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Pozostaną nam w gorzowskim
skansenie jedynie zardzewiałe tory
Gorzów stoi przed historyczną szansą, ale nie robi nic albo niewiele, by ją wykorzystać.

Gorzów jest miastem średniej
wielkości, ale już nie miastem
średniej prędkości rozwoju.

Fot. Stanisław Miklaszewski

Chodzi o elektryfikację linii kolejowej z Kostrzyna do Krzyża.
Dzisiejsza infrastruktura kolejowa na naszym terenie, jak mówi
tekście „Elektryfikacja albo dalszy brak połączeń dalekobieżnych” Krzysztof Kielec - prezes KSSSE, znajduje się w gorszym stanie niż w chwili jej
powstania w XIX wieku. Dlatego
brakuje nam pociągów dalekobieżnych, kuleje transport towarów koleją i omijają nas poważni
inwestorzy.
Jesteśmy skansenem, który
może i warto zobaczyć, ale coraz
trudniej w nim żyć i gospodarczo
oraz społecznie się rozwijać. Nasza wielką szansą jest więc przymiarka PKP do elektryfikacji linii
Kostrzyn- Krzyż. Działania PKP
polegają w tej chwili na wpisaniu
tej inwestycji na listę rezerwową i
sprawdzaniu merytorycznego
oraz ekonomicznego sensu jej
realizacji. Potrzebny jest więc z
naszej strony mocny lobbing w
tej sprawie, by ministerstwo infrastruktury oraz PKP wiedziały i
czuły, że realizacja tej inwestycji
to nie tylko dla nas być albo nie
być, ale także polska racja stanu
na zachodnich rubieżach. Bez
tego nacisku, ktoś tam w gremiach decyzyjnych może pomyśleć, że elektryfikacja tego niewielkiego w sumie odcinka linii
kolejowej wcale nie jest taka
ważna ani potrzebna, skoro nikt
z miejscowych specjalnie nie zabiega, nie upomina się, nie walczy do upadłego. Żyjemy prze-
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Elektryfikacji linii kolejowej Kostrzyn- Krzyż jest naszą wielką szansą.

cież w takiej rzeczywistości, w
której nie wystarczy mieć ewidentną rację czy potrzebę, ale
trzeba się jeszcze o nią upierdliwie upominać.
Władze, parlamentarzyści, samorządowcy i politycy różnych
szczebli, ale i przedstawiciele organizacji gospodarczych oraz
społecznych z Gorzowa i okolic

powinni na różne sposoby upominać się i przypominać rządzącym
oraz kolejarzom, że zelektryfikowana linia kolejowa z Kostrzyna
do Krzyża i dalej w Polskę jest
nam potrzebna jak tlen do życia.
Tymczasem właściwie nie robią
nic. To i nic może być z tego
prądu na naszej kolei, bo nim do
nas sam przyjdzie po drodze na-

Mądrzy gospodarze
miasta powinni
wiedzieć jak to zrobić

trafi na przeszkody i potrzeby, które skutecznie pokażą u siebie inni. A kiedy skończą się unijne pieniądze, to już w ogóle nie będzie
tematu i rozmowy. Pozostaną
nam w gorzowskim skansenie jedynie zardzewiałe tory oraz szynobusy i drezyny. Pociągi to będą
mieli w Zielonej Górze.

JAN DELIJEWSKI

Przynajmniej wśród miast wojewódzkich,
gdzie wypadamy zwyczajnie biednie. Jak
podał bowiem samorządowy portal
Wspólnota, nasze miasto zajęło ostatnie
miejsce za 2016 rok w gronie wojewódzkich stolic w kategorii zamożności samorządów, z dochodem na jednego mieszkańca w wysokości 3793 zł.
O tym, że Gorzów jest biedny, od dawna wiadomo. Po upadku zakładów przemysłowych z prawdziwego zdarzenia nic
w ich miejsce się nie pojawiło. Owszem
tworzą się wciąż nowe zakłady i firmy,
ale nie na miarę dawnego Stilonu, Silwany czy Ursusa, gdzie powstawały oryginalne produkty i wartości, a ślad za
tym było miejsce na godziwe zarobki i
płynące z nich podatki. Powstają,
owszem, wciąż nowe miejsca pracy, ale
daleko nam już chociażby do Zielonej
Góry, gdzie dochód na jednego mieszkańca wyniósł w 2016 roku ponad 4229
zł. To w dużej mierze zasługa innowacyjnych firm, których jest już tam całkiem
sporo, ale i uniwersyteckiego cenzusu i
marszałkowskiego urzędu.
Oczywiście taka skrócona diagnoza lubuskiego stanu rzeczy stanowi duże
uproszczenie, ale do przemyśleń na
gorąco wystarczy. A jednym z wniosków
płynących z tego faktu powinno być
oszczędne przejadanie, konsumowanie i
marnowanie naszych podatków oraz
wszelakich dochodów, subwencji i dotacji, by więcej inwestować w to, co nas w
przyszłości wzbogaci. Mądrzy gospodarze miasta powinni wiedzieć jak to zrobić.
JAN DELIJEWSKI
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w 1.09.
1899 r. - do mieszkań w Gorzowie popłynął pierwszy prąd
elektryczny; doprowadzenie
energii elektrycznej związane
było z budową tramwaju elektrycznego w mieście.
1971 r. - rozpoczęła działalność
Filia AWF w Gorzowie.
w 2.09.
2007 r. - otwarto zmodernizowany plac Grunwaldzki,
1996 r. zm. Kazimierz Wiśniewski (71 l.), pionier Gorzowa, b.
żużlowiec i trener żużla,
współtwórca silnika żużlowego,
który w 1955 pozwolił Stali startować w II lidze; pierwszy indywidualny mistrz okręgu zielonogórskiego w 1950, pierwszy trener Jancarza, Migosia,
Padewskiego i Dziatkowiaka.
w 3.09.
1959 r. - na ul. Warszawskiej
oddano do użytku drugi tor tramwajowy długości 400 m na odcinku między ul. Szkolną i Szpitalną; dzięki temu można było
wznowić kursy linii nr 2 na ul.
Warszawskiej.
2006 r. zm. Edmund Migoś (69
l.), żużlowiec, b. mistrz Polski
w 4.09.
1999 r. - oddano do użytku Most
Lubuski na Warcie.
w 6.09.
1968 r. - 22-letni Edward Jancarz
został w Göteborgu II wicemistrzem świata.
2013 r. - Wielospecjalistyczny
Szpital Wojewódzki w Gorzowie
został zarejestrowany jako spółka
z o.o.
1926 r. ur. się Zdzisław Morawski,
pisarz, poeta i dramaturg, działacz
gorzowski, współzałożyciel GTSK i
GTK, zm. 1992 r.
w 7.09.
1997 r. - Tomasz Kucharski, 16krotny medalista MP, wraz z
bydgoszczaninem Robertem Syczem zdobył mistrzostwo świata
w dwójkach wioślarskich
w 8.09.
1945 r. - z okazji I Dożynek Lubuskich w Gorzowie rozpoczął
się ogólnopolski zjazd gwiaździsty, pierwsza motorowa impreza na Ziemi Lubuskiej; w jej
następstwie w Gorzowie
zawiązał się Motoklub „Unia”
jako sekcja poznańskiego klubu,
który istniał do 1950 r.
1962 r. - uroczyście otwarto odbudowany dworzec PKP.
w 9.09.
2006 r. - w Gorzowie otwarto zach. część zmodernizowanego
bulwaru nad Wartą.
w 11.09.
1965 r. - oddano po odbudowie
most kolejowy na Warcie, który
ponownie połączył stacje Zamoście i Gorzów Główny.
2013 r. zm. prof. dr Jerzy Hrybacz (86 l.), ekonomista, b.
wykładowca i prorektor PWSZ,
b. poseł (1991-1993), b. radny
WRN (1988-1990) i RM (19942006), b. delegat Pełnomocnika
Samorządu Terytorialnego na
woj. gorzowskie (1990).
w 12.09.
2004 r. zm. Zbigniew Herezo (61
l.), nauczyciel i instruktor mu-
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Z przewodnikiem w telefonie
po Gorzowie
Ju¿ nie potrzeba mapy, aby odnaleŸæ ciekawe miejsca w mieœcie.
Od lat niezbêdnym wyposa¿eniem turysty by³y plany
miast i przewodniki, które
prowadzi³y do ciekawych
miejsc, zabytków, parków i
innych zak¹tków wartych odwiedzenia. Od 2 sierpnia
2017 r. turyœci, którzy zajrz¹
do Gorzowa, mog¹ skorzystaæ z aplikacji Footsteps,
jak¹ mo¿na zainstalowaæ w
telefonie. Gorzów jest jednym z dziesiêciu miast, które
maj¹ tak¹ aplikacjê. Poza
naszym miastem w taki sposób
mo¿na
zwiedzaæ:
Gdañsk, Karpacz, Kraków,
Kêdzierzyn-KoŸle, Legnicê,
Miêdzyrzecz,
Polkowice,
Warszawê, Wroc³aw, Zielon¹
Górê i ¯agañ.
Miasto w aplikacji Footsteps rozpisano na trasy. I
tak mo¿na przejœæ siê po
Gorzowie w pigu³ce, zwiedziæ miejsca zwi¹zane z kultur¹ i sztuk¹, przejœæ siê po
parkach i ogrodach lub poznaæ historiê miasta, poznaæ
gorzowski designe, niecodziennoœæ miasta albo te¿
poznaæ slowlife, czyli miasto
bez poœpiechu.
Oczywiœcie, niektóre obiekty czy miejsca wystêpuj¹ w
kolejnych trasach, ale trudno
siê dziwiæ, bo zabytków w
Gorzowie nie ma a¿ tak
du¿o, aby ka¿da trasa prowadzi³a do innych miejsc.
Ka¿dy zabytek, ka¿dy park
czy ciekawe miejsce jest opisane tak, jak turyœci lubi¹ bez nat³oku szczegó³owych
danych, bez lawiny dat i innych drobiazgowych szczegó³ów. Poza tym s¹ zdjêcia,
mo¿na samemu siê przekonaæ, czy rzeczywiœcie dany
obiekt tak wygl¹da, jak na interesuj¹cych zdjêciach.
No i zawsze taki opis pozostawia u dociekliwego turysty
niedosyt
wiedzy.
Wiêcej mo¿na znaleŸæ w tradycyjnych przewodnikach albo na specjalnych stronach
w Internecie. Wa¿ny jest pocz¹tek, moment zainteresowania danym obiektem.
Wa¿n¹ i przydatn¹ rzecz¹
s¹ mapki, które u³atwiaj¹ poruszanie siê po mieœcie od
obiektu do obiektu. W dobie
interaktywnych aplikacji jak
choæby MapsMe, mapki z
programu Footsteps maj¹

Fot. Archiwum
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Już nie potrzeba mapy, aby odnaleźć ciekawe miejsca w Gorzowie.

jedn¹ przewagê - w³aœnie
owe opisy mijanych zabytków czy ciekawych miejsc.
U¿ywanie aplikacji jest wybitnie proste. Trzeba jedynie
j¹ sobie zainstalowaæ na telefon - w systemie Android,
przejrzeæ na spokojnie, co tu
jest i wyruszyæ do miasta.
Aplikacja jest interaktywna,
pozwala na przerwy w zwiedzaniu, na przyk³ad na posi³ek. No i aplikacja daje
mo¿liwoœæ oceny zwiedzanych miejsc, robienia notatek, dodawania ciekawych
restauracji czy barów.
Wybieram trasê po kulturze
i sztuce miasta. Aplikacja
podpowiada, ¿eby zacz¹æ
przy Muzeum Lubuskim. Potem Trasa kieruje mnie do
Teatru Osterwy, stamt¹d drogi mnie wiod¹ do Spichlerza,
nastêpnie idê do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta czyli willi Lehmana. Tu postanawiam zrobiæ sobie

przerwê i aplikacja podpowiada mi, ¿e mogê sobie
pójœæ do parku lub na kawê.
Po chwili ruszam dalej. Trafiam do Inkluzyjnej Pracowni
Edukacji Artystycznej, czyli
jestem ju¿ przy ul. Chrobrego. Trochê ogl¹dam prace
wystawione w oknach i ruszam dalej. Trasa wiedzie do
klubu Jedynka, czyli idê kawa³ek po ul. Chrobrego. W
Jedynce te¿ ogl¹dam prace
plastyczne i dalej w drogê.
Trasa wiedzie mnie do Amfiteatru. Mo¿na go tylko poogl¹daæ z zewn¹trz. A poniewa¿ jest w parku, to w upalne dni jest to ca³kiem
ciekawa alternatywa na piknik z w³asnym prowiantem i
wod¹. Z Amfiteatru droga
wiedzie do Filharmonii i dalej
do Miejskiego Oœrodka Kultury.
Spacer zabra³ mi oko³o
trzech godzin, przesz³am
oko³o 10 km i ju¿ wiem, ¿e
takie aplikacje maj¹ sens.

Aplikacja mobilna oparta
jest na dwóch filarach.
Pierwszym z nich jest personalizacja. U¿ytkownik po
uruchomieniu aplikacji wybiera swoje zainteresowania
poprzez okreœlenie w³asnej
osobowoœci, a tych do wyboru ma dziesiêæ (m.in. turysta,
smakosz, hipster, historyk,
g³owa rodziny czy mi³oœnik
sztuki). Na podstawie dokonanego wyboru otrzymuje on
gotow¹ trasê zwiedzania,
dopasowan¹ do wybranych
preferencji. Dziêki temu u¿ytkownik nie traci czasu na
przygotowanie siê do zwiedzania, a jednoczeœnie dziêki dobraniu odpowiedniej
œcie¿ki, czerpie ze spaceru
wiêcej przyjemnoœci.
Po wybraniu trasy pojawia
siê interaktywna mapa Gorzowa z punktami zwiedzania i znacznikiem lokalizacji.
Po dojœciu do atrakcji otrzymujemy powiadomienie i
opis miejsca wzbogacony o

zdjêcia, filmy czy odnoœniki
do stron internetowych atrakcji. W ka¿dej chwili mo¿emy
te¿ przerwaæ zwiedzanie i
zrobiæ sobie przerwê np. na
posi³ek, a aplikacja podpowie nam, gdzie znajduj¹ siê
najbli¿sze restauracje.
Przy wspó³pracy przedstawicieli miasta wraz z firm¹
Footsteps powsta³y nastêpuj¹ce trasy:
- Gorzowski design,
- Œladami (nie)codziennoœci,
- Kultura i sztuka miasta,
- Œladami gorzowskiej historii,
- Gorzów w pigu³ce,
- Miasto parków i ogrodów,
- Aktywny slowlife,
- Skuœ siê na Gorzów.
Aplikacjê mo¿na pobraæ tutaj:
Android
https://goo.gl/z7DPGY
iOS
http://apple.co/1Y68Tqv
ROCH
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Zabytkowe obiekty
czekają na ratunek
Jest prawomocny wyrok w sprawie willi Herzoga. Właściciel zapłaci wysoką karę.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Miasto zapowiada dalsze
takie kroki. Ale i w³aœciciel w
koñcu wykonuje jakieœ ruchy.
Wyrok w sprawie nierozpoczêcia remontu willi Herzoga na Bulwarze Wschodnim o czasie jest prawomocny. W³aœciciel musi zap³aciæ
karê za zaniechanie swego
podstawowego obowi¹zku,
jakim jest rozpoczêcie remontu w trakcie dwóch lat od
zakupu, co sta³o siê w 2009
roku. Jak t³umaczy wiceprezydent Jacek Szmytkiewicz,
kara mo¿e byæ naprawdê dotkliwa, bo miasto z opiesza³ym przedsiêbiorc¹ walczy od 2011 roku. A zgodnie
z prawem kara za zaniechanie remontu to 50 tys. z³ za
jeden rok.
Miasto nawet nalicza³o kary
umowne, ale ze wzglêdów
proceduralnych nie mo¿na
by³o ich wyegzekwowaæ.
S¹dowy wyrok zmienia sytuacjê. Miasto ma te¿ informacje, ¿e w³aœciciel budynku
prawdopodobnie zmierza
jednak do rozpoczêcia remontu, wiêc jest szansa, ¿e
kondycja budynku siê poprawi.
Wa¿¹ siê te¿ losy Czerwonego Spichlerza, zabytku
le¿¹cego na lewym brzegu
Warty i od wielu ju¿ lat
strasz¹cego swoim zaniedbanym wygl¹dem. Budynek
powsta³ przy Dammstraße 1
(obecnie róg ulic Grobla i
Wa³ Okrê¿ny) w pierwszej
po³owie XIX wieku. Mo¿liwe,
¿e zosta³ wybudowany przez
Adolfa Boasa, znanego
landsberskiego bankiera i
kupca zbo¿owego. Do 1945
roku budynek kilkakrotnie
zmienia³ w³aœcicieli. W 1945
roku obiekt przejê³a Gminna
Spó³dzielnia Samopomoc
Ch³opska i zaadaptowa³a go
na magazyn pasz treœciwych. Od lat 80. popada³ w
ruinê. W 1991 roku spichlerz
zosta³ wpisany do rejestru
zabytków. Pod koniec tego¿
roku zosta³ po raz pierwszy
sprzedany, a po kilku latach na skutek niewywi¹zania siê

Willa Herzoga na Bulwarze Wschodnim już od wielu lat czeka na remont.

nowego w³aœciciela z umowy
- odzyskany przez miasto. W
1999 roku przeprowadzono
pierwsze powa¿ne prace
konserwatorskie (m.in. zabezpieczono obiekt nowym
dachem). Spichlerz zosta³
ponownie sprzedany z przeznaczeniem na hotel i restauracjê w 2011 roku, jednak nie podjêto w nim ¿adnych prac adaptacyjnych.
Miasto od lat nie ma kontaktu z w³aœcicielami. Ostatnio budynek trafi³ na listê
obiektów do licytacji komorniczej za 241 tys. z³.
Nadal natomiast nie wiadomo, co z innymi obiektami
wpisanymi do rejestru zabytków, a które tak¿e s¹ pozbawione opieki w³aœcicielskiej.
Tak jest z kamienic¹ przy ul.
£okietka
17.
Budynek
w³aœciwie zatraci³ ju¿ znamiona zabytku, fasada bo-

wiem niszczeje coraz bardziej, ostatnio nawet zacz¹³
siê przechylaæ. Urzêdnicy
t³umacz¹, ¿e w³aœciciel wykonuje jakieœ gesty, które
mo¿na interpretowaæ jako
przygotowanie do remontu.
Jednak od lat tam siê nic nie
zmienia. Budynek zosta³
praktycznie porzucony.
Ca³y czas nie wiadomo, jaki los czeka Zawarciañski
Zameczek, czyli willê Willa
Hermanna Pauckscha. To jeden z najcenniejszych zabytków Gorzowa. Trzypiêtrowy
eklektyczny pa³acyk wybudowa³ w 1875 roku Hermann
Paucksch. Po jego œmierci
potomkowie
sprzedali
pa³acyk Franzowi Röslerowi,
póŸniej nale¿a³a kolejno do
Reinholda Hengsta i Reinholda
Boehinga.
Nieroz³¹czn¹ czêœci¹ posiad³oœci jest okaza³y park w

stylu angielskim. Po wojnie
mieœci³a siê tu Dyrekcja Dróg
Wodnych i Przedsiêbiorstwo
Budownictwa Wodnego. W
1976 roku budynek odnowiono i sta³ siê siedzib¹ Wojewódzkiego Domu Kultury
(póŸniej Grodzki Dom Kultury). Po raz drugi pa³acyk odremontowano w 1985 roku.
Po likwidacji GDK w 2014 roku budynek opustosza³ i czeka na lepszy los. Ale na razie nikt nie ma pomys³u, co
dalej.
Wiadomo natomiast, ¿e
jest szansa na uratowanie
œlicznej nadal willi Jaehnego,
dawnych policyjnych do³ków.
Willa zosta³a wybudowana w
1896 r. w stylu neorenesansu francuskiego. Wybudowa³
j¹ dla swojej rodziny jeden z
zamo¿nych landsberskich
fabrykantów Carl Jaehne,
który równie¿ pierwszy tam
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zamieszka³. Do zakoñczenia
wojny willa by³a w rêkach rodziny. Po wojnie dom sta³ siê
na krótko siedzib¹ samorz¹du gospodarczego: w latach 1945-48 mieœci³a siê w
nim ekspozytura Poznañskiej Izby Przemys³owoHandlowej. Potem budynek
cieszy³ siê ju¿ gorsz¹ s³aw¹:
mieœci³ siê tam komisariat
MO i areszt, w którym przetrzymywano m.in. dzia³aczy
opozycyjnych, uczestników
strajków w stanie wojennym.
Od lat stoi pusty.
Mia³ byæ siedzib¹ Miejskiego Oœrodka Sztuki, potem
Instytutu Papuszy, ostatecznie trafi³a do Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta,
która po remoncie planuje tu
umieœciæ bibliotekê multimedialn¹.

RENATA OCHWAT
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zyczny, współtwórca zespołów
wokalnych „Jankiele”, „Aster”,
„Kominek”, Apassionata”,
działających przy DK „Kolejarz”
i „Małyszyn” oraz w klubie „Pogodna Jesień”.
w 13.09.
1980 r. - w Gorzowie powstał
Międzyzakładowy Komitet
Założycielski NSZZ pod przewodnictwem Tadeusza Kołodziejskiego; zastępcami byli Edward Borowski i Zbigniew Zięba,
a członkami Grzegorz Fronckiewicz, Ryszard Chromicz i Ireneusz Meres.
1900 r. ur. się ks. bp Edmund
Nowicki, więzień obozów hitlerowskich, pierwszy administrator diecezji gorzowskiej (19451951), późniejszy biskup gdański, zm. w 1971 r.
w 14.09.
1941 r. ur. się Bolesław Kowalski, artysta-plastyk, pierwszy
szef delegatury ZPAP i pierwszy
plastyk miejski (1975-1976),
zm. w 2001 r.
w 15.09.
1912 r. - uruchomiono linię kolejową Gorzów-Myślibórz i stację Wieprzyce; ruch pasażerski
na tej linii został wstrzymany w
1991 r., w grudniu 2000 r.
wstrzymano ruch całkowity.
2013 r. zm. Edmund Wadzyński
(83 l.), pionier gorzowskiego hokeja, budowniczy „Lodostilu”.
w 16.09.
1903 r. - po wybudowaniu torów
na ul. Mickiewicza i Kosynierów
Gdyńskich uruchomiona została
linia tramwajowa od Starego
Rynku do Parku Słowiańskiego,
bocznica kończyła się przy ul.
Słowiańskiej; linia, funkcjonująca najczęściej w czasie
trwania w parku wystaw, została
zawieszona już w latach 30., tory rozebrano po wojnie.
w 17.09.
1979 r. - Teresa Jura i Wiesława
Gąsiorek jako ajentki WSS
„Społem” otworzyły przy ul.
Łokietka 35 bar naleśnikowy „U
Bartosza”, który prowadzą do
dziś; najstarszy taki lokal w mieście.
w 18.09.
1972 r. - rozpoczęto budowę linii
tramwajowej na Piaski.
1975 r. - przedpremierowym pokazem „Nocy i dni” zainaugurowało działalność kino „Kopernik”, czynne do 2007 r., rozebrane w 2009 r.
w 19.09.
1954 r. - powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, który później przekształcił
się w Gorzowskie Towarzystwo
Fotograficzne.
1913 r. ur. się Zenon Bauer, b.
przewodniczący Prezydium MRN
w Gorzowie (1958-1969), honorowy obywatel miasta, zm. w
2012 r.
w 20.09.
1969 r. - żużlowcy polscy na torze w Rybniku zdobyli drużynowe mistrzostwo świata; w
drużynie polskiej obok Wyglendy, Tkocza, Gluecklicha występowali gorzowianie Edward Jancarz i Andrzej Pogorzelski.
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Trzy pytania do Anny Szczuciñskiej, w³aœcicielki Antykwariatu przy ul. Chrobrego, który prowadzi wraz z mê¿em Tomaszem.

Fot. Archiwum

- Czy we wspó³czesnych czasach da
siê ¿yæ z prowadzenia antykwariatu?
- Da siê, ale bardzo czêsto bywa to na
pograniczu op³acalnoœci. My antykwariusze borykamy siê co roku z reformami edukacji. Trzeba wiedzieæ, ¿e ¿ycie
antykwariusza wygl¹da trochê tak, jak
praca rolnika. S¹ okresy sezonu, ale i
okresy pory suchej. Sezonem do niedawna by³y wakacje, pora kiedy rodzice
szukali podrêczników. Od kilku lat tego
nie ma, bo wesz³y darmowe. A teraz
idzie kolejna, o której nikt nic nie wie,
nie wiadomo, jakie podrêczniki bêd¹
potrzebne, wiêc my mamy porê such¹.
- Jeœli trafiaj¹ do pañstwa inni czytelnicy, ani¿eli rodzice uczniów po
podrêczniki, to czego szukaj¹?
- Mo¿e trzeba zacz¹æ od tego, ¿e w
Polsce stan czytelnictwa jest, jaki jest. I

dlatego do antykwariatów trafia niebyt
wielu czytelników. Ale jednak stale trafiaj¹. Trzeba pamiêtaæ, ¿e gdzie ksi¹¿ki
s¹ tanie, ale i ze sprzeda¿¹ w Internecie.
Inaczej jest, kiedy przez Internet ksi¹¿ki
oferuje prywatna osoba, a inaczej, kiedy
my. Bo prywatny sprzedaj¹cy nie ma ta-

kich kosztów, jak my, antykwariusze. Bo
my musimy zarobiæ na koszty - utrzymanie antykwariatu, pracê ludzi, koszty
mediów. Mamy te¿ du¿¹ konkurencjê w
postaci audiobooków, bo one s¹ coraz
popularniejsze. Ale pyta pani, czego ludzie u nas szukaj¹? Przede wszystkim
ksi¹¿ek, które dawno nie by³y wznawiane albo wysz³y w niedu¿ym nak³adzie.
Rzadko takie ksi¹¿ki do nas trafiaj¹, ale
bywaj¹ i na takie jest odbiorca. Poza
tym trafiaj¹ do nas czytelnicy, którzy lubi¹ stare lub u¿ywane ksi¹¿ki. No i mamy te¿ winyle, czyli p³yty analogowe,
ale te¿ mamy gry. Na to te¿ jest ca³y
czas popyt. Mo¿e nie wielki, ale jednak
jest.
- A jakby zapytaæ o tematy, rodzaje literackie, to co jest szczególnie
poszukiwane?

