzeda¿y maj¹tku mog¹ byæ
wykorzystane tylko na od-
tworzenie lub powiêkszenie
maj¹tku. Mamy ambitny do
zrealizowania wieloletni plan
inwestycyjny i kiedy zajrzymy
do niego szybko przekonamy
siê, jak du¿e s¹ tam wyzna-
czone potrzeby. Œrodki ze
sprzeda¿y nieruchomoœci
chcemy przede wszystkim w
formie wk³adu w³asnego
przeznaczyæ na miejskie in-
westycje.
- Mamy jeszcze atrakcyj-
ne tereny, które mo¿emy
sprzedaæ pod prywatne in-
westycje?

- Miasto nadal jest najwiêk-
szym w³aœcicielem na terenie
Gorzowa. Tak, mamy sporo
atrakcyjnych terenów. Mamy
tak¿e ciekawe nieruchomo-
œci, które mog¹ staæ siê at-
rakcyjne po odpowiednim

przygotowaniu. Jedn¹ z ta-
kich lokalizacji jest 20-hekta-
rowy obszar w pobli¿u pod-
strefy gorzowskiej przy ul.
Dobrej. Trafi ona do wolnej
sprzeda¿y po uprzednim
uzbrojeniu. Przy ul. Kasprza-
ka posiadamy 30 hektarów,
ale najpierw musimy doko-
naæ zmiany w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego po to, ¿eby
teren sprzedaæ pod inwe-
stycjê przemys³ow¹. Na tere-
nach popoligonowych,
dok³adnie przy ulicach Litew-
skiej i Chorwackiej równie¿
s¹ atrakcyjne dzia³ki pod
obiekty us³ugowe, w tym
handlu wielkopowierzchnio-
wego. Móg³bym jeszcze tak
d³ugo wymieniaæ.  
- Ile wiêc mo¿emy zarobiæ
na nieruchomoœciach w
2017 roku?

- W bud¿ecie zapisaliœmy
prawie 10 milionów z³otych i
wcale siê nie asekurujemy.
Jak bêdzie wiêcej, ponownie
bêdziemy siê cieszyli. 
- Czy w pañskiej ocenie,
po zakoñczeniu programu
KAWKA, mieszkania na
Nowym Mieœcie mog¹ zys-
kaæ na wartoœci? 

- Trudno w tej chwili to
wszystko przewidzieæ. Du¿e
znaczenie ma moda na
mieszkalnictwo. Na pewno
kamienice w centrum s¹ at-
rakcyjne ze wzglêdu na prze-
strzeñ. S¹ przede wszystkim
wysokie, ³adne i dostêpne
cenowo. Ci, którzy nie maj¹
samochodów wszêdzie maj¹
blisko. Gorzej jest z posiada-
czami aut, poniewa¿ proble-
mem tego rejonu jest ma³a
iloœæ miejsc parkingowych.
Po stronie plusów nale¿y za-
pisaæ zmiany zachodz¹ce w
tym rejonie. Ju¿ pierwsze
dzia³ania w ramach rewitali-
zacji s¹ widoczne, a w kolej-
nych latach czekaj¹ nas na-
prawdê du¿e remonty. Cho-
æby ulicy Chrobrego,
popularnego kwadratu, po-
dwórek, elewacji kamienic.
To wszystko wzbogaci go-
rzowski rynek nieruchomo-
œci. Zreszt¹ stare mieszkania
znajduj¹ce siê nieco dalej od
centrum schodz¹ na pniu,

zw³aszcza te znajduj¹ce siê
w miejscach zadbanych, w
pobli¿u terenów zielonych,
maj¹cych place zabaw.  
- Jest pan zadowolony z
bud¿etu na 2017 rok?

- Tak, bud¿et jest znacz¹co
wiêkszy. Mnie cieszy, ¿e za-
pewniono wydatki na rozwój i
s¹ spore fundusze na wk³ady
w³asne do projektów unij-
nych. To pozwoli na reali-
zacjê wielu miejskich inwe-
stycji. (…)
- Czy w bud¿ecie jest od-
powiednia iloœæ œrodków
finansowych zapisanych
na dzia³ania rewitalizacyj-
ne w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji?

- Nigdy nie jest tak, ¿eby
byæ w pe³ni zadowolonym.
Nie ma jednak powodu do
narzekañ. Dla przyjêtych
za³o¿eñ w ramach GPR
œrodki s¹ zagwarantowane.
- Co jest najwa¿niejsze do
zrealizowania w 2017 roku
w tym obszarze?

- Tradycyjnie nasze
dzia³ania musimy podzieliæ
na twarde i miêkkie. W przy-
padku tej pierwszej grupy
najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ jest
modernizacja za 5,8 mln
z³otych s³ynnego ,,kwadratu’’.
Z bud¿etu na ten cel wydamy
900 tysiêcy, resztê pozyska-
my ze Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych. Dlatego
tak wa¿ne by³o szybkie
uchwalenie GPR. Dalej, jes-
teœmy w trakcie realizacji
koncepcji budowy œcie¿ki
pieszo-rowerowej wzd³u¿
K³odawki. Do koñca stycznia
powinniœmy poznaæ szcze-
gó³y, w tym prognozowane
koszty ca³ej inwestycji. W ra-
mach tych dzia³añ powstanie
nie tylko ci¹g pieszy, trasa
rowerowa, ale i tereny rek-
reacyjne, system dojœæ oraz
infrastruktura parkingowa. W
planie s¹ dzia³ania moderni-
zacyjne w parkach Wiosny
Ludów i Siemiradzkiego. Na
ten cel staramy siê równie¿ o
œrodki unijne.
- A jak wygl¹da sprawa z
wydatkami na projekty
miêkkie, spo³eczne w ra-
mach rewitalizacji, bo z ust
fachowców mo¿na

us³yszeæ, ¿e na ten cel
œrodków w bud¿ecie bra-
kuje?

- Przypomnê, ¿e na ca³y
GPR do 2025 roku planowa-
nych jest wydanie 400 mln
z³otych, z czego piêæ procent
ma zostaæ przeznaczonych
na dzia³ania miêkkie. Jest to
oko³o 20 mln z³. Sztuk¹ nie
jest wydanie ca³ej kwoty z
miejskiego bud¿etu. Sztuk¹
jest takie przygotowanie pro-
gramu, ¿eby dokonaæ sku-
tecznej zmiany spo³ecznej w
ramach posiadanych œrod-
ków oraz skuteczne je pozy-
skiwaæ z ró¿nych Ÿróde³. Po
drugie dzia³ania miêkkie nie
zawsze wi¹¿¹ siê z bezpo-
œrednimi kosztami, zapisany-
mi po stronie wydatkowej.
Mog¹ one odbywaæ siê w ra-
mach dzia³alnoœci wydzia³ów
lub przyk³adowo instytucji
kultury. Je¿eli bêd¹ skiero-
wane w obszar  rewitalizacji
miasta, to pomog¹ osi¹gn¹æ
efekt spo³eczny rewitalizacji.
- Miejski ekspert w tym
obszarze Wojciech
K³osowski w jednym z wy-
wiadów stwierdzi³, ¿e bez
dzia³añ miêkkich mo¿e byæ
k³opot z weryfikacj¹ pro-
gramu rewitalizacyjnego u
marsza³ka województwa.

- Mam ogromny szacunek
do pana K³osowskiego, bo
zmieni³ postrzeganie rewitali-
zacji w naszym mieœcie. Nie
ma natomiast powodów do
obaw o weryfikacjê, bo otrzy-
maliœmy pozytywn¹ opiniê z
urzêdu marsza³kowskiego.
Na razie mamy ocenê wa-
runkow¹, ale przekazane
uwagi s¹ naprawdê kosme-
tyczne.
- Jakie najwa¿niejsze
dzia³ania poczyniono w
kierunku rewitalizacji w
2016 roku, poza oczywi-
œcie znan¹ wszystkim
KAWK¥ i rozpoczêciem re-
montu dróg?

- Tych dzia³añ by³o na-
prawdê du¿o. Niektóre nich
mog³y zostaæ niezauwa¿one,
choæ s¹ bardzo wa¿ne. Zmie-
ni³y siê uchwa³y o gospodaro-
waniu lokalami u¿ytkowymi i
mieszkalnymi. W tym pierw-
szym przypadku du¿o ³atwiej-
sze i tañsze jest wynajêcie ta-
kiego lokalu, w drugim wpro-
wadziliœmy mo¿liwoœæ
odpisywania kosztów remon-
tu od czynszu. Dalej, szukali-
œmy sposobu zagospodaro-
wania miejskich mieszkañ
powy¿ej 80 metrów kwadra-
towych i podjêliœmy decyzjê o
ich wynajmie na wolnym ryn-
ku. Nastêpna sprawa to
w³¹czenie mieszkañców do
procesu projektowania wy-
branych fragmentów w ob-

szarze rewitalizacyjnym. To
mieszkañcy najlepiej wiedz¹
jakie chc¹ mieæ podwórka,
jak powinien wygl¹daæ jeden
czy drugi park, a tak¿e
,,kwadrat’’. Spotykam siê
czasami ze s³owami krytycz-
nymi, pytaniami po co robimy
te konsultacje? Najwa¿nie-
jsza w tym przypadku jest
zmiana mentalna i zachêce-
nie aktywnych mieszkañców
do brania bezpoœredniego
udzia³u w pracach. Jak nie
zapytamy siê mieszkañców,
jak chc¹ mieæ zagospodaro-
wane podwórko, to nie bêd¹
czuli odpowiedzialnoœci za
wspóln¹ przestrzeñ.  
- Co z remontami elewacji
kamienic, zw³aszcza tych o
du¿ej liczbie elementów ar-
chitektonicznych, bo w ich
przypadku koszty czêsto
s¹ nie do udŸwigniêcia dla
wspólnot?

- W przypadku kamienic za-
bytkowych bud¿etem na ten
cel dysponuje konserwator
zabytków, choæ wszyscy zda-
jemy sobie sprawê, ¿e posia-
da on niewystarczaj¹ce œrod-
ki. W ramach ZIT-ów posia-
damy równie¿ fundusze na
rewitalizacjê i czêœæ tych
œrodków zostanie uruchomio-
na na procesy odnawiania
kamienic i podwórek. W tym
przypadku dofinansowanie
bêdzie mog³o osi¹gn¹æ pu³ap
do 50 procent. Taki program
powstanie w przysz³ym roku. 
- Czy obni¿enie podatku
od œrodków transportowych
przyci¹gnie do Gorzowa ko-
lejne firmy, które zechc¹ re-
jestrowaæ u nas auta?

- Przedsiêbiorcy najlepiej
potrafi¹ liczyæ pieni¹dze i
mam nadziejê, ¿e bêdzie
ros³a liczba rejestrowanych u
nas pojazdów. Obni¿enie po-
datku ma równie¿ inne cele.
Pierwszy to wskazanie, ¿e
nasze miasto jest przychylne
dla przedsiêbiorców. Drugi,
to zachêcanie ich do lokowa-
nia u nas dzia³alnoœci. Je¿eli
ktoœ ma flotê stu pojazdów, to
ka¿da obni¿ka podatku skut-
kuje konkretnymi oszczêdno-
œciami. Nie musimy siê rów-
nie¿ martwiæ, ¿e nagle w
mieœcie zwiêkszy siê ruch
ciê¿kich samochodów. Firmy
transportowe ¿yj¹ z transpor-
tu i nie maj¹ powodu przy-
je¿d¿aæ i kr¹¿yæ po Gorzo-
wie. Podobnie wygl¹da to w
przypadku firm leasingo-
wych. Dla takich podmiotów
wprowadziliœmy szybsz¹
œcie¿kê rejestracyjn¹ i jeste-
œmy przygotowani na zwiêk-
szon¹ liczbê rejestracji. (…)
Od redakcji: ca³a rozmo-
wa dostêpna jest na
www.echogorzowa.pl 

To mieszkańcy najlepiej wiedzą
jakie chcą mieć podwórka
Z Jackiem Szymankiewiczem, zastêpc¹ prezydenta ds. rozwoju, rozmawia Robert Borowy

Wiceprezydent J. Szymankiewicz: Niczego nie braliśmy z sufitu.
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Nale¿y do grona najlepiej
dzia³aj¹cych specjalnych
stref ekonomicznych
dzia³aj¹cych na terenie kraju.
Wyda³a równie¿ kolejne po-
zwolenia na dzia³alnoœæ na
zarz¹dzanych przez siebie
terenach. W sumie jest ich
obecnie ponad trzysta.

Najwiêkszym wydarzeniem
mijaj¹cego roku by³o podpi-
sanie umowy z gigantem
handlu internetowego firm¹
Zalando na budowê wielkie-
go centrum logistycznego w
Gardnie pod Gryfinem. Jak
mówi³ nam prezes KSSSE
Krzysztof Kielec, negocja-
cje by³y d³ugie i intensywne.

- Praktycznie od chwili
przyjœcia do spó³ki przed
szeœcioma miesi¹cami zaan-
ga¿owa³em siê w ten projekt,
po drodze pojawi³o siê
trochê przeszkód, ale cieszê
siê, ¿e ca³oœæ zakoñczy³a siê
podpisaniem umowy. Ta in-
westycja bêdzie kamieniem
milowym dla tamtejszej pod-
strefy, gdy¿ ju¿ zaczynamy
obserwowaæ rosn¹ce zainte-
resowanie kolejnych inwes-
torów. Zawsze najtrudniej
jest przyci¹gn¹æ pierwszego
potentata, za którym mog¹
przyjœæ nastêpni - wyjaœnia.

Zalando wybra³o ju¿ lokali-
zacjê, zd¹¿y³o wmurowaæ
kamieñ wêgielny pod bu-
dowê, która ma byæ podzie-
lona na dwa etapy. Pierwszy
zakoñczy siê ju¿ za rok. In-
westor zapowiada stworze-
nie na pocz¹tek oko³o ty-
si¹ca miejsc pracy. 

Wa¿nym wydarzeniem mi-
jaj¹cego roku dla KSSSE
by³o podpisanie dwóch
umów na rzecz promocji
gospodarczej i inwestycyjnej
z zarz¹dami województw za-
chodniopomorskiego oraz
wielkopolskiego. Wczeœniej
spó³ka posiada³a tak¹
umowê z województwem lu-
buskim.

- Idea synergii osi¹gana
pomiêdzy samorz¹dami a
spó³k¹ ma na celu wzmac-
nianie efektywnoœci i sku-
tecznoœci wszelkich wspól-
nych dzia³añ - stwierdza pre-
zes Kielec i wiele obiecujê
sobie po wspó³pracy z w³ad-

zami wszystkich województw
znajduj¹cych siê w obszarze
dzia³alnoœci Strefy. 

- Proszê pamiêtaæ, ¿e po-
miêdzy SSE równie¿ istnieje
rywalizacja i d¹¿ymy do te-
go, aby nasza oferta pod
wzglêdem marketingowym
by³a jak najkorzystniejsza.
Poza tym uwa¿amy, ¿e jest
to obszar naturalnego od-
dzia³ywania dla naszej spó³ki
- t³umaczy.

KSSSE wystartowa³a po-
nadto w tym roku z now¹
akcj¹ promocyjn¹. Jej celem
jest wzmocnienie wizerunku
spó³ki, a has³em przewodnim
,,Invest in the West’’, czyli
,,Zainwestuj na zachodzie’’.
Ciê¿ko by³o dotychczas
t³umaczyæ potencjalnym in-
westorom, co oznacza skrót
KSSSE. Zreszt¹ kilka spe-
cjalnych stref ekonomicz-
nych promuje siê poprzez
ró¿ne slogany. Przyk³adowo
wa³brzyska SSE w nazwie
ma Invest-Park, krakowska -
Krakowski Park Technolo-
giczny, a mielecka Euro-
Park. 

