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Prezydent jest wykonawcą woli
mieszkańców

11 października 2018 r. z gorzowskiego ,,Kwadratu'' młodzi małżonkowie, Joanna i
Paweł Poterscy, wybrali się w świat. Więcej o tym na s. 2 i 5.

Oczywiście licząc swój początek
jeszcze jako wyższa szkoła zawodowa. To z przekształcenia PWSZ w
2016 r. powstała gorzowska akademia, która dopiero więc raczkuje. Ale
wbrew malkontentom całkiem dobrze
sobie radzi i rokuje na przyszłość. Mimo licznych problemów.
Przyszłość Gorzowa zależy w dużej
mierze od rozwoju akademii. Wiele
razy już o tym pisałem, ale powtórzę
po raz kolejny, bo ciągle pojawiają się
jeszcze opinie, że to zbędny trud i
marnowanie pieniędzy. Akademickość jest motorem napędowym kulturowego i gospodarczego rozwoju, który
wpływa na jakość i poziom życia. Zrozumieli to już dawno w Zielonej Górze, która dzisiaj z tego tytułu czerpie
wielorakie pożytki. I na tym nie poprzestaje, bo dobrze tam wiedzą, iż
konieczne jest tworzenie nowych kierunków i możliwości, które są często
odpowiedzią na wciąż nowe potrzeby.
Akademickość, bowiem to studenci, z
natury rzeczy siejący ferment młodzi
ludzie, którzy wymuszają różne zmiany i sami je też wprowadzają w
różnych aspektach życia. Akademickość to kadra naukowa i dydaktyczna,
która wnosi ożywczego ducha do
życia zarówno intelektualnego, jak i

Fot. Robert Borowy

Fiatem 125p w podróż
dookoła świata
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To było druzgocące dla rywali zwycięstwo prezydenta
Jacka Wójcickiego.
społecznego oraz gospodarczego.
Akademickość to zapotrzebowanie
na mieszkania, usługi, kulturę rozrywkę oraz zaspakajanie innych mniej lub
bardziej elementarnych potrzeb egzystencjonalnych oraz duchowych.
Akademickość wreszcie to praca,
nauka i kształcenie; to zdobywanie
zawodu, kwalifikacji i podnoszenie
życiowych aspiracji
Oczywiście, budowanie akademii i
akademickości miasta to proces na
lata. Kiedyś jednak trzeba było go
nie tyle zacząć, co znacznie przyspieszyć i to właśnie się dzieje. Trochę szkoda, że tak późno się dzieje, ale lepiej późno niż jeszcze później lub wcale. Przed nami więc
czas cierpliwej pracy, starań i ogromu pieniędzy, które trzeba włożyć.
Ale akademia to inwestycja, która
się zwraca na każdym etapie swego rozwoju, choć nie zawsze w sposób zauważalny. I o tym należy pamiętać dziś, jutro i pojutrze. Istotne
zmiany i efekty będziemy mogli zauważyć być może dopiero za lat kilkanaście albo i nawet później, ale
warto inwestować, bo miastu i
mieszkańcom się to zwyczajnie
opłaca.
JAN DELIJEWSKI
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Fiatem 125p w podróż
dookoła świata
11 paŸdziernika 2018 r. z gorzowskiego ,,Kwadratu’’ m³odzi ma³¿onkowie, Joanna i Pawe³ Poterscy, wybrali siê w œwiat.

Dok³adnie w podró¿ dooko³a œwiata, a ich œrodkiem
transportu jest fiat 125p
kombi, wyprodukowany w
1990 roku.
- Mamy ju¿ na koncie kilka
dalekich wyjazdów tym samochodem, ale w tak dalek¹
trasê wybieramy siê pierwszy raz - mówi Pawe³ Poterski. - Planujemy spêdziæ w
podró¿y przynajmniej 270
dni, do przejechania mamy
blisko 32 tysi¹ce kilometrów,
do zwiedzenia 37 krajów na
trzech kontynentach. Na razie jedziemy do Warszawy
odebraæ jeszcze kilka potrzebnych dokumentów i potem kierujemy siê na wschód
do Azji przez Turcjê - mówi.
Dalej pojad¹ w stronê
Pó³wyspu Indyjskiego, by po
dotarciu do Singapuru przetransportowaæ siê drog¹
morsk¹ do Ameryki Pó³nocnej. Z San Francisco dotr¹
do Kanady, po czym powróc¹ do USA, dok³adnie do
Nowego Jorku. I stamt¹d
ponownie statkiem do Europy.
- Najwiêkszym wyzwaniem
bêdzie oczywiœcie samochód. To jest takie auto, ¿e