- Ilu czytelników, tyle gustów i tyle
wyborów. Popularne s¹ ksi¹¿ki z
dzieciñstwa i m³odoœci, które ktoœ
sobie chce przypomnieæ, mieæ na
pó³ce pod rêk¹. Powtórzê, ksi¹¿ki z
niskich,
bibliofilskich
nawet
nak³adów. Mamy te¿ takich czytelników, którzy szukaj¹ rzeczy zwi¹zanych z regionem, bo to jest teraz
popularne. Ale te¿ przychodz¹ do
nas czytelnicy, którzy lubi¹ mieæ
ksi¹¿kê, a zakup w ksiêgarni ich nie
staæ. U nas naprawdê jest niemal
wszystko. Ale dodam, mo¿na siê z
nami umówiæ, ¿e jeœli jakiegoœ tytu³u nie mamy, a trafi do nas, to informujemy, ¿e poszukiwana ksi¹¿ka
siê pojawi³a. To te¿ jest si³a antykwariatu.
RENATA OCHWAT

Niekiedy sport był zarzewiem wojen
Trzy pytania do dr. hab. Dariusza Rymara, dyrektora gorzowskiego oddzia³u Archiwum Pañstwowego
- Jak wa¿ny dla budowy ¿ycia
spo³ecznego w Gorzowie by³ i jest
sport?
- Polska na Ziemiach Zachodnich w
obecnym obszarze jest dopiero od 72
lat i kiedy spojrzymy, ¿e takie kluby jak
Stal czy Stilon w tym roku obchodz¹ jubileusze 70-lecia istnienia, a Warta czyni³a to dwa lata temu widzimy, ¿e ca³y
okres budowania polskiego Gorzowa
by³ zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ klubów
sportowych. Sport jest czymœ wa¿nym,
jest wa¿nym zjawiskiem spo³ecznym.
Spotykam siê z opiniami, ¿e sport to
tylko nieistotne igrzyska skoncentrowane dla czêœci spo³eczeñstwa. Tak nie
jest. Osobiœcie jestem wielkim kibicem
sportu i zawsze dostrzegam w tej dziedzinie zjawiska istotne z punktu widzenia ¿ycia spo³ecznego. Zreszt¹, kiedy
spojrzymy w œwiatow¹ historiê to zwrócimy uwagê, ¿e niekiedy sport by³ zarzewiem wojen. Mo¿e dlatego, ¿e sport
zawsze miesza siê z polityk¹. Przypomnê choæby 1956 rok i mecz waterpo-

Fot. Archiwum

2000 r. zm. Ryszard Sawicki (62
l.), specjalista rehabilitacji,
działacz opozycyjny, więziony w
latach 80., b. dyrektor ZOZ
(1991-1997), pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej w Gorzowie.
w 21.09.
2001 r. - w Gorzowie oddano
pierwsze obiekty Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego
„Słowianka” wraz z nowym fragmentem trasy średnicowej
w 23.09.
2000 r. - gorzowianin Tadeusz
Kucharski i bydgoszczanin Robert Sycz zdobyli złoty medal w
olimpijskich regatach wioślarskich dwójek podwójnych w Sydney
2003 r. - 25-letnia gorzowska alpinistka Sylwia Bukowicka stanęła na szczycie Cho Oyu (8201)
w Himalajach, stając się
najmłodszą Polką na ośmiotysięczniku.
1933 r. ur. się Jerzy Flizikowski,
b. żużlowiec „Stali” (19551965), wcześniej represjonowany za udział w konspiracyjnej
Unii Młodzieży Demokratycznej,
zm. w 2002 r.
1935 r. - ur. się Edward Pilarczyk, b. żużlowiec gorzowski
(1952-1964) i mechanik klubowy, zm. w 1994 r.
1973 r. zm. Włodzimierz Korsak
(87 l.), pisarz, podróżnik, przyrodnik, przez 25 lat związany z
Gorzowem, autor książek podróżniczych, m. in. „Ku indyjskiej
rubieży”, poradnika „Rok myśliwego” oraz gawęd przyrodniczych „Las mi powiedział”.
w 24.09.
1984 r. - w drodze na uroczystości 700-lecia Choszczna przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński spotkał się w Gorzowie z grupą działaczy
wojewódzkich, zwiedził też
miasto oraz nowe obiekty ZM
„Gorzów” w Baczynie; była to
pierwsza wizyta
przewodniczącego Rady Państwa w Gorzowie.
1985 r. - na skrzyżowaniu ul.
Garbary i Sikorskiego doszło do
wypadku drogowego, w wyniku
którego tramwaj przełamał barierę mostku na Kłodawce, ścinając ostatni w mieście słup latarni gazowej.
1999 r. - odbył się ostatni apel
4. Nadwarciańskiej Brygady Saperów, d. Łużyckiej, i pożegnanie sztandaru; istniejąca od
1944 r. i stacjonująca od 1947 r.
w Gorzowie jednostka została
rozformowana z dniem
30.09.1999 r.
w 25.09.
1949 r. - na Stadionie Miejskim
przy ul. Myśliborskiej zorganizowane zostały wyścigi motocyklowe na żużlu o mistrzostwo okręgu poznańskiego pomiędzy KS
Gwardia Poznań, KS Kolejarz
Poznań i KS Gwardia Gorzów.
1962 r. - decyzją Prezydium
MRN w Gorzowie zamknięty został cmentarz świętokrzyski.
2010 r. - Tomasz Gollob został
indywidualnym mistrzem świata.

Wrzesień 2017 r.

Ilu czytelników, tyle różnych gustów i potrzeb

listów ZSRR z Wêgrami nied³ugo po
tym, jak na Wêgrzech st³umiono powstanie. Spotkanie zosta³o przerwane i
zakoñczone przed czasem ze wzglêdu
na ogromne napiêcie.
- Czy sport jest ³atw¹ dziedzin¹ do
dokumentowania historycznego?
- Nie, poniewa¿ jest w nim sporo tajemnic. Ot choæby takie, jak ukrywane
kontrakty sportowe. Wiele dokumentów
zwi¹zanych z prowadzeniem klubów
nie mo¿e przez lata ujrzeæ œwiat³a

dziennego. Dlatego kiedy pojawi³ siê
pomys³ ze strony zarz¹du Stali Gorzów,
¿eby chocia¿ czêœciowo zape³niæ lukê
w tym temacie zwróci³em siê do naszych mieszkañców o pomoc w zebraniu maksymalnie mo¿liwie szerokiej
dokumentacji dotycz¹cej nie tylko gorzowskiego ¿u¿la, ale i innych dyscyplin
dzia³aj¹cych na przestrzeni minionych
dekad w Stali. Idea zmierza w kierunku
tego, ¿eby ka¿dy, kto ma ciekawe pami¹tki i chcia³by siê nimi podzieliæ zwróci³ siê do Archiwum Pañstwowego.
Oczywiœcie nie ma tutaj problemów z
samym przekazaniem lub jedynie z
udostêpnieniem takich pami¹tek. W
tym drugim przypadku po prostu je zeskakujemy a orygina³y oddamy z powrotem w³aœcicielowi. Wybór jest tutaj
dowolny. Poczynaj¹c od programów,
plakatów, biletów, zdjêcia, koñcz¹c na
pami¹tkach materialnych. Wszystko
mo¿e byæ interesuj¹ce. Akcja mo¿e byæ
rozszerzona na inne kluby, generalnie
na ca³y gorzowski sport.

- Co stanie siê z tymi zebranymi
pami¹tkami sportowymi?
- Wszystko bêdzie zale¿a³o od iloœci i
ich jakoœci. Pomys³ów jest sporo. Zawsze mo¿na zrobiæ ciekawe wystawy,
wydaæ publikacjê. Na razie przyj¹³em, ¿e
damy sobie dwa lata na zorientowanie
siê, jakim zainteresowaniem cieszy siê
nasz apel. Je¿eli zbierzemy dobry materia³, to mo¿na przyk³adowo wydaæ coœ interesuj¹cego na 75-lecie czy to gorzowskiego sportu czy na przyk³ad samego
¿u¿la. Docelowo zapewne ciekawsze pozycje znajd¹ siê w Internecie i bêd¹ dostêpne dla wszystkich zainteresowanych.
Tak bowiem jest ustawiona dzia³alnoœæ
pañstwowej s³u¿by archiwalnej, ¿e sukcesywnie s¹ zamieszczane archiwa w sieci.
Ju¿ w tej chwili jest ponad 20 milionów
ró¿nych skanów w skali kraju. Proszê pamiêtaæ, ¿e tego rodzaju pami¹tki mog¹
byæ bardzo przydatne tak¿e do prowadzenia badañ naukowych. Dlatego
wszystko mo¿e okazaæ siê interesuj¹ce.
RB

Archeolog czasami bazuje na nieszczęściach
Trzy pytania do dr Tadeusza Szczurka, specjalisty numizmatyka z Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta
- Czy banknoty i monety, które
znajdowa³y siê w katedralnej kapsule czasu stanowi¹ du¿¹ wartoœæ
historyczn¹ dla Gorzowa?
- Powiem wprost, ¿e je¿eli ten komplet pieniêdzy zastêpczych, które
by³y w obiegu w Landsbergu w latach 1916-1923, trafi do muzeum
bêdziemy mogli powiedzieæ, ¿e placówka ta wzbogaci³a siê o istotnej
wartoœci skarb. W tej chwili posiadamy wybrane tylko egzemplarze serii,
a tu mamy wszystkie nomina³y.
- Powiedzmy coœ wiêcej o pieni¹dzach zastêpczych, które funkcjonowa³y w przedwojennych Niemczech. Kiedy one siê pojawi³y,
kto móg³ je wydawaæ i dlaczego w
ogóle siêgano po takie rozwi¹zanie?
- Po pieni¹dz zastêpczy Niemcy siêgali w chwili kryzysu gospodarczego i szalej¹cej inflacji. W tym momencie pojawi³ siê pomys³ emitowa-
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trzy pytania do…

nia lokalnego pieni¹dza. Mog³y je
wypuszczaæ gminy, powiaty, ale te¿
wsie. Na przyk³ad taka wieœ jak Strychy, le¿¹c¹ w powiecie miêdzychodzkim, mia³a w tamtym czasie
swoje œrodki p³atnicze. By³y on nawet rêcznie podpisywane. W Landsbergu pierwsze cynkowe monety
pojawi³y siê gdzieœ pod koniec

pierwszej wojny œwiatowej. By³y wybijane w Nadrenii, natomiast banknoty produkowano w G³ogowie.
Mo¿na by³o nimi p³aciæ w samym
mieœcie, ale i w okolicach. Wnioskujemy po tym, ¿e do dzisiaj znajdujemy tamte monety w trakcie ró¿nych
badañ w terenie, w odleg³oœci nawet
kilkudziesiêciu kilometrów od Gorzowa. Oczywiœcie nie oznacza to, ¿e
na pewno mo¿na by³a tam p³aciæ, ale
takie mamy przypuszczenia, ¿e obowi¹zywa³y one przynajmniej w obrêbie dawnego powiatu.
- Czy przejêcie tych monet przez
muzeum nie bêdzie trochê egoistycznym dzia³aniem ze strony naszego pokolenia? Mo¿e powinny
one z powrotem trafiæ do kapsu³y
czasu?
- Nie ma idealnego miejsca, bo nawet w ga³ce katedralnej te banknoty i
monety nie przetrwa³y d³ugiego czasu. Nie chodzi tylko o po¿ar, ale s¹

przecie¿ tak¿e uszkodzenia wynikaj¹ce z tego, ¿e w 1945 roku prawdopodobnie kapsu³a zosta³a przestrzelona przez ¿o³nierzy radzieckich. Muzeum jest trwa³¹ instytucj¹
s³u¿¹c¹ mieszkañcom. Myœlê, ¿e nie
nale¿y przed nikim niczego chowaæ,
szczególnie je¿eli ju¿ mamy to w
rêku. Przy dzisiejszej technice
mo¿na zrobiæ odpowiednie kopie,
które wraz z dzisiejszymi ciekawymi
dokumentami powinny trafiæ do nowej kapsu³y. Natomiast orygina³y nale¿y udostêpniæ publicznoœci. Mo¿e
przemawia przeze mnie trochê ten
egoizm, ale archeolog czasami bazuje na nieszczêœciach. Powiem to
otwarcie, ale to przy ró¿nych dramatycznych wydarzeniach historycznych
zyskuje siê najwiêcej materia³ów badawczych. Gdyby nie po¿ar katedry,
nie mielibyœmy dzisiaj przyk³adowo tej
kolekcji landsberskich pieniêdzy.
RB
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Do studzienek ściekowych trafiają wszystkie śmieci
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Trzy pytania do Grzegorza Musia³owicza, radnego klubu Ludzie dla Miasta

Fot. Archiwum

- W ostatnim czasie miasto
czêsto by³o nawiedzane przez
ponadnormatywne
opady
deszczu. I okazuje siê, ¿e mamy
k³opoty z zapchanymi studzienkami. Z czego to mo¿e wynikaæ?
- W wielu przypadkach posiadamy instalacje pamiêtaj¹ce czasy
sprzed drugiej wojny œwiatowej. Ich
stan techniczny nie jest jeszcze
z³y, wykonywano je wtedy solidnie,
ale k³opot tkwi w braku systematycznego ich czyszczenia. I dotyczy to nie tylko samych kratek,
czyli wpustów, ale ca³ej instalacji.
Przedwojenne wpusty to szerokie
odp³ywy w granitowych krawê¿nikach. Wtedy by³o to znakomite rozwi¹zanie, bo odbiera³o b³yskawicznie deszczówkê czy wodê z wiosennych roztopów. Dziœ, w epoce
opakowañ jednorazowych, trafiaj¹
tam puszki, plastikowe butelki, tony papierów, szk³o czy nawet wiêksze rzeczy. Do koñca lat 80. produkcja takich œmieci nie istnia³a, a
plastik by³ rzadko stosowany. Teraz
takie œmieci trafiaj¹ do studzienek i
blokuj¹ kanalizacjê. Dzisiejsze
kratki wy³apuj¹ wiêksze œmieci,
jednak i do takiej kanalizacji burzo-

wej trafiaj¹ jesieni¹ tony liœci, a
wiosn¹ piasku, którym posypywane s¹ ulice. Tak naprawdê nie wiemy, na ile te kana³y obecnie s¹
dro¿ne i na ile odbieraj¹ wodê. S¹
miejsca, gdzie kanalizacji nie
czyszczono od lat.
- Co mo¿na zrobiæ, ¿eby podczas kolejnych deszczów ulicami nie p³ynê³y rzeczki?
- Najlepiej by³oby zaj¹æ siê kompleksowo ca³ym systemem kanalizacji deszczowej, ale - jak poinformowano mnie w odpowiedzi na interpelacjê
z
uwagi
na
ograniczone œrodki czyszczenie

wpustów oraz kolektorów odbywa
siê tylko interwencyjnie. Dobrze,
¿e chocia¿ mam zapewnienie, i¿
prace
te
s¹
realizowane
niezw³ocznie po zg³oszeniu, choæ
ostatnio dosta³em od mieszkañców
dziesi¹tki zdjêæ ukazuj¹cych kolejne zapchane studzienki w wielu rejonach miasta. Moim zdaniem takie doraŸne czyszczenie studzienek niewiele pomaga. Gdybyœmy
mieli w pe³ni dro¿n¹ instalacjê,
skutki zalañ by³yby znacznie mniej
kosztowne. Nie mo¿emy liczyæ
równie¿ na przychylnoœæ pogody.
Dawniej nawa³nice zdarza³y siê raz
na kilka lat, obecnie - ze wzglêdu
na globalne ocieplenie klimatu staj¹ siê niestety norm¹ i mamy ich
nawet kilka w roku. Dlatego nale¿y
dostosowywaæ wszystkie nowo budowane odcinki do takich wyzwañ,
a wszystkie istniej¹ce systematycznie czyœciæ.
- O star¹ instalacjê musimy zadbaæ, ale jak projektowaæ nowe
kana³y i wpusty przy okazji prowadzonych remontów dróg?
- W ostatnim czasie mieliœmy remont nawierzchni przy Alei Konstytucji 3 Maja, a po krótkim czasie

niemal wszystkie, œmiesznie ma³e i
rzadko rozmieszczone studzienki
po stronie galerii zosta³y zapchane. Na pewno nie wolno rozk³adaæ
r¹k i mówiæ, ¿e nie mamy wp³ywu
na deszcze. Oczywiœcie, ¿e przy
nawa³nicach nawet najlepiej zaprojektowane i dro¿ne studzienki nie
bêd¹ w stanie od razu odebraæ
nadmiaru wody. Jednak im szybciej ona sp³ynie, tym konsekwencje
bêd¹ mniejsze. Przede wszystkim
trzeba zwracaæ uwagê na wielkoœæ
wpustów. Jak obserwujê nowe studzienki, to mam wra¿enie, ¿e s¹
one wielkoœci kartki z kajetu, jakby
wykonawca montowa³ te najtañsze
na rynku. I to zarówno te krawê¿nikowe, jak i znajduj¹ce siê w jezdni.
Podczas remontu Warszawskiej
zamontowano po dwa solidne wpusty obok siebie i to na pewno zda
egzamin. Z drugiej strony takie ulice jak Krótka nie maj¹ w ogóle studzienek odp³ywowych. Nale¿y w
zamówieniach okreœlaæ wysokie
parametry wielkoœci wpustów i ich
gêstoœæ, bo inaczej czekaj¹ nas w
przysz³oœci problemy, o jakich siê
nam nawet nie œni³o.
RB

To ludzie powinni decydować, czy chcą pomników
Trzy pytania do Nancy Waldmann, niemieckiej dziennikarki i kulturoznawczyni, która zajmuje siê tak¿e Polsk¹

Fot. Archiwum

- Co sprawi³o, ¿e znów by³aœ w
Gorzowie?
- Przeczyta³am na Facebooku, ¿e
jest w Gorzowie pikieta „Nie dla
zburzenia pomnika” na placu
Grunwaldzkim. Obecnie robiê projekt badawczy na temat dekomunizacji przestrzeni publicznej na ziemiach zachodnich w Polsce. Mam
na myœli dekomunizacjê tych pomników poœwiêconych Armii Czerwonej, pomników wdziêcznoœci czy
pomników braterstwa broni. A
zajê³am siê tematem tych pomników na ziemiach zachodnich i
pó³nocnych w Polsce, poniewa¿
uwa¿am, ¿e maj¹ one inne znaczenie ni¿ w innych czêœciach Polski.
- Dlaczego one maj¹ inne znaczenie?
- Moim zdaniem bez Armii Radzieckiej mo¿e tutaj dziœ nie
by³oby Polski. Moim zdaniem Ar-

mia Czerwona by³a gwarantem polskoœci tych ziem zaraz po zakoñczeniu wojny. Bywa³am tu w
ró¿nych miastach, zreszt¹ o Gorzowie i w Gorzowie napisa³am
moj¹ procê licencjack¹ poœwiêcon¹ temu, jaki stosunek ma Gorzów do swojej przesz³oœci, tej

sprzed II wojny i tej zaraz po II wojnie. I moim zdaniem ten pomnik
ma takie znaczenie, ¿e przypomina godzinê O na tym terenie. Nie
spotka³am ¿adnej osoby w Polsce,
która traktuje te pomniki jako
wspomnienie po bohaterach. Ludzie pamiêtaj¹ i wiedz¹, ¿e Armia
Czerwona dokona³a na tych ziemiach bardzo du¿o z³ego. Zwyczajnie nikt tych pomników nie traktuje
w kategoriach wdziêcznoœci. Raczej w³aœnie jako pamiêæ pewnych
faktów historycznych. A ustawa o
dekomunizacji przestrzeni zak³ada,
w³aœnie tak¹ pamiêæ, pamiêæ o bohaterach. I moim zdaniem to jest
b³êdne podejœcie, bo jednak ludzie
wiedz¹, co o tych pomnikach i rzeŸbach myœleæ. No i jeszcze jedna
kwestia. Jak siê usunie te pomniki,
to kompletnie zmieni siê krajobraz
przestrzeni historycznej. Mnie zaj-

muje kultura pamiêci, dlatego zjawi³am siê znów w Gorzowie, aby
popatrzeæ z bliska na to, co siê tu
dzieje.
- Twoim zdaniem takie pomniki
powinny zostaæ w przestrzeni
publicznej w pasie ziem zachodnich?
- Nie chcê mówiæ tak czy nie.
Myœlê, ¿e jako Niemka akurat nie
powinnam w tej kwestii mieæ jakiegoœ
zdecydowanego
zdania.
Uwa¿am jednak, ¿e decyzja o pozostawieniu lub te¿ nie takich pomników powinna nale¿eæ do mieszkañców poszczególnych miast i
gmin. Zreszt¹ przez wiele lat ludzie
usunêli sporo pomników, które im
nie pasowa³y. Przecie¿ ludzie rozumiej¹ ró¿ne sytuacje, dyskutuj¹ o
tych sprawach i to powinna byæ ludzi, mieszkañców decyzja.
RENATA OCHWAT

Gorzowianki nadążają za modą, stawiają na kolor i wzór
Trzy pytania do Natalii Œlizowskiej, projektantki mody

Fot. Archiwum

- Latem na ogó³ bywa ciep³o. Jak
gorzowianki ubieraj¹ siê w tak¹ pogodê?
- Przede wszystkim pokazuj¹ nogi.
Nosz¹ siê krótko, krótki spódnice,
króciutkie szorty. Poza tym nosz¹
bardzo modne w tym sezonie falbany.
No i tego lata widaæ du¿o bardzo fajnych, ciekawych dodatków, jak torby,
wyszukane obuwie, okulary. No i
jeszcze jedna rzecz, w tym sezonie
widzi siê du¿o gorzowianek, które
zdecydowa³y siê na kolorowe w³osy.
- Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e gorzowianki nad¹¿aj¹ za mod¹?

- Jak najbardziej. Tyle tylko, ¿e raczej nie eksperymentuj¹, a stawiaj¹
na bardziej klasyczne zestawy. Bo
nawet jak ju¿ któraœ z pañ siê zdecyduje na odwa¿ne wzory ubrañ, to wybiera do tego klasyczne dodatki, jak
spokojne pantofle czy torebki. Inna
rzecz, ¿e ³¹czenie ró¿nych wzorów i
kolorów jest trudne, ale nie niemo¿liwe. No i po to jest lato, ¿eby trochê
poszaleæ.
- Jak mo¿na w³aœnie z ubraniami
poszaleæ?
- Przede wszystkim warto szukaæ
ciekawych ubrañ w second-handach.

Do ju¿ kupionych ubrañ wato coœ dodaæ od siebie, jakieœ frêdzle, pomponiki, tak, ¿eby by³o zabawnie. Przyznam, ¿e do mojej pracowni trafiaj¹
od jakiegoœ czasu gorzowianki, które
kupuj¹ ubrania w kocie wzory. Powodzeniem ciesz¹ siê ubrania z leciutkich tkanin. I najlepiej, ¿eby nie by³y
to ubrania skomplikowane w noszeniu, bez jakichœ wymyœlnych zapiêæ
czy zamków. Ale powtórzê, gorzowianki stawiaj¹ na kolor i wzór, co
jest jak najbardziej wskazane na lato.
RENATA OCHWAT

1949 r. ur. się Kuba Zaklukiewicz, wł. Kazimierz Jakub Zaklukiewicz, aktor scen polskich, od
1996 r. w Teatrze im. Osterwy,
zm. w 1998 r. w skutek obrażeń
odniesionych w czasie napadu
rabunkowego podczas tournée w
Wilnie.
w 26.09.
1962 r. - na nowym cmentarzu
komunalnym w Gorzowie przy
ul. Żwirowej dokonano pierwszego pochówku.
w 27.09.
1970 r. - Edmund Migoś jako
pierwszy gorzowianin został indywidualnym mistrzem Polski
na żużlu.
1979 r. - podczas uroczystości z
okazji Dnia Energetyka pracownicy gazowni pożegnali swój
zakład, który po wprowadzeniu
gazu ziemnego w mieście zaprzestał produkcji koksu; zgodnie z decyzją resortu gazownia
miała zostać rozebrana.
1852 r. ur. się Ernst Henseler,
syn wieprzyckiego rybaka, artysta malarz, profesor muzeum
rzemiosł artystycznych w Berlinie; jego obraz „Bismarck w
niemieckim Reichstagu” znajdował się przed 1945 r. w gorzowskim muzeum miejskim,
zm. w 1940 r.
w 28.09.
1975 r. - 29-letni Edward Jancarz, wywalczył w Częstochowie po raz pierwszy tytuł mistrza Polski na żużlu,
w 29.09.
1960 r. - w kinie „Słońce” odbyła się gorzowska premiera
filmu „Krzyżacy”; bilety zostały
wykupione na dwa tygodnie do
przodu, w soboty organizowano
dodatkowe seanse o godz. 0.40
i 4.00.
1974 r. - Gorzów był gospodarzem finałów indywidualnych
mistrzostw Polski na żużlu; tytuł
mistrzowski, już po raz drugi,
wywalczył Zenon Plech; wicemistrzem został Edward Jancarz.
1998 r. - rozformowana została
4. Gorzowska Brygada Zmechanizowana, do 1995 r. - 12
Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany.
2000 r. - w Gorzowie oddano do
użytku trasę średnicową (Odrodzenia Polski i Roosevelta); w
okolicznościowym pikniku
uczestniczył prezydent Aleksander Kwaśniewski.
1992 r. zm. Andrzej Gordon (47
l.), artysta plastyk, autor licznych grafik erotycznych, ilustracji, a także obrazów o tematyce
sakralnej.
w 30.09.
1998 r. - powstał Klub Turystyki
Pieszej „Relaks”.
1999 r. - rozformowana została
4. Nadwarciańska Brygada Saperów, d. Łużycka, ostatnia
jednostka gorzowskiego garnizonu.
2007 r. - otwarto galerię „Askana”.
2007 r. - po wygranym 49:41
meczu z Intarem Lazur Ostrów
Stal Gorzów wróciła po 5 latach
n
do ekstraklasy.
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Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-125
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129,
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139,
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151,
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162,
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180,
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

34 wspólnoty wesz³y do programu „Mieszkaæ lepiej” z unijnym dofinansowaniem.
I jest szansa, ¿e w³aœnie
tam podwórka zmieni¹ swój
wygl¹d.
- Nie mamy jakichœ dodatkowych pieniêdzy na remonty czy rewitalizacjê podwórek. Dlatego ciesz¹ nas programy, które pomagaj¹ w
tych remontach - mówi Maria
Góralczyk-Krawczyk, wicedyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. Takim programem jest w³aœnie „Mieszkaæ lepiej” i choæ jest trudnym w realizacji, to jednak
zdecydowa³y siê w nim
wzi¹æ udzia³ ostatecznie 34
wspólnoty.

Prywatnie i społecznie

w³aœnie do tego terenu
wspólnego, ale na szczêœcie
choæ w niewielkiej czêœci siê
uda³o - mówi¹ urzêdnicy.

I jeszcze dwa też

Fot. Archiwum

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

Kilkadziesiąt podwórek
odzyska blask

Pierwotnie wstêpne zainteresowanie programem wyrazi³o ponad 400 wspólnot.
Kiedy jednak okaza³o siê, ¿e
trzeba spe³niæ szereg doœæ
trudnych warunków, liczba
zainteresowanych wspólnot
spad³a do 66. Ostatecznie
do programu podchodzi ich
34.
Jest to projekt unijny, wiêc
wymaga bardzo wielu i spe-

Projekt zakłada remont nie tylko części wspólnych kamienicy, ale jeszcze stworzenie wspólnej przestrzeni rekreacyjnej, jaką może być właśnie zrewitalizowane podwórko.

cyficznych dokumentów. T¹
ca³¹ biurokracj¹ ma siê zaj¹æ
partner, w tym wypadku gorzowski magistrat. Wspólnoty musia³y spe³niaæ kilka warunków. Dana kamienica musia³a siê znajdowaæ w

Centrum/Nowe Miasto, na
osiedlu S³onecznym, Zawarciu lub Zakanalu.
Najwa¿niejsz¹
jednak
rzecz¹ jest to, ¿e projekt
zak³ada remont nie tylko
czêœci wspólnych kamienicy,

jak klatka schodowa czy elewacja, ale jeszcze stworzenie wspólnej przestrzeni rekreacyjnej, jak¹ mo¿e byæ
w³aœnie zrewitalizowane podwórko. - Najtrudniej by³o
przekonaæ
wspólnoty

Program rewitalizacji uzupe³niaj¹ jeszcze dwa podwórka, które przejd¹ gruntowny remont. Jedno mieœci
siê na rogu ulic D¹browskiego i £okietka, drugie przy
Garbary. To pierwsze, to
dziœ plac zastawiony szopkami ze œmietnikiem i trzepakiem do dywanów. To
drugie wygl¹da nie lepiej.
Ich plusem jest to, ¿e le¿¹
nad brzegiem K³odawki czyli
tam, gdzie ma iœæ szlak spacerowy. No i w³aœnie z puli
pieniêdzy przeznaczonych
na stworzenie tego szlaku
uda siê tak¿e doprowadziæ
do porz¹dku i te dwa podwórka.
- Dobre i to, bo innych sposób na polepszenie stanu
tych miejsc na razie nie mamy - mówi Maria GóralczykKrawczyk.
ROCH

Brakuje pieniędzy na rozbiórki szopek
Tych ruder jest tak du¿o, ¿e miasto nie nad¹¿a z ich systematycznym wyburzaniem.
Zamurowane wejœcia i
okna do rozpadaj¹cych siê
szopek na wielu podwórkach
nowego miasta to jedyny
sposób na ich zabezpieczenie. Niedawno na jednym z
podwórek Nowego Miasta
ekipa fachowców zamurowa³a wejœcia do sypi¹cych
siê tam komórek.
- Musieliœmy tak zrobiæ, bo
to rudera, a postanowili w
niej zamieszkaæ ludzie eksmitowani z mieszkania po
s¹siedzku. Nie mog³em pozwoliæ, ¿eby im siê coœ sta³o,
a na pewno tak by by³o w
tym przypadku. Tam ju¿ nawet dachu nie ma - mówi Robert Jankowski, kierownik
Administracji Domów Mieszkalnych nr 3.