Dzia³ania marketingowe
oparte na wspomnianym ha-
œle s¹ ukierunkowane na
ró¿ne obszary. Jednym z
pierwszych dzia³añ jest pro-

mocja poprzez sponsoring
gorzowskich koszykarek wy-
stêpuj¹cych od 2004 roku w
ekstraklasie. Od ponad
dziesiêciu lat spó³ka jest

strategicznym mecenasem
dru¿yny. 

- Bardzo zale¿a³o nam na
umieszczeniu nowego szyl-
du w nazwie. W pierwszych

tygodniach wzbudza³ on za-
skoczenie, ale i zaintereso-
wanie otoczenia - zwraca
uwagê Krzysztof Kielec, któ-
ry jednoczeœnie stan¹³ na
czele zarz¹du AZS AJP Go-
rzów. W jego ocenie na
efekty promocyjne nowej
marki trzeba bêdzie zapew-
ne poczekaæ nawet trzy lata.
Byæ mo¿e czas ten skróci
siê, o ile koszykarki szybko
powróc¹ do œcis³ej czo³ówki
krajowej, a potem zaczn¹
wystêpowaæ w europejskich
pucharach. Do tego jednak
potrzebna jest nowa hala,
której budowa powinna za-
cz¹æ siê w 2018 roku.

W ramach dzia³añ marke-
tingowych spó³ka stawia te¿
na lokalne przedsiêwziêcia,
jak choæby sponsorowanie
wydarzeñ sportowych, kul-
turalnych i spo³ecznych.
Najnowsz¹ inicjatywê by³o
zorganizowanie 11 listopada
I Biegu Niepodleg³oœciowe-
go w Gorzowie na dystansie
11 km. Zainteresowanie
uczestnictwem by³o bardzo
du¿e i jest szansa, ¿e im-
preza ta na trwa³e wpisze
siê w sportowe ¿ycie mias-
ta.

Warto jeszcze wspomnieæ
o rozwijaniu wspó³pracy
marketingowej KSSSE z sa-
morz¹dami, gdzie znajduj¹
siê dobrze rozwiniête pod-
strefy. Takim przyk³adem
by³o otwarcie biura zamiejs-
cowego w Zielonej Górze.
Dziêki temu dzia³aniu
obs³uga inwestora oraz
wspó³praca z w³adzami lo-
kalnymi bêdzie jeszcze bar-
dziej owocna. W³adze Strefy
zapowiadaj¹, ¿e s¹ gotowe
szerzej rozwin¹æ biura. W
sytuacji potrzeby silnej pro-
mocji danej podstrefy pra-
cownicy KSSSE mog¹ bo-
wiem wzmocniæ s³u¿by
marketingowe danego sa-
morz¹du. 

- Oczywiœcie takie
dzia³anie ma sens w sytua-
cji, kiedy dana podstrefa jest
ju¿ odpowiednio przygoto-
wana do przyjêcia inwesto-
rów - koñczy prezes Krzysz-
tof Kielec.
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Koszykarki InvestInTheWest AZS AJP Gorzów w tym sezonie nie sprawiają raczej zawodu.
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KSSSE swoją siedzibę ma w Kostrzynie, ale działalność prowadzi na terenie trzech województw. 
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KSSSE występuje w ekstraklasie
nie tylko sportowej
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna umocni³a w 2016 r. swoj¹ pozycjê.
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Zmiany prze³omowe nie
przechodz¹ ³atwo. W niektó-
rych miastach powstaj¹ ju¿
nowe zak³ady, wyk³ada siê
du¿e pieni¹dze na innowa-
cyjne projekty, eksport ro-
œnie, a kapita³ bankowy prze-
chodzi w polskie rêce. W in-
nych miastach ¿adnego
o¿ywienia nie widaæ, rozwój
przemys³u opóŸniony, w³ad-
za zajmuje siê zbytkami, któ-
re z rozwojem niewiele maj¹
wspólnego. 

Pisa³em w EchoGorzo-
wa.pl, ¿e w poprzednim roz-
daniu funduszy  koncentro-
wano siê na boiskach sporto-
wych, œcie¿kach rowerowych
i na rondach, które czêsto
utrudniaj¹ ¿ycie kierowcom,
budynkach administracyj-
nych, drogich w budowie i
eksploatacji obiektach kultu-
ry, jak  gorzowska filharmo-
nia czy drogich obiektach
sportowych bez zaplecza
hotelowego i tanich Ÿróde³
energii odnawialnej, jak cho-
æby  S³owianka. Nie bêdzie-
my ju¿ wspominaæ o tzw.
przedsiêwziêciach miêkkich,
gdzie setki milionów  prze-
znaczano na uczenie bizne-
su tych, którzy nigdy nie mie-
li  do niego warunków, a nie
pomagano przedsiêbior-
stwom, które dysponowa³y
jeszcze resztkami dawniej-
szego potencja³u, nie znisz-
czonego liberaln¹ doktryn¹
„niewidzialnej rêki rynku”.
Postawiono na szkolenia
bezrobotnych po upad³ych i
sprzedanych za bezcen
zak³adach, gdzie w koñco-
wym efekcie co aktywniejsi
wyjechali na zachód. Przy-
pominamy to wszystko
dlatego, ¿e rozpoczyna siê
nowa edycja funduszy eu-
ropejskich, tak¿e w Gorzo-
wie Wlkp., i by³oby dobrze
tych b³êdów kolejny raz
nie pope³niæ. G³ównym
czynnikiem powodzenia, któ-
ry towarzyszyæ musi przedsi-
êbiorcom i miastu, jest zdol-
noœæ wpisania siê w makroe-
konomiczne trendy
rozwojowe uruchamiane
przez rz¹dowe oœrodki. To
co robi rz¹d dla aktywiza-
cji i odbudowy polskiego
przemys³u trzeba w Gorzo-
wie Wlkp. uwa¿nie œledziæ.

Odchodz¹c na chwilê od
tzw. myœlenia politycznego
czy partyjniackiego, które
„zamula” nam zdrowo-
rozs¹dkowe widzenie gospo-
darczej rzeczywistoœci rozu-
miemy, ¿e t¹ polsk¹ ekono-
miê trzeba naprawiæ.
Propozycja M. Morawieckie-
go jest bezalternatywna.
Plan Morawieckiego i jego
Konstytucja Biznesu wpro-
wadza nowe myœlenie o
polskiej gospodarce. Trze-
ba ten program poznaæ i w
Gorzowie Wlkp. próbowaæ

wykorzystaæ. O Planie Mora-
wieckiego  pisa³em w jednym
z numerów EchoGorzowa.pl.
Przypominam jego piêæ pod-
stawowych filarów: reindust-
rializacja i  przejœcie do gos-
podarki opartej na nowych
technologiach, kwalifikowa-
nych kadrach i firmach inno-
wacyjnych, stworzenie w³as-
nego kapita³u rozwojowego,
w tym w³asnych banków,
ekspansja zagraniczna, a
wiec eksport, powrót do gos-
podarczego rozwoju ma³ych i
œrednich miast. Doœæ od-
wa¿nie M. Morawiecki po-
wraca do dawniejszego pla-
nu rozwoju przemys³u tere-
nowego inaczej go
nazywaj¹c i opakowuj¹c w
nowoczesn¹ myœl tech-
niczn¹ i ekonomiczn¹. Zapo-
wiada te¿ powrót do taniego
budownictwa opartego o
„wielk¹ p³ytê”, co od razu
przywo³uje na myœl daw-
niejsz¹ gorzowsk¹ fabrykê
domów. Niektóre z tych fila-
rów planu nieŸle siê ju¿ roz-
wijaj¹, np. powrót do polskiej
bankowoœci, unowoczeœnie-
nie fabryk taboru kolejowe-
go, nasze tramwaje, ci¹gniki,
autobusy, stocznie, przemys³
zbrojeniowy, eksport ¿ywno-
œci i kilkanaœcie innych. Prof.
Kie¿un mówi, ¿e to wszystko
by³o i nale¿a³o usprawniaæ,
przekszta³caæ, restrukturyzo-
waæ, a nie niszczyæ. Co cie-
kawe, pojawiaj¹ siê dzisiaj
na tê odbudowê polskiej
gospodarki dodatkowe pie-
ni¹dze z uszczelnienia rozli-
czeñ VAT i akcyzy - kontra-
banda siê wyraŸnie przestra-
szy³a i zaczyna p³aciæ
podatki. Jak na pocz¹tek da-
je to niez³e rezultaty. Mimo
niewielkiego spowolnienia
gospodarki bud¿et Polski no-
tuje powa¿ny wzrost
wp³ywów podatkowych ju¿ o
kilkanaœcie miliardów z³otych
- tzw.  wêgierski efekt. 
Rozpoczêto realizowaæ
najwiêkszy kontrakt w his-
torii polskiego przemys³u
obronnego o wartoœci pra-
wie 5 mld z³. Tym szczêœliw-
cem s¹ zak³ady w Stalowej
Woli. Model bezpieczeñstwa
kraju oparty bêdzie na pol-
skim przemyœle zbrojenio-
wym, jak za czasów planu
ministrów Grabskiego i
Kwiatkowskiego w okresie
miêdzywojennym. Premier
Beata Szyd³o zapewni³a, ¿e
podobnych kontraktów, jak
ten w Stalowej Woli bêdzie
realizowanych wiêcej, a
przemys³ zbrojeniowy, obok
stoczniowego, powinien sta-
waæ siê jednym z kó³ zama-
chowych polskiej gospodar-
ki. W miêdzyczasie zaczê³a
ju¿ dzia³aæ ustawa  odbudo-
wy polskich  stoczni. To co
jeszcze ze stoczni szczeci-
ñskiej zosta³o, po znacznej

wyprzeda¿y,  ju¿ têtni
¿yciem, rozpoczêto budowê
kilku statków, a kilka innych
czeka na realizacjê. Potrzeb-
ni s¹ kooperanci, dostawcy
podzespo³ów, zak³ady logis-
tyczne. Tu w Gorzowie Wlkp.
mamy trochê uratowanych
niez³ych przedsiêbiorstw
bran¿y metalowej i logistycz-
nej. Trzeba zainteresowaæ
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i ¯eglugi Œródl¹do-
wej by jakieœ przedsiêwzi-
êcie przewidzia³o w Gorzo-
wie Wlkp. Nale¿y stan¹æ w
kolejce do ministra Gróbar-
czyka i zainteresowaæ na-
szych lubuskich pos³ów go-
rzowskimi mo¿liwoœciami.
Dzia³a prê¿nie Polski Fun-
dusz Rozwoju maj¹cy za za-
danie wspieranie polskiej
gospodarki. Tam te¿ trzeba
byæ w kolejce jako pierwsi.
Ale kto ma to zainicjowaæ?
Ponad 50%  bankowoœci
wróci³o w polskie rêce. W³as-
na kreacja pieni¹dza na roz-
wój, we w³asnych bankach,
jest podstaw¹ powodzenia
tego gigantycznego przed-
siêwziêcia odnowy gospo-
darczej. Mo¿e bank municy-
palny w Gorzowie Wlkp.?
Prof. Tomasz Gruszecki,
znany ekonomista uniwersy-
tecki, mówi: „Kapita³ zagra-
niczny nie musi byæ zaintere-
sowany d³ugofalowym roz-
wojem kraju i rynku, na
którym dzia³a. Dlatego podo-
ba mi siê postulat „udomo-
wienia”. Strategia obcych
banków z ich „córkami” w
Polsce realizuje zadania kra-
ju swego pochodzenia, a nie
polskiego interesu - mówi
profesor. Banki tylko za dzie-
wiêæ miesiêcy wykaza³y zysk
ponad 11 mld. z³. Podobnie
jest z zagranicznymi filiami
przemys³owymi goszcz¹cymi
w Polsce. 
Dlatego M. Morawiecki
uzupe³nia ten swój Plan o
Konstytucjê Biznesu, która

jest kolejn¹ i niezbêdn¹
ods³on¹ kompleksu na-
prawczego Polski. „ U pod-
staw tego, co stworzy³o dzi-
siejsze potêgi gospodarcze
le¿y bowiem dobrej jakoœci
partnerstwo na linii admini-
stracja publiczna - przedsi-
êbiorca ” - napisa³ M. Mora-
wiecki w projekcie ustawy -
Prawo przedsiêbiorców.

W konfrontacji z admini-
stracj¹ polski przedsiêbiorca
by³ zawsze na pozycji s³ab-
szego petenta, na wszelki
wypadek z góry podejrzane-
go. Œwiadczy³y o tym wy-
tyczne do kontroli skarbo-
wych, które sugerowa³y, ¿e
wyniki kontroli maj¹ zasilaæ
finansowo bud¿et. Spory z
urzêdem skarbowym
ci¹gnê³y siê latami krêpuj¹c
dzia³alnoœæ, a nawet dopro-
wadzaj¹c do upad³oœci. Pro-
wadzenie rozwoju firm pod
takim prêgierzem jest trud-
ne, a czêsto niemo¿liwe.
„Ka¿dego dnia bojê siê, czy
nie ³amiê  jakiegoœ przepisu -
mówi w kuluarach Kongresu
590 w Rzeszowie warszaw-
ski przedsiêbiorca” - relacjo-
nuje dziennikarka Edyta
Ho³dyñska. W ostatnich la-
tach najwiêksz¹ zmor¹ firm
by³a dowolnoœæ interpretacji
przepisów, najczêœciej na
niekorzyœæ kontrolowanych
przedsiêbiorców. Zanim siê
taki wyt³umaczy³, to zdrowie
straci³ i czêsto firmê. Wielu
gorzowian zaczê³o firmy re-
jestrowaæ w Niemczech.
„Tam inaczej traktuj¹ przed-
siêbiorcê, jak trzeba to
urzêdy pomog¹, a nigdy nie
zlicytuj¹” - mówi nasz roz-
mówca. M. Morawiecki w
tym kierunku idzie, chce z t¹
dowolnoœci¹ skoñczyæ i z
tym niepartnerskim i podej-
rzliwym traktowaniem przed-
siêbiorcy. „(…), opracowali-
œmy najwiêksz¹ reformê pra-
wa gospodarczego po 1989
roku.(…) Prze³om, który w

najlepszych gospodarkach
œwiata jest po prostu normal-
noœci¹ i codziennym stan-
dardem” - powiedzia³ i doda³:
„ Co nie jest zabronione,
jest dozwolone”. Ówczes-
ny minister M. Wilczek w
rz¹dzie M. Rakowskiego pod
tym has³em w pakiecie na-
prawczym „ustawy Wilczka”
z 1988 roku próbowa³ trafnie
uruchomiæ aktywnoœæ gos-
podarcz¹, choæ  gorsetem
krêpuj¹cym by³a ówczesna
ideologia tzw. socjalizmu.
Szybciej jednak dosz³o do
wyprzeda¿y  przedsiêbiorstw
ni¿ do ich reformowania. Dzi-
siaj ta zasada nabiera bar-
dziej realnej wartoœci.
Wicepremier Morawiecki
zapowiada zasadê domnie-
mania uczciwoœci. Przedsi-
êbiorca nie bêdzie siê ju¿
czu³ w kontaktach z admini-
stracj¹ jak podejrzany. Zasa-
da pewnoœci prawa ma za-
gwarantowaæ przyjazn¹ in-
terpretacjê przepisów.
Kontrole nie mog¹ byæ
uci¹¿liwe. Powstanie funk-
cja rzecznika przedsiêbior-
ców z uprawnieniami
ochrony interesu firm. Inny
przepis ma zagwarantowaæ
stabilnoœæ i ci¹g³oœæ dzia³al-
noœci firmy w przypadku
œmierci jego w³aœciciela, a¿
do czasu gdy ktoœ z upraw-
nionych nie przejmie jej ste-
rów. Pocz¹tkuj¹cych przedsi-
êbiorców bêdzie  obowi¹zy-
wa³o przez pó³ roku
zwolnienie ze sk³adki ZUS, a
kolejne dwa lata wyniesie tyl-
ko 175 z³. 