Fot. Robert Borowy

w 1.11.
1959 r. - drużyna Unii (później
Stilon), trenowana przez Feliksa Karolka awansowała po raz
pierwszy do II ligi (odpowiednik
obecnej I ligi); w ostatnim, decydującym o awansie gorzowianie pokonali u siebie Polonię
Poznań 4:1, w drużynie gospodarzy wystąpili: Edward Kozielski, Lothar De Martin, Zdzisław
Wolak, Henryk Holewik, Tadeusz Stupiński, Henryk Wilczak,
Jerzy Gawacki, Roman Dragon,
Marian Cichosz, Edward Lasecki, Jerzy Kaczmarek; Unia grała
w II lidze tylko jeden sezon.
w 2.11.
1947 r. - na cmentarzu świętokrzyskim przy ul. Warszawskiej
poświęcono pomnik powstańców wielkopolskich, miejsce
pochówku gorzowskich kombatantów powstania.
1973 r. zm. Jan Kazimierz Mickunas (66 l.), b. dyrektor Technikum Rachunkowości Rolnej w
Zieleńcu (1957-1961), słynny
kawalerzysta i trener olimpijskiej kadry jeździeckiej, bohater dwóch skutecznych ucieczek
z oflagu w Woldenbergu i obozu
NKWD w Diagilewie.
1999 r. - Gorzowska Wyższa
Szkoła Zawodowa została przemianowana na Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową,
obecnie Akademia im. Jakuba z
Paradyża.
w 3.11.
1982 r. - Sergiusz Protoklitow
otworzył w Gorzowie firmę
„Omnis”, pierwszy w Polsce
prywatny zakład pogrzebowy.
2003 r. - zawiesił działalność
Dom Kultury „Kolejarz” w Gorzowie.
w 4.11.
1960 r. - premierą „Balladyny”
zainaugurował działalność
upaństwowiony Teatr im. Juliusza Osterwy.
w 6.11.
2009 r. - otwarto nowe przedszkole nr 17 przy ul. Maczka.
1980 r. zm. dr Leon Andrejew
(69 l.), lekarz rentgenolog, pionier Gorzowa.
w 7.11.
2005 r. - na terenie Parku Górczyńskiego w Gorzowie otwarto
największy w mieście plac zabaw dla dzieci.
w 8.11.
1959 r. - na parterze Domu
Chemika przy ul. Drzymały 26
otwarto NOT-Klub, klub inteligencji technicznej, później kawiarnia Magnat, dziś zamknięte; wystrój wnętrza zaprojektował Mieczysław Rzeszewski.
w 9.11.
1932 r. ur. się prof. Bernard
Woltmann, em. pracownik naukowy gorzowskiej filii AWF, b.
prodziekan (1971-1984), prorektor (1987-1990), dziekan
ZWKFR (1984-1987) i dyrektor
Instytutu Kultury Fizycznej
(1999-2003), zm. w 2013 r.
1938 r. - hitlerowcy spalili synagogę gorzowską.
1998 r. - w Zielonej Górze
zebrał się po raz pierwszy Sejmik Lubuski; przewodniczącym
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Joanna i Paweł Poterscy przy swoim Fiacie 125p przed wyruszeniem w daleką drogę

zapewne coœ siê po drodze
zepsuje. Oby tylko nic powa¿nego - wierzy Pawe³ i
przyznaje, ¿e samochód
ca³kowicie zosta³ odrestaurowany. Z dawnego pojazdu
zosta³a karoseria i fotele.
Zawieszenie zosta³o podniesione, s¹ nowe ko³a, uk³ad
hamulcowy i paliwowy tak¿e
jest wymieniony. Nowy jest
nawet silnik, ale oryginalny,
fiata 125p. Tylko, ¿e z niewielkim przebiegiem. - Na