Fot. Archiwum

Adresy

Wrzesień 2017 r.

Wolą szopki niż socjal

Przyk³ad z Nowego Miasta
ilustruje problem, z jakim od
powa¿nego ju¿ czasu boryka
siê Zak³ad Gospodarki Komunalnej.
- Ci ludzie, których wyeksmitowano z tego lokalu, dostali lokal zastêpczy. Firma,
która przeprowadza eksmisje, wskaza³a im kolejny adres, ale ci ludzie odmówili.
Na lokal socjalny zdecydowa³ siê tylko mê¿czyzna na

Brakuje pieniędzy na wyburzanie takich ruder, trzeba je więc zamurować, by nie doszło do
jakiegoś nieszczęścia.

wózku. Pozostali postanowili
koczowaæ w³aœnie w szopce
na podwórku. Na co z kolei
my siê nie mogliœmy zgodziæ. Tam lada chwila coœ siê
mog³o staæ - dodaje Robert
Jankowski.
Dlatego te¿ ADM nr 3 postanowi³ zamurowaæ wejœcia
do zrujnowanych szopek. ¯adne zamkniêcia, k³ódki i
inne zabezpieczenia nie

zdawa³y egzaminu, dlatego
zabezpieczyliœmy tê ruderê
w taki w³aœnie sposób t³umaczy kierownik ADM nr
3.

Pieniędzy na rudery
zwyczajnie nie ma

Jak siê okazuje, jest to bardzo du¿y problem ca³ego
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej.

- Pulê pieniêdzy przeznaczan¹ na wyburzanie takich ruder ju¿ wykorzystaliœmy, a potrzeby niestety s¹
wielkie - przyznaje Pawe³
Jakubowski,
dyrektor
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej.
Okazuje siê, ¿e ró¿nego
rodzaju szopki, sk³adziki i
inne tego typu budowle,
które by³y przez lata przy-

datne i potrzebne do
sk³adowania wêgla, teraz,
zw³aszcza na Nowym Mieœcie, straci³y racjê bytu.
- Odk¹d pod³¹czyliœmy
niemal ca³e Nowe Miasto
do miejskiego ciep³a, to w
tych szopkach nikt ju¿ nic
nie sk³aduje. No i dlatego
stajê siê one bardzo atrakcyjnymi miejscami dla bezdomnych. A na takie wykorzystanie nie godz¹ siê sami lokatorzy okolicznych
kamienic, jak i my, administracja. To zwyczajnie jest
niebezpieczne - stwierdza
Robert Jankowski.
Urzêdnicy dodaj¹, ¿e bardzo czêsto jest tak, i¿ bezdomni, którzy próbuj¹ siê
instalowaæ
w³aœnie
w
opuszczonych szopkach,
nie mog¹ szukaæ schronienia w noclegowni Brata Alberta czy w Domu w
Po³owie Drogi, bo tam obowi¹zuje regu³a abstynencji,
której akurat ci ludzie nie
zamierzaj¹ nawet podj¹æ,
nie mówi¹c o dotrzymaniu.
Jak na razie ADM-y bêd¹
sukcesywnie zabezpieczaæ
takie ruiny w oczekiwaniu
na pieni¹dze na ich wyburzenie.
ROCH
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Tytuł inżyniera w zasięgu ręki
Tego nie zapewniaj¹ uczelnie zorientowane na kszta³cenie masowe.
To co wyró¿nia Wydzia³
Techniczny to du¿y nacisk na
kszta³towanie kreatywnoœci i
dobieranie wspólnie ze studentami tematyki zadañ
problemowych. Indywidualizacja podejœcia do studenta
oraz
realizacja
czêœci
kszta³cenia w zak³adach pracy, umo¿liwia nabycie umiejêtnoœci twórczego rozwi¹zywania problemów i dostosowywania siê do rozwijaj¹cych
siê technologii. Tego nie zapewniaj¹ uczelnie zorientowane na kszta³cenie masowe.
Uczelnia jak i Wydzia³ Techniczny w swoich dzia³aniach
podkreœlaj¹ wolê kszta³cenia
przysz³ych absolwentów o
du¿ej przydatnoœci dla rynku
pracy oraz rozwoju spo³eczeñstwa regionu. Cel taki zrealizowany jest we wspólnie z
zak³adami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Dajemy nowe mo¿liwoœci poznania studentom, a zak³adom
pracy szanse pokazania siebie zapewne swoim przysz³ym pracownikom. Potwierdzeniem dzia³añ Wydzia³u
Technicznego jest nadana
w 2017 r. przez Polsk¹ Komisjê Akredytacyjn¹ ocena

Fot. Archiwum

Najbardziej rozwijaj¹ce siê
bran¿e naszego województwa, tj. mechaniczna, informatyczn¹ oraz energetyczna poszukuj¹ in¿ynierów, którzy
bêd¹ kreowaæ innowacje i
rozwi¹zywaæ
problemy
wspó³czesnych technologii.
Wydzia³ Techniczny jest
jednym z czterech wydzia³ów
Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim. Misj¹ Wydzia³u Technicznego jest prowadzenie na
wysokim poziomie badañ
naukowych i prac rozwojowych w obszarze nauk technicznych oraz kszta³cenie
studentów gwarantuj¹ce
wysokie umiejêtnoœci i konkurencyjnoœæ na rynku pracy.
Zadaniem Wydzia³u Technicznego jest kszta³cenie kadry in¿ynierskiej na potrzeby
otoczenia gospodarczego. W
tym celu wspólnie z firmami
naszego regionu dostosowujemy programy kszta³cenia na
kierunkach in¿ynierskich o
profilu praktycznym: Energetyka, Mechanika i budowa
maszyn, In¿ynieria bezpieczeñstwa, Informatyka oraz
magisterskich Mechanika i
budowa maszyn.

Laboratorium AJP należy do najlepszych laboratoriów
dydaktycznych w kraju.

wyró¿niaj¹c¹ dla obszaru
wspó³pracy z otoczeniem
spo³eczno-gospodarczym.
Wydzia³ posiada wysoko
wykwalifikowan¹ kadrê naukow¹ i dydaktyczn¹ w zakresie kierunków technicznych i
wspó³pracuje z oœrodkami
akademickimi w kraju i za
granic¹. Ponadto Wydzia³
Techniczny dynamicznie roz-

wija wspó³pracê z firmami i instytucjami, ukierunkowanymi
na nowoczesne technologie i
ci¹g³y rozwój we wspó³pracy z
nauk¹. Zajêcia prowadzone
s¹ przez nauczycieli posiadaj¹cych doœwiadczenie zawodowe zdobyte poza uczelni¹. Udzia³ przedsiêbiorców i
przedstawicieli gospodarki w
budowie procesu kszta³cenia

zapewnia jego dostosowanie
do potrzeb rynku pracy i pozwala
absolwentom
na
osi¹ganie sukcesów zawodowych. In¿ynierowie po studiach na Wydziale Technicznym s¹ poszukiwanymi fachowcami w kraju i za
granic¹, zajmuj¹c odpowiedzialne i wa¿ne stanowiska
w hierarchii zawodowej.
Od sierpnia 2015 r. przy
Wydziale Technicznym funkcjonuje warte ponad 10 mln
z³otych Laboratorium Œrodowiskowe, które jest jedynym
w regionie centrum naukowo-badawczym i dydaktycznym oferuj¹cym szeroki zakres badañ i analiz technicznych. Laboratorium to nale¿y
do najlepszych kompleksowych laboratoriów dydaktycznych w skali kraju, jak
równie¿ jest wykorzystywane przez œrodowisko gospodarcze Uczelni. Celem
dzia³alnoœci laboratorium jest
bowiem opracowywanie i
wdra¿anie innowacyjnych
rozwi¹zañ technicznych, tworzenie warunków do zwiêkszenia liczby wynalazków i
patentów oraz promocji rozwi¹zañ o wysokim poziomie
technicznym.

Absolwenci Wydzia³u Technicznego mog¹ podejmowaæ
zatrudnienie miedzy innymi jako Programista, Administrator
Systemów Komputerowych,
Projektant Sieci Komputerowych, Automatyk, Mened¿er
produktu, Specjalista ds. przygotowania produkcji, Specjalista ds. zarz¹dzania produkcj¹,
Dyrektor ds. produkcji, Technolog procesów informacyjnych,
Specjalista konstruktor, G³ówny
konstruktor, Specjalista ds. jakoœci, Specjalista ds. rozwoju
firmy, G³ówny mechanik, Specjalista ds. wynalazków i ochrony patentowej, Elektroenergetyk, Specjalista ds. Odnawialnych Źróde³ Energii.
Dziêki silnej wspó³pracy z
otoczeniem gospodarczym
gwarantujemy
gruntowne
kszta³cenie praktyczne, co
umo¿liwia podjêcie zatrudnienia na wybranych stanowiskach. Zapraszamy do wykorzystania naszej oferty i aktywnego
kszta³towania
w³asnego rozwoju.

Prof. dr hab. in¿.
WOJCIECH KACALAK
dr in¿. ALEKSANDRA
RADOMSKA-ZALAS
Wydzia³ Techniczny Akademii im.
Jakuba z Parady¿a
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Elektryfikacja albo brak połączeń
dalekobieżnych
Gorzów stoi przed historyczną szansą, która może zadecydować o jego rozwoju.
w danym regionie jest œciœle
zwi¹zane z infrastruktur¹
transportow¹.
- Na obecnej trasie nie
mo¿na woziæ towarów kolej¹, bo jest to w wiêkszoœci
przypadków nieop³acalne.
Pasa¿erów mo¿na przewieŸæ na krótkich odcinkach
szynobusami. Wa¿na jest
tak¿e dostêpnoœæ do bocznic
przy g³ównych liniach kolejowych, gdy¿ transport dla
wielu firm kolej¹ móg³by byæ
atrakcyjny. Jest to mo¿liwe
tylko przy liniach posiadaj¹cych elektryfikacjê. Inne
odpadaj¹ - mówi wprost.

Fot. Stanis³aw Miklaszewki

- Dzisiejsza infrastruktura
kolejowa na terenie dawnego województwa gorzowskiego znajduje siê w gorszym stanie ni¿ w chwili jej
powstania w XIX wieku. Dla
rozwoju gospodarczego regionu stan kolejnictwa jest
bardzo wa¿ny, bo coraz szersze grono inwestorów zwraca na to uwagê - mówi
Krzysztof Kielec, prezes
Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Prezes Krzysztof Kielec
uwa¿a, ¿e obecnie Gorzów
stoi przed podjêciem historycznej decyzji, która mo¿e
mieæ wp³yw na rozwój miasta
i regionu w perspektywie kolejnych lat. - Trzeba zrobiæ
wszystko, ¿eby doprowadziæ
do elektryfikacji linii Kostrzyn-Krzy¿, a perspektywy
ku temu s¹ naprawdê spore twierdzi, przypominaj¹c, ¿e
kiedyœ pruskie parowozy jeŸdzi³y du¿o szybciej ni¿ polskie szynobusy. Dopiero po
remoncie estakady dojdziemy do porównywalnych parametrów, jakie by³y na naszej trasie w chwili jej wybudowania.

Kolejowy skansen

- Mówi¹c o elektryfikacji jako region zrobimy skok jakoœciowy i znajdziemy siê pod
wzglêdem infrastruktury kolejowej orientacyjnie w latach
80-tych ubieg³ego wieku kontynuuje prezes naszej
Strefy. - Ale dla nas jest to
komunikacyjny krêgos³up i
musimy to zrobiæ. Do tego
trwa modernizacja linii kolejowej nr 273, czyli popularnej
,,Nadodrzanki’’ ze Szczecina
przez Kostrzyn i dalej do Zielonej Góry oraz Wroc³awia.
Je¿eli nie wykorzystamy
obecnej szansy na elektryfikacjê odcinka z Kostrzyna

r e k l a m a

Szybki szlak we
wszystkich kierunkach

Remont estakady w Gorzowie niewiele zmieni, jeśli nie będzie elektryfikacji linii kolejowej
Kostrzyn - Krzyż.

do Krzy¿a przez Gorzów, to
na tle ca³ej Polski dalej
bêdziemy skansenem - dodaje.
Przypomnijmy, ¿e linia kolejowa nr 203 biegnie od
Kostrzyna do Tczewa. Powsta³a ona w ramach Pruskiej Kolei Wschodniej w
drugiej po³owie XIX wieku.
Obecnie wiadomo ju¿, ¿e
elektryfikacji
podlegaæ
bêdzie odcinek z Krzy¿a do
Pi³y, co otworzy szybki szlak
w komunikacji Torunia i Bydgoszczy ze Szczecinem oraz
Œwinoujœciem, a jest to
wa¿ne ze wzglêdu na dostêp
do portów. W ramach tych
dzia³añ PKP Polskie Linie
Kolejowe rozwa¿a opcjê
wyd³u¿enia elektryfikacji trasy do Kostrzyna, lecz na razie tylko rozwa¿a. Spó³ka
og³osi³a konkurs na zrealizowanie studium wykonalnoœci
dla tej inwestycji. Celem jest
nie tylko wyliczenie kosztów

ca³ego przedsiêwziêcia, ale
przede wszystkim jej zasadnoœci. I tutaj, na co zwraca
uwagê prezes Kielec, jest
pole do popisu dla w³adz samorz¹dowych.
- Wszyscy w regionie powinniœmy siê mocno uaktywniæ - zachêca. - Poczynaj¹c
od
mi³oœników
kolei,
zwyk³ych mieszkañców, poprzez organizacje spo³eczne
i przedsiêbiorców, koñcz¹c
na w³adzach lokalnych. I to
w³adzach wszystkich gmin,
powiatów
oraz
miast
le¿¹cych na terenie dawnego województwa gorzowskiego. Zachêca³bym do
po³¹czenia si³, zorganizowania konferencji wyjaœniaj¹cej
potrzeby realizacji tej inwestycji - t³umaczy.

Okno na świat

Obecnie a¿ 90 procent linii
kolejowych w Polsce jest zelektryfikowanych. To natural-

ne, bo na takich trasach
mo¿na jeŸdziæ szybciej, s¹
mniej awaryjne, tañsze w
utrzymaniu i bardziej ekologiczne. Same zalety. Na wielu tych trasach ob³o¿enie pasa¿erami jest sporo ni¿sze
od linii nr 203, i to te¿ warto
odpowiednio nag³oœniæ. PKP
PLK tak naprawdê niczego
nie musi sprawdzaæ, ale widocznie ma jakiœ w tym cel.
Skoro ju¿ chc¹, trzeba im w
tym maksymalnie pomóc,
przekonuj¹c, ¿e elektryfikacja kolei przyniesie wszystkim stronom same korzyœci.
A dlaczego tak wa¿na jest
elektryfikacja akurat na trasie z Kostrzyna do Krzy¿a?
W ocenie prezesa KSSSE
stworzy nie tylko siatkê dogodnych po³¹czeñ dla pasa¿erów, ale równie¿ zwiêkszy mo¿liwoœci przewozów
towarowych, co jest wa¿ne z
punktu widzenia inwestorów.
Budowanie silnej gospodarki

Powracaj¹c zaœ do przewozów pasa¿erów nasz rozmówca
zauwa¿a,
¿e
przyk³adowo codziennie z
Kostrzyna do Berlina jest blisko 20 po³¹czeñ. W odwrotn¹ stronê podobnie. Nie
mamy zaœ ¿adnego bezpoœredniego po³¹czenia do
Warszawy. To jest jakieœ kuriozum.
- W Strefie mamy mnóstwo
firm operuj¹cych na rynku
ogólnopolskim i ich przedstawiciele du¿o je¿d¿¹ po
Polsce, g³ównie do Warszawy w za³atwianiu licznych
spraw - kontynuuje rozmowê. - Czêsto musimy odbieraæ goœci samochodami z
ró¿nych dworców, bo do Gorzowa nie mog¹ dojechaæ.
To nie jest dobra wizytówka,
zw³aszcza dla miasta wojewódzkiego - krêci g³ow¹ i dalej mówi:
- Elektryfikacja pozwoli
wprowadziæ Gorzów do siatki po³¹czeñ poci¹gów dalekobie¿nych. Czas przejazdu
we wszystkich kierunkach
znacz¹co siê skróci. Przejazd na przyk³ad do Warsza-

wy stanie siê szybszy ni¿ samochodem jad¹c autostrad¹
zgodnie
z
przepisami.
Bêdziemy mieli do tego
otwart¹ drogê na po³udnie
kraju. Skróci siê czas dojazdu do Katowic czy Krakowa i
dalej w kierunku granicy z
Ukrain¹. Tym bardziej, ¿e
trwaj¹ remonty na odcinkach
z Poznania do Wroc³awia i z
Katowic do Krakowa. Zdecydowanie ³atwiejszy bêdzie dojazd do Gdañska, ale przede
wszystkim otworzy nam siê
szybki szlak w kierunku Bydgoszczy i Torunia - wylicza.

Historyczna szansa

Gorzów jeszcze nigdy w
powojennej historii nie stan¹³
przed tak du¿¹ szans¹
otwarcia kolejowych drzwi.
Nikt jednak nie pochyli siê
nad naszymi problemami,
jak sami nie bêdziemy w tej
sprawie aktywni.
- Gwarantujê, ¿e samo nic
do nas nie przyjdzie. Musimy
tego naprawdê chcieæ, a na
razie wszêdzie jest cisza. To
bardzo mnie niepokoi. Nie
wolno zmarnowaæ tej szansy. Poka¿my, ¿e Gorzów jest
silny w³asn¹ inicjatyw¹ i potrafi przypilnowaæ w³asnych
interesów - koñczy prezes
Krzysztof Kielec.
Kiedy mo¿na by³oby spodziewaæ siê elektryfikacji?
Oczekiwana tak bardzo
przez nas inwestycja znajduje siê na liœcie rezerwowej,
ale na stosunkowo wysokiej
pozycji i w przypadku pojawienia siê oszczêdnoœci,
które ju¿ siê pojawiaj¹, projekt mo¿e byæ zrealizowany
w ci¹gu kilku lat. Warunkiem
jest przekonanie PKP PLK
do zasadnoœci inwestycji i
warto, ¿ebyœmy wszyscy siê
w to zaanga¿owali.
ROBERT BOROWY
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Świat motoryzacji zmienia się
w ekspresowym tempie
Faurecia to miêdzynarodowa firma z bran¿y motoryzacyjnej z siedzib¹ w Pary¿u.

Dwa zakłady

Fot. Archiwum

Posiada 300 zak³adów na
piêciu kontynentach i zatrudnia oko³o stu tysiêcy pracowników. Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ koncernu jest produkcja
elementów
do
samochodów osobowych.
W zale¿noœci od zak³adu
Faurecia produkuje m.in.
kompletne systemy siedzeñ,
systemy wydechowe oraz
elementy wyposa¿enia wewnêtrznego, takie jak deski
rozdzielcze i panele drzwiowe.
W Polsce Faurecia posiada
dziesiêæ zak³adów oraz jeden oœrodek rozwojowo-badawczy. Siedem zak³adów
znajduje siê na Dolnym
Œl¹sku, jeden w Grójcu oraz
dwa w naszym mieœcie. Gorzowskie zak³ady znajduj¹
siê w systemie Interiors
(Systemy
Wewnêtrzne),
ukierunkowanych na produkcjê desek rozdzielczych i
paneli drzwiowych. Pierwszy
zak³ad zosta³ wybudowany w
2003 roku przy ul. Szczeciñskiej.
- Wybór miejsca nie by³
dzie³em przypadku - wspomina Sebastien Gross, który obecnie jest dyrektorem
drugiego zak³adu Faurecii,
dzia³aj¹cego u nas od 2012
roku. - Po podpisaniu umowy
na dostarczanie elementów
wyposa¿enia wewnêtrznego
dla okreœlonych modeli
Volkswagena okaza³o siê, ¿e
Gorzów spe³nia wszystkie
warunki do zainwestowania
w³aœnie
tutaj.
Bliska
odleg³oœæ do siedziby fabryki
w Wolfsburgu i ³atwy dojazd,
a tak¿e rozwijaj¹ca siê strefa
ekonomiczna. Jeszcze innym atutem by³ du¿y potencja³ ludzki - wyjaœnia.
Pe³ni¹cy od 2011 roku obowi¹zki dyrektora pierwszego
zak³adu Faurecii Jacek Koszela przypomina, ¿e od
chwili powstania zak³ad charakteryzowa³ siê du¿¹ nowoczesnoœci¹. Ka¿dy nowy
produkt, nowy klient powodowa³, ¿e te wymagania
ros³y, a za tym sz³o wprowadzanie nowych systemów
coraz bardziej zautomatyzowanych.
- Za ka¿dym nowym uruchomieniem uczymy siê czegoœ nowego, za ka¿dym takim uruchomieniem potrzebni s¹ nowi specjaliœci i nowa
wiedza - mówi dyrektor Jacek Koszela. - Zaczêliœmy
od wspó³pracy z Volkswagenem, potem dosz³y Volvo,
Mercedes, Audi, Opel. Klienci bardzo wysoko cenili i ce-

Faurecia posiada w Polsce dziesięć zakładów oraz jeden ośrodek rozwojowo-badawczy. Dwa
zakłady znajdują się w Gorzowie.

ni¹ nadal wspó³pracê z nami
i jak tylko uruchamiali nowe
modele od razu zwracali siê
do nas z propozycj¹ rozwiniêcia produkcji o kolejne elementy. W którymœ momencie
nasza wydajnoœæ zaczê³a siê
koñczyæ i st¹d pojawi³ siê pomys³ budowy drugiego
zak³adu - wyjaœnia.
Nowy zak³ad powsta³ przed
piêcioma laty przy ul. Z³otego Smoka. Obaj panowie dyrektorzy, wspominaj¹c ten
czas, zwracaj¹ uwagê, ¿e
by³o to mo¿liwe dziêki œwietnej wspó³pracy z w³adzami
samorz¹dowymi oraz z zarz¹dem KSSSE.
- Zak³ad stan¹³ praktycznie
w pó³ roku od chwili podjêcia
decyzji - przypomina dyrektor Gross, a dyrektor Koszela
zwraca uwagê, ¿e w bran¿y
motoryzacyjnej czas odgrywa decyduj¹c¹ rolê. Gdyby
tylko pojawi³y siê jakieœ problemy, choæby administracyjne, klienci mogliby szybko
zrezygnowaæ ze wspó³pracy.

Od projektowania do
produkcji

Na tle ca³ego œwiatowego
koncernu oba gorzowskie

zak³ady s¹ obecnie zaliczane do jednych z wiêkszych.
W pierwszym pracuje oko³o
1050 pracowników produkcji
i logistyki oraz 200 pracowników biurowych. W drugim
jest w sumie blisko tysi¹c
osób. Mo¿liwoœci produkcyjne obu zak³adów s¹ bardzo
du¿e. W zale¿noœci od stopnia zamówieñ, jak te¿ skali
trudnoœci produkowanych
elementów, dziennie produkuje siê tu elementy dla nawet trzech tysiêcy aut.
- Wszystko zale¿y od modeli i marek. Bywaj¹ dni, ¿e
dla Volvo czy Mercedesa taka dzienna produkcja wynosi
piêæset kompletów, ale dla
Forda Fiesty czy Golfa A7
dziennie potrafimy wyprodukowaæ wyposa¿enie dla 2-3
tysiêcy
samochodów
t³umaczy dyrektor Koszela.
W Faurecii stale prowadzone s¹ inwestycje zwi¹zane z
dostosowaniem linii technologicznych do nowych projektów. Wspó³praca z klientami nie opiera siê tylko na
zamówieniach. Faurecia, jako grupa, oferuje pe³en serwis. Pocz¹wszy od zaprojektowania poprzez wdro¿enie

realizacji projektu, koñcz¹c
na dostarczeniu gotowego
produktu. Takim przyk³adem
by³ jeden z ostatnich modeli
Forda Fiesty, który od pocz¹tku do koñca zosta³ zaprojektowany i zrealizowany
przez Faureciê. W tym miejscu warto wspomnieæ, ¿e firma posiada na œwiecie a¿ 30
centrów rozwojowo-badawczych.
- To powoduje, ¿e ci¹gle
mamy nowe uruchomienia,
nawi¹zujemy nowe kontakty,
jak choæby ostatnio z Alfa
Romeo, dla której produkujemy deski rozdzielcze - kontynuuje dyrektor Koszela. - W
tej chwili uruchamiamy nastêpne produkty, m.in. dla
Volvo XC60, a tak¿e przygotowujemy siê do produkcji
czêœci dla modeli, które pojawi¹ siê dopiero w przysz³ym
roku. To wszystko spowodowa³o, ¿e musieliœmy rozbudowaæ halê Faurecii II, natomiast w Faurecii I pracujemy
nad optymalizacj¹ miejsca,
¿eby móc stawiaæ na produkcjê nowych elementów.
Choæby dla Jaguar Land
Rower czy jednego z modeli
Peugeota. To nie koniec, bo

ju¿ trwaj¹ prace nad projektami, których produkcja ruszy dopiero za dwa lata t³umaczy.
Z kolei dyrektor Sebastien
Gross dodaje, ¿e œwiat motoryzacji zmienia siê w ekspresowym tempie, a zwi¹zane jest to z rozwojem techniki.
- Dzisiaj ka¿dy kolejny model niesie nowe rozwi¹zanie,
choæby w obszarze automatyki. To powoduje, ¿e ka¿dy
nowy produkt poci¹ga za
sob¹ budowê nowych technologii. Tu ju¿ zaczynamy
wchodziæ w s³ynny œwiat Digital Enterprise 2.0 i trzeba
przygotowaæ siê, ¿e ten rozwój wcale nie wyhamuje, a
bêdzie pêdzi³ z jeszcze
wiêksz¹ prêdkoœci¹ - twierdzi dyrektor Gross.