Te i wiele innych uspraw-
nieñ ma u³atwiæ ludziom roz-
poczynanie dzia³alnoœci gos-
podarczej, a niektórym daæ
mo¿liwoœæ wyjœcia z szarej
strefy. Wygl¹da to nieŸle i
budzi nadziejê. Przedsiêbior-
cy wiedz¹, ¿e prócz litery
prawa i zasad jest coœ takie-
go jak praktyka z bezdusz-
noœci¹ urzêdników i jest to w
sferze kultury prawa, a tego
tak ³atwo siê nie zmienia. Do
nieufnoœci wobec prawa
przyczynili siê urzêdnicy po-
przednich ekip rz¹dz¹cych.
Edyta Ho³dyñska podaje
przyk³ad , jak poprzedni
wiceminister Jacek Kapica
podstêpnie zmienia³ interpre-
tacjê podatkow¹ bez zmian
prawa, naliczaj¹c przedsi-
êbiorcom podatki piêæ lat
wstecz z odsetkami. Cezary
KaŸmierczak, prezes
Zwi¹zku Przedsiêbiorców i
Pracodawców mówi, ¿e trze-
ba zabezpieczyæ tak stoso-
wanie prawa skarbowego,
aby ono dotyczy³o
przysz³oœci i nie mog³o byæ
wykorzystane wstecz prze-
ciw przedsiêbiorcy.
Chcia³oby siê do¿yæ takich
czasów. Mo¿liwe, ¿e ta nor-
malnoœæ przyjdzie do nas. To

czy przyjdzie, zale¿y od si³y
pañstwa polskiego wobec
oporu, który pojawia siê we-
wn¹trz polskiego uk³adu in-
teresów, i obcego lobby w
Polsce, ale tak¿e w ³onie UE.
¯adne pañstwo w starej UE
nie jest zainteresowane, aby
wyrós³ mu nowy konkurent
na rynku, nowa silna gospo-
darka na granicy ogromnego
rynku rosyjskiego i w
zwi¹zku z otwieraniem „jed-
wabnego szlaku” po wizycie
prezydenta  A. Dudy w Chi-
nach. S¹ te¿ obawy, ¿e Pol-
ska mo¿e skonsolidowaæ
gospodarki pañstw Grupy
Wyszehradzkiej i innych „sie-
rot” po RWPG bêd¹cych dzi-
siaj po ich transformacjach w
gorszej sytuacji ni¿ Polska.
Wprowadzanie prze³omo-
wych zmian nigdy nie od-
bywa siê bez sprzeciwu
wobec tych zmian grup
czerpi¹cych  profity z trzy-
mania w³adzy w starym
uk³adzie. Je¿eli oponenci
postrzegaj¹ zmiany jako
ma³o znacz¹ce lub niereal-
ne, to opór ich jest tylko
symboliczny. Ka¿da realna
zmiana, prze³omowa i trans-
formacyjna, a tak¹ dzisiaj
mamy w Polsce, je¿eli ma
byæ na korzyœæ spo³ecze-
ñstwa musi dotkn¹æ mocno
strze¿onych interesów grupy
”trzymaj¹cej w³adzê” i tym
wiêksz¹ reakcjê wywo³a. O
problemach oporu wobec
zmian pisze prof. Ma³gorzata
Czerska, z której prac nau-
kowych korzysta³em. Ludzie
ma³o jednak wiedz¹ o ko-
niecznoœci zmian i w
zwi¹zku z nimi wywo³ywany-
mi reakcjami. Kiedy brnie siê
coraz g³êbiej w polskie gos-
podarcze zawi³oœci to dopie-
ro widaæ ile trzeba zmieniæ,
aby by³o normalnie. Wiedza
o tym musi  docieraæ do ludzi
œrodkami masowej komuni-
kacji. Czy mo¿emy ufaæ ich
przekazowi, czy mówi¹ i
pisz¹ z myœl¹ o naszym pol-
skim interesie? Ponad 70%
gazet jest niepolska i nawet
je¿eli za³o¿ymy, ¿e nas nie
ok³amuj¹ to czêsto, zgodnie
z ich lini¹ programow¹, nie
przekazuj¹ nam tego co po-
winniœmy wiedzieæ. Œwiado-
moœæ jest funkcj¹ wiedzy,
a dozowanie wiedzy jest
objawem manipulacji œwia-
domoœci¹ spo³eczn¹. Re-
polonizacj¹ czasopism, tak
jak banków i strategicznych
dla pañstwa przedsiêbiorstw,
Rz¹d musi zaj¹æ siê nieba-
wem. Korzystaj¹c z wolnego
s³owa, nie zwa¿aj¹c na cho-
æby próbê narzucania jakiej-
kolwiek linii poprawnoœci,
napiszê o tym nastêpnym ra-
zem w EchoGorzowa.pl
gdzie tylko prawda jest god-
na uwagi.

AUGUSTYN WIERNICKI

Niektóre z tych filarów planu nieźle się już rozwijają
Na perspektywê rozwoju Polski patrzymy przez pryzmat zmian okreœlanych Planem Morawieckiego  i  Konstytucji Biznesu. 

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.
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Tym razem dotycz¹ one
prowadzenia studiów II stop-
nia na kierunku mechanika i
budowa maszyn. Nabór na
studia magisterskie rozpocz-
êto w grudniu 2016 r.

Studia drugiego stopnia na
kierunku mechanika i budo-
wa maszyn - profil praktycz-
ny stanowi¹ uzupe³nienie
wiedzy z zakresu studiów
pierwszego stopnia. Studia
trwaj¹ 3 semestry i prowa-
dzone s¹ w systemie stacjo-
narnym oraz niestacjonar-
nym. Celem kszta³cenia jest
dostarczenie nowoczesnej
wiedzy teoretycznej i prak-
tycznych umiejêtnoœci nie-
zbêdnych do wykonywania
pracy zawodowej bezpo-
œrednio po ukoñczeniu stu-
diów, w tym podejmowania i
prowadzenia w³asnej dzia³al-
noœci. W programie kszta³ce-
nia studiów drugiego stopnia
zapewnione zosta³y do wy-
boru nastêpuj¹ce specjalno-
œci:

- in¿ynieria jakoœci,
- urz¹dzenia i procesy

technologiczne w przemyœle,
- in¿ynieria projektowania

maszyn i urz¹dzeñ.
Specjalnoœæ in¿ynieria ja-
koœci przygotowuje absol-
wentów do zatrudnienia na
stanowiskach zwi¹zanych z
ocen¹ jakoœci produktów
oraz monitorowaniem proce-
sów technologicznych. Ab-
solwent tej specjalnoœci
bêdzie potrafi³ w sposób
praktyczny oceniæ jakoœæ wy-
robu oraz zaplanowaæ bada-
nia eksploatacyjne i nie-
niszcz¹ce wyrobów. Studen-
ci zapoznaj¹ siê z
systemami  i urz¹dzeniami
kontroli jakoœci (CAQ) oraz
bêd¹ potrafili przeprowadziæ
procesy normalizacji i certyfi-
kacji wyrobów. Nabyta wie-
dza, umiejêtnoœci i kompe-
tencje spo³eczne pozwol¹ na
realizowanie œcie¿ki kariery
umo¿liwiaj¹cej zajmowanie
œrednich i wy¿szych in¿ynier-
skich stanowisk kierowni-
czych w firmach bran¿y me-
talowej, np. w dziale kontroli
jakoœci.
Specjalnoœæ urz¹dzenia i
procesy technologiczne w
przemyœle przygotowuje ab-
solwentów do zatrudnienia

na stanowiskach zwi¹zanych
z urz¹dzeniami i procesami
technologicznymi. Absolwent
bêdzie potrafi³ opracowaæ
procesy: odlewnia, technolo-
gii spajania, obróbki cieplnej,
obróbki plastycznej metali
oraz zoptymalizowaæ te pro-
cesy. Studenci poznaj¹
urz¹dzenia technologiczne
do obróbki bezubytkowej
oraz urz¹dzenia i procesy
technologiczne obróbki ubyt-
kowej. Absolwent bêdzie po-
trafi³ zaprojektowaæ proces
technologiczny. Nabyta wie-
dza, umiejêtnoœci i kompe-
tencje spo³eczne pozwol¹ na
realizowanie œcie¿ki kariery
umo¿liwiaj¹cej zajmowanie
œrednich i wy¿szych in¿ynier-
skich stanowisk kierowni-
czych w firmach bran¿y me-
talowej, np. w dziale techno-
logicznym.
Specjalnoœæ in¿ynieria
projektowania maszyn i
urz¹dzeñ przygotowuje ab-
solwentów do zatrudnienia
na stanowiskach zwi¹zanych
z projektowaniem maszyn i
urz¹dzeñ. Absolwent bêdzie
potrafi³ w sposób praktyczny
modelowaæ i wykonywaæ
analizê konstrukcji pod
k¹tem wytrzyma³oœci i bez-
pieczeñstwa z zastosowa-
niem metod komputerowego
wspomagania obliczeñ

in¿ynierskich (CAE). Absol-
wenci bêd¹ potrafili spe³niæ
wymagania dozoru technicz-
nego, zaprojektowaæ inno-
wacyjn¹ konstrukcjê oraz
czêœci maszyn i urz¹dzeñ.
Wiedza, umiejêtnoœci i kom-
petencje spo³eczne pozwol¹
na zrealizowanie œcie¿ki ka-
riery pozwalaj¹cej na zajmo-
wanie œrednich in¿ynierskich
stanowisk kierowniczych w
firmach bran¿y metalowej,
np. w dziale projektowym.

Potencjalnymi pracodawca-
mi absolwentów kierunku s¹
regionalni pracodawcy, z któ-
rymi zawarta zosta³a umowa
o wspó³pracy, w tym o pro-
wadzeniu praktyk i sta¿y lub
firmy, które wspó³pracuj¹ z
Wydzia³em Technicznym. S¹
to miêdzy innymi przedsi-
êbiorstwa zrzeszone w Lu-
buskim Klastrze Metalowym,
Stowarzyszeniu In¿ynierów i
Techników Mechaników Pol-
skich oraz w Zachodniej Iz-
bie Przemys³owo-Handlowej. 

Perspektywy rozwoju kie-
runku zwi¹zane z cechami
wyró¿niaj¹cymi badania i za-
stosowania wyników w za-
kresie mechaniki i budowy
maszyn s¹ nastêpuj¹ce:

• du¿a ró¿norodnoœæ pro-
duktów wytwarzanych jedno-
stkowo lub seryjnie na indy-
widualne zamówienia klien-

tów, np. produkcja samocho-
dów;

• du¿a liczba rozwi¹zañ in-
nowacyjnych z zakresu bu-
dowy maszyn dotycz¹cych
unikatowych produktów, np.
urz¹dzeñ technologicznych
do produkcji uk³adów elek-
tronicznych, aparatury ba-
dawczej, aparatury medycz-
nej, leków, robotów technolo-
gicznych, medycznych,
ratowniczych, samolotów,
uzbrojenia, urz¹dzeñ dla
sportu, rehabilitacji, ochrony
œrodowiska, wytwarzania i
przetwarzania energii;

• zapotrzebowanie na
in¿ynierów z zakresu budo-
wy maszyn jest tym wiêksze,
im wiêcej jest wdro¿eñ w in-
nych dziedzinach nauki
(efekty prac naukowych z
dowolnej dziedziny materiali-
zuj¹ siê poprzez powstanie
produktu, do czego zazwy-
czaj potrzebne s¹ nowsze
technologie i nowe urz¹dze-
nia produkcyjne);

• du¿o rozwi¹zañ o wielkiej
ró¿norodnoœci odbiorców i
ma³ej liczebnoœci produktów,
oznacza du¿¹ liczbê prac
badawczych, du¿¹ liczbê
wdro¿eñ i znaczn¹ indywi-
dualizacjê produktów;

• w otoczeniu ludzi zwiêk-
sza siê liczba ró¿norodnych
urz¹dzeñ. Urz¹dzenia te,

niezale¿nie od ich cech i
struktury, wymagaj¹ wytwa-
rzania. Liczba urz¹dzeñ
technologicznych nie-
zbêdnych do wytwarzania
podstawowych produktów
jest niezwykle du¿a. To po-
woduje, i¿, w stopniu progre-
sywnym do rozwoju po-
szczególnych dziedzin tech-
niki, znaczenie i
zapotrzebowanie gospodarki
na specjalistów z zakresu
nowych technologii, innowa-
cji i ich zastosowañ w prze-
myœle bêdzie bardzo wyso-
kie.

Z powy¿szych stwierdzeñ
wynika koniecznoœæ indywi-
dualizacji procesu kszta³ce-
nia i wyzwalania potencja³u
intelektualnego studentów,
zorientowanego na:

• œciœle okreœlone umiej-
êtnoœci, oczekiwane i przy-
datne w przedsiêbiorstwach
przemys³owych;

• wysok¹ innowacyjnoœæ i
efektywne wykorzystywanie
wiedzy;

• umiejêtnoœæ pracy ze-
spo³owej;

• umiejêtnoœæ prognozowa-
nia rozwoju i planowania
przedsiêwziêæ innowacyj-
nych w przemyœle;

• umiejêtnoœæ planowania i
oceny efektywnoœci inwesty-
cji przemys³owych oraz po-

prawnej analizy nowych pro-
jektów technicznych;

• doœwiadczenie w monito-
rowaniu procesów technolo-
gicznych;

• znajomoœæ technik w
dziedzinie in¿ynierii jakoœci;

• umiejêtnoœæ nadzorowa-
nia ca³ego cyklu tworzenia,
wytwarzania i u¿ytkowania
produktów, maszyn i
urz¹dzeñ technologicznych;

• umiejêtnoœæ wykorzysty-
wania  nowych zastosowañ
technologii informacyjnych w
przemyœle;

• przygotowanie do
wdra¿ania technologii mobil-
nych w zakresie akwizycji
danych, monitorowania pro-
cesów, przetwarzania i inte-
gracji danych oraz wspoma-
gania systemów komunika-
cji;

• sprawnoœæ w procesach
decyzyjnych, zw³aszcza w
zakresie innowacji, wdro¿eñ
i inwestycji przemys³owych;

• umiejêtnoœæ decydowania
w warunkach niepewnoœci
oraz niepowtarzalnoœci
dzia³ania;

• umiejêtnoœæ przygotowa-
nia za³o¿eñ do ochrony pa-
tentowej, formu³owania za-
strze¿eñ patentowych i
ochrony w³asnoœci prze-
mys³owej;

• umiejêtnoœæ sprawnego
komunikowania oraz relacji z
odbiorcami projektów;

• umiejêtnoœæ sprawnego
dzia³ania w warunkach
³atwoœci, du¿ego zasiêgu i
szybkoœci przemieszczania
siê ludzi, rzeczy i informacji,
du¿ej liczby zdarzeñ i infor-
macji wymagaj¹cych inter-
pretacji oraz podejmowania
wielu wa¿nych decyzji -
szybko i odpowiedzialnie, w
warunkach dysponowania
informacj¹ niepe³n¹, nie-
pewn¹ i nieœcis³¹;

• wiedzê z zakresu in¿ynie-
rii bezpieczeñstwa, przy-
datn¹ dla oceny procesów
przemys³owych.