drobne usterki jesteœmy
przygotowani - dodaje.
Ca³y bud¿et podró¿y to 100
tysiêcy z³otych. Jednym ze
sponsorów wyjazdu jest Gorzów. W zamian nasze miasto bêdzie reklamowane nie
tylko poprzez logotyp na aucie, ale i portale spo³ecznoœciowe oraz du¿y baner, który m³odzi podró¿nicy zabrali
ze sob¹. Bêd¹ równie¿ rozdawaæ gad¿ety zwi¹zane z
miastem, a tak¿e raz w ty-

godniu przygotowywaæ relacje z wyprawy.
- Czekamy szczególnie na
pierwszy etap podró¿y, czyli
Azjê, zw³aszcza tê po³udniowo-wschodni¹, bo bêdzie
tam bardzo ciep³o - mówi
Asia, a jej m¹¿ dodaje, ¿e
planuj¹ spêdziæ tam trzy
miesi¹ce.
- Pojedziemy miêdzy innymi do Birmy, Tajlandii, Laosu, Kambod¿y i dalej do Malezji oraz Singapuru. Ka¿dy

z tych krajów jest wzajemnie
sobie bliski, ale zarazem
ró¿norodny - podkreœlaj¹.
Przygotowania trwa³y wiele
miesiêcy. W ich trakcie trzeba by³o za³atwiæ wszystkie
sprawy formalne, w tym wizy, ale tak¿e zaszczepiæ siê
przeciw ró¿nym chorobom
panuj¹cym w ró¿nych krajach. Samo zaplanowanie
trasy te¿ zajê³o sporo czasu,
bo ka¿de z pañstw ma inne
wymagania wjazdowe.
- Do niektórych z nich przygotowanie
dokumentów
trwa³o kilka miesiêcy. I nie
chodzi tylko o wizy, ale i inne
papierki, w tym ubezpieczenia - t³umacz¹.
Joanna i Pawe³ bior¹ ze
sob¹ zaledwie dwa plecaki
z niewielk¹ iloœci¹ odzie¿y. Do tego trochê ¿ywnoœci oraz czêœci do auta.
Bêd¹ spaæ w samochodzie, w namiocie, ale w i
hotelach, w zale¿noœci od
miejsca pobytu. - Du¿¹ zalet¹ jest to, ¿e jedziemy
przez wiele tanich krajów,
w takich, gdzie koszty
utrzymania bêd¹ niewielkie - koñcz¹.
ROBERT BOROWY

Zenon Bauer powrócił na swoje miejsce
By³y prezydent miasta ju¿ w nowej ods³onie pojawi³ siê znowu na postumencie.
Oczywiœcie na postumencie
naprzeciwko urzêdu miasta w
Gorzowie przy ul. Sikorskiego,
na którym nie by³o go przez
2,5 roku. Kiedy w marcu 2016
roku skradziono jego wizerunek w postaci odlewu g³owy
wydawa³o siê, ¿e sprawcy
szybko siê znajd¹, a rzeŸba
powróci na nale¿ne miejsce.
Niestety, jak ustali³ jeden z
fundatorów pomnika Jerzy
Synowiec, sprawcy przetopili
rzeŸbê wykonan¹ z br¹zu.
Tym samym bezpowrotnie j¹
zniszczyli.
- Wydawa³o mi siê, ¿e w tej
sytuacji wspomog¹ nas
urzêdnicy, szczególnie w³adze
miasta i do³o¿¹ siê do wykonania nowego popiersia.
Zw³aszcza, ¿e z okien magistratu codziennie ogl¹dali pusty
postument. Niestety, nie doczekaliœmy siê i dlatego sami