Każdy może awansować

¯eby podo³aæ wszystkim
wyzwaniom potrzebna jest
silna kadra zarz¹dzaj¹ca i
produkcyjna. Kadra in¿ynieryjno-techniczna w zdecydowanej wiêkszoœci s¹ to
pracownicy o d³ugim ju¿
sta¿u pracy w Faurecii. Najczêœciej zaczynali od stanowisk produkcyjnych lub programów sta¿owych. W wyniku wewnêtrznych szkoleñ,
jak i zebranego przez lata
doœwiadczenia, awansowali
na wy¿sze stanowiska.
- Ja jestem dobrym tego
przyk³adem, gdy¿ zaczyna³em w chwili powstania
zak³adu na stanowisku
in¿ynieryjnym, a po oœmiu
latach awansowa³em na dyrektora zak³adu. Podobnie
zreszt¹ Sebastien, który
szczebel po szczeblu awansowa³ i dzisiaj kieruje Faureci¹ II - zaznacza Jacek
Koszela, który od razu dodaje, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
pracowników
to
mieszkañcy Gorzowa i oko-

lic. Specjaliœci z Gorzowa
s¹ wysoko oceniani i
po¿¹dani w Grupie Faurecia, wielu z nich pracuje w
strukturach poza zak³adowych, w centrach rozwojowo- badawczych i platformach rozwojowych.
Kluczem naszego sukcesu
jest zespó³, nasi pracownicy
którym zale¿y na dobrze
wykonanej pracy. W Faurecii widz¹ realn¹ mo¿liwoœæ
rozwoju i awansu.
Faurecia w bardzo szerokim zakresie wspó³pracuje
z dziesi¹tkami lokalnych
firm w ramach kooperacji.
Dyrektor Gross t³umaczy,
¿e wielu partnerów dosta³o
mo¿liwoœæ
nawi¹zania
wspó³pracy
z
innymi
zak³adami Faurecii w ca³ej
Europie.
- W grupie kooperantów
s¹ nie tylko firmy transportowe. Wspó³pracujemy z
podmiotami remontowymi,
które zajmuj¹ siê obs³ug¹ linii technologicznych, pracami konserwacyjnymi, sieci¹
energetyczn¹ czy pracami
mechanicznymi. Do tego
dochodzi bogaty serwis podkreœla.
Dodajmy jeszcze, ¿e
zak³ad anga¿uje siê w wiele
inicjatyw spo³ecznych, wychodz¹cych g³ównie ze
strony za³ogi.
- Wspieramy wiele inicjatyw naszych pracowników.
Pocz¹wszy od akcji charytatywnych,
poprzez
dzia³ania na rzecz lokalnych
spo³ecznoœci czy udzia³ w
imprezach
sportowych
Wszystkich, którzy chcieliby
poznaæ nasz¹ firmê zapraszamy serdecznie na Dzieñ
Otwarty Faurecii, który organizujemy w niedzielê
17.09.2017 przy ul. Szczeciñskiej 31 - koñczy dyrektor
Koszela.
ROBERT BOROWY

Bezpłatne gwarancje dla innowacyjnych MŚP
Innowacyjne Ma³e i Œrednie Przedsiêbiorstwa mog¹ skorzystaæ z bezp³atnych gwarancji sp³aty kredytu
Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia Fundusz
Gwarancyjny finansowany z
Programu Inteligentny Rozwój. 27 lipca wesz³y w ¿ycie
umowy o wspó³pracy podpisane miêdzy BGK a 10 najwiêkszymi bankami. Na mocy
tych umów dla innowacyjnych
MŒP bêd¹ udzielane kredyty
z gwarancj¹ finansowan¹ ze
œrodków Funduszu Gwarancyjnego. Pula œrodków jakimi
dysponuje BGK (525 mln z³)

pozwoli docelowo na udzielenie gwarancji o wartoœci 1,4
mld z³. Z bezp³atnych gwarancji sp³aty kredytu bêd¹ mog³y
korzystaæ firmy z ca³ej Polski.
Gwarancje kredytowe bêd¹
dostêpne w placówkach 10
najwiêkszych banków w
ca³ej Polsce. O gwarancje
bêd¹ mog³y siê ubiegaæ innowacyjne MŒP lub MŒP
planuj¹ce wdro¿yæ wyniki
prac B+R. Gwarancje bêd¹
udzielane na okres nawet do

20 lat, do wysokoœci 80% kapita³u kredytu i równowartoœci kwoty 2,5 mln euro. Co
istotne z punktu widzenia
przedsiêbiorców gwarancje
nie s¹ obci¹¿one systemem
prowizji.
Przedsiêbiorcy
bêd¹ mogli sk³adaæ wnioski
o gwarancje w trybie ci¹g³ym
wraz z wnioskiem kredytowym w banku.
Wiêcej na:
www.mr.gov.pl
www.bgk.pl
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Dać szansę na samodzielne życie
Wachlarz us³ug medycznych realizowanych przez Oddzia³ Rehabilitacji WSzW jest szeroki.

Fot Archiwum

Misj¹ Oddzia³ów Rehabilitacji Ogólnej i Rehabilitacji
Neurologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie jest
pomoc pacjentom w uzyskaniu podstawowej sprawnoœci
fizycznej. Takiej, która po
udarach mózgu, operacjach
neurochirurgicznych, ortopedycznych (np. wymiana stawu biodrowego, kolanowego
czy barkowego) czy chorym
po amputacjach koñczyn
mo¿liwi w miarê samodzielne ¿ycie.
Gros pacjentów Oddzia³u to
osoby po udarze mózgu. To
trzecia przyczyna œmierci na
œwiecie i jedna z g³ównych
przyczyn niepe³nosprawnoœci. Jak rozpoznaæ udar?
Zwykle towarzysz¹ mu: niedow³ad, pora¿enie miêœni
twarzy, koñczyn a tak¿e trudnoœci w zrozumieniu s³ów i
wypowiadaniu siê; upoœledzenie widzenia w jednym
lub obu oczach; zaburzenia
chodzenia z utrat¹ równowagi i zawrotami g³owy; silny ból
g³owy bez znanej przyczyny;
zaburzenia œwiadomoœci a¿
do jej utraty. Do niedawna
objawy udaru mózgu zwykle
by³y rozpoznawane u osób
starszych.
Teraz
coraz
czêœciej choroba dotyka pacjentów
w
stosunkowo
m³odym wieku.
- Mo¿na to uznaæ za znak
czasów. ¯yjemy coraz szybciej, w wiêkszym stresie i
wci¹¿ zbyt ma³o aktywnie fizycznie - mówi Irena Sosiñska-Ma³yszko - ordynator Oddzia³u Rehabilitacji Ogólnej i
Rehabilitacji Neurologicznej
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie i konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Po udarze
mózgu wielu pacjentów nie
widzi dla siebie przysz³oœci.
Ale leczenie na oddziale, a
wraz z nim szybka i fachowa
rehabilitacja jest jak gwaran-
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Oddział Rehabilitacji WSzW w Gorzowie to jedna z najlepszych tego typu placówek w regionie.

cja powrotu do normalnego
¿ycia.
Nie
wszystkim
mo¿emy pomóc przywróciæ
pe³n¹
sprawnoœæ,
ale
mo¿emy zrobiæ wszystko, by
poprawiæ jakoœæ ich funkcjonowania na co dzieñ - dodaje.
Pacjenci ze schorzeniami
neurologicznymi (g³ównie po
udarach mózgu) s¹ kwalifikowani do leczenia rehabilitacyjnego i znajduj¹ miejsce na
oddziale rehabilitacji. Leczenie polega tu na wykonywaniu zabiegów kinezyterapii, fizykoterapii, terapii neurologopedycznej, psychologicznej,
a tak¿e terapii zajêciowej.
Rehabilitacja polega te¿ na
nauce siadania, chodzenia i
wszystkich czynnoœci codziennych, jak mycie, jedzenie czy korzystanie z toalety.
Podczas pobytu na oddziale
specjaliœci dobieraj¹ dla
ka¿dego pacjenta indywidualnie sprzêt ortopedyczny

czy
pomocniczy.
Takie
dzia³anie ma przywróciæ utracone funkcje lub jeœli nie jest
to mo¿liwe - wyrobiæ odpowiednie mechanizmy zastêpcze tak, aby pacjent radzi³ sobie z powsta³¹ niepe³nosprawnoœci¹. Nie mniej
wa¿na jest rehabilitacja po
zabiegach operacyjnych ortopedycznych i neurochirurgicznych. W³aœciwie prowadzona pozwala pacjentom
powróciæ do sprawnoœci i
pe³nej aktywnoœci fizycznej.
Wachlarz us³ug medycznych realizowanych przez
Oddzia³ Rehabilitacji jest szeroki. Pacjenci korzystaj¹ m.in.
z krioterapii, hydroterapii,
elektroterapii, leczniczego
masa¿u, masa¿y wirowych i
pola elektromagnetycznego,
laseroterapii a pacjenci z
przykurczami stawów maj¹
do dyspozycji urz¹dzenie o
nazwie Artomot, które s³u¿y
do terapii ci¹g³ym ruchem

biernym w stawie kolanowym
i biodrowym. Ta terapia jest
stosowana bezpoœrednio po
zabiegach operacyjnych stawów kolanowych (najczêœciej
po protezoplastyce, rekonstrukcji wiêzade³ krzy¿owych
i artroskopiach stawów kolanowych). Ponadto pacjenci
maj¹ do dyspozycji urz¹dzenia pracuj¹ce na zasadzie
biofeedbacku czyli analizowania sygna³ów wysy³anych
przez mózg do miêœni. Pacjent obserwuj¹c obraz na
monitorze wykonuje czynnoœci i polecenia wydawane
przez komputer.
- Dla kogoœ niewtajemniczonego to wygl¹da trochê jak
gra. Czasem trzeba przy pomocy joysticka poprowadziæ
wirtualny samochód wyœcigowy, czasem wyobraziæ sobie,
¿e jest siê wioœlarzem lub cyklist¹. Chodzi o to, by pojazd,
który widzimy na monitorze
utrzymaæ w torze jazdy. Ale to

siê nie dzieje samo. To mózg
wysy³a informacjê do miêœni,
jak poruszyæ rêk¹, by pojazd
ruszy³. Bywa trudno, ale te
æwiczenia Pacjenci lubi¹ mówi dr Irena Sosiñska Ma³yszko.
Do tego typu æwiczeñ wykorzystuje siê ró¿ne joysticki, w
zale¿noœci od stopnia niedow³adu. Mo¿na je wykonywaæ sam¹ d³oni¹, mo¿na ca³¹
koñczyn¹ a tak¿e tylko przy
u¿yciu stawu barkowego.
- W tej terapii wa¿na jest nie
tylko si³a uœcisku, ale te¿ kierunek wykonywanego ruchu i
czas reakcji Pacjenta na informacje p³yn¹ce z komputera - dodaje ordynator.
Oddzia³ dysponuje te¿ pracowni¹ elektroterapii, a w niej
urz¹dzeniem do diatermii. To
zabieg polegaj¹cy na miejscowym nagrzewaniu tkanek
pod wp³ywem silnego pola
elektromagnetycznego powoduj¹c rozluŸnienie miêœni i
³agodzenie odczucia bólu.
U¿ycie diatermii daje wiêksz¹
skutecznoœæ w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
i po operacjach krêgos³upa.
- Ulubionym gabinetem pacjentów jest gabinet hydroterapii, w którym wykonuje siê
zabiegi przygotowuj¹ce Pacjentów do æwiczeñ. Po takim
wstêpie ³atwiej siê pracuje , a
wysi³ek mniej boli, bo stawy i
miêœnie s¹ rozluŸnione - dodaje dr Ma³yszko.
Najwiêksz¹ sal¹ do rehabilitacji jest sala gimnastyczna.
Jednym z jej elementów jest
nowoczesny system podwieszania chorych u³atwiaj¹cy
æwiczenia w obci¹¿eniu. Pacjenci z uszkodzonym oœrodkowym uk³adem nerwowym,
uszkodzonym mó¿d¿kiem lub
problemami z równowag¹ i
chodzeniem mog¹ korzystaæ
z platform do æwiczeñ równowa¿nych.
- U nas pacjent przebywa
do kilku tygodni. Po tym czasie zazwyczaj jest na tyle

sprawny, ¿e mo¿e byæ wypisany do domu i tam jest w
stanie zadbaæ sam o siebie.
Kiedy
systematyczna i
ciê¿ka praca trwaj¹ca wiele
tygodni nie daje efektów, pacjent nie odzyskuje utraconych funkcji, wymaga pomocy w czynnoœciach podstawowych
proponujemy
umieszczenie chorego w
Zak³adzie Opiekuñczym
czy DPS-ie. O ile pacjent
wypisywany jest do domu,
to rodzinê chorego i jego
opiekunów uczymy zasad
pielêgnacji, jak pos³ugiwaæ
siê wypisanym sprzêtem
pomocniczym, podpowiadamy
jak
dostosowaæ
³azienkê do potrzeb osób
niepe³nosprawnych - mówi
Irena Sosiñska - Ma³yszko.
Oddzia³ Rehabilitacji to
jedna z najlepszych tego
typu placówek w regionie.
Œrednio na jednego pacjenta przypada jedna osoba z
personelu. Oddzia³ jest
baz¹ szkoleniow¹ dla studentów wydzia³u fizjoterapii AWF w Gorzowie Wlkp.
Praktyki odbywaj¹ tu te¿
studenci fizjoterapii z kilku
uczelni z kraju. Oddzia³ posiada akredytacje do prowadzenia specjalizacji z
zakresu rehabilitacji medycznej dla lekarzy. Wyuczy³ ju¿ kilkunastu specjalistów.
Motto Oddzia³u Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie brzmi: Cierpienie tworzy most porozumienia miêdzy ludŸmi.
- Chcemy byæ przewodnikami naszych pacjentów po
d³ugiej i mozolnej drodze
do odzyskania sprawnoœci.
Ka¿dy najmniejszy samodzielny krok lub gest daje
im niezwyk³¹ radoœæ, a my
cieszymy siê razem z nimi
- mówi dr Irena SosiñskaMa³yszko.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
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Za wyrządzone krzywdy,
zniszczenia i grabieże
Od zakoñczenia II wojnie œwiatowej toczy siê dyskusja o odszkodowaniach wojennych, których Niemcy nie zap³aci³y Polsce.
nam reparacji nawet, gdyby
ich realnoœæ graniczy³a z cudem. Sprawca nieszczêœæ
chcia³by o swoich winach zapomnieæ. My mu tê amnezjê
utrudnimy tak d³ugo, dopóki nie
wywi¹¿e siê z odszkodowañ.
Tylko wspomnê, ¿e podczas
Potopu Szwedzkiego, 16551660, Polska zosta³a ograbiona
z ca³ego historycznego i gospodarczego dorobku, wymordowano prawie po³owê narodu
polskiego. Szwedzi pozostawili
po sobie zgliszcza zamków, popio³y miast i zbezczeszczone
kobiety. Szwedzkie muzea dzisiaj przepe³nione s¹ polskimi
drogocennymi eksponatami.
Bêd¹c w Szwecji us³ysza³em,
¿e gdyby szwedzki rz¹d odda³
skradzione Polsce dzie³a to ich
muzea by³yby puste. A jednak
nigdy nic nie oddali i nie maj¹
zamiaru, bo nie mieliœmy si³ i
warunków, aby skutecznie siê o
nie upomnieæ. Tê historiê rabowania i niszczenia polskiego
narodu powtórzono podczas I i
II wojny œwiatowej. Nale¿y ten
powtarzaj¹cy siê cykl przerwaæ
i ¿¹daæ wobec Niemców zadoœæuczynienia - bez wzglêdu
na ich realnoœæ. Zatrzymajmy
siê chwilê nad kolejn¹ rocznic¹
rozpoczêcia najtragiczniejszej
w skutkach wojny XX wieku.
1 wrzeœnia 1939 roku, 78 lat
temu, Niemcy rozpoczêli II
wojnê œwiatow¹. Si³y niemieckie atakuj¹ce nasz kraj liczy³y 1
850 tyœ ¿o³nierzy, 11 tyœ. dzia³.
2800 czo³gów i 2000 samolotów. Istniej¹ca zaledwie 21 lat
Polska, po 123. letniej niewoli,
mog³a wystawiæ 950 tyœ. ¿o³nierzy, 4,8 tyœ. dzia³, 700 czo³gów i
400 samolotów. Do tej barbarzyñskiej wojny Niemcy przygotowywali siê wiele lat, swój
przemys³ ustawili na zbrojenia,
a spo³eczeñstwo przygotowali
na zajêcie uprzywilejowanego
miejsca w œwiecie i zdobycie
przestrzeni ¿yciowej dla „wielkich Niemiec”. Dzia³ania zbrojne, bez wypowiedzenia wojny,
Niemcy rozpoczêli o 445
ostrza³em artyleryjskim Westerplatte z pancernika „SchleswigHolstein”. Wzd³u¿ ca³ej granicy
niemiecko-polskiej ruszy³y hitlerowskie jednostki wed³ug doktryny Blitzkrieg, co oznacza³o
b³yskawiczne uderzenie z powietrza, morza i l¹du. Na ostatniej naradzie dowódców w
przededniu paktu RibbentropMo³otow, który ci dwaj podpisali
23 wrzeœnia 1939 roku, Adolf
Hitler powiedzia³: „(…) Nawet
gdyby wojna mia³a wybuchn¹æ na Zachodzie,
zniszczenie Polski musi byæ
pierwszym naszym zadaniem.(…) Podam dla celów
propagandowych jak¹œ przy-

Fot. Archiwum

Polska upomina siê o sprawiedliwoœæ. Jednak niektórzy
politycy stawiaj¹ w w¹tpliwoœæ,
czy Polsce odszkodowania siê
nale¿¹ i nie widz¹ sensu przypominania Niemcom o tym.
Mówi¹, ¿e to czelnoœæ domagaæ siê reparacji wojennych w
sytuacji ponoæ tak dobrych relacji z Niemcami. Rozmawiam na
spotkaniu z gorzowskimi seniorami, pionierami, Dzieæmi Wojny, którzy pamiêtaj¹ tamte czasy, pokryty gruzami i odgruzowywany Gorzów. Wspominaj¹
ze ³zami czasy wojennej i powojennej biedy i póŸniej uczestniczenia w odbudowywaniu i
tworzeniu nowych zak³adów
pracy. Opowiadaj¹ o deportacjach na wschód Rosji, o przesiedleniach po wojnie w bydlêcych wagonach na ziemie odzyskane. Pan Ryszard, sierota,
którego ¿ycie wype³ni³oby nie
jeden scenariusz filmu, nie zna
swego prawdziwego nazwiska,
nie wie jakiej jest narodowoœci i
co sta³o siê z jego rodzin¹, do
Gorzowa przywieŸli go, z pod
Warszawy z jakiegoœ obozu,
¿o³nierze jad¹cy na Berlin. Kiedy mówimy o odszkodowaniach, on poirytowany mówi:
”Wychodzi na to, ¿e nie wa¿ne
i¿ nas zniszczyli, okradli, wymordowali nasze rodziny, zrujnowali gospodarkê i dorobek
kultury; wa¿na jest poprawnoœæ, aby Niemcom tego nie
przypominaæ i nie upominaæ siê
o naprawienie krzywd. Czy
bestialstwo mo¿na podarowaæ i
zapomnieæ? Nigdy!”
Obydwaj zgadzamy siê, ¿e
sprawcy wojen musz¹ byæ
os¹dzani, rachunek krzywd
sp³acony, a kara nieunikniona
tak, aby nigdy nie op³aca³o siê
niszczyæ, mordowaæ i okradaæ
inne narody. Niemcy niektórym
krajom zap³aci³y reparacje, Polsce nie. Koniecznoœæ wyrównania rachunku krzywd musi mieæ
tak¿e charakter prewencyjny,
ostrzegawczy, zniechêcaj¹cy
tych, którzy chcieliby swoj¹
przewagê wykorzystaæ militarnie. Z historii wiemy, ¿e po zakoñczeniu I wojny œwiatowej
Niemcy zaczêli przygotowywaæ
siê do kolejnej wojny nie p³ac¹c
Polsce ¿adnych reparacji za
ogromne zniszczenia w wojnie
poprzedniej. Historia powtórzy³a siê po II wojnie œwiatowej.
Za wyrz¹dzone krzywdy, zniszczenia i grabie¿e w obydwu
wojnach Niemcy nie zadoœæuczynili Polsce, nie wyrazili skruchy i poczucia prawdziwej winy,
a nawet t¹ win¹ czêsto obci¹¿ali Polskê, choæby k³amstwem o ”polskich obozach
koncentracyjnych”. Dlatego nie
wolno nam przejœæ obojêtnie
obok problemu nale¿nych

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

czynê wybuchu wojny. Mniejsza z tym, czy bêdzie ona
wiarygodna, czy nie.(…)
B¹dŸcie bez litoœci, b¹dŸcie
brutalni.” 17 wrzeœnia Armia
Czerwona w sile 1,5 mln ¿o³nierzy zajmuje wschodnie ziemie
Polski „wbijaj¹c walcz¹cemu
polskiemu ¿o³nierzowi nó¿ w
plecy”. Wielka Brytania i Francja wprawdzie wypowiedzia³y
Niemcom wojnê 3 wrzeœnia,
ale do dzia³añ militarnych nie
przyst¹pi³y. Polska zosta³a
osamotniona. Z 17 na 18
wrzeœnia prezydent Ignacy Moœcicki wraz z rz¹dem udaj¹ siê
do Rumunii gdzie zostaj¹ internowani. Równolegle tworzy siê
na uchodŸctwie Polski rz¹d
gen. W³adys³awa Sikorskiego.
Polska przegra³a II wojnê
œwiatow¹, ale nigdy nie og³osi³a
swej kapitulacji - inaczej, ni¿ inne pañstwa Europy. Powsta³
rz¹d na uchodŸctwie, dzia³a³o
polskie pañstwo podziemne ewenement na skalê œwiatow¹.
Wojsko Polskie zaczê³o tworzyæ siê na wschodzie i na zachodzie. Utrzymana zosta³a
ci¹g³oœæ pañstwowoœci polskiej.
Do 28 wrzeœnia broni³a siê Warszawa, do 2 paŸdziernika
za³oga Helu, 6 paŸdziernika zakoñczy³a walki Samodzielna
Grupa Operacyjna „Polesie”
gen. Franciszka Kleeberga, a
ostatni ¿o³nierz „wyklêty” walczy³ z sowietami do 1961 roku.
Straty Polski podczas kampanii
wrzeœniowej, by³y ogromne - 70
tyœ. poleg³ych, 140 tyœ. rannych
lub zaginionych, 400 tyœ. ¿o³nierzy trafi³o do niemieckiej niewoli, w tym 10 tyœ. oficerów, a ra-

zem z okupacj¹ ¿ycie straci³o
miliony ludzi. Du¿e straty doznaj¹ Polacy ze strony bolszewickiej Rosji - Katyñ, deportacje, Sybir, rozstrzeliwania ludnoœci i polskich patriotów,
oficerów i ludzi nauki, póŸniej
Wo³yñ, eksterminacja i zag³ada
polskich ¯ydów, niemieckie
obozy koncentracyjne i plan likwidacji polskiego narodu. Polski ¿o³nierz zapisa³ siê w historii
tej wojny walecznoœci¹, przyczyni³ siê do powa¿nych strat w
armii niemieckiej, która straci³a
45 tyœ ¿o³nierzy, 1000 czo³gów,
700 samolotów - 30% stanu bojowego. Polski ¿o³nierz walczy
m. in. pod Tobrukiem, pod
Monte Casino, w obronie Anglii,
wyzwoleniu Holandii, w walkach o Wa³ Pomorski, forsowaniu Odry pod Siekierkami w
drodze do Berlina, w Afryce.
¯o³nierz Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Berlinie jako
pierwszy zatkn¹³ bia³oczerwon¹ flagê na Reichstagu.
Sukcesem Polski by³o to, ¿e
Hitlerowi tak ³atwo na samym
pocz¹tku nie posz³o. „Stawiaj¹c
czo³o blitzkriegowi przez piêæ
tygodni w osamotnieniu - pisze
prof. Norman Davis - armia polska spisa³a siê lepiej ni¿
po³¹czone si³y brytyjskie i francuskie w roku 1940. Polacy
spe³nili swój obowi¹zek”. Ale
jakim kosztem? Polska w
czasie II wojny œwiatowej ponios³a najwiêcej ofiar. £¹czne
straty œmiertelne ludnoœci
polskiej pod okupacj¹ niemieck¹ wynios³y 6 milionów,
w tym prawie 3 miliony polskich ¯ydów, z czego w obo-

zach œmierci zginê³o niemal
2 miliony. Zginê³o 2 miliony
polskich dzieci, a 1,5 mln
zosta³o sierotami. W 1990 r.
wyliczono, ¿e straty wojenne
ponios³o ponad 13 mln obywateli polskich. Z tego tytu³u poszkodowanym i ich spadkobiercom nale¿a³oby siê ponad 285
mld dolarów odszkodowania, i
to tylko za zniszczenia i grabie¿e, nie uwzglêdniaj¹c w tej
kwocie strat z tyt. eksploatacji
polskiej gospodarki i przymusowe kontyngenty rolników. Szacunki strat Biura Odszkodowañ
Wojennych przy Radzie Ministrów z 1947 roku s¹ ogromne,
wynosz¹ ok 40% stanu sprzed
1939. Najwiêksze zniszczenia
by³y
w
oœrodkach
przemys³owych i centrach miejskich. Warszawê zniszczono w
85% w substancji miejskiej i
90% przemys³u - pokazuje to
Muzeum Powstania Warszawskiego. Zrabowano ponad 43%
dóbr kultury, w tym ok. 516 tysiêcy dzie³ sztuki. Straty Polskie
Biuro Odszkodowañ Wojennych, wg. wartoœci z 2004 roku,
oszacowa³o na ok. 700 miliardów dolarów. Dzisiaj te straty,
po przeliczeniu, przewy¿szaj¹ 3
biliony z³otych.
A co zrabowali Polsce Rosjanie? Prof. Marek Kornat mówi
(Rzeczpospolita, 17.03.2017),
¿e Sowieci grabili przede
wszystkim dobra przemys³owe,
urz¹dzenia fabryczne, tory kolejowe, oraz zwierzêta gospodarskie. Z dóbr kultury to cenne
obrazy, zbiory biblioteczne,
dzie³a sztuki, zasoby muzeów.
W 1998 roku w Dumie uchwalono ustawê, która kategorycznie zabrania jakichkolwiek
zwrotów dóbr kultury i sztuki rozmowy z Rosjanami na ten
temat s¹ wiêc niemo¿liwe.
Otwarty jednak pozostaje
znacznie powa¿niejszy problem niemieckich odszkodowañ, bo szacowanych na
wiele bilionów z³otych. Debata o niemieckich reparacjach
wojennych ju¿ raz siê w Sejmie
odby³a w sierpniu 2003 roku.
Podjêto nawet uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹ rz¹d Polski do wyegzekwowania od Niemiec reparacji wojennych z tyt. grabie¿y i
zniszczeñ podczas II wojny
œwiatowej. Wtedy nic przeciw
temu nie mia³ Donald Tusk, Marek Borowski razem z Antonim
Macierewiczem. Co siê wiêc teraz sta³o, ¿e powsta³a swoistego rodzaju koalicja pro niemiecka neguj¹ca reparacje dla Polski? Bêdzie bardzo trudno
podj¹æ rozmowy z Niemcami
maj¹c tego typu opozycjê mówi minister W. Waszczykowski. ¯aden z traktatów po 90 r. z
Niemcami tej kwestii nie podno-

si³. Nie ma ¿adnego dokumentu rz¹du polskiego z 1953 r. ,
który tê kwestiê reguluje. Jest
jakiœ podpis Bieruta pod protoko³em z posiedzenia rz¹du
omawiaj¹cego reparacje wobec NRD, ale bez ¿adnych
szczegó³ów. Widocznie komuniœci asekurowali siê przed jednoznacznoœci¹ tego zrzeczenia. Ponadto Polska nie by³a
wtedy krajem niepodleg³ym,
który móg³by podejmowaæ samodzielnie takie decyzje. Niemcy, tak wschodnie jak i zachodnie, te¿ nie by³y pañstwem
w pe³ni suwerennym - powiedzia³ minister MSZ. Jak na razie
takiej decyzji, czy umowy z Niemcami nikt nie widzia³. Zastêpczyni rzecznika rz¹du Niemiec Ulrike Demmer mówi³a,
¿e w 1953 r. Polska wi¹¿¹co
zrezygnowa³a z dalszych
œwiadczeñ reparacyjnych dla
ca³ych Niemiec i ponoæ to potwierdza³a. Jest to wersja niemiecka. W œwietle prawa miêdzynarodowego nie by³o ¿adnego dokumentu zrzeczenia
siê reparacji wojennych przez
Polskê. 63% Polaków opowiada siê za reparacjami wojennymi Niemiec wobec Polski,
czêœæ nie ma na ten temat zdania. Niemiecki eurodeputowany Elmar Brok wyrazi³
ubolewanie, ¿e nie mo¿na tak
po prostu wyrzuciæ Polski z
Unii Europejskiej. - Przecie¿
nie mo¿emy wjechaæ czo³gami do Polski - doda³ (lipiec
2017). Czy mo¿e ten Niemiec
liczy, ¿e kiedyœ bêd¹ mogli
czo³gami wjechaæ?
W³aœnie dlatego Biuro Analiz
Sejmu powinno jak najprêdzej,
solidnie przygotowaæ dokumenty dotycz¹ce mo¿liwoœci domagania siê przez Polskê wojennych odszkodowañ od Niemiec. Da³o by to pe³n¹
œwiadomoœæ Niemcom, w jakiej
beznadziejnej sytuacji pozostawili Polaków po wojnie, ¿e nale¿ny jest nam dziejowy akt sprawiedliwoœci w obliczu ogromu
grabie¿y, zniszczeñ i nieszczêœæ
ludzkich. Niech by roz³o¿yli nam
te reparacje na wiele lat, jak to
zrobili wobec Francji, Anglii i innych pañstw. Nadrobilibyœmy,
tak¿e w Gorzowie, zapóŸnienia
spowodowane niemieck¹ wojn¹,
ul¿ylibyœmy Polakom i wyrówna³by siê rachunek krzywd wobec pokrzywdzonych II wojn¹
œwiatow¹. Umocnilibyœmy siê,
aby ju¿ ¿aden polityk niemiecki
nie mia³ odwagi nawet pomyœleæ
o skierowaniu niemieckich
czo³gów przeciw Polsce. A co w
polskiej polityce w sprawie odszkodowañ? „W tym jest ambaras, aby rz¹dz¹cy razem z opozycj¹ chcieli naraz”.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Poeta z miasta średniej wiel
Dla Kazimierza Furmana, w jego pisarstwie, najwa¿niejsza jest uczciwoœæ poetycka.