Realizacjê tych stwierdzeñ
oraz rozwój w³asnej œcie¿ki
kariery umo¿liwiaj¹ w spo-
sób szczególny studia dru-
giego stopnia na kierunku
mechanika i budowa ma-
szyn.

DR INŻ. JAN SIUTA

Magister inżynier mechanik
absolwentem AJP
We wrzeœniu 2016 r. Wydzia³ Techniczny Akademii im. Jakuba z Parady¿a uzyska³ kolejne uprawnienia. 

Studia inżynierskie i magisterskie na kierunku mechanika i budowa maszyn odbywają się w warunkach, które znakomicie
ułatwiają zdobywanie wiedzy.
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- Czy mo¿na przetañczyæ
ca³e ¿ycie?
Anna Depta - Mo¿na.

Oczywiœcie, ¿e mo¿na. Ta-
niec przecie¿ towarzyszy³ ju¿
ludom pierwotnym. Taniec
mamy w genach. On nam to-
warzyszy od zawsze.
- Jak siê pañstwo poznali-
œcie?

Anna Depta - Na kursie ta-
ñca.
- Kto by³ kursantem, a kto
by³ trenerem?

Anna Depta - Ja by³am kur-
santk¹. Przysz³am do mê¿a,
wówczas jeszcze nie mê¿a,
na kurs.
- Tañczyliœcie jako zawod-
nicy razem?

Anna Depta - Nie, nie. Ja od
pocz¹tku by³am w roli uczen-
nicy. To by³o ju¿ po maturze.
By³ to typowy kurs tañca dla
m³odzie¿y, wybra³am siê na
kurs waz z przyjació³mi . Za-
interesowanie by³o ogromne -
prowadzi³ taki fajny, przystoj-
ny pan (œmiech)…
- Pan te¿ ¿onê od razu zo-
baczy³ na tym kursie?
Grzegorz Depta - Tak,

oczywiœcie. W ró¿owej bluz-
ce i zawsze w œrodku sali. 

Anna Depta - Zawsze w
pierwszym rzêdzie….
(œmiech). Zawsze siê
pcha³am do pierwszego
rzêdu. Najpierw by³ kurs, po-
tem jakieœ grupy zaawanso-
wane. Tak to trwa³o, trwa³o,
trwa³o… Potem taniec sporto-
wy, oczywiœcie z innym part-
nerem, a m¹¿ by³ trenerem. 
- Ale z tego co ja pami-
êtam, to pani wysoko w ta-
ñcu zasz³a.

Anna Depta - W obydwu
stylach tanecznych, czyli w
tañcach standardowych i laty-
noamerykañskich zdoby³am
miêdzynarodow¹ klasê „S”.
- Co to znaczy?
Grzegorz Depta - Najwy¿ej

w tej drabinie zawodniczej.
Klasa „A” to najwy¿sza krajo-
wa klasa taneczna, natomiast
„S” jest najwy¿sz¹ klas¹ mi-
êdzynarodow¹.. 
- Dumny by³ pan z ¿ony?
Grzegorz Depta - Natural-

nie. Ca³y czas jestem. By³a
bardzo dojrza³¹ zawodniczk¹,
wymagaj¹c¹ od siebie .
Wspó³praca uk³ada³a siê do-
skonale. Kiedy otrzymywa³a
informacje, stara³a siê je jak
najlepiej wypracowaæ.
Wspó³praca trener - uczeñ
czy zawodnik polega na tym,
¿e trener stara siê przekazaæ
swoj¹ wiedzê w sposób naj-
lepszy, w jaki potrafi. I jeœli
jest odbiór z drugiej strony,
czyli tancerza, to taka praca

mo¿e zaowocowaæ dobrymi
wynikami.

Anna Depta - Praca musi
byæ 50 do 50. 
- Jak to nale¿y rozumieæ?
Anna Depta - Musi byæ tyle

samo wysi³ku trenera, ale te¿
i tyle samo wysi³ku tancerza.
¯aden trener nie zrobi, kolo-
kwialnie mówi¹c, mistrza z
tancerza, osoby, która nie
w³o¿y w to swojego pe³nego
zaanga¿owania. A jeœli to jest
wysoki poziom wyczynowy,
sportowy, to jest to ju¿ co-
dzienna praca. I to ciê¿ka,
ka¿dego dnia na parkiecie.
Bo raz, czy dwa razy w tygod-
niu, to mo¿na sobie rekrea-
cyjnie potañczyæ. Ale aby od-
nieœæ sukces, potrzeba wielu
godzin pracy. Ale jaka to
przyjemna praca….
- Panie Grzegorzu, a jak
pan zaczyna³ swoj¹ ka-
rierê?

Grzegorz Depta - Po-
szed³em na kurs tañca. I w
zasadzie od pierwszej lekcji
poch³on¹³ mnie taniec. Ta
przyjemnoœæ tañca okaza³a
siê zaskakuj¹co mocna. Od
razu po tej lekcji poszliœmy z
kolegami do sklepu muzycz-
nego i kupiliœmy jakieœ dwie
czy trzy p³yty z muzyk¹ do ta-
ñca, choæ w tamtych czasach
zdobycie muzyki tanecznej
by³o trudne. Potem poszliœmy
do domu jednego z kolegów,
odsunêliœmy dywany i za-
czêliœmy æwiczyæ. I zazna-
czam, to by³o po pierwszej
lekcji…
- Czyli mo¿na powiedzieæ,
¿e taniec by³ panu pisany.

Grzegorz Depta - Nie spo-
dziewa³em siê tego. Wcze-
œniej mia³em ró¿ne inne zain-
teresowania artystyczne.
Gra³em na gitarze klasycznej,

œpiewa³em w chórze „Czêsto-
chowskie S³owiki”, bo jestem
z Czêstochowy. By³y te¿ inne
artystyczne dzia³ania, pla-
styczne, aktorskie. Ale taniec
przebi³ wszystko. 
- I potem zacz¹³ pan zdo-
bywaæ uprawnienia instruk-
torskie?

Grzegorz Depta - Edukacja
moja d³ugo nie trwa³a, bo
przerwa³a j¹ obowi¹zkowa
dwuletnia s³u¿ba wojskowa.
W wojsku trafi³em na te tere-
ny, do Miêdzyrzecza. A po-
niewa¿ nie chcia³em traciæ
kontaktu z tañcem, wiêc po-
szed³em do domu kultury i
zapyta³em, czy jest mo¿e
sekcja taneczna, do której
móg³bym siê zapisaæ. A tu siê
okaza³o, ¿e to bia³a plama,
bo tañca towarzyskiego nie
by³o. Wiêc ja im zapropono-
wa³em poprowadzenie - na
miarê moich umiejêtnoœci -
kursu tañca. I to siê wówczas
okreœla³o jako dzia³anie
spo³eczne. No i tak siê za-
czê³o. A jak ju¿ zacz¹³em
uczyæ, to pojawi³a siê potrze-
ba uprawnieñ. Skoñczy³em
trzyipó³letnie studium tanecz-
ne w Katowicach, potem
czteroletnie studium przy Mi-
nisterstwie Kultury i Sztuki, i
to by³ najwy¿szy stopieñ, jaki
mo¿na by³o zrobiæ. Oprócz
tego, wiadomo, szkolenia
ró¿ne w ca³ym kraju. W la-
tach 70. i 80. kiepsko by³o z
ró¿nymi szkoleniami tanecz-
nymi. Teraz dostêp jest
znacznie ³atwiejszy. Œwiat
stoi otworem. Bardzo ³atwo
mo¿na wyjechaæ.

Anna Depta - Bardzo ³atwo
mo¿na zaprosiæ specjalistów
z ró¿nych dziedzin, naj-
czêœciej z Anglii czy na
przyk³ad Kubañczyka na

warsztaty salsy. Dostêp do
Ÿróde³ nie jest ju¿ barier¹. 
- Pani Aniu, a to ¿e mia³a
pani klasê „S” by³o wystar-
czaj¹ce, aby uczyæ?

- Nie, musia³am zrobiæ
uprawnienia. Klasa taneczna
to jednak jest amatorstwo. 

Grzegorz Depta - Mo¿na
byæ bardzo dobrym studen-
tem, tancerzem, ale aby
uczyæ, trzeba skoñczyæ stu-
dia. Tancerz jest przygotowa-
ny do tañca, ale aby uczyæ,
trzeba poznaæ tajniki wiedzy,
nauczyæ siê podstaw oraz
metodyki.

Anna Depta - Równie¿ jak
m¹¿ musia³am skoñczyæ od-
powiednie szko³y. W moim
przypadku by³o to studium ta-
neczne w Poznaniu. 
- Kiedy zapad³a decyzja,
¿e zak³adacie pañstwo
szko³ê?

Anna Depta - Fan Dance to
jest kontynuacja pierwszego
klubu, który m¹¿ za³o¿y³ w
Miêdzyrzeczu w 1978 roku,
nazywa³ siê Fan. PóŸniej w
Gorzowie powsta³ bliŸniaczy
klub, któremu nadaliœmy na-
zwê Fan Dance.

Grzegorz Depta - Zaczêli-
œmy w 1983 roku w Gorzo-
wie.
- I od razu tu? (szko³a mie-

œci siê przy ul. Kosynierów
Gdyñskich w urokliwie
po³o¿onym budynku - red.)

Anna Depta - Nie, w³asny
budynek otworzyliœmy w
2003 roku. Od tej pory w ko-
ñcu jesteœmy u siebie. Wcze-
œniej wspó³pracowaliœmy z
wieloma placówkami,
najd³u¿ej z Miejskim Centrum
Kultury oraz Liceum przy ul.
Kosynierów Gdyñskich, ale
oprócz tego pracowaliœmy na
bardzo ró¿nych salach. Naj-

czêœciej by³o tak, ¿e m¹¿ pra-
cowa³ na jednej sali, ja na in-
nej. 

Grzegorz Depta - Bywa³o
tak, ¿e w jednym dniu prowa-
dziliœmy zajêcia w dwóch lub
nawet trzech miejscach. 

Anna Depta - A¿ w koñcu
zapad³a decyzja, ¿e trzeba
otworzyæ w³asne miejsce, bo
ile¿ mo¿na jeŸdziæ tak od sali
do sali. I uda³o siê to tutaj, i
jesteœmy z tego miejsca za-
dowoleni. Jesteœmy w cen-
trum, a jednak na uboczu.
Miejsce jest œwietnie skomu-
nikowane, blisko do obu
dworców. To jest taka nasza
zielona górka - tak nazywam
to miejsce, bo wchodz¹c po
schodkach osoba, która przy-
chodzi do nas po raz pierw-
szy, nie spodziewa siê takie-
go zielonego zak¹tka w cen-
trum miasta.
- A pañstwa syn tañczy?
Anna Depta - Syn Kacper

tañczy³ od pi¹tego do 12 ro-
ku ¿ycia.  Uczy³ siê tañca nie
dlatego, ¿e myœmy go do te-
go nak³aniali. Lubi³ to jako
dziecko. By³o to naturalne,
¿e w³¹cza³ siê aktywnie w
nasz¹ pasjê, w której wzras-
ta³. A potem pojawi³a siê je-
go nowa pasja i teraz jest
harcerzem. 

Grzegorz Depta - Pozna³
taniec, a potem dokona³
w³asnego wyboru. My mu w
tym nie przeszkadzaliœmy.

Anna Depta - Trzeba zwy-
czajnie poczuæ to coœ, o
czym m¹¿ powiedzia³. W
obydwu naszych przypad-
kach wystarczy³o pójœæ na
kurs i po pierwszej lekcji
wiadomo by³o, ¿e to to. Po-
dobnie by³o ze mn¹. Prze-
cie¿ ja te¿ nie przypusz-
cza³am, ¿e bêdê zwi¹zana z
tañcem. Gdzieœ siê tam ar-
tystycznie udziela³am, bar-
dziej jako wokalistka. A tu
proszê, taniec. Uwa¿amy
wiêc, ¿e ka¿dy powinien
szukaæ w³asnej realizacji, a
nie spe³niaæ oczekiwania ro-
dziców.
- Uczycie pañstwo
wszystkich rodzajów ta-
ñca?

Anna Depta - Mamy teraz
bardzo szerok¹ ofertê ze
wzglêdu na to, ¿e mamy
dwie sale. Zajêcia prowadzi-
my ju¿ dla przedszkolacz-
ków. I jest to nie tylko taniec
towarzyski, mamy formy so-
lowe, trochê tañca nowo-
czesnego, jest te¿ latino dla
m³odzie¿y, doros³ych i senio-
rów. Mamy zumbê -
wspó³pracujemy z fanta-
styczn¹ dziewczyn¹, specja-

listk¹ od tej formy. Jak ktoœ
ma ochotê na walca, tango,
to proponujemy odpowiedni
kurs w programie którego
jest walc czy tango. Jak ktoœ
ma ochotê zatañczyæ salsê
czy baciatê…
- A co to jest?
Anna Depta - No to s¹ co-

raz bardziej popularne tañce
latynoamerykañskie, które u
nas w kraju w zasadzie do-
piero siê pojawi³y. Inna
rzecz, Gorzów troszkê pó-
Ÿniej reaguje na nowe trendy
ni¿ inne miasta, i to jest
dziwne, bo jesteœmy blisko
Zachodu. Nie jesteœmy tak
otwarci na nowinki, jak cho-
æby Poznañ. By³y formy, któ-
re rozwija³y siê œwietnie, a
do Gorzowa dociera³y wolno.

Grzegorz Depta - Nowinki
taneczne wprowadzamy od
razu, jeœli pojawia siê moda
na jakieœ tañce. Natomiast z
odbiorem bywa ró¿nie. Cza-
sami pewne formy siê przyj-
muj¹, inne nie. Dla
przyk³adu w Gorzowie nie
przyjê³y siê tañce w stylu
Bollywood. Mieliœmy specja-
listkê od tego tañca, wyda-
wa³by siê, ¿e to siê przyjmie
b³yskawicznie, a tu nie.
- Pañstwo lubicie jeszcze
tañczyæ ze sob¹?

Anna Depta - Tak, oczywi-
œcie. Choæ ma³o mamy
okazji, ¿eby razem tañczyæ.
- Zawodowi tancerze
maj¹ ma³o okazji do ta-
ñca?

Anna Depta - W pracy jes-
teœmy ka¿de na innej sali.
Rzadko, sporadycznie pro-
wadzimy zajêcia razem. Kie-
dy prowadzimy razem
warsztaty, na obozach - bo
wyje¿d¿amy i z dzieæmi, i z
doros³ymi czy seniorami - to
wtedy jest okazja. A na co
dzieñ rzadko. Chyba, ¿e or-
ganizujemy u nas w szkole
wieczorki, bale dla uczestni-
ków, wtedy te¿ mamy okazjê
potañczyæ. A takie wieczorki
robimy kilka razy do roku,
wiêc wtedy mo¿emy sobie
potañczyæ w gronie znajo-
mych i przyjació³. 
- Gorzowianie lubi¹ ta-
ñczyæ?