Fot. Robert Borowy
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Zenon Bauer, dzięki m.in. J. Synowcowi, znowu ma baczenie na gorzowski magistrat
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z³o¿yliœmy siê na nowy pomnik - powiedzia³ Jerzy Synowiec.
Zenon Bauer urodzi³ siê 19
wrzeœnia 1913 roku we wsi
Niemno, a do Gorzowa przyjecha³ w 1947 roku. W latach
1958-69 by³ przewodnicz¹cym
Miejskiej Rady Narodowej,
czyli formalnie prezydentem
miasta. I to za jego kadencji
Gorzów zosta³ w du¿ej czêœci
odbudowany. W 1998 roku
zosta³ trzecim powojennym
Honorowym
Obywatelem
Miasta Gorzowa, po papie¿u
Janie Pawle II i pierwszym
staroœcie gorzowskim Florianie Kroenke. Zmar³ w naszym mieœcie 23 grudnia 2012
roku. Projektantem obecnego
popiersia jest Andrzej Moskaluk, zaœ odlew wykona³a
jedna z firm w Œremie.
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Mocne poparcie dla urzędującego
prezydenta
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Jacek Wójcicki otrzyma³ 32 tys. g³osów i wygra³ wybory prezydenckie w pierwszej turze z wynikiem 65,21%.

Fot. Archiwum

Na drugim miejscu znalaz³
siê Sebastian Pieñkowski.
Kandydat wystawiony przez
Prawo i Sprawiedliwoœæ mia³
poparcie na poziomie 15,23
procent, a z³o¿y³o siê na to
ponad 7,3 tysi¹ca g³osów.
Trzecia lokata przypad³a
Marcie Bejnar-Bejnarowicz
z Kocham Gorzów - 10,15
procent (niespe³na 5 tysiêcy
g³osów), czwarty by³ Robert
Surowiec (Koalicja Obywatelska) - 8,48 procent (4,1 tysi¹ce g³osów), a pi¹ty Ryszard Kneæ (Fani Gorzowa)
- 0,93 procent (blisko 450
g³osów).
Do Rady Miasta Komitet J.
Wójcickiego
wprowadzi³
dziesiêciu radnych. S¹ to:
Jacek Wójcicki i za niego
radnym bêdzie Tomasz Manikowski, Jan Kaczanowski, Gra¿yna Wojciechowska, Piotr Paluch, Patryk
Broszko, Marcin Kurczyna,
Albert Madej, Jerzy Antczak, Jacek Ster¿eñ i Przemys³aw Granat.
Na drugim miejscu znaleŸli
siê radni z Koalicji Obywatelskiej, których zobaczymy
siedmiu. S¹ to: Halina Kunicka, Robert Surowiec,
Jerzy Sobolewski, Anna

Wielkich zmian w składzie rady nie ma, ale z pewnością
będzie inna od poprzedniej

Kozak, Rados³aw Wróblewski, Paulina Szymotowicz i Piotr Wilczewski.
Piêciu radnych bêdzie mia³
klub Prawa i Sprawiedliwoœci. W kolejnoœci zdobytego
poparcia s¹ to: Sebastian
Pieñkowski, Tomasz Rafalski, Maria Surmacz, Alicja
Burdziñska i Robert Anacki.
Zaledwie trzech radnych
bêdzie reprezentowa³o Kocham Gorzów. S¹ to: Jerzy
Synowiec, Marta BejnarBejnarowicz, Krzysztof Kochanowski.
Komitet Fani Gorzowa nie
zdoby³ ¿adnego mandatu.

W porównaniu do poprzednich wyborów samorz¹dowych najwiêkszy sukces odniós³ prezydent Jacek Wójcicki, który wprowadzi³ a¿
dziesiêciu radnych, a przed
czterema laty popieraj¹ce go
w wyborach ugrupowanie
Ludzi dla Miasta mia³o siedem mandatów. W przypadku Koalicji Obywatelskiej
oraz Prawa i Sprawiedliwoœci mo¿emy mówiæ o statut
quo, gdy¿ oba komitety zachowa³y dok³adnie takie same wyniki, jakie uzyska³y w
2014 r. W przypadku Kocham Gorzów mo¿na mówiæ
o rozczarowaniu. Dla tego