Œwiat jest zbiorem zasad.
Sk³ada siê z kanonów, które
notabene s¹ od wieków podwa¿ane. S¹ tacy ludzie, którym natura da³a wiêcej buntu i
dociekliwoœci ni¿ innym. Najwiêcej tego pierwiastka spotykamy u ludzi m³odych, ale
s¹ te¿ i tacy, u których z wiekiem to nie mija. Takie specyficzne osobowoœci wystêpuj¹
w mitologii i by³y w rzeczywistej,
staro¿ytnej
Grecji.
Przyk³adem takiej osobowoœci jest Sokrates. Ten nieprzeciêtny cz³owiek twierdzi³,
¿e dziêki negacji mo¿na dojœæ
do najczystszej prawdy. Sta³
siê tak, jako inny, buntownikiem. Buntownicy nie maj¹
lekkiego ¿ycia. Zdarza siê, ¿e
w ofierze za sprawê, daj¹
swoje ¿ycie. ¯ywoty takich
osobowoœci powtarzaj¹ siê
niezale¿nie od czasu. Ka¿da
epoka ma swoich buntowników Wszystkich, za ich ¿ycia,
spotyka podobny los. S¹ wyœmiewani, odrzuceni, obrzucani obelgami. Spo³ecznoœci
zorganizowane traktuj¹ tych
„innych” jako gorszych, bez
racji bytu. Chcê przez chwilê
byæ tym buntownikiem. To pozwala mi lepiej zrozumieæ
postêpowanie nieprzeciêtnych osobowoœci. Pierwsze
spostrze¿enie nasuwa siê
momentalnie.
Ci
„inni”
prze³amuj¹ stagnacjê, która
obecna w kulturze prowadzi
do przyzwyczajeñ, a w konsekwencji niedorozwoju danej
spo³ecznoœci, zapóŸnienia.
Nale¿y jeszcze powiedzieæ
rzecz oczywist¹. Buntowników jest wielu dziêki wrodzonej potrzebie zachowania gatunku. Ludzie „osobowoœci”
s¹ jednostkami. Jednak
ka¿de pokolenie raczej ma
mo¿liwoœæ spotkania tak¹
wyj¹tkow¹ osobê. Ja zauwa¿y³am j¹ w moim rodzinnym „mieœcie œredniej wielkoœci”, jak swego czasu Gorzów, nazwa³ nie¿yj¹cy ju¿
socjolog, prof. dr. hab. Bogdan Kunicki.
Najpierw odkry³am dziwne
grafiki Andrzeja Gordona. Nagie, ukrzy¿owane kobiety bardzo mnie zniesmaczy³y. Potem znalaz³am informacjê, ¿e
grafik jest jednym z najznakomitszych artystów w Polsce.
Nastêpnie natknê³am siê na
wiersz po¿egnalny. Gorzowski poeta wspomina w nim artystê, swego przyjaciela.
Wiersz ró¿ni³ siê od tych, z
którymi dot¹d mia³am mo¿liwoœæ siê zapoznaæ. W kilkunastu krótkich wersach zoba-

czy³am ¿ywot tego cz³owieka i
gorzowskiego œrodowiska artystycznego tamtych czasów.
Od tej pory wiersze Kazimierza Furmana nie przestaj¹
mnie zaskakiwaæ. Kazimierz
Furman tworzy wiersze ponadczasowe, czêsto wyzywaj¹ce, równie kontrowersyjne, a mo¿e i niekiedy bardziej
od erotyków A. Gordona. Nasze miasto, charakteryzuj¹ce
siê du¿¹ otwartoœci¹ ludzi,
zawdziêcza³o swój stan m.in.
Furmanowi.
Kazimierz Furman urodzi³
siê 20 maja 1949 roku w
Jêdrzejewie ko³o Pi³y. Przez
kilka lat mieszka³ w Santoku.
Nastêpnie przeprowadzi³ siê
do Gorzowa, gdzie w krótkim
czasie sta³ siê w œrodowisku
artystycznym tego miasta
postaci¹ kontrowersyjn¹ i intryguj¹c¹. Zrobi³o mu siê ciasno w Gorzowie i próbuj¹c
zmian, przeprowadzi³ siê do
Czêstochowy. Szybko spostrzeg³, ¿e jak to sam nazwa³,
„to jest miasto medalików” i
wróci³ do Gorzowa.
Poeta dorasta³ w czasach
tworz¹cej siê gorzowskiej kultury, gdzie przywi¹zywano
wagê g³ównie do jej tzw. masowoœci. Poezja œpiewana,
pieœñ mówiona - jak niektórzy
¿artowali, taki trochê kicz
œredniomiejski, bardziej ukulturniaj¹cy krêgi m³odych ludzi, ani¿eli rozbudzaj¹cy
twórcz¹ aktywnoœæ. Furman
szuka³ innej drogi. Nie chcia³
iœæ szlakami mas. Pisa³ swoje
wiersze jakby wspak i naprzeciw powszechnej taniochy
s³ownej. Poeta pisa³ wiersze
burz¹ce dotychczasowe kanony. W codziennym ¿yciu,
nie przywi¹zywa³ siê te¿ do
tzw. poprawnoœci obyczajowej. Nigdy jednak nie kwestionowa³ ogólnie przyjêtych
zasad moralnych, ani nie
podwa¿a³. On budowa³ now¹,
swoj¹ obyczajowoœæ, a w
mieœcie œredniej wielkoœci,
by³o to szczególnie trudne.
W³aœnie z tego powodu, wielu
uwa¿a³o go po prostu za dziwaka. Uwa¿ali, ¿e jest niewychowany.
Racjonalnie
patrz¹c, on sam dawa³ im powody do takiego myœlenia.
Zdzis³aw Morawski przeniós³
na papier kawa³ek tamtego
Furmana. „By³ ch³opcem z
marginesu: mia³ na nadgarstku wytatuowana literê „U”,
co znaczy³o „ultio”, a po polsku brzmia³o „zemsta”. By³ to
znak, ¿e kiedyœ zetkn¹³ siê
przelotnie z satanistamimœcicielami. Nosi³ w uszach
kolczyki, w³osy wi¹za³ w kitkê:
mia³ modn¹ w tych czasach,
jak mówi³a pani MM, „fryzurê
³ysych”. Nigdzie nie pracowa³.
Utrzymywa³ siê z drobnego
handlu, gry w karty, piecze-

Fot. Zenon Kmiecik

„Kiedy umiera³ Chrystus
P³aka³o niebo
Ludzie mówili ¿e to tylko
deszcz pada”
Kazimierz Furman

K. Furman zawsze twierdził, że słów należy dobierać tyle, ile
trzeba.

niarstwa. Pi³ bardzo mocn¹
herbatê, piwo, wódkê, czynszu za mieszkanie nie p³aci³,
w czym podobny by³ do malarza swojego czasu, Gordona… Pisa³ wiersze. Wysy³a³
swoje utwory na ró¿norakie
konkursy, by parê z³otych zarobiæ, czêsto konkursy wygrywa³, nabra³ nawet w tym
wzglêdzie
profesjonalnej
wprawy. „Muszê obs³u¿yæ
lampkê górnicz¹”- mówi³ o
konkursie œl¹skim. „Muszê
obs³u¿yæ Popie³uszkê”- mówi³
o konkursie, jaki og³oszono w
rocznicê zabójstwa ksiêdza.
Jego stosunek do tych konkursów by³ ambiwalentny: s¹
wariaci, co og³aszaj¹ konkursy do obes³ania i wygrywania
przez Furmana, tedy wypijemy ich zdrowie za ich pieni¹dze…”.
Po latach, Hanna Kaup napisa³a o Furmanie: „Œwiat widzia³ ju¿ wielu niepokornych,
szalonych i zbuntowanych,
wielu wybitnych lub takich, co

próbowali ich udowadniaæ, bo
najnormalniej w œwiecie do
¿adnej roboty siê nie nadawali, a jedynie, co im dobrze wychodzi³o, to krytyka innych,
krytyka ja³owa, bez poparcia
konkretn¹ argumentacj¹, bez
wy³uszczenia
rzeczowych
„za” i „przeciw”. Mamy w Gorzowie na szczêœcie lub nie,
„artystê”, który wszystkich i
wszystko ma w dupie. Przybywa na spotkania, by udowodniæ, ¿e nikt poza nim nie ma
racji. Nie s³ucha ( lub nie
s³yszy ), wtr¹ca, przerywa,
jakby wy³¹cznie jego by³ „ten
kawa³ek pod³ogi”. U¿ywa
b³yskotliwej metafory (cytujê):
„nie mój kurnik, nie moje kury”, w ka¿dej mo¿liwej sytuacji. A co o nim samym mo¿na
powiedzieæ?
Ano tyle, ¿e na piwo ci¹gle
po¿ycza. Mo¿e to fajnie mieæ
takiego „artystê” na pokaz.
Ale mnie siê najwyraŸniej
znudzi³. Oczywiœcie sam w
sobie te¿ siê zestarza³ i po-

pad³ w irytuj¹c¹ manierê, która bardziej przypomina zachowania cz³owieka maj¹cego problemy z równowag¹
osobowoœci ni¿ oryginalnoœci¹ wybitnej jednostki…”.
Ka¿dy cz³owiek ma swoje
„przywary”, jak mawiali klasycy publicznej dyskusji, ma
swoje plusy dodatnie i plusy
ujemne. A kim by³, jest Kazimierz Furman? Debiutowa³ w
1974 roku na ³amach „Nadodrza”. By³ laureatem wielu
konkursów ogólnopolskich,
m.in.: Warszawska Jesieñ
Poezji, £ódzka Wiosna Poetów, konkursy im. Œpiewaka,
Przybosia, Parandowskiego.
W 1996 roku otrzyma³ nagrodê Prezydenta Miasta
G o r zo w
a
Wlkp.
oraz Nagrodê
Kulturaln¹ Wojewody Gorzowskiego. W 1998 roku
zosta³ laureatem Lubuskiego
Wawrzynu Literackiego. Jego
wiersze s¹ t³umaczone na
jêzyk niemiecki. Wyda³ dziesiêæ ksi¹¿ek poetyckich
(wszystkie w Gorzowie): „Powrót do os³upienia” (1976),
„Kszta³cenie pamiêci” (1980),
„Drzewo grzechu” (1989),
„Kalendarz polski” (1993),
„Doœwiadczenie obecnoœci”
(1993, 1997), „Wiersze”
(1995), „I jeszcze nic nie
wiem” (1998), „Odmienne
stany obecnoœci” (1998), „Autoportret z drugiej rêki”
(1999), „Drzewo grzechu +”
(2000). Wiele z jego wierszy i
opowiadañ, ukaza³o siê na
³amach ogólnopolskich czasopism i antologii. Od czerwca 2004 roku zosta³ cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich.
Jego talent, chocia¿ za
¿ycia sam Furman temu zaprzecza³, odkry³ Zdzis³aw Morawski i przygarn¹³ go pod
swoje skrzyd³a. Nauczyciel
wprowadzi³ go w ¿ycie literackie. Prowadzi³, aby „wschodzi³”, jak sam Furman nazwa³
ten proces, po stopniach bohemy. W 1999 roku K. Furman wyda³ tak¿e tomik poezji
„Autoportret z drugiej rêki” w
t³umaczeniu na jêzyk niemiecki
Wiersze
zosta³y
przet³umaczone przez Karin
Wolff. W ten sposób powsta³
polsko-niemiecki tomik jednoœci.
Moj¹ uwagê przyci¹gn¹³ jeden szczególny wiersz z tego
tomiku.
xxx
Kiedy umiera³ Chrystus
P³aka³o niebo
Ludzie mówili ¿e to tylko
deszcz pada

Nie wiem co wtedy czu³em
Widz¹c Go przybitego do
krzy¿a
Co nie by³ jeszcze symbolem wiary
Lecz krzy¿em hañby
Nie zna³em modlitw ani
psalmów
Wtedy chyba nikt nie zna³
Lamentowa³y
wynajête
p³aczki
Tumany oklasków wzniecali
klakierzy
Stara³em siê nie patrzeæ na
to widowisko
Przecie¿ to umiera³ cz³owiek
którego zna³em
B³¹dzi³em z Nim po pustyniach
Rozmawialiœmy o Jego kobietach
O których dzisiaj nikt nie
mówi
PóŸniej widzia³em Go na
p³ótnach mistrzów
W galeriach
W katedrach
W wiejskich koœció³kach
Luwru
Watykanu
Pipidówki

Którejœ nocy Jego grób
opustosza³
Ludzie mówili ¿e uciek³
¯e stchórzy³
Ale radowali siê
Tañczyli w rytm rock and roll
Œpiewali przeboje Lennona
Nazareth Pink Floyd
Ucztowali na Jego czeœæ
I trwa to do dziœ
Pe³no tego w koœcio³ach na
sto³ach w iluzjonach
Odjechali z tej uczty pijani
Na swoich czarnych mercedesach- benz
Na harleyach- davidson i
szybkich ferrari
Autostrad¹ do nieba
Nie pada³ im deszcz

KAZIMIERZ FURMAN
„Autoportret z drugiej rêki”
Gorzów Wlkp., 1999 r.

Od wielu gorzowian, z którymi rozmawia³am o Furmanie
s³ysza³am to, co odkrywam
czytaj¹c jego wiersze: dla Kazimierza Furmana, w jego pisarstwie, najwa¿niejsza jest
uczciwoœæ poetycka. Nie lubi
pozorów. Twierdzi, ¿e s³ów nale¿y dobieraæ tyle, ile trzeba.
Jego twórczoœæ jest bardzo odwa¿na i wychodzi ponad nasze rozumowanie, które przyswoiliœmy sobie w czasie dorastania.
Jego
myœlenie
twórcze, przypomina mi Stanis³awa Wyspiañskiego w „Weselu”. Ten artysta, myœliciel
podwa¿y³
dotychczasow¹
mentalnoœæ Polaków. Naród
Polski widzia³ w Piaœcie
ch³opa, w³adcê; w „kosach na
sztorc osadzonych”- brater-

prosto z miasta

stwo ch³opów ze szlacht¹, w Szeli skazê, strach, upadek wizji przysz³ej, bratniej Polski, a w Wernyhorze Polskê wielk¹ z czasów Jagiellonów. Wyspiañski pokaza³ tragediê w
przepowiedniach
kozackiego
wró¿bity, wspólne cechy Piasta i
Szeli… Przewróci³ wszystko do góry
nogami tworz¹c jednego ch³opa paradoks wiary polskiej, trwaj¹cy kilkanaœcie wieków. Poza tym ukaza³
ponadczasowoœæ mentalnoœci ludzkiej. Czy to jest antyk, czy wiek XXI,
ludzie zawsze maj¹ podobn¹ mentalnoœæ, podobne problemy.
W przeciwieñstwie do S. Wyspiañskiego, nie wszyscy uwa¿aj¹ K.
Furmana za wielkiego poetê. Ludzie
ustabilizowani, mi³uj¹cy porz¹dek,
konsekwentni oburz¹ siê na niego.
Osoby otwarte na œwiat i nowoœci,
zobacz¹ w jego poezji arcydzie³o:
konstrukcji, prostoty i gruntownej
myœli. Myœli wynikaj¹cej ze studiowania Ksiêgi wszystkich Ksi¹g, Biblii! W tym te¿ znalaz³ swoj¹ twórcz¹
drogê: poszukiwania prawdy przez
negacjê. Zbudowa³ nowy, swój literacki jêzyk. Jêzyk rozpoznawany z
up³ywem lat, z zaczytywaniem siê w
tê niezwyk³¹ literaturê, jak na mo¿liwoœci miasta œredniej wielkoœci!
Zreszt¹, Zdzis³aw Morawski przed
laty, zasugerowa³ proroczo, ¿e
mo¿e kiedyœ ktoœ napisze pracê zatytu³owan¹: „Gorzów za czasów
Furmana”. Czy ju¿ nasta³ ten moment? Jaki jest ten Gorzów, skoro
stawia mu pomnik przy Jazz Club’ie
Pod Filarami?
Czy staje siê Gorzów czasem Furmana? Mo¿e ten Gorzów ju¿ siê
skoñczy³? Gorzów czasów Furmana!
Dziœ powstaje pomnik: Furman na
miarê Gorzowa. A Gorzów, miasto
œredniej wielkoœci…?
ANETA STOSOR

Autorka zawodowo zajmuje siê fotografi¹ i grafik¹. Od ponad 10 lat
wspó³pracuje z Jazz Clubem Pod
Filarami, fotografuj¹c gwiazdy Gorzów Jazz Celebrations, projektuj¹c
plakaty i druki u¿yteczne. Od kilku
lat mieszka w Poznaniu.
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Teraz znów jest tak, jakby był
z nami
Fundatorzy i przyjaciele zmar³ego poety Kazimierza Furmana t³umnie stawili siê ods³oniêciu jego rzeŸby.
RzeŸba stoi przy jazzowej
piwnicy. A ods³oniêcie i towarzysz¹ce mu spotkanie
okrasi³ swoj¹ muzyk¹ gorzowski skrzypek Adam
Ba³dych.
- I znów siê zrobi³o tak, jakby by³ z nami. Choæ ja bym
bardzo chcia³, tak bardzo,
¿eby by³ tu z nami. Przecie¿
nie musia³ umieraæ tak szybko - mówi³ m³odsza siostra
zmar³ego poety El¿bieta,
któr¹ Kazimierz Furman nazywa³ zawsze Dziuni¹ Elk¹.
Razem z ni¹ przysz³a druga
siostra Danuta. Obie przynios³y bia³e ró¿e, ulubione
kwiaty zmar³ego osiem lat
temu gorzowskiego poety.
Furman w metalu to z lekka
przygarbiony
szczup³y
mê¿czyzna z rozwianym
w³osami wychodz¹cy sk¹dœ i
id¹cy dok¹dœ. Takim go
utrwali³ w br¹zie rzeŸbiarz
Andrzej Moskaluk - Takim go
zwyczajnie zapamiêta³em.
Taki zawsze by³ - przygarbiony, zawsze w biegu, zawsze
czymœ zaaferowany - mówi³
podczas ods³oniêcia autor
rzeŸby. Wspomina³, ¿e Kazimierza pozna³ oko³o 1986 roku, kiedy spotka³ na swojej
drodze zarówno artystycznej, jak i towarzyskiej tak¿e
ju¿ nie¿yj¹cego artystê malarza Boles³awa Kowalskiego, zwanego Bolem. - To
w³aœnie wtedy pozna³em Kazimierza. Oj, wiele fajnych
chwil razem spêdziliœmy mówi³ Andrzej Moskaluk.
Nieco inaczej wspomina³
zmar³ego
poetê
Adam
Ba³dych, który zagra³ podczas otwarcia. W czasach,
kiedy Kazimierz Furman
jeszcze by³ zdrowy, pomaga³
przysz³emu skrzypkowi w
ró¿nych rzeczach. Ma³o kto
wie, ale pomaga³ mu z polskiego, uczy³ pisaæ szkolne

Fot. Renata Ochwat
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K. Furmana w Jazz Clubie Pod Filarami osobiście powitał B. Dziekański.

wypracowania. - Ale i rozmawia³ ze mn¹, wiele godzin
spêdziliœmy na grze w szachy, której zreszt¹ mnie nauczy³ - opowiada³ Adam
Ba³dych. W ciep³ych i
m¹drych s³owach mówi³ o
czasie, który spêdzi³ w towarzystwie poety, którego pozna³, jak¿eby inaczej, dziêki
Bogus³awowi Dziekañskiemu, szefowi Jazz Clubu Pod
Filarami, który Furmana
zna³, a Adama w³aœnie spotka³ jako œwietnie zapowiadaj¹ce siê dziecko, bo Adaœ
mia³ wówczas zaledwie 14
lat. To w³aœnie Kazimierz
Furman jako jeden z pierwszych pozna³ siê na talencie
dzisiejszej gwiazdy.
B. Dziekañski kolejny raz
zaznaczy³, ¿e w³aœnie Jazz
Club, a w³aœciwie naro¿nik
ulic Jagie³³y i D¹browskiego
jest najlepszym z mo¿liwych
miejsc do upamiêtnienia Kazimierza Furmana. - On tu
wiele lat przesiadywa³.

S³ucha³ muzyki, coœ pisa³,
wyk³óca³ siê z nami o swoje
racje. By³. Siedzia³ zawsze
przy stoliku u wejœcia do baru. Dziœ naprzeciw tego
miejsca wisi jego zdjêcie.
Ca³y czas na nas patrzy mówi³ Dziekañski. I doda³, ¿e
jak zna³ Kazimierza, to na
pewno czu³by siê za¿enowany, czy zak³opotany, widz¹c
takie spotkanie. - Ale mo¿e
jednak nie. Bo jak go
zna³em, to on zawsze siê tak
wewnêtrznie cieszy³, ¿e ktoœ
go docenia. Ustawianie siê
bokiem do nagród to by³a taka trochê poza - doda³ szef
Filarów. I wspomnia³, ¿e by³
na pewno ostatnim cz³owiekiem, który siê napi³ wódki z
poet¹.
Kazimierz Furman d³ugo
czeka³ na nagrodê Motyla,
czyli nagrodê prezydenta
miasta za osi¹gniêcia kulturalne. Dosta³ j¹ w 2009 roku,
na zaledwie dwa tygodnie
przed œmierci¹. - Zasada

by³a taka, ¿e nie mówimy,
kto dosta³, ¿eby zaskoczenie
by³o pe³ne. Ale tu sprawa siê
skomplikowa³a. Kazimierz
s³ab³ coraz bardziej. Nie by³o
dobrze. Ustaliliœmy z Ew¹
Hornik (wówczas dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury), ¿e powiemy mu o nagrodzie. Pojechaliœmy do niego.
No i ja mu mówiê, ¿e dostanie tê nagrodê. Na co Furman do Ewy, bo tak zawsze
do niej mówi³ - Mañka, kup
po³ówkê. Na co ja, ¿e to chyba za du¿o, ¿e kto to wypije.
No to Furman - Mañka, kup
æwiartkê. Ostatecznie ja kieliszek wypi³em, a Kazimierz
ju¿ nie da³ rady. Mogê wiêc
powiedzieæ, ¿e napi³em siê z
nim jako ostatni - wspomina³
Dziekañski. A inni przyjaciele poety tylko dodali, ¿e kiedy Kazimierz trafi³ na galê
wrêczenia nagrody, by³ ju¿
na wózku, pomaga³ mu siê
poruszaæ Wojciech Karnat z
Filarów.

RzeŸba Kazimierza Furmana to ostatecznie fundacja i kolejny dar dla miasta
Towarzystwa Mi³oœników
Gorzowa, której twarzami
s¹ mecenas Jerzy Synowiec, biznesmen Arkadiusz
Grzechociñski i Leszek
Rybka. To dziêki ich staraniom uda³o siê ostatecznie
zebraæ wymagan¹ kwotê,
aby gotow¹ ju¿ i odlan¹ figurê wykupiæ od odlewnika
w
Rokietnicy.
RzeŸba
przeczeka³a tam kilka lat,
poniewa¿ nikt za bardzo
nie mia³ pomys³u, jak
zebraæ brakuj¹c¹ kwotê. Uznaliœmy, ¿e tak trzeba.
Bo Kazimierz Furman by³
wa¿n¹ postaci¹ w mieœcie.
Ta rzeŸba bêdzie kolejn¹,
przy której gorzowianie
bêd¹ siê fotografowaæ, tak
jak to robi¹ ju¿ dziœ przy
pomniku Edwarda Jancarza, Paw³a Zacharka, Szymona Giêtego. To s¹
postaci zwi¹zane w ró¿ny
sposób, ale wa¿ne - mówi³
mecenas Jerzy Synowiec. I
podkreœli³, ¿e Furman by³
na tyle barwny, ¿e znali go
wszyscy.
I tylko Piotr Steblin-Kamiñski na chwilkê popad³ w
konflikt z Bogus³awem
Dziekañskim, kiedy zwróci³
uwagê, i¿ szalik, jaki ma
br¹zowy Furman, ma siê
nijak do tych, które faktycznie nosi³. Bo Kazimierz Furman na specjalne okazje
zak³ada³ jedwabne szaliki,
a rzeŸbê okutano we³nianym. Ostatecznie jednak
panowie doszli do porozumienia.
Wiêksze
uroczystoœci
zwi¹zane z pomnikiem odbêd¹ siê w rocznicê œmierci
poety, która przypada 14
paŸdziernika.
RENATA OCHWAT
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Funkcjonalne place zabaw i boiska
Po 33 latach, które minê³y od mojego wyjazdu z Gorzowa, moje miasto widzê piêkniejsze.
Chocia¿ wielu malkontentów siê ze mn¹ najpewniej nie zgodzi pozostanê przy swoim zdaniu. Dlaczego?
Przypomina mi siê historia opowiedziana przez Zbigniewa Brzeziñskiego, który po wielu latach nieobecnoœci w Polsce przylecia³ do
Warszawy i w drodze z lotniska odby³ rozmowê z kierowc¹ lokalnej
taksówki. Kierowca ten narzeka³ na trudny czas, coraz gorsze zarobki i warunki ¿ycia. W pewnym momencie, by³y doradca prezydenta
USA Cartera do spraw bezpieczeñstwa zacz¹³ zadawaæ taksiarzowi
pytania... Od dawna jest pan taksiarzem? 20 lat.... Jakim samochodem pan kiedyœ jeŸdzi³ ? No... Polonezem. A teraz czym pan jeŸdzi?
No... Mercedesem.

Od oko³o 3-4 lat temu zaczê³a siê moda na wodne place zabaw. S¹
one czêsto lokowane w pobli¿u akwenów czy tak¿e w parkach. S¹
skierowane do najm³odszych mieszkañców 2-4 letnich dzieci, którym
trudno pozwoliæ samodzielnie bawiæ siê w jeziorze czy basenie. Tutaj wody jest niewiele. Nie ma wiêc ryzyka utoniêcia. Przy okazji s¹
niezwyk³e w swojej urodzie. Taki wodny plac zabaw jak na zdjêciu
poni¿ej Saltex Europa wykona³a w Tychach, w parku Œwierklany (Tychy). Gdzie w Gorzowie mo¿na by dla takiego obiektu znaleŸæ miejsce?