Grzegorz Depta - Oczywi-
œcie. Tak trudno by³oby uo-
gólniæ, ale jeœli s¹ osoby,
które spotykaj¹ siê u nas na
zajêciach przez wiele lat,
niektórzy nawet kilkanaœcie
lat ,mówimy tu o osobach
doros³ych, znaczy, ¿e chyba
to lubi¹. I ich liczba wci¹¿ ro-
œnie. Tak, gorzowianie lubi¹
tañczyæ.
- Dziêkujê za rozmowê.

Lubią tańczyć ze sobą, choć mają już mało okazji ku temu.
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Przetańczyć całe życie
i nie mieć dość
Z Ann¹ i Grzegorzem Deptami, w³aœcicielami Szko³y Tañca Fan Dance, rozmawia Renata Ochwat
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- Mija 50 lat od pani de-
biutu. Jak siê czuje artys-
ta, który ma za sob¹ tyle
lat pracy twórczej?

- Mnie siê wydaje, ¿e tak
samo, jak 50 lat temu. A na-
wet trochê lepiej, bo bardziej
pewnie w swoim warsztacie
rzeŸbiarskim. Oczywistym
jest, ¿e wiêcej potrafiê, ni¿
kiedyœ. Inna rzecz, ¿e od-
pêdzam od siebie œwiado-
moœæ tego, ile mam lat. Wia-
domo, 50-lecie pracy twór-
czej liczy siê od chwili
zakoñczenia studiów, czyli
cz³owiek ma wtedy dwadzie-
œcia parê lat, ca³e ¿ycie
przed nim, marzenia, plany i
cele do osi¹gniêcia. Ostatnio
staram siê nie myœleæ o swo-
im PESEL i nie patrzeæ w lu-
stro. To sposób na lepsze
samopoczucie.
- W mieœcie w przestrzeni
publicznej jest trochê pani
prac. Co pani czuje, kiedy
pani obok nich przecho-
dzi? Bo mam na myœli Pan-
ny Wodne, fontannê
Pauckscha, ale i rzeŸbê Ja-
na Korcza…

- Patrzê na swoje prace od
strony poprawnoœci formy
rzeŸbiarskiej. Czy
chcia³abym coœ zmieniæ, po-
prawiæ, dodaæ lub uj¹æ. A
skoro mowa o rzeŸbie Jana
Korcza, to jestem z niej za-
dowolona. Uwa¿am, ¿e po-
kazuje charakterystyczn¹
sylwetkê Pana Jana w garni-
turze i kapeluszu, skupione-
go na swojej pracy. RzeŸba
powsta³a w oparciu o foto-
grafiê wykonan¹ przez Wal-
demara Kuækê. WyrzeŸbiony
Jan Korcz nie patrzy na nas
z tym swoim charaktery-
stycznym, sarkastycznym
uœmieszkiem, lecz skupiony
jest na rysowaniu fragmentu
pejza¿u Gorzowa. Uwa¿am,
¿e jest to dobry portret Jana
Korcza, co potwierdzi³ kiedyœ
jeden ze sponsorów rzeŸby,
Arkadiusz Grzechociñski,
mówi¹c, ¿e widzi Korcza „jak
¿ywego”.
- Czy to miasto jest przy-
jazne dla artystów?

- Miasto (œmiech), miasto to
ludzie przede wszystkim.
- Mam na myœli w³adze,
urz¹d miasta, czyli miêdzy
innymi tych, którzy
wp³ywaj¹ na kszta³t mias-
ta, w tym na jego arty-
styczn¹ stronê.

- Nie, absolutnie nie. Ja zu-
pe³nie nie czujê tego, ¿e ktoœ
szanuje moj¹ pracê, albo ma
trochê uznania dla tego, co
ja ju¿ tu zrobi³am. Absolutnie
siê tego nie czuje. Wrêcz od-
wrotnie. Wygl¹da to tak, jak-
bym by³a spychana ci¹gle na

jakiœ margines. Ostatnio
mocno mnie zdo³owa³a sy-
tuacja taka, ¿e kiedy wszem
i wobec rozg³osi³am wieœæ o
tym, ¿e zrobi³am pomnik Su-
kiennika dla Œwiebodzina.
Ludzie z pierwszych stron
gazet to zignorowali. Mam
na myœli w³adze miasta, czyli
miêdzy innymi tych, którzy
wp³ywaj¹ na kszta³t tego
miasta, w tym jego artystycz-
no-estetyczn¹ formê. Prze-
cie¿ to moja powa¿na, du¿a
realizacja pomnikowa. Su-
kiennik stan¹³ w centrum
Œwiebodzina, tu¿ obok Ratu-
sza. Pracowa³am nad t¹ rze-
Ÿba (2 m wysokoœci) oko³o
dwóch lat i jest to bardzo
dobra kompozycja pomniko-
wa. Jestem w pewien spo-
sób nawet z niej dumna i
szczêœliwa, ¿e z tego trudne-
go zadania wywi¹za³am siê
znakomicie. Przepraszam,
ale to pierwszy raz z tak¹
dum¹ wyra¿am siê o swoim
dziele. Ponadto jestem
wdziêczna Zak³adowi Od-
lewniczemu w Pleszewie, ¿e
z zadania wywi¹za³ siê bar-
dzo profesjonalnie. Niestety,
mój model gipsowy zosta³
pociêty na kawa³ki, bo taki
jest proces odlewniczy. Mo-
del gipsowy zosta³ zast¹pio-
ny jedn¹ rzeŸb¹ ze spi¿u,
bardzo szlachetnego mate-
ria³u.  No i zaprosi³am
wszystkie wa¿ne osobistoœci
naszego miasta na uroczys-
te ods³oniêcie mojego Su-
kiennika. Nie pojawi³ siê nikt

z obecnych przedstawicieli
w³adzy. Myœla³am, ¿e mo¿e
ktoœ mi chocia¿ przyœle gra-
tulacje, usprawiedliwi swoj¹
nieobecnoœæ. Ale nie, zu-
pe³nie martwa cisza. Po-
czu³am siê zlekcewa¿ona,
obra¿ona. No có¿, chyba ta-
ka jest kultura ludzi u w³adzy.
Mogliby chocia¿ dyploma-
tycznie udawaæ, ¿e œrodowi-
sko artystyczne choæ trochê
ich obchodzi, bo przecie¿ ta-
kie s¹ za³o¿enia polityki
spo³ecznej. Wniosek jest ta-
ki, ¿e to, co jest dla twórców
sensem ¿ycia, nic nie znaczy
dla w³adzy. A przecie¿ w na-
szym mieœcie jest wielu twór-
czych ludzi, którzy mogliby
wiele zrobiæ dla dobra
spo³eczeñstwa, ale trzeba im
stworzyæ w³aœciwy klimat i
przede wszystkim doceniæ
ich dzia³alnoœæ.
- Nie ma pani wra¿enia,
¿e w ogóle w mieœcie nie
ma czegoœ takiego, co
mo¿na by³oby nazwaæ kli-
matem artystycznym, inte-
lektualnym fermentem. Bo
ja mam wra¿enie, ¿e w
mieœcie nie ma ju¿ czegoœ
takiego, co mo¿na by³oby
nazwaæ œrodowiskiem
twórczym, zespo³em ludzi,
którzy kreowaliby pewn¹
aurê wokó³ twórców.

- Ale¿ oczywiœcie, ¿e tak
jest. Mnie siê wydaje, ¿e o
œrodowisku artystycznym
mo¿na by³o mówiæ, kiedy ¿yli
artyœci starszego pokolenia.
Mam na myœli Zdzis³awa Mo-

rawskiego, Mieczys³awa
Rzeszewskiego i ludzi sku-
pionych wokó³ nich. To jest
moje pokolenie, bo ja oprócz
Anny Szymanek jestem chy-
ba ju¿ jedyn¹ osob¹ z tamtej
ekipy. Jeszcze jak by³ klub
Lamus, to tam siê wpada³o
na chwilkê, ¿eby siê podzie-
liæ nowinami, zaczerpn¹æ
energii do dalszej pracy. Bo
artyœci s¹ odizolowani od
siebie, w³aœciwie skazani na
samotnoœæ w swoich pra-
cowniach. Od czasu do cza-
su trzeba wyjœæ do ludzi i
niekoniecznie rozmawiaæ o
sztuce. Klub Lamus by³
miejscem ucieczki od samo-
tnoœci. Przychodzili tam te¿
aktorzy, muzycy, ludzie bli-
sko kó³ artystycznych. By³o
gwarno, by³o weso³o, sym-
patycznie. Czu³o siê wokó³
ludzi ¿yczliwych, którzy
myœl¹ jak ja i czuj¹ podob-
nie. To by³ klimat cyganerii
artystycznej. Ale tamtych lu-
dzi i tamtejszego Lamusa
ju¿ nie ma. Czasami te¿
mo¿na by³o liczyæ na soli-
darnoœæ i poparcie. Kiedy
na Cmentarzu Œwiêtokrzy-
skim by³o poœwiêcenie mo-
jego pomnika wiêŸniarek
Ravensbrück, to na tej uro-
czystoœci zjawi³ siê tylko
Zdzis³aw Morawski, choæ za-
prosi³am bardzo wielu kole-
gów. Nastêpnie pan
Zdzis³aw wkroczy³ do Lamu-
sa i g³oœno zruga³ plastyków
za taki afront wobec mnie.
By³am mu bardzo wówczas

wdziêczna za to wyst¹pie-
nie. 
- No w³aœnie, jednak w
tamtych czasach by³ ktoœ,
kto dyscyplinowa³ towa-
rzystwo za nieuczestnicze-
nie w ¿yciu artystycz-
nym…A czy wy siê spoty-
kacie, mam na myœli
artystów, choæby prywat-
nie?

- Nie ma takich spotkañ.
Choæ czasami wpada do
mojej pracowni Iwona Wi-
niecka i to wszystko. Pra-
cowniê Juliusza Piechockie-
go czasami odwiedzam, aby
popatrzeæ na jego nowe pra-
ce. Czasami coœ kupujê dla
siebie lub rodziny. Zdarza
siê, ¿e jakiœ obraz Julka tak
mnie zauroczy, ¿e muszê go
nabyæ, choæ mam ju¿ zawie-
szone wszystkie œciany w
swoim domu.
- Czy w Gorzowie jest ry-
nek sztuki?

- Raczej bardzo w¹ski, jeœli
w ogóle. Ka¿dy stara siê do-
trzeæ do indywidualnych od-
biorców. Myœlê, ¿e wiêk-
szoœæ wykorzystuje w tym
celu Internet. Ale s¹ tacy,
którzy tworz¹ z potrzeby ser-
ca, nie traktuj¹ swoich
dzia³añ komercyjnie. A na
¿ycie i utrzymanie zarabiaj¹
w inny sposób - w szkole, fir-
mie reklamowej itp. Tylko na
dorocznych Salonach Je-
siennych (Doroczny przegl¹d
sztuki lubuskiej - red.) dowia-
dujemy siê, kto nad czym i
jak twórczo pracuje. Ogólnie

nie ma zapotrzebowania na
ambitn¹ sztukê i trudne jest
¿ycie artystów. Nie wiemy, ilu
z nich zmaga siê z depresj¹,
bo ka¿dy ¿yje sam i sam bo-
ryka siê z problemami.
- Wobec tego jak siê ar-
tystce ¿yje w takim mie-
œcie jak Gorzów?

- Jakoœ trzeba tu ¿yæ. Ja
jestem w tej dobrej sytuacji,
¿e mia³am i miewam od cza-
su do czasu zlecenia na
konkretne prace. Choæ po
prawdzie nie zarabiam na
tym du¿o. Ja jednak chcê
byæ czynna zawodowo. Jeœli
nie mam nic konkretnego,
na zamówienie, to mogê so-
bie robiæ coœ, co nie ma
konkretnego nabywcy. Jak
to siê mówi, sobie a muzom,
czyli pod wystawê, dla sie-
bie. Ale mimo wszystko
chcia³abym mieæ œwiado-
moœæ, ¿e jest jakieœ zapo-
trzebowanie na moje prace,
choæby na jak¹œ ma³¹ formê
czy wiêksz¹ rzecz, jak cho-
æby ten pomnik Sukiennika,
o którym ju¿ mówi³am. Inna
rzecz, czy siê da z tego ¿yæ.
Ja mam a¿ 1 tys. z³ emerytu-
ry. Po 21 latach pracy w
szkole i jako twórca, to jed-
nak nie jest coœ
osza³amiaj¹cego. Trzeba
wiêc dorabiaæ
- Nigdy pani nie myœla³a,
¿eby jednak z Gorzowa wy-
jechaæ?

- Powiem pani, ¿e gdybym
mia³a dziœ 40 lat, to bym siê
nie waha³a i bym st¹d wyje-
cha³a. Ale teraz? No nie,
nie przesadza siê starych
drzew, a tym bardziej ludzi.
Ja mam mê¿a, który ca³e
¿ycie pracowa³ na potrzeby
domu. A moje wynagrodze-
nia by³y zawsze dodatko-
we. Chocia¿ bywa³y czasy,
¿e coœ tam wiêcej wpad³o,
jak choæby za wiêksze rea-
lizacje. Ale to te¿ nie s¹ ja-
kieœ takie bardzo wielkie
kwoty. Bior¹c pod uwagê
wysi³ek, który muszê
w³o¿yæ w realizacjê dzie³a i
koszty zwi¹zane z dodatko-
wymi us³ugami rzemieœlni-
czymi, to nie s¹ du¿e pie-
ni¹dze.
- Jednym s³owem nie
op³aca siê byæ artyst¹.

- Czasami siê op³aca, ale
trzeba mieæ nazwisko, byæ w
centrach, mieæ zak³ady. Ja
jednak robiê, to co lubiê i,
tworz¹c swoje prace, nigdy
nie myœlê w kategoriach: czy
mnie siê to op³aci. I to chyba
w ¿yciu jest najwa¿niejsze.
Kochaæ swoj¹ pracê a cza-
sami mieæ z tego jeszcze ko-
rzyœci materialne. 
- Dziêkujê za rozmowê.

Mogliby chociaż udawać, 
że choć trochę ich obchodzi
Z Zofi¹ Biliñsk¹, artystk¹ rzeŸbiark¹, rozmawia Renata Ochwat

Z. Bilińska ma za sobą już 50 lat pracy twórczej.
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By³a to jednak na tyle wy-
razista grupa w Gorzowie,
¿e pamiêæ o nich ca³y czas
jest przechowywana w myœli
oraz nauce. Ostatni¹ wyra-
zist¹ postaci¹ Muzu³ma-
ñskiej Grupy Wyznaniowej
by³a Rozalia - Ró¿a Ale-
ksandrowicz. Spo³ecznicz-
ka, przedsiêbiorca - prowa-
dzi³a kultow¹ kawiarenkê
Maleñka przy ul. Chrobrego,
by³a gorzowsk¹ radn¹, prze-
wodzi³a jako ostatnia Mu-
zu³mañskiej Grupie Wyzna-
niowej. By³a niezmiernie
znana, nigdy nie ukrywa³ te-
go, ¿e jest Tatark¹, wrêcz
przeciwnie, by³ to dla niej
powód do dumy. Po jej
œmierci 13 sierpnia 2008 ro-
ku mniejszoœæ tatarska suk-
cesywnie siê zmniejsza³a.
Dziœ mieszka tu zaledwie
kilkanaœcie osób tej mniej-
szoœci. Jednak w pamiêci
najstarszych gorzowian ich
obecnoœæ przechowa³a siê
w nazwie Tatarskie Górki,
czyli Janice, bo tam siê ca³a
spo³ecznoœæ osiedli³a po II
wojnie œwiatowej.