ugrupowania, które stanowi
po³¹czenia Ludzi dla Miasta i
Nowoczesnej, trzy mandaty
to wynik mocno poni¿ej
oczekiwañ.
W nowej Radzie Miasta
znajdzie siê a¿ dziesiêciu
radnych, których nie by³o w
minionej kadencji, ale nie
ka¿dy jest tutaj debiutantem.
Po kilkuletniej przerwie do
sali sesyjnej powróc¹ J. Antczak i R. Wróblewski. Ten
pierwszy debiutowa³ w radzie ju¿ w 1998 r. i by³ w niej
przez cztery kolejne kadencje do 2014 r. Natomiast
Wróblewski by³ radnym VI
kadencji w latach 2010-14.
Pod wzglêdem sta¿u najbardziej
doœwiadczon¹
radn¹ jest G. Wojciechowska, dla której bêdzie to ju¿
siódma kadencja. Zaczyna³a
w 1994 r. i by³a wybierana
do wszystkich kolejnych rad.
Drugi pod wzglêdem sta¿u
jest J. Kaczanowski. Pierwszy raz w radzie zasiad³ w
1998 r. i mandat sprawuje do
dzisiaj, z przerw¹ w latach
2006-2010. Nadchodz¹ca
kadencja bêdzie dla niego
pi¹t¹. Do grona weteranów
mo¿na zaliczyæ tak¿e J. Sobolewskiego, R. Surowca

oraz H. Kunick¹. Dla wszystkich najbli¿sza kadencja
bêdzie czwart¹, przy czym
obaj panowie zaczêli sprawowanie mandatu w 2006 r.,
natomiast Kunicka rok póŸniej.
Dalej mamy ju¿ grupê piêciu radnych, którzy po raz
trzeci zostali wybrani do Rady Miasta. S¹ to: K. Kochanowski, M. Kurczyna, P. Paluch, S. Pieñkowski i J. Synowiec. Wszyscy debiutowali w
2010 r. i od tamtej pory nieprzerwanie sprawuj¹ mandat.
Ostatni¹ grupê stanowi¹
debiutanci z poprzedniej kadencji. Przy czym M. BejnarBejnarowicz, P. Broszko i P.
Granat mandaty zaczêli
sprawowaæ od pocz¹tku kadencji, natomiast M. Surmacz od kwietnia 2016 r.
(zast¹pi³a Krzysztofa Kielca), a T. Rafalski od maja
2016 r. (zast¹pi³ Miros³awa
Rawê).
W gronie tych, którzy
pierwszy raz z³o¿¹ œlubowanie znajduj¹ siê: T. Manikowski, A. Madej, J. Ster¿eñ, A.
Kozak, P. Szymotowicz, P.
Wilczewski, A. Burdziñska i
R. Anacki.
RB

Możemy tutaj mówić nawet o fenomenie
Trzy pytania do prof. nadzw. dr. hab. Paw³a Leszczyñskiego, prorektora ds. nauki w AJP

Fot. Robert Borowy

- Zwyciêstwo prezydenta
Jacka Wójcickiego ju¿ w
pierwszej turze wyborów
uwa¿a pan za spodziewany
rezultat?
- Zacznê od podziêkowañ
dla wszystkich kandydatów
startuj¹cych na prezydenta,
poniewa¿ dziêki silnym osobowoœciom mieliœmy ciekaw¹
rozgrywkê. Wynik wyborów w
tym aspekcie oceniam jako
zaskakuj¹cy, gdy¿ chyba
wiêkszoœæ mieszkañców liczy³a siê z drug¹ tur¹. Sta³o
siê inaczej, a ja wyniki wyborów odbieram jako inwestycjê
mieszkañców w prezydenta,
ale na razie w formie udzielenia mu kredytu inwestycyjnego. Wyborcy postawili na Jacka Wójcickiego, daj¹ mu tym
razem ju¿ piêæ lat, nie cztery
jak to by³o we wczeœniejszych
wyborach, na dokoñczenie
wszystkich newralgicznych inwestycji infrastrukturalnych w
mieœcie. Nawet to dobrze, ¿e
ten czas jest wyd³u¿ony, bo
omawiane tu sprawy inwestycyjne wymagaj¹ odpowiednio
d³ugiego horyzontu czasowego. Mieszkañcy wierz¹, ¿e po
zakoñczeniu wszystkich prac