Lubimy narzekaæ…

Wœród mieszkañców Gorzowa widzê du¿o analogii do zacytowanej
rozmowy. Narzekaj¹ na rozwój miasta, ja jednak uwa¿am, ¿e zmiany
na dobre w Gorzowie zachodz¹. S¹ coraz lepsze ulice, rosn¹ce
piêknie osiedla, wspania³y bulwar czy stadion ¿u¿lowy. Wkrótce nowy kompleks boisk pi³karskich. To jest oczywiœcie ca³y czas ma³o.
Dlatego przedstawiam parê pomys³ów, których realizacjê warto rozwa¿yæ w najbli¿szej przysz³oœci planuj¹c rozwój gorzowskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Zacznijmy od dzieci...

Fot. Archiwum

Obecne standardy promuj¹ budowanie placów zabaw w oparciu o
bezpieczne, trwa³e zabawki, ale tak¿e (a nawet przede wszystkim) o
bezpieczne nawierzchnie. Nawierzchnia taka ma ograniczyæ ryzyko
kontuzji dziecka, które spad³o z urz¹dzenia (a s¹ takie, których wysokoœæ siêga i 2,5-3 m). Nawierzchnia jak na zdjêciu poni¿ej zosta³a
wykonana przez Saltex Europa w roku 2016 w Szwecji. Jest nie tylko atrakcyjna od strony estetycznej, ale przede wszystkim w miejscach gdzie s¹ zabawki spe³nia normê tzw. wysokoœci bezpiecznego
upadku (tzw. parametr HIC) do 3 m. Proszê sobie wyobraziæ tak¹
nawierzchniê w gorzowskim Parku Ró¿...

Wodny plac zabaw na terenie Parku Świerklany w Tychach.

Fot. Archiwum

Najpopularniejszy model rodziny to 2+2. Przedzia³ wiekowy pomiêdzy rodzeñstwem sprawia jednak, ¿e tam gdzie m³odsze dziecko
doskonale siê bawi, starsze ju¿ siê nudzi. Dlatego inwestuj¹c w infrastrukturê dzieciêc¹ warto zapewniæ miejsce aktywnoœci nie tylko
tym najm³odszym, ale tak¿e ich starszemu rodzeñstwu oraz opiekunom. Niejednokrotnie s¹ to dziadkowie i babcie, którzy coraz
czêœciej starzej¹ siê w sposób aktywny.
Ostatnio na ¿yczenie jednej z lokalnych spo³ecznoœci Wroc³awia,
która na wielofunkcyjny obiekt rekreacyjno-sportowy planuje pozyskaæ œrodki w ramach bud¿etu obywatelskiego, Saltex Europa przygotowa³a koncepcjê obiektu, którego koszt jest szacowany na mniej

Taki plac zabaw (wybudowany w Szwecji) jest nie tylko atrakcyjny od strony estetycznej,
ale przede wszystkim spełnia normę tzw. wysokości bezpiecznego upadku.

ni¿ 500 tys. z³otych. Mo¿na tam znaleŸæ bezpieczny plac zabaw, mini boisko do pi³ki no¿nej, ma³e boisko (jedn¹ po³owê) do koszykówki
ale tak¿e si³owniê zewnêtrzn¹ dla opiekunów i miejsce wypoczynku /
rozmów.
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piłkarskie, które mają służyć dłużej

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

2. Czy nasze boisko (tutaj z trawy syntetycznej) bêdzie mo¿na u¿ytkowaæ zim¹?
3. Czy s¹ zapewnione œrodki na ca³oroczne utrzymanie tych boisk,
tj. pielêgnacjê, uzupe³nianie granulatu, zakup sprzêtu, etc.?
Saltex Europa jest firm¹, która wykona³a najwiêcej certyfikowanych
przez FIFA boisk pi³karskich w Polsce. Nasze doœwiadczenia w tym
przedmiocie s¹ bardzo du¿e. Inwestorzy bardzo czêsto zapominaj¹ o
kwestiach, o których wspomniano powy¿ej. Niestety, wielu wykonawców bazuj¹c na niewiedzy i zaufaniu urzêdników narzucaj¹ tak restrykcyjne warunki utrzymania i eksploatacji, ¿e albo bardzo szybko
koñczy siê to utrat¹ warunków gwarancyjnych, albo niemo¿noœci¹
gry w okresie zimowym (boisko z trawy syntetycznej), jak ma to
miejsce na Niskich £¹kach we Wroc³awiu. Tam wykonawca zabroni³
odœnie¿ania p³yty i gry na boisku z trawy syntetycznej w okresie zimowym. A przecie¿ istot¹ takiego boiska jest mo¿liwoœæ jego eksploatacji przez 12 miesiêcy w roku. Jest „za piêæ dwunasta” ale ci¹gle
mo¿na wprowadziæ zapisy do SIWZ aby boiska na Olimpijskiej cieRodzinne Centrum Rekreacyjno-Sportowe we Wrocławiu.
szy³y oko nie tylko w momencie oddania do u¿ytku. Tak¿e po 2-3 i
W najbli¿szym czasie w Gorzowie zostan¹ wybudowane dwa boiswiêcej latach, jak ma to miejsce we Wroc³awiu na ul. Mianowskiego
ka do gry w pi³kê no¿n¹. Œrodowisko pi³karskie bardzo na t¹ inwe(oœrodek GEM), gdzie znajduje siê jedyne w Polsce 3 x (rok po roku)
stycjê czeka. Sk³adanie ofert ju¿ na dniach. Warto jednak jeszcze
certyfikowane boisko z trawy syntetycznej. Zosta³o wykonane przez
„rzutem na taœmê” pomyœleæ czy wydaj¹c pieni¹dze na wykonanie
Saltex Europa sp. z o.o.
boiska z trawy naturalnej (takie boisko nie powinno byæ eksploatoMo¿e wiêc warto dokonaæ modyfikacji w dokumentacji przetargowej
wane d³u¿ej ni¿ 6-8h w tygodniu) czy te¿ z trawy syntetycznej, zamai za¿¹daæ aby boisko, które ma s³u¿yæ mieszkañcom Gorzowa by³o
wiaj¹cy przewidzia³ œrodki na pielêgnacjê tych boisk?
tak¿e certyfikowane przez 3 kolejne lata ? Tak jak to wspomniane we
Ka¿dorazowo, samorz¹dy buduj¹ce boiska pi³karskie oczekuj¹
Wroc³awiu czy s³u¿¹ce adeptom pi³karskim Polonii Warszawa, a któotrzymania gwarancji jakoœci. Tutaj warto sobie jednak odpowiere to boisko tak¿e wykona³a firma Saltex Europa.
dzieæ na kilka pytañ:
Mo¿na nas znaleŸæ na Facebook’u.
1. Jak z zaoferowanej gwarancji wykonawca bêdzie rozliczany? Co
GRZEGORZ ZYCH
ma oznaczaæ gwarancja 5 lat i jak po tym okresie jakoœæ bêdzie weSaltex Europa sp. z o.o.
ryfikowana?

Ośrodek treningowy dla młodzieży Polonii Warszawa.
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Lata mijają, a nie można załatwić
prostych rzeczy
Z Mart¹ Bejnar-Bejnarowicz, szefow¹ klubu radnych Ludzie dla Miasta, rozmawia Robert Borowy
ne, ¿e jak trzeba coœ sensownego powiedzieæ, to siê
oddaje g³os „Pani Marcie”,
ale jak trzeba budowaæ merytorycznie komisjê, to przewodnictwo oddaje siê sportowcom lub pos³usznym partyjnym dzia³aczom. A potem
jakiœ m¹drala wyg³asza
s³owa o parciu na komisje.
To ja odpowiadam - dlatego
dbam o jakoœæ komisji, bo
wiêkszoœæ radnych nie ma
nic do powiedzenia i, niestety, jest wiêkszoœci¹.
Podczas
wakacji
wszyscy powinni odpoczywaæ, ale w Gorzowie sporo
jednak siê dzia³o. Zacznijmy od informacji prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego w sprawie przesuniêcia du¿ej czêœci
œrodków i si³ bud¿etowych
na remont oraz renowacje
katedry. Z odstawieniem
jakich dzia³añ miejskich
mo¿e to siê wi¹zaæ?
- ¯adnych. Miasto ma rezerwê bud¿etow¹ na takie
okolicznoœci. Jeœli te œrodki
nie zosta³y jeszcze wydane
na nowe auto prezydenta,
podgrzewane siedzenie, remont gabinetu albo na
pe³nomocników ds. Dni Gorzowa i innych gwiazdorskich
popisów, to nie widzê problemu we wspó³finansowaniu
remontu katedry. Z pewnoœci¹ sprzyja³oby ujawnienie
wszystkich finansowych potrzeb odbudowy. Oczywiœcie
z uwzglêdnieniem wysokoœci
odszkodowania z ubezpieczenia i przy udziale œrodków z ministerstwa.
- Czy obecny Pomnik Niepodleg³oœci, znajduj¹cy
siê na Placu Grunwaldzkim,
powinien
w
przysz³oœci
zostaæ
zast¹piony nowym?
- W niedalekiej przysz³oœci
powinniœmy mieæ nowe
chodniki i ulice, wyremontowane dachy szkó³ i przedszkoli, mieszkania komunalne, na które kolejka zaraz
siêgnie bieguna pó³nocnego.
W niedalekiej przysz³oœci powinno byæ zrobione utwardzenie i oœwietlenie ulic na
przedmieœciach miasta oraz
utworzone jakiekolwiek przegrody akustyczne chroni¹ce
przed hukiem z S3 przy ulicach Zuchów i Sulêciñskiej.
W niedalekiej przysz³oœci powinien byæ zagospodarowany Park Czechówek i wróciæ
plac zabaw w Parku Wiosny
Ludów, bo nie wiedzieæ czemu na wakacje zosta³ zdemontowany. W niedalekiej
przysz³oœci powinny byæ
uzbrojone tereny inwestycyjne, powinna byæ stworzona

fot. Robert Borowy

- Dlaczego zachêca pani
radnych do przeg³osowania kilku uchwa³ in blanco?
- Myœlê, ¿e nietrudno siê
zorientowaæ, ¿e to by³a ironia. A mój apel dos³ownie
brzmia³ tak: „Rada Miasta
Gorzowa powinna jak zwykle
wiêkszoœci¹ 13 g³osów
przyj¹æ wszystkie projekty
uchwa³ wymyœlone przez
prezydenta do koñca kadencji i rozwi¹zaæ siê. Nie widzê
sensu istnienia tego miêsnego je¿a. PS. Na wszelki wypadek przeg³osujcie te¿ kilka
uchwa³ in blanco.” WypowiedŸ ironiczna, jednak¿e
problem powa¿ny. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e wiêkszoœæ,
czyli te 13 osób o których
wspomnia³am, które oburzaj¹ siê na nazywanie ich
koalicj¹ lub klubem prezydenckim, podnios³yby rêce
za pomys³ami prezydenta,
nawet jeœli skutkowa³yby katastrof¹.
- Oj, myœlê, ¿e to ju¿ przesada?
- Przypomnijmy sobie
uchwa³ê o strategii sportu.
Gdyby radni zerknêli choæby
na pierwsz¹ stronê, zorientowaliby siê, ¿e nie dostali
za³¹czników z bardzo wa¿n¹
treœci¹. Za t¹ treœci¹
zag³osowali pomimo, ¿e jej
nie widzieli. Czêsto brakuje
dyskusji merytorycznej, wymiany argumentów i pochylenia siê nad problemami.
Zamiast pracy na rzecz
miasta bywa politykierstwo,
uk³adziki, bitewki o w³adzê.
Szkoda na to pieniêdzy gorzowian.
- A czy komisja rewizyjna
jest nam potrzebna w mieœcie?
- W obecnym kszta³cie zdecydowanie nie. Natomiast
jest ona cia³em ustawowym i
musi funkcjonowaæ. Komisja
mo¿e sk³adaæ zawiadomienia do w³aœciwych organów,
ale najpierw musi sprawy
zbadaæ. Na ostatnim posiedzeniu w sprawie spó³ki Inneko i remontu ulic Warszawskiej oraz Walczaka byli
obecni przewodnicz¹cy komisji Robert Ja³owy, Jerzy
Wierchowicz i ja. Na dziewiêciu cz³onków. Nie by³o wiêc
nawet kworum. Pojawili siê
zaproszeni goœcie, dyskusja
trwa³a cztery godziny. Na
pierwszym posiedzeniu dotycz¹cym tej inwestycji, kiedy mieliœmy dokonaæ analizy
dokumentów dotycz¹cych
ulicy Walczaka, a by³o tego
5-6 segregatorów, nikt nie
mia³ nic do powiedzenia.
Przewodnicz¹cy od razu odda³ g³os „Pani Marcie”. Smut-

M. Bejnar-Bejnarowicz ma nadzieję, że lokalna świadomość
będzie rosła, ruchy miejskie będą zyskiwać na poparcie.

logiczna i racjonalna strategia rozwoju miasta, szkolnictwa œredniego i wy¿szego. Powinna byæ tania i efektywna komunikacja miejska.
- A co ze wspomnianym
pomnikiem?
- Jak za³atwimy te i pozosta³e realne potrzeby mieszkañców, a nie te wydumane
przez partyjnych PR-owców,
to mo¿emy przenosiæ pomniki. O ile gorzowianie bêd¹
tego chcieli.
- W ramach zacieœniania
kontaktów z wyborcami
stworzy³a pani plik online,
w którym ka¿dy mo¿e zadaæ pytanie. Potem, ju¿ za
pani poœrednictwem, trafi
ono do w³adz miasta. Z jakimi ostatnio najczêœciej
pytaniami zwracaj¹ siê do
pani nasi mieszkañcy?
- Zapewne ku zdziwieniu
prezydenta nie zwracaj¹ siê
z proœb¹ o czêstsze Dni Gorzowa czy kolejne koniec lata
party. Nikt nie zwróci³ siê te¿
o
zakup
nastêpnych
wie¿owców. Potrzeby gorzowian, na które s¹ pobierane
podatki z ich i tak niewysokich
wynagrodzeñ,
s¹
znacz¹co rozbie¿ne z potrzebami prezydenta, które
ten realizuje z pieniêdzy
mieszkañców.
- A konkretnie, o co pytaj¹?
- Na przyk³ad kolega prezydenta Wójcickiego, wójt
Przytocznej, chcia³ ¿ebym
pogratulowa³a prezydentowi
zdobycia 320 milionów

z³otych na tramwaje. Z kolei
Alina Czy¿ewska prosi³a,
abym przy tym temacie zapytaæ, czy te pieni¹dze zosta³y zorganizowane za czasów Jacka Wójcickiego czy
raczej Tadeusza Jêdrzejczaka. Wiele procedur o pozyskanie œrodków zosta³o zainicjowanych i przygotowanych
przez poprzedniego w³odarza miasta, a obecny z³o¿y³
jedynie podpis pod umowami. Chcia³abym, aby w³adze
miasta nie przypisywa³y sobie zas³ug osób, które zosta³y przez obecnego prezydenta zwolnione z pracy. Kolejne pytania dotyczy³y
pomys³odawców omawianej
ju¿ likwidacji pomnika na
Placu Grunwaldzkim, zapomnianego osiedla Janice,
zaniedbanego Parku Czechówek, studzienek œciekowych, wal¹cej siê brzozy na
Krasiñskiego, Schodów Donik¹d i krzy¿a nad nimi, zaginionych boisk siatkówki
pla¿owej nad Wart¹, losów
“Kuny” czy zarastaj¹cego
ci¹gu pieszo-rowerowego
przy Poznañskiej.
- Tematyka jest bardzo
bogata, ale tego chyba nale¿a³o siê spodziewaæ?
- Proszono nawet o jedn¹
lampê przy ul. Tkackiej, remont chodnika przy Sikorskiego ko³o Oleñki, remont
ulicy W³oœciañskiej, zwrot
wspomnianego placu zabaw
do Parku Wiosny Ludów,
„Kawkê” na Zawarciu, czy
„psie” œmietniki wzd³u¿ War-

szawskiej. Zg³aszane problemy maj¹ zazwyczaj - nazwê
to trochê dyplomatycznie wysoki ³adunek emocjonalny. Wynika to zapewne z
frustracji i bezradnoœci. Lata
mijaj¹, a nie mo¿na za³atwiæ
prostych rzeczy.
- Nie jest pani przekonana, ¿eby administrowaniem cmentarza zajê³a siê
spó³ka miejska lub zak³ad
bud¿etowy. Lepiej jest,
¿eby tym miejscem administrowa³a ca³y czas ta sama zewnêtrzna firma?
- Nie jestem przekonana
ani do jednego ani do drugiego rozwi¹zania, bo wnioskodawcy sesji - radni PiS-u
- nie przedstawili analizy
¿adnego z tych modeli. Próbowali przeforsowaæ stanowisko rady, aby prezydentowi rekomendowaæ zarz¹dzanie
cmentarzem
przez
miasto. Dotychczasowe obserwacje PiS-u, którego
dzia³acze “awansuj¹”, gdzie
siê da, ka¿e mi zadaæ pytanie: kto ju¿ czeka pod
drzwiami, aby zostaæ prezesem czy dyrektorem nowej
miejskiej „formy zarz¹dzania”? Na specjalnej sesji
przestawi³am plusy i minusy
wszystkich dostêpnych form:
spó³ki miejskiej, zak³adu
bud¿etowego, wydzia³u UM,
in-house i firmy zewnêtrznej.
Pomijaj¹c fakt, ¿e przewodnicz¹cy co kilka s³ów wtr¹ca³
w moj¹ wypowiedŸ swoje
uwagi, to poza „coœ jest nie
tak” nie przedstawi³ ¿adnych
danych potwierdzaj¹cych, ¿e
zmiana lub brak zmiany
przynios¹ nam zyski albo
straty. Ciekawostk¹ mo¿e
byæ mechanizm pobierania
op³at od firm kamieniarskich
i pogrzebowych za wjazd na
cmentarz. Radni i prezydent
najwyraŸniej nie wiedz¹, ¿e
firmy przerzucaj¹ te koszty
na ¿a³obników, którzy i tak
ponosz¹ wszelkie op³aty
utrzymania cmentarza. I jakby tego by³o ma³o, najbardziej ¿enuj¹cy by³ festiwal
przepychanek, czy miasto
wystarczaj¹co „zarabia” na
cmentarzu? Widaæ, niektórym nie pozosta³y ju¿ nawet
resztki przyzwoitoœci. Zarabiaæ siê powinno na w³asnej
pracy, a nie na cmentarzu.
- Nie jest ju¿ pani przewodnicz¹c¹ komisji gospodarki i rozwoju, ale jest
pani w zarz¹dzie Zwi¹zku
Stowarzyszeñ Kongresu
Ruchów Miejskich. Czym
tak naprawdê jest to stowarzyszenie?
- Znajduj¹ siê w nim 34
du¿e i doœwiadczone organizacje dzia³aj¹ce w wiêkszo-

œci miast polskich. Tworz¹
one federacjê ogólnopolsk¹
ruchów miejskich. A ruchy
miejskie s¹, w mojej ocenie,
najbardziej reprezentatywnym przedstawicielstwem
œwiadomych mieszkañców
miast. Mieszkañców, a nie
prezydentów czy partyjnych
dygnitarzy. Dzia³alnoœæ kongresu jest doœæ szeroka i
adekwatna do problemów,
jakim organizacje próbuj¹
zaradziæ w swej dzia³alnoœci
lokalnej. Nasza idea polega
na pracy dotycz¹cej podnoszenia jakoœci ¿ycia w miastach. Nie zajmujemy siê
ideologi¹ ale tym, co naprawdê boli w codziennym
funkcjonowaniu.
W
zarz¹dzie i ca³ym KRM-ie s¹
zespo³y zajmuj¹ce siê ekologi¹ miejsk¹, w tym ¿eglug¹
œródl¹dow¹, ochron¹ drzew,
walk¹ ze smogiem, potrzebami mieszkaniowymi, ale
tak¿e ordynacj¹ wyborcz¹,
polityk¹ parkingow¹ czy losami obcokrajowców w
miastach. W Gorzowie
przyk³adowo mieszka kilka
tysiêcy obywateli Ukrainy.
Nie s³ysza³am, by prezydent
mia³ na ten temat jakiekolwiek zdanie.
- Wierzy pani, ¿e w dzisiejszych czasach ruchy
miejskie mog¹ mieæ coœ
jeszcze do powiedzenia w
¿yciu publicznym?
- Obecne upartyjnienie
¿ycia publicznego oraz wyczyny wiêkszoœci parlamentarnej wpychaj¹ niejako
mieszkañców w ramiona ruchów miejskich. Ka¿dy
myœl¹cy cz³owiek widzi, ¿e
wiêcej po¿ytku w codziennym ¿yciu przynosi dzia³alnoœæ grupy aktywistów, ni¿
dyskutanci z telewizora.
Mieszkañcy nie najedz¹ siê
dekomunizacj¹, nie zaparkuj¹ samochodu obok pomnika ku czci. Potrzebne s¹
miejsca w ¿³obkach, przedszkolach
i
porz¹dnie
kszta³c¹ce szko³y, a nie kolejne tablice pamiêci. Mieszkañcy musz¹ i chc¹ iœæ do
przodu, chc¹ ¿yæ godnie i
zapewniæ przysz³oœæ swoim
dzieciom. Akademickie dywagacje nad zamian¹ „Pomnika Niepodleg³oœci” na
„Pomnik Niepodleg³oœci” za
parêset tysiêcy nie pchaj¹
miast do przodu. A te setki
tysiêcy to remont kilkunastu
mieszkañ, kilkaset metrów
chodnika lub przedszkoli i
szkó³. Mam nadziejê, ¿e lokalna œwiadomoœæ bêdzie
ros³a i nasza organizacja
bêdzie systematycznie zyskiwaæ na poparciu.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Letnia będzie tak długo, dopóki
wystarczy mi sił
Z Anielą Widerą, właścicielką kawiarni Letnia, rozmawia Renata Ochwat

r e k l a m a

nie czêœciej i chêtniej w Letniej. Bywali aktorzy Jerzy
Paukszta, Marek Pude³ko,
Alik Maciejewski, Kuba Zaklukiewicz. Bywa³ malarz Bolek
Kowalski, Kazik Furman, pan
Mieczys³aw Rzeszewski, pisarz Witold NiedŸwiecki, naczelnik wydzia³u kultury Janusz S³owik, pan Mieczys³aw
Wachnowski te¿ tu zagl¹da³.
Hieronim Œwierczyñski, który
zreszt¹ ¿artowa³, ¿e na cmentarzu Aleja Zas³u¿onych to
aleja wiadomej firmy i on po
œmierci siê tam nie da pochowaæ. I rzeczywiœcie tak siê
sta³o, ¿e jego prochy nie zosta³y z³o¿one w³aœnie w alei.
Ale przecie¿ na ¿ywo u mnie
gra³ pan Leszek Serpina z
muzykami. No i niestety zosta³a nas garstka. Czasami
przychodzi fotograf Zenon
Kmiecik, ale rzadko, bo zwyczajnie si³ mu brakuje. Jak tu
ju¿ przyjdzie, to zawsze mówi, ¿e mu ¿ycie wraca. Tak¿e
pan Leszek Serpina raz na
miesi¹c tu zajrzy. Bywa od
czasu do czasu fraszkopisarz
Tadeusz Szyfer. Przecie¿ i
Andrzej Gordon tu bywa³.
Przychodzi³ tu zjeœæ. By³ ju¿
wówczas mocno schorowany
i zmêczony ¿yciem. Kiedyœ
moja córka, która mi pomaga³a, mówi³ - Mamo, obs³u¿yæ
tego pana? Na co ja jej, ¿e to
nie byle kto, ze znakomity
malarz, którego œwietne obrazy wisia³y w Marago. Bywa³a
u nas tak¿e pani Anna Makowska-Cieleñ. Zreszt¹ naprawdê bardzo wielu znanych.
- Pani Aniu, a co ich tu
œci¹ga³o? Dobre jedzenie,
klimat, pani osoba?
- To wszystko plus w³aœnie
towarzystwo. Jak wychodzili z
Empiku, a nie by³o dok¹d iœæ,
bo Lamus w wakacje jakoœ
dziwnie pracowa³, Filary te¿

Fot. Renata Ochwat

- Kto teraz przychodzi do
Letniej?
- Przede wszystkim ludzie
starsi, którzy lubi¹ siê bawiæ,
tañczyæ albo zwyczajnie pobyæ ze sob¹. S¹ to ludzie w
wieku przewa¿nie od 60 do
nawet i 90 lat. Mówi¹, ¿e nie
ma dla nich innych lokali w
mieœcie, dlatego przychodz¹
tu. T³umacz¹, ¿e te inne s¹
nowoczesne, ³adne, dla
m³odych, ale oni tam siê Ÿle
czuj¹. A tu maj¹ klimat ze
swojej m³odoœci.
- To siê ci ludzie, którzy
przychodzili tu przed laty?
Stali klienci?
- Wygl¹da to tak, ¿e 30 procent jest sta³ych a pozostali to
w³aœnie ci, którzy nie maj¹
swoich lokali. U nas ¿ycie twa
od rana. Koœ przychodzi poczytaæ gazety, ktoœ zaczyna
dzieñ od kawy. Sta³ych bywalców znam i wiem, ¿e ktoœ pije
kawê sypan¹ w szklance, a
ktoœ inny rozpuszczaln¹. Po
po³udniu przychodz¹ ci, co
wychodz¹ z pracy, tak na
chwilê, ¿eby odetchn¹æ albo
coœ zjeœæ. A w weekendy
przychodz¹ dla zabawy i wtedy jest pe³no. Trafiaj¹ tu ludzie, którzy nie maj¹ ju¿ bliskich, bo wdowcy. Ale bywaj¹
te¿ i ci, których rodzina nie
chce akceptowaæ. Przychodz¹ tak¿e i ci, co domów
nie maj¹. I jak siê patrzy na
tych ludzi, to oni s¹ szczêœliwi, uœmiechniêci. Jest sens
prowadzenia takiego lokalu.
- Ale przed laty Letnia to
by³o takie miejsce, gdzie
przychodzili artyœci gorzowscy.
- Tak, przychodzili. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e ca³a gorzowska ówczesna bohema tu bywa³a. Prowadzê Letni¹ od
1988 roku, wczeœniej pracowa³am w Marago i artyœci bywali w tych lokalach. Znacz-

To w dużej mierze dzięki pani Ani w Letniej jest zwyczajnie inaczej.