Tatarzy do Gorzowa trafili
w wyniku wielkiej zawieru-
chy po II wojnie œwiatowej.
O tym, ¿e Tatarzy musz¹
wyjechaæ z Wileñszczyzny,
gdzie osiedli przed wiekami
jako lojalni poddani Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów,
zadecydowa³a Moskwa. 

Trafili wiêc do poniemiec-
kiego miasta, które le¿a³o o
tysi¹ce kilometrów od ich ro-
dzinnych domostw, dlatego
szukali miejsca podobnego
do utraconego. Takim po-
dobnym okaza³y siê Janice.
Na pocz¹tek by³a to grupa
licz¹ca oko³o 100 osób, po
kilku miesi¹cach grupa

znacznie siê powiêkszy³a.
W 1948 roku w sprawozda-
niu prezydenta Gorzowa
mo¿na przeczytaæ, ¿e liczba
Tatarów, to oko³o 150 osób.
Od samego pocz¹tku z
grup¹ do Gorzowa przyje-
cha³ imam Selim Safare-
wicz, który jednak doœæ
szybko wyprowadzi³ siê do
Wroc³awia. Jednak pozosta³
zwi¹zany z Gorzowem a¿
do œmierci. 

Nastêpnie imamem go-
rzowskim zosta³ Bekir Rod-
kiewicz. I choæ Tatarzy ¿yli
zgodnie z w³asn¹ religi¹,
przestrzegali w³asnych
œwi¹t, to jednak stosunkowo
póŸno zwrócili siê do w³adz
miejskich o oficjalne pozwo-
lenie na stworzenie gminy,
bo w 1959 r. I naturalnie
szybko j¹ dostali. To wów-
czas w³aœnie Bekir Rodkie-
wicz stan¹³ na czele gminy
jako duchowy przywódca, a

przewodnicz¹cym gminy
zosta³ Mustafa Szehidewicz. 

Gorzowskich Tatarów nie
staæ by³o na budowê osob-
nego meczetu czy te¿ domu
modlitwy, dlatego
nabo¿eñstwa odbywa³y siê
w domach prywatnych. Ale
kiedy miasto zapropono-
wa³o, aby na potrzeby wy-
znawanej religii przejêli je-
den z koœcio³ów, zwyczajnie
odmówili. Jakoœ to nie bar-
dzo mieœci³o siê im g³owach,
aby przerabiaæ chrzeœci-
jañsk¹ œwi¹tyniê na meczet.
Poza tym muzu³manie go-
rzowscy nie stworzyli osob-
nej kwatery na cmentarzu.
Zw³oki zmar³ych cz³onków
wspólnoty chowano wiêc na
cmentarzu w Warszawie al-
bo na cmentarzach mu-
zu³mañskich na Bia³ostoc-
czyŸnie. 

WyraŸn¹ granic¹ w dzia³al-
noœci gminy jest rok 1960.

Od tego czasu gmina zaczy-
na siê zmniejszaæ. Gorzo-
wscy Tatarzy przenosz¹ siê
do Warszawy lub w
Bia³ostockie, w okolice Kru-
szynian czy Bohonik, histo-
rycznych centrów polskich
Tatarów. W 1969 roku uak-
tywnili siê Tatarzy w Szcze-
cinie i ich spo³ecznoœæ
pos³ug¹ duchowna obj¹³ go-
rzowski imam Bekir Rodkie-
wicz. Kilka lat póŸniej w
sk³ad gorzowskiej gminy
wesz³y tereny oœciennych
województw. 

Có¿ z tego, kiedy spo³ecz-
noœæ tatarska w samym Go-
rzowie systematycznie ma-
la³a. W 1979 roku miesz-
ka³o tu tylko dziesiêæ rodzin.
Tatarzy sukcesywnie prze-
stali siê wyró¿niaæ z otocze-
nie. 

Sprawê pogorszy³a jesz-
cze œmieræ imama Bekira
Rodkiewicza, który zmar³ 23

stycznia 1987 roku. Pocho-
wany jest na muzu³mañskim
cmentarzu w Warszawie.
Po jego œmierci gmina
s³ab³a ca³y czas. W 1993 ro-
ku przewodnicz¹c¹ zosta³a
Rozalia Aleksandrowicz i
sprawowa³a ten obowi¹zek
do 2007 roku. Po jej rezyg-
nacji gmina siê rozwi¹za³a.
Dziœ gorzowscy Tatarzy na-
le¿¹ do gmin bia³ostockich.

Tatarów od innych miesz-
kañców od zawsze
odró¿nia³a wyznawana reli-
gia - islam oraz obyczaje z
ni¹ zwi¹zane. Tatarzy ob-
chodz¹ dwa g³ówne œwiêta
Kurban-Bajram i Ramadan-
Bajram. To pierwsze - œwi-
êto ofiarowania obchodzi
siê na pami¹tkê tego, ¿e
Abraham w imiê wiary w
Boga chcia³ nawet ofiaro-
waæ swego syna. W to œwi-
êto nale¿y z³o¿yæ ofiarê z
wo³u lub barana. I w Gorzo-
wie zwyczaj ten przetrwa³
a¿ do po³owy lat 70. I co za-
skakuj¹ce, brali w nim
udzia³ niemuzu³manie, jak
choæby gorzowski poeta
Zdzis³aw Morawski. Kur-
ban-Bajram obchodzi siê
zwykle jesieni¹. 

Ramadan-Bajram to œwi-
êto zes³ania Koranu i po-
przedza je restrykcyjny post
trwaj¹cy miesi¹c, podczas
którego od wschodu do za-
chodu s³oñca wiernym nie
wolno nic piæ ani jeœæ. 

Jak pisz¹ znawcy tematu,
Tatarzy lubili siê bawiæ.
Urz¹dzali potañcówki, bale
sylwestrowe. Ca³a ta aktyw-
noœæ zanik³a, kiedy sama
spo³ecznoœæ skurczy³a siê do
garstki tych, którzy tu zostali.

Dziœ gorzowscy Tatarzy
maksymalnie wtopili siê w

otaczaj¹ce ich s¹siedztwo.
Przyjêli wiele obyczajowo-
œci chrzeœcijañskiej - sta-
wiaj¹ choinki w domach,
maluj¹ pisanki na Wielka-
noc, odwiedzaj¹ groby
zmar³ych na Wszystkich
Œwiêtych. ¯yj¹ obok nas, a
czasami najbli¿si s¹siedzi
nie wiedz¹, ¿e tu¿ za œcian¹
mieszkaj¹ Tatarzy.

Choæ spo³ecznoœæ tatars-
ka skurczy³a siê do niewiel-
kiej grupy, to jednak o œlady
przesz³oœci po tej fascy-
nuj¹cej mniejszoœci dba
pieczo³owicie Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Pub-
liczna, która wyda³a mi-
êdzy innymi monografiê
„Tatarzy na Ziemiach Za-
chodnich Polski w latach
1945-2005” dr. Aleksandra
Alego Miœkiewicza z Uni-
wersytetu Bia³ostockiego.
W 2010 roku ksi¹¿nica zor-
ganizowa³a specjaln¹ wy-
stawê poœwiêcon¹ tej
mniejszoœci. Dzia³ regio-
nalny biblioteki gromadzi
wszelkie informacje o tej
mniejszoœci. Do tych
dzia³añ w³¹czy³a siê rów-
nie¿ PWSZ, która w 70.
rocznicê przyjazdu Tatarów
do Gorzowa urz¹dzi³a spe-
cjaln¹ konferencjê nau-
kow¹.

I choæ Tatarów prawie ju¿
w Gorzowie nie ma, to jed-
nak pamiêæ o nich jest stale
¿ywa.

RENATA OCHWAT

Korzysta³am miedzy inny-
mi z artyku³u Gra¿yny Kost-
kiewicz-Górskiej „Tatarzy w
Gorzowie” z ksi¹¿ki „Go-
rzów miastem wielu kultur”
oraz z przywo³anej ju¿
ksi¹¿ki Alego Miœkiewicza.

Na gorzowską ziemię przywiódł
ich imam
Z  licz¹cej ponad 100 osób mniejszoœci narodowej Tatarów zosta³a u nas garstka. 

Tatarzy w Gorzowie żyli przez lata razem z nami.
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W ziemi we Friedebergu,
czyli dzisiejszych Strzelcach
Krajeñskich musia³ go zako-
paæ jakiœ zamo¿ny obywatel.
Oczywiœcie dawno, dawno te-
mu.

By³a ch³odna sobota 13
grudnia 2014 roku. Gorzowski
archeolog Pawe³ KaŸmierczak
mia³ w³aœnie chwilkê wolnego
od prac w Santoku. - Pomy-
œla³em, ¿e pojadê do Strzelec,
popatrzê, co tam siê dzieje -
opowiada. 

Gorzowscy archeologowie w
tamtym czasie nadzorowali
bowiem dwie du¿e inwestycje:
zak³adanie wodoci¹gu w San-
toku oraz budowê du¿ej plom-
by mieszkalnej na terenie his-
torycznego starego miasta w
Strzelcach, dok³adnie w
po³owie miêdzy murami miej-
skimi a rynkiem. - Nie przy-
puszcza³em, ¿e znajdê skarb -
mówi Pawe³ KaŸmierczak.

Dwa tysiące talarków 
i groszy

Kiedy gorzowski archeolog
przyjecha³ do Strzelec, zszed³
do wykopu pod fundament i
zacz¹³ doczyszczaæ profile,
czyli coœ tam grzeba³ w ziemi. I
nagle bingo. Okaza³o siê, ¿e
znalaz³ monety. Na pocz¹tku
by³o ich oko³o setki, takich nie-
zbyt du¿ych, uwalanych w zie-
mi denarków pomorskich. -
Nie zaszokowa³o mnie to jakoœ
bardzo, bo ró¿ne rzeczy ju¿ w
karierze widzia³em. W ka¿dym
razie trzeba zaznaczyæ, ¿e ar-
cheologowie skarby odnajduj¹
bardzo rzadko - opowiada.

Kiedy ju¿ odkry³, co ma, za-
cz¹³ dzwoniæ do ró¿nych ludzi
w Gorzowie, a tu klapa. Telefo-
ny nie dzia³a³y. Co by³o wiêc
robiæ? Spakowa³ monety i ru-
szy³ z powrotem. Po drodze
wjecha³ do Wojcieszyc, do

swego szefa Stanis³awa Sin-
kowskiego. Tam w³aœnie odby³
siê pierwsze naukowe ogl¹da-
nie znaleziska. A kiedy oka-
za³o siê, ¿e s¹ to g³ównie
w³aœnie denarki pomorskie i
kilka groszy praskich z pierw-

szej po³owy XV wieku, archeo-
logowie wiedzieli ju¿, jak
bêdzie wygl¹daæ ich niedziela.

- Pojechaliœmy ju¿ wiêksz¹
ekip¹. Ale okaza³o siê, ¿e trze-
ba by³o przesiaæ ziemiê wy-
wiezion¹ z tego wykopu. No i

w sumie zabra³o nam to kilka
dni, nim zebraliœmy ca³y skarb
- mówi.

Gorzowskim naukowcom
pomagali strzeleccy mi³oœnicy
historii. W zmro¿onej ziemi
uwa¿nie szukali drobniutkich

srebrnych monetek, które
przez 500 lat le¿enia w ziemi
zamieni³y siê w spatynowane i
wymagaj¹ce pieczo³owitej
konserwacji plakietki metalu.

Kupa grosza i coś więcej

Efekt by³ taki. Naukowcom
uda³o siê odnaleŸæ skarb, na
który z³o¿y³o siê w efekcie 18
groszy praskich z czasów kró-
la Wac³awa IV, 1948 denarków
pomorskich wybitych w
ró¿nych miastach Pomorza,
piêæ wittenów hanzeatyckich
oraz dwa polskie denary jagiel-
loñskie z okresu panowania
W³adys³awa IV Warneñczyka.
- No i w³aœnie te monety po-
zwalaj¹ datowaæ ukrycie tego
skarbu na lata 1440-1450 -
mówi Pawe³ KaŸmierczak. Za-
skakuj¹ce mo¿e byæ, ¿e wœród
tych wszystkich monet nie by³o
pieniêdzy brandenburskich, a
przecie¿ Friedeberg - Strzelce
Krajeñskie le¿a³y wówczas w
Brandenburgii. 

W owym czasie, czyli w
drugiej æwierci XV wieku
przez te tereny przetacza³a
siê bitna armia husycka zwa-
na Sierotkami. Sierotki pali³y
na swojej drodze, co tylko
siê da³o. Zniszczy³y wów-
czas tak¿e i miasto. Ale jak
t³umaczy Pawe³ KaŸmier-
czak, ukrycie tych pieniêdzy
raczej nie mia³o nic wspólne-
go z tymi wydarzeniami. -
Jak pokazuj¹ badania, ten,
kto ukry³ skarb, potraktowa³
ziemiê, jak bank. Te pie-
ni¹dze by³y depozytem
z³o¿onym na przechowanie -
wyjaœnia. 

30 lat wcześniej też odkryli
skarb

Kupa grosza odkryta przez
Paw³a KaŸmierczaka, to dru-
gi w krótkim czasie taki

skarb. 30 lat temu w 1977 ro-
ku tak¿e gorzowscy archeo-
logowie, tak¿e na Starym
Mieœcie w Strzelcach Kraje-
ñskich odnaleŸli skarb mo-
net. Pracowali wówczas pod
kierownictwem wybitnego
znawcy monet dr. Tadeusza
Szczurka. Zreszt¹ oba skar-
by, ten pierwszy i ten drugi
dzieli niewielka odleg³oœæ. -
Odkryli wówczas 2783 mo-
nety, te¿ w przewa¿aj¹cej
masie denarki pomorskie. Z
innych by³o osiem groszy
praskich i dwa denary jagiel-
loñskie - opowiada Pawe³
KaŸmierczak. 

Naukowcy nie ³¹cz¹ obu
skarbów, ale bliska prze-
strzeñ czasowa ukrycia obu
oraz podobna zawartoœæ
sk³aniaj¹ do zamyœlenia.

Obecnie ten drugi, z 2013
roku jest w Poznaniu w
rêkach fachowców od kon-
serwacji. Jak wróci, to od-
krywcê, gorzowskiego ar-
cheologa czeka benedyk-
tyñska wrêcz praca w
opisaniu tych malusich dro-
binek, które by³y œrodkami
p³atniczymi na tych ziemiach
w œredniowieczu.

A ¿eby sprawê bardziej
skomplikowaæ, doœæ dodaæ,
¿e monetki, denarki pomor-
skie nie maj¹ napisów, tylko
charakterystyczne dla danej
mennicy znaki. Na awersie
zawsze jest Gryf Pomorski,
który wspó³czesnym kojarzy
siê z ró¿nymi stworami. Na
rewersie znaki danej menni-
cy, jak choæby gwiazda, któ-
ra oznacza, ¿e monetkê wy-
bi³a mennica w Stargardzie. 

Pawe³ KaŸmierczak ju¿
wie, ¿e to zadanie zajmie mu
sporo lat. Ale có¿, sam do-
daje, taki zawód.

RENATA OCHWAT

Jak gorzowski archeolog
wielki skarb znalazł
Skarb, czyli prawie 2 tys. monet, na odkrycie czeka³ blisko 500 lat. 

W zmrożonej ziemi uważnie szukali drobniutkich srebrnych monet.
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Taki skarb na odkrycie czekał 500 lat.
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- Mówi coœ panu liczba
34?

- Niekoniecznie.
- Tyle medali mistrzostw
œwiata, Europy i Polski wy-
walczyli gorzowscy
¿u¿lowcy w ostatnich pi-
êciu sezonach, czyli od
chwili kiedy zosta³ pan
prezesem klubu. Czuje pan
dumê?