budowlanych miasto bêdzie
wygl¹da³o zupe³nie inaczej
ni¿ teraz, a do tego bêdzie
funkcjonalne komunikacyjnie.
Prezydent Jacek Wójcicki powinien jednak dok³adnie przestudiowaæ programy wyborcze innych kandydatów i staraæ siê zrealizowaæ te ich
pomys³y, która nie znajduj¹
siê na liœcie dzia³añ strategicznych, ale s¹ bardzo
wa¿ne dla nas wszystkich.
Wspomnê choæby o remoncie
,,Schodów Donik¹d’’ czy k³adki przez Wartê. Nie mo¿e prezydent zapominaæ ponadto o
inwestycjach osiedlowych i
wielu innych pomniejszych.

- Do rady miasta komitetowi Jacka Wójcickiego nie
uda³o siê wprowadziæ wiêkszoœci, ale maj¹c do dyspozycji dziesiêciu radnych
bêdzie mu ³atwiej zapewne
budowaæ koalicjê. Do którego klubu prezydent powinien skierowaæ pierwsze
kroki w poszukiwaniu koalicji?
- Si³¹ zwyciêzców okaza³ siê
dobrze zbudowany team i ci,
którzy weszli do Rady Miasta
stanowi¹ naprawdê dobre zaplecze dla prezydenta. To jest
bardzo wa¿ne w kontekœcie
rz¹dzenia miastem i realizacji
przygotowanego programu

wyborczego. Mo¿emy tu mówiæ nawet o fenomenie, bo po
raz pierwszy w historii naszego samorz¹du zdecydowane
zwyciêstwo do Rady Miasta
odniós³ komitet obywatelski.
Przed czterema laty mia³ on
tyle samo mandatów co Platforma Obywatelska, teraz
zwiêkszy³ swój stan posiadania o kolejne trzy. Oczywiœcie,
w tym komitecie znajduj¹ siê
osoby powi¹zane z konkretn¹
opcj¹ polityczn¹, ale formalnie jest to bezpartyjna grupa
radnych, co zwiêksza ich
mo¿liwoœci koalicyjne. Myœlê,
¿e naturalnym partnerem dla
prezydenta do wspó³dzia³ania
bêdzie Koalicja Obywatelska,
choæ pewnie prezydent
bêdzie stara³ siê szukaæ porozumienia z innymi klubami w
zale¿noœci od tematyki poruszanych zagadnieñ.
- Jak s¹ zwyciêzcy, s¹
tak¿e przegrani. Jak w
sporcie. Tak¿e pana zdaniem najwiêkszymi przegranymi gorzowskich wyborów s¹ cz³onkowie komitetu Kocham Gorzów?
- Wyborcy dali premiê za
jednoœæ. Jako ludzie nie lubi-

my podzia³ów, rozwodów.
Skoro dosz³o ju¿ do ró¿nicy
zdañ w teamie Ludzi dla
Miasta i ka¿dy poszed³ w
swoj¹ stronê, to wybory pokaza³y, ¿e mieszkañcy tej
drogi nie zaakceptowali.
Inn¹ spraw¹ jest to, ¿e Jackowi Wójcickiemu uda³o siê
stworzyæ dobre listy, na których obok m³odych i ambitnych ludzi znalaz³o siê wielu doœwiadczonych samorz¹dowców.
To
mia³o
znaczenie dla g³osuj¹cych.
Przed czterema laty do rady
wesz³o wielu m³odych ludzi,
ze œwie¿ymi pomys³ami i
dodali oni atrakcyjnoœci tej
radzie. Oczywiœcie nie zawsze ta m³odoœæ i œwie¿oœæ
te pomys³y nios³a, nie zawsze to siê przek³ada³o na
skuteczne dzia³ania. Najwa¿niejsze jest bowiem posiadanie genu spo³ecznikowskiego.
Wyborcy
uwa¿aj¹ radnych za liderów
danych okrêgów i doskonale orientuj¹ siê, kto dzia³a
na rzecz tej najmniej
spo³ecznoœci. I potem rozliczaj¹ przy urnach.
RB