nie dzia³a³y, to zjawiali siê tutaj. Oni tworzyli nam niezwyk³y klimat. No przecie¿ to
by³o barwne i znane towarzystwo.
- Ja pamiêtam, jak przed
Letni¹ siedzia³ uwi¹zany
Maks, pies Bola Kowalskiego…
- No a ja to pamiêtam inaczej. Maks nie by³ przywi¹zywany, siedzia³ obok Bola, albo
pod stolikiem. Bolek zawsze
rano szed³ na spacer po dzielnicy i wpada³ do mnie na
kawê. A Maks zawsze z nim
te¿ by³. On zreszt¹ ten kr¹g,
który robi³ od swego domu
przy ul. D¹browskiego przez
Letni¹ do D¹browskiego nazywa³ spacerem z Maksem.
- A spotkania z Furmanem?
- Zachodzi³ tu przez lata. Zawsze go jakoœ wspiera³am.
No i kiedy by³ ju¿ chory, przyszed³. Ja by³am zajêta. Tylko
mu powiedzia³am, ¿eby poszed³ do bufetu, coœ tam sobie wzi¹³. A on, ¿e mam
od³o¿yæ to, co robiê i siê przytuliæ, bo siê przyszed³ po¿egnaæ. Mówi³, ¿e jedzie do
Szczecina do lekarza i ju¿ nie
wróci. Zaczê³am go pocie-

szaæ, ¿e to nie tak, ¿e na
pewno wszystko bêdzie
dobrze, ale Kazimierz mówi³
swoje. No i faktycznie, to by³
ostatni raz, kiedy go widzia³am. A potem posz³am na
pogrzeb z jedn¹ ró¿¹. Jakoœ
mi by³o nie tak, ale pani Zofia
Biliñska, która tu te¿ kiedyœ
zagl¹da³a, wyjaœni³a mi, ¿e artyœcie niesie siê jedn¹ ró¿ê.
Tak to odchodz¹ od nas bywalcy.
Ale potem zadzia³o siê
coœ takiego, ¿e przyszli
m³odzi i usi³owali wprowadziæ tu nowych klientów.
- Fakt, wydarzy³o siê coœ takiego. W czasie Reggae nad
Wart¹ to siê dzia³o. Zrobili
koncert przed otwarciem festiwalu. Oni sami zadbali
zreszt¹ o nag³oœnienie, powiesili plakaty. No i zagrali dla
ludzi, którzy tu przychodzili.
Zreszt¹ bywalcom akurat ta
impreza siê podoba³a. Podobnie jak Bombay Party i kilka
innych akcji artystycznych robionych gównie przez Marcina Ciê¿kiego i ludzi z nim zaprzyjaŸnionych. Ale nie
prze³o¿y³o siê to na wymieszanie klientów. M³odzi raczej
tu nie przyjd¹. Bo tu nie ma

g³oœnej muzyki, zreszt¹ ona
jest inna, ani¿eli teraz m³odzi
s³uchaj¹. To s¹ inne pokolenia i inne gusty. Nie da siê pogodziæ gustów jednych i drugich.
- Wróæmy zatem do muzyki. Zaczyna³ Leszek Serpina…
- No w³aœnie, jak Leszek
Serpina gra³, to na instrumentach, na ¿ywo, niezbyt g³oœno.
Marek Pude³ko œpiewa³ albo
te¿ grywa³. Nawet aktor Wojciech Deneka tu grywa³.
Zreszt¹ jak ju¿ siê przeprowadzi³ do Poznania, a córka moja wówczas tam jeŸdzi³a, to
zawsze powtarza³: PrzywieŸ
go³¹bki od mamy, a bêdzie
nocleg za darmo. Kiedyœ
mia³am ciekawe imieniny.
Wojtek Deneka nie wiedzia³,
¿e ja nie jestem Anna a Aniela, no i w Anny gdzieœ grali na
We³nianym Rynku - pan Leszek Serpina, Marek Pude³ko,
jeszcze kilka osób no i Wojtek
Deneka. W³aœnie Wojtek na
klombie narwa³ bukiecik bratków i tak w³aœnie z muzyk¹ i
kwiatami wkroczyli do Letniej.
No i Wojtek w³aœnie wskoczy³
na bufet z okrzykiem „Wszystkiego najlepszego w dniu
imienin!”. Pech chcia³, bufet
nie wytrzyma³, szk³o siê sypa³o. Ja nie wiedzia³am czy
mam p³akaæ, czy siê œmiaæ.
Do dziœ pamiêtam brzêk
t³uczonego szk³a i widzê tego
wystraszonego Wojtka na tym
zdewastowanym bufecie. Ale
jak siê zaczê³am œmiaæ, to i
Wojtek siê rozpogodzi³. Rozbroi³am go te¿ stwierdzeniem,
¿e tak hucznych i mocnych
imienin to ja w ¿yciu nie
mia³am.
Zreszt¹
jak
przyje¿d¿a³ do Gorzowa, to
zawsze do mnie wpada³.
Zreszt¹ wszyscy, którzy wyje¿d¿aj¹ z Gorzowa, a wracaj¹ na urlopy, to do mnie za-

chodz¹. ¯artuj¹, ¿e sprawdzaj¹, czy Letnia jeszcze jest.
No i siê melduj¹ ci, co teraz w
Anglii mieszkaj¹, w Niemczech, w Norwegii, z Kanady. Ci ludzie siê nie znaj¹
wzajemnie, ja ich znam, bo
przychodzili. Zreszt¹ mogê
nie pamiêtaæ nazwiska, ale
twarze zawsze. I zawsze
s³yszê, ¿e dobrze jest, bo jest
Letnia.
- Przecie¿ to jeden z takich czytelnych symboli
Gorzowa. Jest w œrodku
miasta. Tu odbywaj¹ siê
s³ynne tañce. No i przecie¿
przychodzi tu okreœlona
klientela.
- Ale te¿ bywa tak, ¿e niektórzy, choæ bawi ich ta muzyka,
to jednak nie wchodz¹ do
œrodka, bo coœ, sami nie
wiedz¹, co. Albo te¿ uwa¿aj¹,
¿e nie jest to dla nich miejsce.
A z kolei inni jakoœ sobie wyobra¿aj¹, ¿e nie wiadomo co
tu siê dzieje. Czasami bywa
tak, ¿e zagl¹daj¹ do Letniej z
kimœ i odkrywaj¹, ¿e to jednak
przyjazne miejsce jest i potem
wracaj¹. Zreszt¹ ja pilnujê porz¹dku, staram siê, ¿eby tu
ka¿dy czu³ siê dobrze. No i jest
tak, ¿e sama uspokajam klientów, a jak siê nie s³uchaj¹, to
nie maj¹ potem wstêpu.
- Ale przecie¿ pani klienci
siê pani s³uchaj¹!
- No siê s³uchaj¹. Jakoœ tak
maj¹, ¿e siê faktycznie
s³uchaj¹.
- Pani Aniu, jaka przysz³oœæ tego lokalu?
- No tak d³ugo, jak bêdê
mia³a si³y, choæ za dwa miesi¹ce idê na emeryturê, to go
poprowadzê. Mo¿e rok, mo¿e
dwa, ale jednak. Chcia³am,
aby wnuczka przejê³a lokal,
ale na razie siê nie za bardzo
kwapi.
- Dziêkujê bardzo, ¿e pani
jest.
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The Death Daisies i Orkiestra
Filharmonii Gorzowskiej
Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej zauroczy³a Woodstock, ale i Martwe Stokrotki.
stêpie ludzie spod sceny
odp³ywaj¹.
No i w koñcu Jurek Owsiak
zapowiada - The Death Daisies i Orkiestra Filharmonii
Gorzowskiej pod kierunkiem
maestry Moniki Woliñskiej,
jednej z szeœciu kobiet dyrygentek na œwiecie…. Orkiestra zaczyna graæ, a po
ludziach idzie szmer zachwytu - Orkiestra, prawdziwa, a jak graj¹. A jak
wchodz¹ Martwe Stokrotki,
to t³um gêstnieje. Zaczyna
siê
widowisko.
Ludzie
WOŒP rozk³adaj¹ bia³o-czerwon¹ sektorówkê. Jest „Let it
be”, jest „Wonderful world”.
Tytus te¿ œpiewa. Nie obywa
siê bez bisów. Jest póŸna
noc. A Woodstock nie œpi i
nie pozwala zejœæ ze sceny
Stokrotkom i filharmonikom.
Na koniec koncertu jest tradycyjne „Sto lat” i bukiet
wrêczony Maestrze.

Budynek jakby trząsł się
w posadach

Fot. Archiwum Filharmonii Gorzowskiej

Kiedy na Woodstockowym
Polu zabrzmia³y pierwsze
takty kompozycji otwieraj¹cej koncert orkiestry Filharmonii Gorzowskiej i The
Death Daisies, poszed³ po
ludziach szmer zachwytu. A
potem by³o ju¿ tylko lepiej.
O tym, ¿e Filharmonia Gorzowska zagra z fantastyczn¹ rockow¹ kapel¹ The
Death Daisies wiadomo by³o
ju¿ na bardzo wiele tygodni
przed wydarzeniem. Sprawa
zaczê³a siê materializowaæ w
poniedzia³ek przed koncertem, kiedy amerykañsko-australijska rockowa kapela
przyjecha³a na próbê z FG.
Pod batut¹ maestry Moniki
Woliñskiej.

Kuchnia tworzenia miêdzynarodowych czy krajowych
projektów to rzecz doœæ
skomplikowana.
Trzeba
uzgodniæ tysi¹ce szczegó³ów. Umówiæ repertuar, w
tym przypadku dokonaæ
aran¿y na orkiestrê i zespó³.
Poza tym zatrudniæ muzyków, ustaliæ terminy prób.
A¿ w koñcu jest, wszystko
dopiête na ostatni guzik.
Mo¿na zaczynaæ muzyczn¹
kuchniê.
W niedzielny wieczór 30
lipca na scenie Filharmonii
Gorzowskiej zasiadaj¹ muzycy. Zaczyna siê pierwsza
wa¿na próba. Nastêpnego
dnia zje¿d¿a ekipa WOŒP
odpowiedzialna za realizacjê
nagrañ, potem pojawiaj¹ siê
The Death Daisies, czyli
Martwe Stokrotki wraz z
chórkiem. Wœród ekipy widaæ Tytusa, lidera Acid Drinkers, zaproszonego do tego
projektu. Zaczynaj¹ siê
pierwsze próby. Jest g³oœno.
Pracownicy FG wcale nie
musz¹ mieæ w³¹czonych
ods³uchów, aby wiedzieæ, co
siê dzieje na scenie, a dzieje
siê du¿o. Nad ca³oœci¹ czuwa Maestra. Pierwsza próba
dobiega koñca. Muzycy mówi¹, jest moc.
Amerykañsko-australijska
ekipa mieszka w Qubusie.
Do Filharmonii przyje¿d¿aj¹
specjalnym busem. W korytarzu wiod¹cym na scenê
FG piêtrz¹ siê sterty pokrowców na instrumenty rockowców oraz na inne konieczne
do koncertu rzeczy, których
zwyk³y laik nie jest w stanie
rozpoznaæ, co dopiero nazwaæ.
We wtorek 1 sierpnia od rana znów próba. Znów jakby
budynek z lekka dr¿a³ w posadach. Wokalista œpiewa

To był wyjątkowy koncert w wyjątkowym towarzystwie i miejscu.

„Let it be” oraz kilka innych
znanych kawa³ków. Ale wiêkszoœæ jest ludziom w FG
trochê s³abo znana. Niektórzy filharmonicy komentuj¹,
¿e jest moc, ale faktycznie
niektóre kawa³ki s¹ dla nich
tajemnicze.
Pod koniec próby schodz¹
siê dziennikarze. Fotografuj¹, przygl¹daj¹ siê pracy.
Ktoœ tam wita siê z Tytusem,
który przechadza siê z kaw¹
w rêce. Dla niego akurat wizyta w Gorzowie nie jest niczym nowym, ale w Filharmonii Gorzowskiej jak najbardziej tak.
Na scenie klasycznie ustawiona orkiestra, maestra za
pulpitem z grub¹ partytur¹
koncertow¹, któr¹ bibliotekarka orkiestry, wiolonczelistka Katarzyna ozdobi³a naprêdce przygotowan¹ ok³adk¹ z logo
Mar twych Stokrotek. Jest dobrze - mówi¹ ci
dziennikarze, którzy znaj¹
siê na rocku. - Jest dobrze
- dodaj¹ ci, co maj¹ pojêcie o klasyce. Do koncertu na Przystanku Woodstock zostaj¹ ju¿ tak
naprawdê tylko jeden i pó³
dnia, czyli godziny.
Przyje¿d¿a Jurek Owsiak.
Serdecznie siê wita z Monik¹ Woliñsk¹, nie mniej ze
Stokrotkami. Za pomoc¹
t³umacza mówi Stokrotkom,
¿e ich wystêp jest szalenie
wa¿ny dziœ, w takim a nie innym momencie, w jakim my
jesteœmy. To tylko moment,
mgnienie oka, ale wa¿ny dla
filharmoników, jak i Stokrotek.

Logistyka, logistyka
i jeszcze raz logistyka

Œroda 2 sierpnia, ekipa filharmoników i Martwe Stokrotki jad¹ na próbê do Kostrzyna. Ale to te¿ wielkie wyzwanie.
Obostrzenia
dotycz¹ce bezpieczeñstwa
na imprezie s¹ olbrzymie.
Ka¿dy muzyk musi mieæ
imienny identyfikator, ka¿da
osoba towarzysz¹ca ekipie
artystycznej te¿. Autokar, samochody wioz¹ce instrumenty oraz samochód dyrektora FG, który te¿ tam jedzie, musz¹ byæ specjalnie
oznaczone. Koordynatorka z
ramienia FG Iwona GoŸdzik
wisi na telefonie z ludŸmi z
WOŒP. W koñcu wszystko
udaje siê spi¹æ, wszyscy
maj¹ niezbêdne oznaczenia.
Ma³a kawalkada rusza na
próbê, konieczn¹, bo trzeba
ustawiæ balanse dŸwiêków.
Chodzi o to, aby drum i bass
Stokrotek nie przykry³y filharmoników.
Samochody jad¹ nie prost¹
drog¹ na Kostrzyn przez Witnicê, ale przez Dêbno. I tak
docieraj¹ tam wczeœniej, ni¿
tradycyjn¹ drog¹. W koñcu
g³ówna scena Woodstocku.
D³ugo trwa ustalanie balansu
dŸwiêku.
Pod wieczór muzycy wracaj¹. Teraz to ju¿ tylko oczekiwanie na w³aœciwy wystêp.

Deszcz, deszcz, a potem
księżyc w pełni

W koñcu czwartek 3 sierpnia. Godzina startu dla orkiestry to oko³o 20.00. Muzycy siê wolno schodz¹, auto-

kar ma otwarte luki. Wiolonczeliœci i kontrabasiœci ³aduj¹
zapakowane w futera³y instrumenty. Ktoœ pali ostatniego papierosa. Ktoœ zauwa¿a,
¿e pada deszcz. Faktycznie, pojedyncze krople padaj¹ z nieba. Ktoœ sprawdza na radarze pogodowym, co nas czeka tam w
Kostrzynie, zaledwie nieca³e 50 km na zachód. Ma
byæ dobrze. W koñcu Iwona
GoŸdzik daje sygna³ do odjazdu. Autokar wolno siê toczy, inspektor orkiestry Aleksander Lasek mówi ostatnie komunikaty. Razem z
Iwon¹ GoŸdzik rozdaj¹ dodatkowe opaski uprawniaj¹ce do wejœcia na
scenê, bo nawet identyfikator z hologramem WOŒP
nie daje takiej mo¿liwoœci.
Jedziemy. Deszczu jakby
przybywa. Choæ radary pogodowe wszelakie mówi¹ bêdzie dobrze. No nie jest.
Doje¿d¿amy do ronda w
Kostrzynie. Tu pierwszy posterunek. Policja i Pokojowy
Patrol sprawdzaj¹, czy
mo¿emy wjechaæ. Mo¿emy,
ale jeszcze trzeba otworzyæ
luki baga¿owe, mundurowy
zerka i daje znak - droga
wolna. Wolna, mo¿na wjechaæ, ale to jedna z dojœciówek do Pola Woodstockowego. Pe³no kolorowych ludzi.
Jedni siedz¹, inni id¹, ktoœ
tam zbiera pieni¹dze. Przecie¿ w³aœnie osi¹gnêliœmy
Przystanek
Woodstock.
Miejsce, które przez kilka dni
w roku nie œpi wcale.
Kierowca wolniutko manewruje du¿ym, na 60 osób

autokarem. Wreszcie doje¿d¿amy. Deszcz gêstnieje.

Garderoba, scena, klimat

Wje¿d¿amy na ma³y placyk
zastawiony wielkimi TIR-ami
i innymi autami. Rafa³ z
WOŒP, opiekun muzyków
FG i Martwych Stokrotek,
kieruje
do
garderoby,
du¿ego kontenera. W strugach mocnego deszczu docieramy tam, gdzie muzycy
bêd¹ siê przebieraæ. Deszcz
powoduje, ¿e na moment humory siê wa¿¹. Los jest jednak ³askawy. Przestaje padaæ. Muzykom nastroje siê
poprawiaj¹.
Garderoby i namiot z jedzeniem dla artystów oraz bus z
kaw¹ stoj¹ na tyle sceny
g³ównej. To taka strefa, ¿e
aby tam wejœæ, trzeba mieæ
konieczne identyfikatory.
Mamy
je
wszyscy.
Wje¿d¿amy. Kiedy gorzowska ekipa doje¿d¿a do celu,
na scenie gra Urbanator,
czyli skrzypek Micha³ Urbaniak z zaproszonymi goœæmi. Gdzieœ tam widaæ
olbrzymie ko³o, takie jakie
jest na Praterze w Wiedniu
lub w Londynie. Woodstock
mimo deszczu dobrze siê
bawi.
Muzycy czekaj¹ na swoj¹
kolej. Przed FG i Martwymi
Stokrotkami maj¹ jeszcze
zagraæ Wilki z Robertem
Gawliñskim. I w³aœnie oto on
sam gdzieœ tam przemyka
do garderoby. Ktoœ zauwa¿a
- ju¿ nie pada. Zaczyna siê
oczekiwanie na koncert.
Wilki na scenie - wielki koncert. Kilka bisów. Po ich wy-

Spokojny powrót

Muzycy schodz¹ ze sceny.
Brn¹ przez rozjechane przez
liczne samochody na zapleczu senny w eleganckich
strojach koncertowych czerñ jest obowi¹zuj¹ca nawet na scenie Woodstocku.
Chwila na przebranie. I ju¿
autokar manewruje. Trzeba
jednak rozebraæ kawa³ek
p³otku, aby wyjechaæ. Znów
na drodze do ronda ludzie
Woodstocku. Jedziemy bardzo ostro¿nie. Bo a nu¿ ktoœ
nagle straci pion, albo wyjdzie niespodzianie na drogê.
Mijamy kolejne posterunki.
Inspektor Aleksander Lasek
przekazuje s³owa podziêkowania od Martwych. Mówi,
¿e na tyle dobrze siê
wspó³pracowa³o, ¿e mo¿e
kiedyœ jeszcze. Z g³êbi autobusu s³ychaæ - To co? Jedziemy do Ameryki? Mo¿e.
Czas poka¿e.
Nikt ju¿ nas nie zatrzymuje,
nie ka¿e otwieraæ luków baga¿owych. Mijamy Sarbinowo, Dêbno, szejkanat
Barnówko. Ju¿ prosta droga do Gorzowa. Muzycy
odpoczywaj¹. Bez problemów docieramy do miasta.
Jest na kilkanaœcie minut
przed czwart¹ rano. Za nami
jedzie samochód z instrumentami.
Orkiestra FG wraz z Martwymi Stokrotkami pod batut¹
Maestry Moniki Woliñskiej
zagra³a niebywa³y koncert.
I ju¿ wie, ¿e z Pola Woodstckowego s³ychaæ g³osy chcemy p³yty. Chcemy p³yty.
Chcemy p³yty rockowej kapeli z t¹ orkiestr¹.
RENATA OCHWAT
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Gerarda Nowaka sportowe
W 1983 roku ³ucznicy gorzowskich Orl¹t Gorzów wystrzelali tytu³ dru¿ynowego mistrza Polski.

Fot. Archiwum

W nastêpnym sezonie powtórzyli ten wyczyn. Zdawaæ
siê mog³o, ¿e Gorzów na
d³ugie lata stanie siê
wiod¹cym oœrodkiem ³ucznictwa w kraju. Niestety. W ci¹gu
kilku nastêpnych lat dru¿yna
rozsypa³a siê jak domek z
kart. W 1988 roku ³ucznicy
Orl¹t zostali zdegradowani
do drugiej ligi.
Gerard Nowak tak wówczas mówi³:
- Teraz patrzê na to wszystko spokojnie, bez emocji, nie
muszê siê denerwowaæ. Nie
wolno mi siê denerwowaæ.
Serce... Sk³ama³bym jednak,
gdybym nie przyzna³, ¿e jest
mi przykro. Nie wiem, mo¿e
zosta³bym wtedy jeszcze,
gdyby w klubie by³a bardziej
przychylna dla ³ucznictwa atmosfera. Nie, nie mam pretensji, ¿e Piasecki, ¿e Jasku³a zepchnêli ³uczników w
cieñ. Mam ¿al do dzia³aczy...
Czêsto odnosi³em wra¿enie,
¿e to co robiliœmy nikogo specjalnie nie interesowa³o, ¿e robiliœmy to dla siebie i garstki
zapaleñców. Wiem, ¿e w rzeczywistoœci tak nie by³o, ale w
cz³owieku narasta³o zw¹tpienie. Powoli przez lata gromadzi³ siê osad niedosytu,
odk³ada³a siê ¿ó³æ. To
przyt³acza³o. Nawet w chwilach wielkiej radoœci z osi¹gniêtego sukcesu, bo tej radoœci
nie bardzo by³o komu z nami
dzieliæ. Uznanie, akceptacja
- ka¿dy tego potrzebuje.
By³em
zmêczony.
Do
wszystkiego mo¿na siê przyzwyczaiæ. Mo¿na przywykn¹æ do pustych trybun,
do braku aplauzu i szerszego zainteresowania. Pustka
jednak mêczy. Cz³owiek nie
znosi pró¿ni. ¯ycie w stresie
od œwiêta do œwiêta,
wype³nione
codziennymi
k³opotami szalenie wyczerpuje.
£ucznictwo jest specyficzn¹ dyscyplin¹. Wymaga
od widza znajomoœci rzeczy,
cierpliwoœci i pasji. Prawie
takiej samej jak u zawodnika. Wtedy wci¹ga. O kibica
jednak specjalnie siê nie zabiega. Jakby szkoda by³o si³ i
œrodków. Zawsze najwa¿niejsze s¹ wyniki, tytu³y i medale. Skoro one s¹, nie ma
sprawy, jest w porz¹dku.
Rozliczani i rozliczaj¹cy s¹
zadowoleni, a ¿e czegoœ
brakuje...
M³odzie¿ nawet garnie siê
do ³ucznictwa, choæ rotacja
jest spora. Dlaczego? Bo to
jest sport bardzo wymierny.
Wyniki widaæ od razu, bo s¹
na tarczy. Trudno o oszustwa, kanty, ukrywanie
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Łucznicza drużyna gorzowskich Orląt, Gerard Nowak siedzi jako pierwszy z prawej.

s³aboœci. Na tarczy widaæ
wyraŸnie ile kto jest wart.
Dlatego s³abi szybko odchodz¹. Co zachêca wiêc do
pozostania? Zawodnik widzi
swoje postêpy, sam mo¿e je
sprawdziæ, daje mu to satysfakcjê, a satysfakcja mobilizuje.
Najpierw jest praca nad
sob¹, nad doskonaleniem
umiejêtnoœci, a póŸniej przychodzi czas rywalizacji z
przeciwnikami, i ka¿dy
go³ym okiem widzi ile do kogo wygra³, ile przegra³. Niewiele jednak osób ma predyspozycje do tego, aby zostaæ mistrzami.
Ja sam zetkn¹³em siê z
³ukami przez przypadek,
choæ sportem zajmowa³em
siê od dawna na skutek
œwiadomego wyboru. Zaczyna³em jeszcze w Warcie,
gdzie tkwi¹ korzenie gorzowskiego sportu. Jako pêtak
grywa³em tam w tenisa
sto³owego. Z czasem przeistoczy³em siê w dzia³acza,
szkoleniowca, by w koñcu
wyl¹dowaæ w Radzie Powiatowej Ludowych Zespo³ów
sportowych na etacie instruktora.
W 1967 roku w Stalowej
Woli organizowano Centraln¹ Spartakiadê Spor-

tow¹. Coœ na wzór i podobieñstwo Spartakiady Narodów
w dawnym Zwi¹zku Radzieckim. Do programu zawodów
postanowiono
w³¹czyæ ³ucznictwo. W istniej¹cym ju¿ Ludowym Klubie Sportowym Orlêta by³a
trzecioligowa dru¿yna ³uczników, która przed ow¹ spartakiad¹ wybra³a siê na obóz
przygotowawczy. Ja na tym
zgrupowaniu prowadzi³em
zajêcia ogólnorozwojowe i
dla zabawy próbowa³em
strzelaæ z ³uku. Nic jeszcze
nie wysz³oby z tego, gdyby
nie moja cicha rywalizacja z
lekarzem, Leszkiem Budzianowskim, który by³ ode mnie
wyraŸnie lepszy w strzelaniu. Nie chcia³em z tym siê
pogodziæ. Zaci¹³em w sobie.
Po powrocie do Gorzowa zacz¹³em æwiczyæ, ¿eby mu
udowodniæ, ¿e nie jestem
gorszy. Wci¹gnê³o mnie to
do tego stopnia, ¿e z czasem przyjêto mnie do
dru¿yny, która wkrótce
awansowa³a do drugiej ligi.
Mia³em wówczas 33 lata.
Nie sprostaliœmy wymogom
drugiej ligi. Zabrak³o umiejêtnoœci, wiedzy, doœwiadcze nia. Degradacja nie poci¹gnê³a jednak za sob¹ rezygnacji. By³em w swoim

¿ywiole. W 1970 roku ukoñczy³em kurs instruktorski i
zabra³em siê za szkolenie
m³odzie¿y. Trwa³o to latami,
bez rozg³osu, splendorów i
specjalnej zachêty. Szkoli³em innych, szkoli³em siê
sam, dziêki czemu uzyska³em trenerskie uprawnienia. Po oœmiu latach weszliœmy do pierwszej ligi.
Na dobr¹ sprawê dopiero w
1977 roku w Gorzowie zainteresowano siê ³ucznictwem
ca³kiem serio. Znalaz³y siê pieni¹dze na sprzêt i ³ucznictwo
jako dyscyplinê. Dopingiem
okaza³o siê w³¹czenie naszej
dyscypliny do programu spartakiady m³odzie¿y, na której
zdobyæ mo¿na sporo medali.
No i zaczêliœmy zdobywaæ. Z
roku na rok coraz wiêcej. Nie
tylko w rozgrywkach m³odzie¿owych. Rekordowym by³
bodaj¿e rok 1983. Andrzej
Pietrzak ze spartakiady m³odzie¿y przywióz³ piêæ medali.
Zbigniew Narbutowicz zosta³
indywidualnym mistrzem Polski. Dru¿yna wywalczy³a tytu³
dru¿ynowego mistrza kraju.
Do tego dosz³y zwyciêstwa w
mistrzostwach LZS, strzelaniach pucharowych oraz wysokie lokaty Andrzeja Nuckowskiego i Jerzego Pasterzaka w
zawodach ró¿nej rangi.