- Przyznajê, ¿e nigdy tego
nie liczy³em. Nie mia³em ta-
kiej œwiadomoœci. Jestem
zaskoczony, ¿e to a¿ tak
olbrzymia liczba. Powiem
nieskromnie, ¿e jestem pod
wra¿eniem. 
- Zdobycie ka¿dego me-
dalu wymaga³o wiele
ciê¿kiej pracy, ale zapewne
jedne medale s¹ bardziej,
drugie mniej wartoœciowe.
Które panu sprawiaj¹ naj-
wiêcej satysfakcji?

- Nie bêdê tutaj oryginalny
jeœli powiem, ¿e najwa¿nie-
jsze s¹ medale dru¿ynowych
mistrzostw Polski. Dlatego
na czele mojej klasyfikacji
znajduj¹ siê dwa mistrzow-
skie tytu³y z 2014 i 2016 roku
oraz srebrny kr¹¿ek z 2012,
od którego rozpocz¹³em
pracê w roli prezesa. Zreszt¹
ca³a praca klubu, wysi³ek
sponsorów, zaanga¿owanie
kibiców, to wszystko jest
skierowane na jak najlepsze
wystêpy ligowe. To jest
esencja prowadzenia klubu.
W nastêpnej kolejnoœci,
przynajmniej dla mnie, licz¹
siê indywidualne osi¹gniêcia
zawodników. I tu mo¿e
trochê zaskoczê, ale dla
mnie du¿¹ wartoœæ maj¹ me-
dale indywidualnych mist-
rzostw Polski. Jako prezes
czu³em dumê, kiedy naj-
pierw Krzysiek Kasprzak w
2013 roku siêgn¹³ po srebro
w Tarnowie, a rok póŸniej po
z³oto w Zielonej Górze. Cie-
szy³em siê z dwóch medali
Bartka Zmarzlika i Tomka
Gapiñskiego w gorzowskim
finale w 2015 roku. Powiem
wiêcej, ¿e te medale bardziej
mnie cieszy³y ni¿ te zdoby-
wane w indywidualnych mist-
rzostwach œwiata. Mo¿e dla-
tego, ¿e wczeœniej nie
zd¹¿y³em siê do tego przy-
zwyczaiæ. Za mojej kadencji
do niedawna by³ tylko jeden
taki sukces. Wicemistrzo-
stwo œwiata Krzyœka Kasp-
rzaka przed dwoma laty.  
- Czy po tym, jak niespo-
dziankê sprawi³ nam teraz
Bartek Zmarzlik, pañska
hierarchia uleg³a zmianie?

- Dotychczas nie wie-
dzia³em, jak bardzo mo¿e
smakowaæ wielki sukces wy-
chowanka. Kilka pokoleñ ki-
biców opowiada³o, jak to w
1968 roku Edward Jancarz
zdobywa³ br¹z w Goetebor-
gu, potem Zenon Plech sta-

wa³ na podium w Chorzowie.
Tamte wydarzenia obros³y
legend¹. Teraz, za spraw¹
Bartka, historia pisze siê na
naszych oczach. Powiem
wprost, ¿e ten medal w
Grand Prix wychowanka
przebija wszystkie indywi-
dualne sukcesy.
- Kiedy przychodzi³ pan
do klubu w 2004 roku na
stanowisko dyrektora klu-
bu siêgniêcie choæby po
jeden medal w sezonie
by³o nie lada wyzwaniem.
Teraz to siê zmieni³o.
Gdzie tkwi Ÿród³o tych suk-
cesów?

- Jesteœmy zupe³nie w in-
nym miejscu organizacyj-
nym. Kiedy tu siê zjawi³em
zasadniczym pytaniem by³o,
czy w ogóle przyst¹pimy do
rozgrywek w pierwszej li-
dze? Z du¿¹ pomoc¹ przy-
szed³ wtedy Zdzis³aw
Ka³amaga, który wy³o¿y³
spore pieni¹dze. Sportowe-
go sukcesu wtedy nie
osi¹gnêliœmy, ale by³ to mo-
ment przeistaczania klubu w
profesjonaln¹ organizacjê.
Wszystko zaczê³o siê wiêc
jeszcze za czasów prezesa
Mariusza Guzendy. Potem
pracami kierowa³ W³adys³aw
Komarnicki. Kiedy ja przej-
mowa³em stery, znalaz³em
siê zupe³nie w innym pun-
kcie otwarcia ni¿ wczeœniej
obaj panowie. To za ich cza-
sów trzeba by³o zrobiæ po-
rz¹dek ze stadionem. Naj-
pierw miasto musia³o go od-
kupiæ od Lesa Gondora.
Potem zainwestowaæ ogrom-
ne pieni¹dze w moderni-
zacjê. W dalszej kolejnoœci,
to ju¿ za czasów prezesa
Komarnickiego, doczekali-

œmy siê ekstraligowego ze-
spo³u. Œci¹gnêliœmy do Go-
rzowa fina³ dru¿ynowego Pu-
charu Œwiata i Grand Prix.
Uwa¿am, ¿e najwa¿niejsze
by³o zachowanie ci¹g³oœci
zarz¹dzaniem klubem. ¯ad-
na szko³a nie przygotowuje
do takiej pracy i tam, gdzie
s¹ szybkie zmiany kadrowe,
tam jest trudno cokolwiek
porz¹dnego zbudowaæ.
- Co jest najtrudniejsze w
zarz¹dzaniu tak¹ organi-
zacj¹, jak profesjonalny
klub sportowy?

- Gdybym mia³ udzieliæ
pe³nej i dok³adnej odpowie-
dzi musielibyœmy napisaæ
dobr¹ ksi¹¿kê.
- Spróbujmy jednak od-
powiedzieæ w kilku krót-
kich zdaniach.

- Najwa¿niejsze i zarazem
najtrudniejsze jest zbudowa-
nie zespo³u ludzkiego, który
doskonale bêdzie rozumia³
cel dzia³ania. Je¿eli prezes
zbuduje nawet najoryginal-
niejsz¹ koncepcjê, to nie
bêdzie w stanie jej zrealizo-
waæ bez profesjonalnej kad-
ry pracowników. Z drugiej
strony, kiedy ma siê ju¿ pro-
gram, wyznaczone cele,
œwietnych ludzi, to i tak jest
siê blokowanym przez pie-
ni¹dze, a w³aœciwie ich brak.
Dlatego tak wa¿ne jest budo-
wanie bud¿etu pro-inwesty-
cyjnego. 
- Co dok³adnie przez to
nale¿y rozumieæ? 

- Nie mo¿na ca³ego zebra-
nego bud¿etu przeznaczaæ
na wydatki bie¿¹ce, czyli wy-
nagrodzenia zawodników i
utrzymanie klubu. Wa¿ne
jest inwestowanie w zasoby
osobowe. Je¿eli chce siê

mieæ wiêcej œrodków od
sponsorów, z biletów czy z
innych Ÿróde³, ktoœ musi tym
siê zaj¹æ. Ktoœ musi profes-
jonalnie promowaæ imprezy,
zachêcaæ do przychodzenia
na stadion, przekonywaæ
przedsiêbiorców, ¿e warto
wspó³pracowaæ z klubem. To
jest podstawa rozwoju orga-
nizacji. Nasze koszty w tym
zakresie s¹ wysokie, ale to
dziêki takim inwestycjom
rosn¹ przychody.
- I nale¿y przy tym chyba
zrównowa¿yæ ambicje
sportowe z mo¿liwoœciami
finansowymi. Jak to siê
czyni?

- To jest bardzo trudne za-
danie do wykonania w krót-
kim horyzoncie czasowym.
Ka¿dy profesjonalny klub
chcia³by mieæ jak najlepszy
wynik sportowy i na koniec
roku mieæ przynajmniej zero
na koncie. I strasznie ciê¿ko
jest w to zero trafiæ. Wystar-
czy kilka meczów w rundzie
zasadniczej, w których za-
wodnicy pojad¹ lepiej od
œredniej, a potem zawal¹
awans do fina³u play off i
bud¿et sypie siê niczym do-
mek z kart.
- Pieni¹dze rozg³osu nie
lubi¹, ale czêsto wielu mo-
ich znajomych pyta siê, jak
Stal radzi sobie z dopina-
niem sporego bud¿etu w
sytuacji, kiedy w Gorzowie
i regionie brakuje silnego
biznesu?

- Dywersyfikacja, to takie
popularne s³owo, ale w pe³ni
oddaje nasze dzia³ania. Fi-
nansowanie klubu opiera siê
na czterech filarach. Pierw-
szym to kibice, drugim spon-
sorzy, trzecim w³adza samo-

rz¹dowa oraz ostatnio do-
szed³ czwarty, który roœnie w
si³ê. To Ekstraliga ¯u¿lowa.
W tym ostatnim przypadku
mówimy o œrodkach z praw
sponsorskich i telewizyjnych.
W przypadku kibiców na-
szym nieod³¹cznym celem
od lat jest osi¹gniêcie œred-
niej na ka¿dym meczu w
granicach 14.500 tysi¹ca wi-
dzów. S³owem, póki na
wszystkich spotkaniach nie
bêdziemy mieli kompletu,
póty uznamy, ¿e celu nie
zrealizowaliœmy. W przypad-
ku sponsorów zale¿y nam na
jak najliczniejszej rzeszy i w
tym przypadku nie zwraca-
my uwagi, z jak¹ pomoc¹
chc¹ oni do nas przyjœæ.
Ka¿dy jest mile widziany. 
- Od kilku lat, poza 2015
rokiem, w nazwie klubu
widnieje tylko Stal. Czy¿by
tak trudno by³o o sponso-
rów strategicznych?

- Powiem szczerze, ¿e
zbytnio o takich sponsorów
nie zabiegamy. Stawianie na
jednego, silnego darczyñcê
jest o tyle niebezpieczne, ¿e
jego nag³e odejœcie mo¿e
zachwiaæ ca³¹ struktur¹ fi-
nansowania klubu. Oczywi-
œcie jesteœmy zawsze otwar-
ci na rozmowy, ale
przyk³adowo w rachubê nie
wchodzi odejœcie od nazwy
Stal. To jest zbyt silna mar-
ka, ¿ebyœmy mogli j¹ odsta-
wiæ w k¹t. Wszyscy, którzy
chc¹ byæ z nami, poczynaj¹c
od kibiców, koñcz¹c na
sponsorach, w pierwszej ko-
lejnoœci powinni uto¿samiaæ
siê z mark¹ Stal Gorzów. To
jest najwy¿sza wartoœæ. Pro-
szê pamiêtaj równie¿, ¿e
ka¿dy przychodz¹cy do klu-

bu sponsor mo¿e w³¹czyæ
siê w dzia³ania w Business
Speedway Club. Jest to or-
ganizacja skupiaj¹c¹ nie tyl-
ko mi³oœników ¿u¿la, ale
tak¿e daj¹ca spore mo¿liwo-
œci biznesowe. Proszê mi
wierzyæ, ale poprzez wza-
jemne relacje zachodz¹ce
na tej platformie, wiele firm
ma z tego spore korzyœci.
- Czy wœród lokalnego
biznesu wyklarowa³a siê
ju¿ tak moda na Stal?

- W zasadzie to pytanie faj-
nie by³oby zadaæ przedsi-
êbiorcom. Mam nadziejê, ¿e
bycie naszym partnerem
handlowym jest pewnego ro-
dzaju nobilitacj¹.
- Dlaczego klub chce
postawiæ Edmundowi Mi-
gosiowi pomnik, nie wy-
starczy pami¹tkowa tabli-
ca?

- Klub, maj¹cy 70-letni¹ tra-
dycjê, na tyle silnie wbi³ siê
w œwiadomoœæ mieszka-
ñców, ¿e wszelkie upamiêt-
niaj¹ce wydarzenia powinny
mieæ widoczny charakter.
Edmund Migoœ to jedna z le-
gend Stali, Gorzowa i w pe³ni
zas³uguje na coœ wiêcej ni¿
tylko tablicê. To nasz pierw-
szy indywidualny mistrz Pol-
ski, wychowanek klubu,
cz³owiek, który nie tylko
b³yszcza³ w dawnych latach
na torze, ale sporo wniós³ ja-
ko trener swoich nastêpców.
Chcemy równie¿ umiejsco-
wiæ pomnik w takim miejscu,
¿eby kibice id¹cy na stadion
zawsze przechodzili obok
sylwetki popularnego
,,Mundka’’.
- Dlaczego w dzisiej-
szych, mocno skomercjali-
zowanych jednak czasach
warto pamiêtaæ o korze-
niach?

- Historia klubu to dorobek
kilku pokoleñ mieszkañców
Gorzowa i regionu. Nie wol-
no o tym zapominaæ. Dlate-
go nasze dzia³ania s¹ nakie-
rowane na przypominanie
tego co za nami. W ostat-
nich latach wydaliœmy
dwie publikacje przypomi-
naj¹ce historyczne wyda-
rzenia, chcieliœmy ¿eby w
pamiêci nas wszystkich
pozosta³y nazwiskach
tych, co budowali podwali-
ny istnienia dzisiejszej
Stali. My jesteœmy jedynie
kontynuatorami. Inn¹
spraw¹ jest, ¿e je¿eli chce
siê budowaæ markê trzeba
siêgaæ do korzeni. £atwiej
wtedy zrozumieæ, ¿e taka
organizacja jak nasza nie
jest czymœ ulotnym, chwilo-
wym, powo³anym na krótk¹
metê. Kibice maj¹ mo¿liwoœæ
uto¿samiania siê z czymœ
naprawdê wielkim, warto-
œciowym, z klubem maj¹cym
olbrzymi wp³yw na kszta³to-

Ireneusz Maciej Zmora, prezes Stali Gorzów. 
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wanie krajobrazu naszego
miasta.
- PrzejdŸmy do teraŸniej-
szoœci. Czy nawierzchnia
gorzowskiego toru bêdzie
zmieniona?

- Tak, zostanie ona wymie-
niona. Nie mogê na razie nic
wiêcej szczegó³owego po-
wiedzieæ, gdy¿ sprawy tech-
niczne bêd¹ konsultowane z
przedstawicielem Polskiego
Zwi¹zku Motorowego.
- Wielu ¿u¿lowców o go-
rzowskim torze wyra¿a siê
w samych superlatywach,
twierdz¹c, ¿e jest on naj-
bardziej selektywny w kra-
ju. Z drugiej strony s³ychaæ
narzekania, ¿e nale¿y on
do najbardziej niebezpiecz-
nych, choæ ¿adne dane te-
go nie potwierdzaj¹.  Jaka
jest wiêc prawda o gorzow-
skim torze?

- Nasz tor jest na pewno
bardzo trudny technicznie.
Jak ktoœ opanuje na nim
jazdê, poradzi sobie na
ka¿dym innym torze. Wymia-
na nawierzchni ma na celu
wyeliminowanie ze struktury
nadmiaru glinki oraz pylisto-
œci. Niewielka czasami do-
datkowa iloœæ wody powodu-
je, ¿e nawierzchnia staje siê

œliska. W trakcie jego przy-
gotowywania jest za ma³y
margines na pope³nienie
b³êdu. Zbyt ma³a iloœæ wlanej
wody mo¿e doprowadziæ do
szybkiego rozwalenia struk-
tury, odrobina nadmiaru wo-
dy wp³ywa na bezpiecze-
ñstwo jazdy.
- Czy problemem nie jest
tak¿e zadaszenie trybun,
zw³aszcza w przypadku
pierwszego ³uku, gdzie
podczas s³oñca na jedn¹
czêœæ toru pada mocny
cieñ?