sejmiku został Jan Kochanowski, a marszałkiem województwa Andrzej Bocheński.
w 10.11.
1979 r. - zbudowana w 1875 r.
willa Pauckscha, zwana przed
wojną Wartheschloß (zamek
warciański), od 1976 r. siedziba WDK, wpisana została do rejestru zabytków.
1984 r. - w szczelnie zapełnionej w hali widowiskowo-sportowej Stilonu przy ul. Czereśniowej odbył się III Międzywojewódzki Wielobój Gwiazd TKKF,
gwiazdami imprezy byli Ryszard
Szurkowski, Tadeusz Ślusarski,
Tadeusz Mytnik, Edward Jancarz, Leonard Raba, Bogusław
Nowak, Andrzej Huszcza, Jerzy
Rembas, Zbigniew Narbutowicz, Andrzej Nuckowski i inni,
przebieg imprezy po raz pierwszy rejestrowała telewizja dla
niedzielnego programu „Dwójki”.
2010 r. zm. Jan Gross (76 l.),
fraszkopisarz i aforysta.
w 11.11.
1959 r. - Zakłady Mechaniczne
„Gorzów” stały się monopolistą
w produkcji ciagników typu
„Mazur”.
2008 r. - przy ul. Orląt Lwowskich odsłonięto pomnik marszałka Piłsudskiego wykonany
przez Roberta Sobocińskiego
w 12.11.
2000 r. - w nowo zbudowanym
kościele pw. Pierwszych Polskich Męczenników przy ul. bp.
Wilhelma Pluty 7 odprawiono
pierwsze msze.
2007 r. - grupa działaczy piłkarski podjęła decyzję o reaktywowaniu KKS Warta.
w 13.11.
1998 r. - otwarto nowe
skrzyżowanie ul. Sikorskiego,
Estkowskiego, Jancarza
w 14.11.
2013 r. - z Zielonej Góry wyruszył pierwszy nowoczesny szynobus do Gorzowa; regularną
komunikacje uruchomiono
15.12.
w 15.11.
2003 r. - otwarto nową siedzibę
Komendy Miejskiej Policji przy
ul. Wyszyńskiego.
2005 r. zm. Witold Niedźwiecki
(76 l.), dziennikarz i pisarz.
w 16.11.
1983 r. - IX objazdowy festiwal
„Pomorska Jesień Jazzowa”
odbył się po raz pierwszy w Gorzowie; w kinie „Słońce” wystąpili goście Wojciecha Karolaka, który obchodził 25-lecie
pracy artystycznej.
2010 r. - otwarto oficjalnie
zmodernizowaną ul. Wyszyńskiego.
w 17.11.
2007 r. - przy ul. Osadniczej
otwarto pierwszą świetlicę
środowiskową Gorzowskiego
Towarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna.
1940 r. ur. się ks. kanonik
Tadeusz Kondracki, kustosz
sanktuarium w Rokitnie i
dziekan, b. proboszcz parafii
Niepokalanego Poczęcia
NMP w Gorzowie (1984-
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W 2017 r. policja zatrzyma³a 21-latka odpowiedzialnego min. za uprowadzenie i zgwa³cenie 8-latki.
Po roku zapad³ nieprawomocny wyrok gorzowskiego
s¹du w tej sprawie. 15 lat wiêzienia z mo¿liwoœci¹ warunkowego starania siê o
wyjœcie na wolnoœæ nie
wczeœniej ni¿ po dziesiêciu
latach odsiadki. Oprócz tego
100 tys. z³ zadoœæuczynienia
dla swojej ofiary i zakaz
zbli¿ania siê do niej przez 15
lat oraz kontaktowania siê z
ni¹. Ponadto 10-letni zakaz
wykonywania praw publicznych.
Od 14 wrzeœnia 2017 r. lubuscy
policjanci
zaanga¿owani byli w ustalenia osoby odpowiedzialnej
za z uprowadzeniem i
zgwa³ceniem 8-letniej dziewczynki, która wraca³a ze