Nie by³o w tym nic zaskakuj¹cego. Orlêta od kilku ju¿
lat nale¿a³y do œcis³ej
czo³ówki krajowej. Dla województwa zdobyliœmy kilkadziesi¹t medali w ró¿nych
rozgrywkach i kategoriach
wiekowych. W kadrze narodowej byli Nuckowski i Narbutowicz, Pasterzak i Pietrzak, znakomicie zapowiadali siê m³odzi: Cezary
Szlapka, W³adys³aw Pasterzak. Byli te¿ inni. Ja by³em
spo³ecznie jednym ze szkoleniowców kadry. Wszyscy
piêliœmy siê w górê.
Wymagano od nas wyników i wyniki by³y. Mimo, i¿ w
Gorzowie nie by³o najlepszych warunków do uprawiania ³ucznictwa. Tory ³ucznicze w Parku S³owiañskim s¹
uwa¿ane za lepsze w kraju,
ale otwarte tory nie wystarczaj¹. £ucznictwo jest dyscyplin¹, któr¹ uprawia siê
przez ca³y rok. Przed ka¿d¹
zim¹ pojawia³ siê ten sam
problem: gdzie trenowaæ.
Tu³aliœmy siê po korytarzach
ró¿nych hal, gdzie wcale nie
byliœmy najmilej widziani.
Czêsto w godzinach najmniej odpowiednich. Czêsto
nie dla wszystkich starcza³o
godzin i miejsca, bo w pierwszej kolejnoœci trenowali naj-

lepsi. Na dodatek mogliœmy
strzelaæ tylko na bliskie odleg³oœci, co sprawia³o, ¿e w
sezonie letnim trzeba by³o
wielu tygodni, aby przystosowaæ siê do strzelañ na
d³u¿szych dystansach. O odnowie biologicznej mo¿na
by³o tylko œniæ
Najpierw s³yszeliœmy, ¿e
jak bêd¹ wyniki, to stworzy
siê nam odpowiednie warunki. Kiedy ju¿ by³y wyniki, nie
by³o sprawy, bo wychodzi³o
na to, ¿e skoro zimny chów
mistrzów siê sprawdza, to po
co nam ciepe³ko. B³êdne ko³o.
Byliœmy cierpliwi. £ucznictwo wymaga wrêcz olbrzymiej
cierpliwoœci. Poza ¿elazn¹
kondycj¹ i umiejêtnoœci¹ koncentracji. Cholerycy w tym
sporcie nie maj¹ czego szukaæ.
Tutaj idealnie sprawdzaj¹
siê flegmatycy. Oczywiœcie
potrzebny jest talent i praca,
bez czego nie ma co sobie
zawracaæ g³owy ³ukami.
Najtrudniejsze jest opanowanie pewnych nawyków.
Wa¿na jest tzw. automatyzacja polegaj¹ca na naci¹ganiu
i zwalnianiu ciêciwy ³uku za
ka¿dym razem w ten sam
sposób:
w tym samym czasie, przy
tej samej postawie. Ka¿de
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życie z tarczą i na tarczy
najmniejsze odchylenie w
jednym z³ych elementów powoduje olbrzymi rozrzut
strza³ na tarczy. Trzeba przy
tym pamiêtaæ, ¿e inaczej
strzela siê na ka¿dym z dystansów: 30, 50, 70 i 90 metrów.
Ludziom wydaje siê, ¿e
³ucznictwo jest sportem statycznym, ¿e nie widaæ w nim
walki. Ale to tylko pozory. Zawodnicy
autentycznie
walcz¹. Z w³asn¹ s³aboœci¹ i
rywalami. Ze s³aboœci¹ cia³a,
bo naci¹ganie i zwalnianie ciêciwy odbywa siê na bezdechu i szybko mêczy. Zmêczenie zaœ jest wrogiem precyzji.
Na bie¿¹co te¿ jedni mog¹
oceniaæ celnoœæ strza³ów
drugich. Inna sprawa, ¿e nie
ka¿dy lubi zagl¹daæ rywalom
do tarczy.
W ³ucznictwie podobnie jak
w strzelectwie wielk¹ rolê odgrywa zdolnoœæ koncentracji,
odpornoœæ psychiczna. Same techniczne umiejêtnoœci
nie wystarczaj¹, i w³aœnie
sfera psychiczna stanowi³a
s³aboœæ naszych zawodników. Prawid³owoœci¹ bowiem
by³o, ¿e znacznie lepsze wyniki uzyskiwali w rywalizacji
krajowej ni¿ w wa¿nych zawodach miêdzynarodowych.
WeŸmy takiego Narbutowicza. Przyszed³ do Orl¹t w
1982 roku, w okresie spadku
formy. Szybko siê pozbiera³ i
pobi³ wszystkie rekordy
¿yciowe. Do niego nale¿a³a
wiêkszoœæ rekordów Polski.
Pojecha³ na mistrzostwa
œwiata i by³ dopiero 17, strze-

r e k l a m a

la³ poni¿ej swoich mo¿liwoœci. Gdyby w podwójnej rundzie FITA uzyska³ wynik w
granicach swego rekordu,
by³by w œcis³ej czo³ówce.
Prawdopodobnie spali³ siê
psychicznie w pierwszej rundzie, bo drug¹ mia³ znakomit¹ - ustanowi³ nowy rekord
Polski. Ale tak to jest, gdy zawodnik czuje to ciœnienie, t¹
presjê, gdy musi... Wtedy zawodzi, bo jest za bardzo spiêty, usztywniony, szybko
chce mieæ to za sob¹.
Nie inaczej by³o z Nuckowskim. Bardzo chcia³ pojechaæ
na igrzyska olimpijskie do
Moskwy. Ka¿dy chcia³by... W
sezonie olimpijskim by³ w
¿yciowej formie, uzyskiwa³
rekordowe wyniki. Nie sz³o
mu jednak w zawodach
bêd¹cych eliminacjami olimpijskimi. Jesteœmy na zawodach w Kielcach. To by³a jego ostatnia szansa. Znowu
strzela kiepsko. Co jest?
Biorê go po pierwszej rundzie samego na tor, ¿eby
strzela³. Znakomicie. Bomba.
Przychodzi druga runda i
znowu fatalnie trafia do tarczy.
Tydzieñ póŸniej, a dwa tygodnie przed olimpiad¹, odbywa³y siê w Gorzowie mistrzo stwa okrêgu, Nuckowski
ustanowi³ na nich piêæ rekordów Polski. Wynik poszed³ w
œwiat, ale on ju¿ na igrzyska
nie pojecha³, bo nikt nie odwa¿y³ siê podj¹æ takiej decyzji w ostatniej chwili, i jakby
na ironiê losu mistrzem olimpijskim w Moskwie zosta³ Fin

z rezultatem w podwójnej
rundzie FITA gorszym od Andrzeja a¿ o 100 punktów. Po
olimpiadzie Nuckowski spokojnie zdoby³ tytu³ indywidualnego mistrza kraju, pokonuj¹c m.in. olimpijczyków.
Tak to bywa, gdy siê musi.
A. Nuckowski by³ na to bardzo podatny. W 1983 roku
np. musia³ uzyskaæ w pojedynczej rundzie FITA 1240
punktów, które dawa³y mu
klasê mistrzowsk¹, a tym samym stypendium sportowe.
Poniewa¿ musia³, wszak sz³o
o chleb, wiêc mu nie wychodzi³o. Dopiero pod koniec letniego sezonu wystrzela³
1250 punktów i móg³ odetchn¹æ z ulg¹.
Najwiêkszym jednak przegranym by³ Jurek Pasterzak.
Ch³opak o wielkim talencie i
mo¿liwoœciach. Od pocz¹tku
musia³ wszystkich przekonywaæ - zw³aszcza ludzi z centrali
decyduj¹cych
o
powo³aniach do reprezentacji
narodowej - do siebie, bo ma
posturê w niczym nie przypominaj¹c¹ ³ucznika. Wiedzia³
o tym i to go pêta³o. D³ugo
czeka³ na odpowiedni dla
siebie ³uk. PóŸniej bi³ rekordy
Polski, ale mistrzem nie zosta³, wyje¿d¿a³ na mistrzostwa
œwiata, ale bez powodzenia..
Kiedy strzela³ na luzie bi³ rekordy, kiedy jednak stawa³
siê faworytem lub po prostu
liczono na niego - sprawia³
zawód. Z czasem przylgnê³a
do niego opinia zawodnika
miêkkiego psychicznie i to go
chyba zniechêci³o. i ¿al, ¿e

tak siê w ¿yciu zagubi³, ¿e
zawiód³ jako cz³owiek...
Najm³odszym w podstawowym sk³adzie w mistrzowskiej dru¿ynie 1983 roku by³
Andrzej Pietrzak, o którym
wczeœniej
wspomina³em.
Najwiêksz¹ nadziej¹ zaœ by³
W³adys³aw Pasterzak, kolejny przedstawiciel ³uczniczego rodu Pasterzaków, których swego czasu a¿ czterech jednoczeœnie strzela³o:
ojciec i trzech synów.
Co zawodnik, to by³a jakaœ
indywidualnoœæ. Atmosfera
by³a fajna, nie by³o jakiejœ zawiœci i zadra¿nieñ, choæ
ka¿dy chcia³ byæ tym najlepszym. Nikogo nie trzeba by³o
goniæ do roboty. Cieszy³em
siê z tej rywalizacji, bo to tylko mobilizowa³o, dopingowa³o m³odych i starszych do
treningu, co procentowa³o na
zawodach. £ucznictwo jest
sportem indywidualnym, ale
o pozycji dru¿yny decyduj¹
wyniki piêciu zawodników:
dwóch seniorów, jednego juniora /do 19 lat/, jednego juniora m³odszego /do 17 lat/ i
pi¹tego w dowolnym wieku.
Tacy u nas byli.
Nie by³o wiêc zaskoczenia,
kiedy w 1984 roku ponownie
zdobyliœmy miano najlepszej
dru¿yny w kraju. Narbutowicz
wyrós³ na lidera zespo³u,
strzela³ najcelniej, pewnie robi³ punkty, choæ na arenie miêdzynarodowej dalej mu siê
nie wiod³o. Nuckowski nie
zawodzi³. Mimo i¿ mia³ k³opoty z ³ukiem jako pierwszy Polak przekroczy³ 1300 punk-

tów w pojedynczej rundzie,
co jednak nie zosta³o uznane
jako rekord Polski, bo uzyska³ ten wynik na zawodach
okrêgowych, gdzie nie by³o
odpowiednich sêdziów. Jurek
Pasterzak nadal robi³ postêpy
i zapowiada³ siê na zawodnika wysokiej klasy... Pietrzak
wci¹¿ jako junior zdobywa³
medale, osi¹ga³ rekordowe
wyniki, a po drodze zd¹¿y³
zdaæ maturê i zostaæ studentem. W³adys³aw Pasterzak
nie zawodzi³ w zawodach
dru¿ynowych, choæ indywidualnie siê nie popisa³ niczym
specjalnym. No i Cezary
Szlapka, który strzela³ ró¿nie,
ale by³ przydatny dru¿ynie.
Najwiêkszym problemem
by³ sprzêt, którego brakowa³o, który stawa³ siê coraz
dro¿szy. Ju¿ nie wystarcza³y
tysi¹ce potrzebne by³y miliony na zakupy markowych
³uków, strza³, lornetek i
ca³ego wyposa¿enia. Doœæ
powiedzieæ, i¿ w tamtym czasie wyposa¿enie jednego
³ucznika kosztowa³o w granicach pó³ miliona z³otych. Rywale zaczynali przebijaæ nas
sprzêtem. Dopóki kadrowicze dostawali ³uki z PZ£ucz.
by³o jeszcze dobrze, bo stary
sprzêt mogli przekazywaæ
m³odszym i jakoœ siê to
krêci³o. Z czasem to Ÿróde³ko
zaopatrzenia zaczê³o wysychaæ. Pog³êbi³y siê k³opoty.
Wszystko by³o jeszcze do
zniesienia, gdyby klimat w
klubie by³ przychylniejszy...
Prysn¹³ Narbutowicz... Potem moje serce da³o kilka ra-

zy ostro znaæ o sobie, i powiedzia³em: pas, ja chcê
jeszcze po¿yæ. Mo¿e gdybym widzia³ perspektywy,
mo¿e w innych warunkach...
Przykro mi by³o, ¿e to siê
tak szybko rozsypa³o. D³ugie
lata ¿y³em ³ucznictwem,
mia³em nadziejê, ¿e jutro
bêdzie lepiej, ¿e trzeba przetrwaæ trudne chwile, bo dla
nas te¿ musi kiedyœ zaœwieciæ s³oñce. Marzy³em o medalach mistrzostw œwiata, igrzysk olimpijskich. W³o¿y³em
w to przecie¿ tyle pracy, wysi³ku, serca...
Mo¿e to zabrzmi paradoksalnie, ale to w³aœnie z tych
samych powodów da³em namówiæ siê jeszcze raz... W
1992 roku dziêki zaanga¿owaniu siê Jasia Krzemiñskiego
oraz Jurka Weryñskiego i
Leszka Ciemnego, którzy
przejêli szkoleniowy ster, pomocy Marka Lewandowskiego, Jana Turka i Andrzeja
Nuckowskiego, stworzyliœmy
Sportowy Klub £uczniczy
OSiR w Gorzowie. Mo¿e
jeszcze bêdzie g³oœno o gorzowskich ³uczni kach...
XXX
Gerard Nowak zmar³ w
1999 r. Serce nie wytrzyma³o… £ucznicze tradycje
gorzowskich Orl¹t godnie
kontynuuj¹ niepe³nosprawni
sportowcy zrzeszenia Start.

JAN DELIJEWSKI

Reporta¿
pochodzi
z
ksi¹¿ki „Przygody ze sportem”, wydanej w 1995 roku
nak³adem Agencji Dejamir.
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Naprawdę mamy dobry pomysł
na budowę silnej drużyny
Z Micha³em Kuglerem, menad¿erem klubu AZS AJP Gorzów, rozmawia Robert Borowy
toczy³a siê wed³ug przyjêtych sto lat temu zasad fair
play. Oczywiœcie pojawiaj¹
siê pewne problemy, z których najwiêkszy dotyczy dopingu. Kiedyœ mieliœmy rozbudowany przemys³ w NRD,
teraz w tym dominuj¹ Rosjanie. Od dopingu czyste nie
s¹ ró¿ne dyscypliny, jak choæby kolarstwo, podnoszenie
ciê¿arów i kilka innych. Z tym
trzeba walczyæ.
- Czy sponsoring sportu
jest z biznesowego punktu
widzenia op³acalny dla
firm?
- Gdyby nie by³, to zapewne wiele firm nie inwestowa³oby w tê dziedzinê. Przy
czym warto tutaj zwróciæ
uwagê na jedn¹ istotn¹
rzecz. Sponsorzy nie s¹ ju¿
zainteresowani najprostsz¹
form¹ wspó³pracy polegaj¹c¹ na tym, ¿e dadz¹
trochê pieniêdzy i w zamian
zobacz¹
na
stadionie
planszê reklamow¹. Oczywiœcie to te¿ jest potrzebne, bo
ta formu³a utrwala markê i
podnosi presti¿ w oczach
odbiorców czy wprost klientów.
Natomiast
bardzo
wa¿ne jest przy budowie
platform biznesowych. Chodzi o to, ¿eby sponsorzy
mogli wymieniaæ siê doœwiadczeniem, nawi¹zywaæ
kontakty biznesowe czy
wprost ze sob¹ handlowaæ.
W klubie, w którym teraz jestem menad¿erem, budujemy
tak¹ platformê i po rocznej
pracy
ju¿
podjêliœmy
wspó³pracê z oko³o 130 firmami. Organizujemy dla
nich spotkania, promujemy
je i stwarzamy warunki do
podejmowania wspó³pracy.
Do tego istotny jest aspekt
spo³eczny. W naszym klubie
jest ponad 500 dziewczynek
graj¹cych w ró¿nych kategoriach wiekowych. Jesteœmy
pod tym wzglêdem najwiêkszym klubem koszykarskim
w kraju. A¿ w oœmiu kategoriach wiekowych nasze zespo³y awansowa³y do fina³owych turniejów mistrzostw Polski, siêgaj¹c po
z³oto wœród juniorek i srebro
juniorek starszych. Sponsorzy zwracaj¹ na to uwagê i
chc¹ siê z takimi œrodowiskami uto¿samiaæ.
- Dlaczego w Gorzowie
jedne kluby radz¹ sobie
nieŸle z pozyskiwaniem
funduszy, inne zaœ g³ównie
wyci¹gaj¹ rêce do kasy samorz¹dowej?
- Je¿eli spojrzymy na gospodarczy rynek miasta, od
razu zwrócimy uwagê, ¿e firmy mog¹ce przeznaczyæ na
sport wiêksze kwoty nie czy-

Fot. Robert Borowy

- Dzisiejszy sport mo¿e
siê obyæ bez marketingu?
- Amatorski sport zapewne
tak, ale i tu czasami potrzebna jest pewna forma promocji. Natomiast sport zawodowy musi opieraæ siê na elementach, które mo¿emy
ró¿nie nazywaæ, ale zawsze
bêd¹ sprowadzaæ siê do pojêcia marketingu sportowego. I to na dwóch p³aszczyznach. Pierwszy dotyczy pozyskiwania sponsorów, bo
bez œrodków finansowych
nie zbuduje siê ¿adnego klubu, nie mówi¹c ju¿ o
zg³oszeniu go do rywalizacji.
Drugi filar to promocja samej
dzia³alnoœci klubowej. Minê³y
ju¿ czasy, ¿e to kibic walczy³
o wejœcie na mecz. Dzisiaj
tego
kibica
trzeba
przyci¹gn¹æ, potem utrzymaæ. Nie jest to wcale takie
proste.
- Czêsto s³yszymy pojêcie ,,sponsor’’, ale przecie¿ je¿eli ktoœ daje pieni¹dze, to najczêœciej coœ
chce w zamian. Czy w takim przypadku nie mamy
do czynienia z tradycyjn¹
wymian¹ handlow¹?
- Mamy, oczywiœcie, ale te¿
s¹ sytuacje, ¿e lokalni przedsiêbiorcy przekazuj¹ œrodki
finansowe na utrzymanie
ulubionej dru¿yny, nawet takiej gminnej, ze zwyk³ej sympatii. Nie czyni¹ tego dla reklamy, choæ tak¹ reklam¹
dostaj¹. Pojêcie ,,sponsor’’
jest czymœ umownym. Osobiœcie wolê mówiæ o
uk³adach partnerskich i naszych mecenasów traktujê
jako partnerów.
- Krótko mówi¹c, mo¿e
nawet brutalnie, sport sta³
siê towarem na sprzeda¿?
- Tak i najwiêksz¹ umiejêtnoœci¹ jest dobrze go
sprzedaæ. Odwróæmy jednak
sytuacjê. Bez pieniêdzy nikt
dzisiaj nie jest w stanie
osi¹gn¹æ sukcesów sportowych. Proszê zobaczyæ, jak
ogromne œrodki finansowe
trzeba ³o¿yæ choæby na przygotowanie polskich olimpijczyków, a przecie¿ igrzyska
do niedawno che³pi³y siê
czystym amatorstwem. Dzisiaj nawet tam s¹ du¿e pieni¹dze, dziêki potê¿nym
sponsorom.
- W sporcie jest jeszcze
miejsce na romantyzm,
szlachetne wspó³zawodnictwo?
- Jedno drugiego nie wyklucza. To, ¿e mamy w sporcie
coraz wiêksze pieni¹dze,
trwa twarda walka o widzów i
sponsorów, nie przeszkadza
temu, ¿eby rywalizacja na
arenach sportowych nadal

M. Kugler: Pamiętajmy, że koszykówka kobiet od lat jest
sportem numer 2 w mieście i bardzo dużo daje miastu.

ni¹ tego, bo oœrodki decyzyjne znajduj¹ siê w innych
miastach lub krajach. Naprawdê niewiele mamy podmiotów mog¹cych wy³o¿yæ
po 100 czy 200 tysiêcy
z³otych rocznie. Dlatego potrzebna jest cierpliwoœæ i
mrówcza praca w pozyskiwaniu partnerów gotowych
wspomagaæ kluby kwotami
od
kilku
tysiêcy
do
przyk³adowo 20 tysiêcy
z³otych rocznie. Kiedy jednak te kwoty przemno¿ymy
przez liczbê sponsorów okazuje siê, ¿e mo¿na zebraæ
spor¹ sumê. Ci, którzy narzekaj¹ i twierdz¹, ¿e maj¹
problemy z pozyskiwaniem
drobnych dobroczyñców najczêœciej niewiele robi¹ w tym
kierunku. Pierwszym krokiem ku temu, i tu wracamy
do pocz¹tku rozmowy, jest
zbudowanie profesjonalnie
dzia³aj¹cego systemu marketingowego. To wi¹¿e siê z
inwestycj¹, ale bez tego naprawdê trudno coœ konstruktywnego stworzyæ. Wa¿na
jest równie¿ przejrzystoœæ w
wydatkowaniu pozyskiwanych œrodków.
- Wiemy co trzeba robiæ,
¿eby zachêcaæ sponsorów
do wspó³pracy z klubami
sportowymi, ale trzeba
umieæ jeszcze to zrealizowaæ. W czym tkwi Ÿród³o
sukcesu w prowadzeniu
marketingu sportowego?
- Najwa¿niejsze jest zaanga¿owanie i indywidualne
podejœcie do ka¿dego partnera handlowego. Nie wystarczy z³o¿yæ ofertê i siedzieæ w oczekiwaniu na telefon. Trzeba du¿o rozmawiaæ
z przedstawicielami firm, które przejawiaj¹ ochotê na
podjêcie takiej wspó³pracy.
Dlaczego jest to wa¿ne? Bo
mnie czy ka¿demu innemu
menad¿erowi mo¿e siê wy-

dawaæ, ¿e ta czy tamta droga prowadzi do sukcesu. A
przecie¿ oczekiwania firm
mog¹ byæ zupe³nie inne i
wszelkie starania nie bêd¹
mia³y ¿adnego prze³o¿enia
na osi¹gniêcie zak³adanego
wyniku. Poprzez rozmowê
wspólnie mo¿emy dojœæ do
zdiagnozowania potrzeb, a
potem wyboru najskuteczniejszego œrodka. Pamiêtajmy równie¿, ¿e taka
wspó³praca powinna byæ
d³ugofalowa. Nie jest sztuk¹
podpisaæ roczny kontrakt.
Sztuk¹ siê, ¿eby po tym roku
sponsor powiedzia³, ¿e jest
zadowolony ze wspó³pracy i
chêtnie j¹ przed³u¿y.
- A jak nale¿y dzia³aæ,
¿eby m¹drze budowaæ
markê klubu?
- Byæ aktywnym na wielu
polach, nie tylko sportowym.
Jako AZS AJP uczestniczymy w wielu akcjach prospo³ecznych. Tak jak nasi kibice maj¹ dla zespo³u wielkie
serce i dopinguj¹ dziewczêta
w ka¿dych warunkach, tak te
nasze klubowe serca bij¹ dla
kibiców i mieszkañców, co
wielokrotnie udowodniliœmy. I
oczywiœcie, co ju¿ zosta³o
wspomniane, na wartoœæ
marki wp³ywa ogromne zaanga¿owanie w rozwoju
m³odzie¿owego basketu. To,
¿e setki dziewczynek uczy
siê gry, a my to wszystko organizujemy i nadzorujemy
szkolenie, to jest ten wk³ad w
rozwój wysokiej aktywnoœci
fizycznej w regionie. Przecie¿ zdecydowana wiêkszoœæ dziewcz¹t nigdy nie
bêdzie uprawia³a sportu na
poziomie zawodowym, ale
trenuj¹c dzisiaj zyska na rozwoju fizycznym, intelektualnym, zdrowotnym. Kolejn¹
rzecz¹ utrwalaj¹c¹ markê
jest gra w europejskich pucharach. Zw³aszcza, kiedy

chêæ prowadzenia transmisji
deklaruje telewizja.
- Wspomnia³ pan o akcjach
prospo³ecznych.
Dlaczego s¹ one takie
wa¿ne?
- Poniewa¿ uto¿samia dany
klub z lokalnym œrodowiskiem. I sprawia mnóstwo
radoœci. Takiej ludzkiej. Pójœcie przyk³adowo przed œwiêtami do dzieci z prezentami
jest czymœ naprawdê wspania³ym.
- Zapewne czuje pan w
tym dobrze, bo sam stara
siê
uczestniczyæ
w
ró¿nych akcjach charytatywnych. S³ysza³em, ¿e
niedawno zosta³ pan nawet za tak¹ dzia³alnoœæ odznaczony
Br¹zowym
Krzy¿em Zas³ugi?
- Rzeczywiœcie i by³em tym
ogromnie zaskoczony. Sprawi³o mi to du¿o radoœci, aczkolwiek udzielanie siê charytatywne, to przede wszystkim
satysfakcja
i
zadowolenie, ¿e mo¿na komuœ pomóc.
- Poruszy³ pan jeszcze temat, który mia³ prawo zaskoczyæ wielu kibiców.
Problemem naszych koszykarek od lat jest kiepska baza, a hala, w której s¹
rozgrywane mecze nie
przystaje do dzisiejszych
potrzeb. Czy w tej sytuacji
by³ sens zg³aszaæ nasz zespó³ do pucharowych rozgrywek?
- By³, bo je¿eli chcemy siê
rozwijaæ musimy czyniæ to
poprzez rozwój sportowy.
Sama gra w polskiej lidze to
trochê za ma³o. Zamykanie
siê na d³u¿szy czas na krajowym podwórku, to blokowanie rozwoju klubu. Skoro mamy dobrze rozwiniête szkolenie, mamy dobry sztab
szkoleniowy,
oddanych
sponsorów, to na co mamy
czekaæ? Na wybudowanie
hali? Faktem jest, ¿e brak
porz¹dnej hali stopuje pewne dzia³ania, ale musimy pokazaæ kibicom, ¿e naprawdê
mamy dobry pomys³ na budowê silnej dru¿yny. Wystêpy w pucharach u³atwiaj¹
pozyskiwanie klasowych koszykarek za rozs¹dne pieni¹dze. Wiele zawodniczek,
zanim przystêpuje do rozmów z jakimkolwiek klubem,
pyta czy dana dru¿yna zagra
w Europie? £atwiej rozmawia siê ponadto ze sponsorami. Tak¿e miasto zyskuje,
bo nazwa Gorzów pojawia
siê w ró¿nych zak¹tkach Europy. Pamiêtajmy, ¿e koszykówka kobiet od lat jest sportem numer 2 w mieœcie i bardzo du¿o daje miastu,

dlatego warto j¹ wykorzystywaæ do promocji Gorzowa w
jeszcze szerszym zakresie.
- Dzia³acze AZS AJP zawsze podkreœlaj¹, ¿e si³¹
klubu jest budowanie go
na wielu filarach. Czy lepiej mieæ 130 drobnych
sponsorów czy dwóchtrzech du¿ych?
- Zacznijmy od tych filarów.
W tej chwili mo¿emy mówiæ
ju¿ o szeœciu takich solidnych kolumnach. Pierwszy to
miasto, drugi to akademia,
trzecia to KSSSE, czwarta to
rodzina sponsorów, pi¹ta to
system szkolenia, a szósty
to wspaniali kibice. Mówi¹c o
sponsorskiej rodzinie ka¿dy
jest mile widziany, ale budowanie strategii musi byæ
oparte na du¿ej liczbie podmiotów.
To
wyklucza
gwa³towne za³amanie w
przypadku nag³ego odejœcia
du¿ego sponsora.
- Czêsto kluby sportowe
maj¹ k³opot z przyci¹gniêciem widzów, którzy wol¹
ogl¹daæ imprezy sportowe
w telewizji. Jak powinno
siê zachêcaæ kibiców do
przychodzenia na obiekty
sportowe?
- Kibice musz¹ czuæ szacunek i dowartoœciowanie. W
przypadku gorzowskiej koszykówki wszelkie dzia³ania
zmierzaj¹ce do zachêcania
mi³oœników basketu, ¿eby
odwiedzali halê przy ul. Chopina do tej pory nie mia³y racji bytu ze wzglêdu na
skromn¹ pojemnoœæ hali.
Kiedy jednak zostanie wybudowany nowy obiekt staniemy przed du¿ym wyzwaniem. Ju¿ zreszt¹ nad tym
pracujemy. Najwa¿niejsze
jest zbudowanie mody na
dan¹ dyscyplinê sportu,
dru¿ynê. Nie jest to zadanie
proste do realizacji, co widaæ
choæby po pi³karskich stadionach w Polsce. W wiêkszoœci œwiec¹ one pustkami.
Wynika to z tego, ¿e sprawy
marketingu s¹ od³o¿one na
bok, bo wa¿niejsza jest
bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ. Je¿eli
chodzi o AZS AJP mamy
przyjêty plan dzia³ania, rozpisany na kilka lat i bêdziemy
go
systematycznie
wdra¿aæ w ¿ycie. Kilka punktów jest ju¿ realizowanych.
Choæby
wspomniane
uczestnictwo w akcjach
spo³ecznych czy magazyny
koszykarskie realizowane
we wspó³pracy z Radiem
Gorzów.
To
dopiero
pocz¹tek, gra w europejskich pucharach jest nastêpnym etapem promocji
klubu i basketu.
- Dziêkujê za rozmowê.
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