-  W jakimœ stopniu prze-
szkadza³o nam to w prze-
sz³oœci. Po latach prób i
b³êdów opanowaliœmy to w
taki sposób, ¿eby wiemy, ile
nale¿y laæ wody na strefê
nas³onecznion¹ a ile na za-
cienion¹. Dotyczy to g³ównie
fragmentów obu ³uków. W
przypadku prostej nie ma to
znaczenia.

- Jak jest plan przygoto-
wañ do nowego sezonu?

- Seniorzy tradycyjnie przy-
gotowuj¹ siê w trybie indywi-
dualnym. Maj¹ oni swoich
personalnych trenerów. Ju-
niorzy trenuj¹ na miejscu
pod okiem trenerów Sta-
nis³awa Chomskiego i Piotra

Palucha. W grudniu zostan¹
przeprowadzone badania
wydolnoœciowe dla wszyst-
kich zawodników i powtórzo-
ne zostan¹ pod koniec okre-
su przygotowawczego celem
sprawdzenia, jak zosta³ on
przepracowany. Pod koniec
lutego wyje¿d¿amy tradycyj-
nie na kilkudniowy obóz inte-
gracyjny do Karpacza. Jak
pogoda dopisze, na tor chce-
my wyjechaæ w pierwszej de-
kadzie marca. W tym celu
bêdziemy szukali sposobno-
œci poje¿d¿enia tam, gdzie to
bêdzie tylko mo¿liwe. Niewy-
kluczone, ¿e nawet na
po³udniu Europy.
- Co nas czeka w przy-
sz³ym sezonie z ciekawych
imprez pozaligowych?

- Czekamy w tej chwili na
pe³ny kalendarz imprez, bo
chcemy tydzieñ przed inau-
guracj¹ ligow¹ zorganizowaæ
memoria³ Edwarda Janca-
rza. W przysz³ym roku mamy
fina³ indywidualnych mist-
rzostw Polski i prawdopo-
dobnie odbêdzie siê on 1 lub
2 lipca. Jest to wa¿ne, bo w
przeddzieñ fina³u planujemy
ods³oniæ pomnik Migosia. Z
kolei 26 sierpnia czeka nas
kolejny turniej Grand Prix. To

s¹ trzy najwa¿niejsze impre-
zy, które zapewne bêd¹ cie-
szy³y siê podobnym zaintere-
sowaniem kibiców jak mecze
ligowe.
- Sk³ad, który uda³o siê
zmontowaæ w okresie
transferowym jest opty-
malny?

- To jest sk³ad, który chcieli-
œmy mieæ. Jesteœmy z niego
zadowoleni, choæ wszystko
zweryfikuje tor.
- Wierzy pan w naszych
m³odzie¿owców, ¿e po-
radz¹ sobie na trudnych
ekstraligowych torach?

- W tym miejscu chêtnie
powrócê do 2004 roku. Jak
przychodzi³em do klubu
szybko zauwa¿y³em, ¿e
szkolenie m³odzie¿y by³o
ukierunkowane g³ównie na
osi¹ganie dobrych wyni-
ków w imprezach m³od-
zie¿owych. Dzisiaj to szko-
lenie ma na celu przygoto-
wanie zawodnika do jazdy
w lidze. Zdobywanie lau-
rów w innych rozgrywkach
ma stanowiæ tylko przyjem-
ny dodatek. W minionym se-
zonie nasi juniorzy mieli
okazjê startowania w wielu
szkoleniowych imprezach.
Rafa³ Karczmarz by³ wy-

po¿yczony do Stali Rzeszów
i sporo jeŸdzi³ na zapleczu
ekstraligi. Zobaczymy w
przysz³ym roku, jakie bêdê
efekty ca³orocznej pracy. Na
pocz¹tek chcia³bym, ¿eby
ch³opacy nie przegrywali wy-
œcigów juniorskich. Je¿eli
bêd¹ zdobywaæ w sumie 4-5
punktów w meczu uznam to
jako obiecuj¹cy w ich wyko-
naniu pocz¹tek.
- Istnieje groŸba, ¿e Stal
nie otrzyma licencji na
starty w PGE Ekstralidze?

- W pierwszym terminie na
pewno nie otrzymany jej
bezwarunkowo, gdy¿ obiekt
nie spe³nia wymogów w za-
kresie infrastruktury stadio-
nowej.
- Tak piêkny obiekt ma
k³opoty z infrastruktur¹?

- Ma, ale dlatego, ¿e by³ on
budowany w czasach tele-
wizji analogowej, teraz ma-
my cyfrow¹. I brakuje lepsze-
go oœwietlenia. Na stadionie
jest niewiele ponad tysi¹c lu-
ksów, a musi byæ przynaj-
mniej 1.200. Nie wystarczy w
tym przypadku zmiana sa-
mego oœwietlenia. Trzeba
do³o¿yæ dodatkow¹ liniê, co
wymaga ju¿ powa¿nej inwe-
stycji. To nie wszystko. Zmia-

nie musi ulec konstrukcja
bandy. Od nowego sezonu
musz¹ byæ zamontowane
bandy absorbuj¹ce po-
ch³anianie energii kinetycz-
nej. No i w naszym przy-
padku dochodzi jeszcze
wspomniana wymiana na-
wierzchni.
- Na stadionie nic siê jed-
nak nie dzieje. Zd¹¿ycie z
tym wszystkim do koñca
marca, bo wtedy bêd¹
przyznawane licencje w
drugim terminie? 

- Obiekt jest w³asnoœci¹
miasta, a miasto mo¿e reali-
zowaæ wszelkie inwestycje
wed³ug ustalonych procedur.
Pieni¹dze na wszystkie te
zadania najpierw musz¹
znaleŸæ siê w bud¿ecie.
Radni zadecyduj¹ dopiero w
grudniu o przyjêciu bud¿etu.
Dalej czekaj¹ nas przetargi,
o ile inwestycja przekracza
okreœlony poziom finanso-
wania. Mog¹ zdarzyæ siê od-
wo³ania. I dopiero po
wy³onieniu wykonawcy
mo¿na zacz¹æ dzia³aæ. Mam
nadziejê, ¿e na przeszkodzie
nie stanie nam na przyk³ad
sroga zima.
- Miejmy nadziejê. Dzi-
êkujê za rozmowê.
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Na skraju wsi, w pobli¿u je-
ziora Paklicko Wielkie, stoi
klasztor pocysterski. Dziœ
siedziba Wy¿szego Semina-
rium Duchownego diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej.

Pocz¹tki klasztoru siêgaj¹
1230 r., kiedy wojewoda pozna-
ñski i jednoczeœnie kasztelan
g³ogowski Miko³aj Bronisz spro-
wadzi³ tu cystersów. Gospoda-
rze tej ziemi, Piastowie, rozu-
mieli, ¿e swoj¹ w³adzê mog¹
umocniæ przy wsparciu Ko-
œcio³a. A poniewa¿ tam gdzie
pojawiali siê cystersi, nastêpo-
wa³ rozwój nauki, kultury, medy-
cyny, rzemios³a, rolnictwa,
w³adcy wybrali ich jako tych,
którzy bêd¹ mieli wp³yw na roz-
wój cywilizacyjny pañstwa.

Pierwszy, drewniany klasz-
tor, otrzyma³ ³aciñsk¹ nazwê

Paradisus Sanctae Mariae,
co po polsku t³umaczy siê ja-
ko Raj Matki Boskiej. Przez
miejscow¹ ludnoœæ ³aciñska
nazwa zosta³a spolszczona.
Do historii przesz³a jako Pa-
rady¿. Cystersi s³ynêli z kultu
Bo¿ej Rodzicielki. Ich liturgia
ma charakter maryjny. Na
przyk³ad klasztor w Bierzwni-
ku otrzyma³ nazwê Las Œwi-
êtej Marii, w podgorzowskich
Mironicach Miejsce Nieba.

Pierwszymi mieszkañcami
Parady¿a byli mnisi z bran-
denburskiego Lehnina. Na
ich zlecenie murarze z Do-
berlugu zaczêli stawiaæ
œwi¹tyniê i klasztor. Zdaniem
czêœci badaczy, obiekty
opactwa nigdy nie powsta³y
wed³ug pierwotnego planu.
Na dodatek w 1633 r. uleg³y

spaleniu. To, co dziœ
ogl¹daj¹ zwiedzaj¹cy Para-
dy¿, powsta³o po kolejnym
po¿arze w 1722 r.

W chwili za³o¿enia opactwa
mog³o byæ kilku cystersów.
Najwiêcej, bo oko³o 40, prze-
bywa³o w jego murach w
1623 r. Potem iloœæ zakonni-
ków mala³a. W chwili likwida-
cji opactwa, co mia³o miejsce
w 1834 r., przebywa³o w nim
17 cystersów. Kronikarze po-
daj¹, ¿e od powstania do lik-
widacji w klasztorze miesz-
ka³o 946 braci. Oprócz nich
byli tak¿e konwersi, czyli ci,
którzy nie sk³adali œlubów
wieczystych.

W dokumencie fundacyj-
nym z 1230 r. jest mowa o
uposa¿eniu klasztoru. Z bie-
giem lat jego maj¹tek rós³ w

wyniku darowizn i zakupów.
W po³owie XVI w. na dobra
ziemskie paradyskich cyster-
sów sk³ada³o siê prawie 31
tys. ha pól i 4 tys. ha lasów.
Obejmowa³y one 30 wsi.

Wedle regu³y zakonnej cy-
stersi mieli prowadziæ proste
i ubogie ¿ycie w ciszy i sa-
motnoœci. Z biegiem lat te
pustelnicze zasady by³y
³agodzone. Mnisi, którzy
z³o¿yli œluby wieczyste, spra-
wowali liturgiê i pos³ugi reli-
gijne na miejscu i w okolicz-
nych parafiach. Oprócz braci
zakonnych w klasztorze
przebywali konwersi, którzy
nie sk³adali œlubów, ale wy-
rzekali siê dóbr osobistych.
Konwersów nie obowi¹zy-
wa³y œpiewy chóralne, ponie-
wa¿ ich zadaniem by³a praca

fizyczna lub nadzorcza. Pod-
legali mistrzowi grangi, czyli
temu, który zarz¹dza³ folwar-
kami. Podstawowym zada-
niem jednych by³a wiêc mod-
litwa i s³u¿ba Bogu, drugich
praca i modlitwa. Dzia³o siê
to wedle zasady Ora et labo-
ra.

W Parady¿u od XV w. ist-
nia³a niema³a i bardzo wa¿na
biblioteka, zaliczana do naj-
wiêkszych w Polsce. Kiedy
rz¹d pruski nakaza³ likwi-
dacjê opactwa, ostatni prze-
or Karol Fa³êcki przekaza³
fragment ksiêgozbioru do
biblioteki w Warszawie. Nie-
stety, czêœæ rêkopisów i sta-
rodruków uleg³a rozprosze-
niu, czêœæ zaginê³a. Po 1952
r., kiedy Parady¿ sta³ siê sie-
dzib¹ Wy¿szego Semina-

rium Duchownego, uda³o siê
odbudowaæ bibliotekê. Obec-
nie jest w niej ponad 1300
woluminów starodruków,
wœród nich najwa¿niejsze
dzie³a reformatorów religij-
nych, za jakich uchodz¹ Mar-
cin Luter i Jan Kalwin.

W koœciele s¹ organy z
1931 r. powsta³e w firmie
Sauer-Walcker we Frankfur-
cie nad Odr¹. Zast¹pi³y one
wczeœniejsze organy baroko-
we, których budowniczym
by³ Wielkopolanin Joachim
Gotlob Peter. Po paradyskich
cystersach pozosta³o wiele
znakomitych dzie³ sztuki, na
przyk³ad wielki o³tarz z 1739
r. Nad dawnym wejœciem do
koœcio³a w nawie po³udnio-
wej zachowa³y siê fragmenty
œredniowiecznych fresków.

Klasztor pocysterski od strony drogi przez Gościkowo.

Klasztor od strony jeziora Paklicko Wielkie. Pomnik Jana Pawła II na seminaryjnym dziedzińcu.

Paradyż znaczy po prostu raj i znajduje się całkiem blisko nas
Mniej wiêcej w po³owie drogi miêdzy Gorzowem i Zielon¹ Gór¹ jest Goœcikowo. 



W kaplicy po³udniowej jest
s³yn¹cy ³askami i cudami ob-
raz Matki Bo¿ej z
Dzieci¹tkiem. W obejœciu
znajduj¹ siê dwa barokowe
obrazy b³ogos³awionego
Wincentego Kad³ubka. Po-
zosta³ nagrobek opata Mar-
ka £entowskiego, który
wczeœniej by³ dworzaninem
królów Zygmunta Wazy i
W³adys³awa IV.

Po drugim rozbiorze Polski
w 1793 r. Parady¿ wraz z
Wielkopolsk¹ znalaz³ siê w
zaborze pruskim. W 1810 r.
w³adze nakaza³y konfiskatê
maj¹tku klasztornego. Naj-
pierw budynki zajê³o Katolic-
kie Seminarium Nauczyciel-
skie dla m³odzie¿y polskiej i
niemieckiej. W 1922 r. gos-
podarzem budynków zosta³a
Pañstwowa Szko³a Œrednia,
której absolwenci mieli pra-
wo wstêpu na uniwersytet.
W roku wybuchu drugiej woj-
ny œwiatowej istnia³ tu Zak³ad
Kszta³cenia Nauczycieli. Pod
koniec wojny za murami po-
klasztornymi Rosjanie
urz¹dzili magazyn mate-
ria³ów wybuchowych. Po
nich na rok obiekty przejê³a
polska milicja. Kolejnym gos-
podarzem Parady¿a stali siê
salezjanie, którzy prowadzili
Zak³ad Wychowawczy dla
ch³opców. Gdy w 1952 r. wy-
nik³ problem z utrzymaniem
Wy¿szego Seminarium Du-
chownego w Gorzowie, za-
rz¹dca administracji apostol-
skiej ks. Zygmunt Szel¹¿ek
przeniós³ Wydzia³ Filozoficzny
do Parady¿a. Dziewiêæ lat pó-
Ÿniej w dawnym opactwie
znalaz³ siê tak¿e Wydzia³
Teologiczny. Dziœ jest Wy¿sze
Seminarium Duchowne,
kszta³c¹ce ksiê¿y dla diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej. W
murach pocysterskich odby-
wa siê wiele imprez kultural-
nych, m.in. w sierpniu festiwal
Muzyka w raju.

Tekst i zdjêcia
ALFRED SIATECKI

Wiêcej na ten temat w
mojej ksi¹¿ce „Trzeci klucz
do bramy”, Zielona Góra
2011.
Klasztor mo¿na zwiedzaæ
codzienne z przewodni-
kiem. Lepiej jest wczeœniej
umówiæ siê z gospoda-
rzem obiektu.
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Ostatnia restauracja kościoła seminaryjnego miała miejsce w 2015 r.

W bocznym ołtarzu kościoła seminaryjnego znajduje się
cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Kościół seminaryjny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny.

Aleja jabłoniowa w ogrodzie seminarium.

Dziedziniec wewnętrzny klasztoru, wejście do seminarium duchownego i mieszkań studentów.

Paradyż znaczy po prostu raj i znajduje się całkiem blisko nas
Mniej wiêcej w po³owie drogi miêdzy Gorzowem i Zielon¹ Gór¹ jest Goœcikowo. 
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