Fot. Archiwum policji

szko³y oraz usi³owaniem
zgwa³cenia dwóch innych
ma³oletnich. Do sprawy decyzj¹ Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie wytypowano najlepszych

i najbardziej doœwiadczonych policjantów z KWP, którzy wspierali kolegów z powiatu strzelecko-drezdeneckiego. W czynnoœciach
wykrywczych i operacyjnych

zaanga¿owani równie¿ byli
policjanci z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Pocz¹tkowo to
bardzo niewiele informacji,
które z uwagi na dobro
ma³oletniej i traumatyczne
prze¿ycia, nie mog³y zostaæ
bezpoœrednio od niej uzyskane. Ale policjanci prowadzili swoje ustalenia i równolegle korzystali z wielu form
policyjnych dzia³añ, aby znaleŸæ punkt, który da³by im
mo¿liwoœæ i przepustkê do
dalszych ustaleñ.
¯mudna ale i zarazem intensywna praca poparta z
pewnoœci¹ doœwiadczeniem
policjantów zajmuj¹cych siê
tym tematem, pozwoli³y na
gromadzenie informacji i

materia³ów
rzucaj¹cych
œwiat³o na sprawê. W efekcie i na ich podstawie wytypowano osobê, która mog³a
byæ odpowiedzialna za te
bulwersuj¹ce
zdarzenie.
Ca³¹ noc z 14/15 wrzeœnia
policjanci pracowali nad najbardziej
optymalnym
za³o¿eniem taktycznym, w
kontekœcie dotarcia do posesji i skutecznego zatrzymania mê¿czyzny. Tak te¿
siê sta³o. Grupa policyjnych
antyterrorystów przeprowadzi³a spektakularn¹ akcjê,
wobec której 21-letni mieszkaniec powiatu strzeleckodrezdeneckiego by³ bezradny.
Wyrok S¹du w Gorzowie
nie jest prawomocny.
n

Drogowi piraci tracą prawa jazdy
Mieszkañcy maj¹ kilka mo¿liwoœci, by zg³osiæ policji niepokoj¹ce ich sytuacje.
Oprócz numerów alarmowych 112 i 997, do ich dyspozycji pozostaje tak¿e nowoczesna platforma, jak¹
jest Krajowa Mapa Zagro¿eñ
Bezpieczeñstwa. To w³aœnie
tu mo¿na zg³aszaæ kilkanaœcie zagro¿eñ, które s¹
sprawdzane przez policjantów. Funkcjonariusze we
wskazanych miejscach pojawiaj¹ siê kilkukrotnie, by
szczegó³owo weryfikowaæ
zagro¿enia.
W podgorzowskim Wawrowie mieszkañcy zaniepokojeni zachowaniem kierowców, postanowili zg³osiæ to
gorzowskiej policji na mapie
zagro¿eñ. W tym samym

miejscu informacji
dotycz¹cych przekraczania
prêdkoœci, policjanci odnotowali ponad 100. Warto za-

znaczyæ, ¿e na tym odcinku
ograniczenie wynosi 40
km/h. Jak w ka¿dym takim
przypadku, informacja tra-

fi³a do gorzowskiej drogówki.
Do skutecznej walki z drogowymi piratami wykorzystywane s¹ nieoznakowane radiowozy. We wskazane
przez mieszkañców miejsce
ruszyli policjanci w bia³ych
czapkach. Szybko okaza³o
siê, ¿e na drodze z ograniczeniem prêdkoœci, kierowcy
pozwalaj¹ sobie na zbyt wiele. W niespe³na dwa miesi¹ce funkcjonariusze zatrzymali tam 18 praw jazdy. Tylko 10 i 11 paŸdziernika,
kierowców, którzy jechali za
szybko, by³o szeœciu. Funkcjonariusze do kontroli zatrzymali m.in. osobê, która

jecha³a o ponad 80 km/h za
du¿o. Wszyscy musz¹ odpocz¹æ od kierownicy przez
najbli¿sze trzy miesi¹ce.
Aktywnoœæ mieszkañców
Gorzowa i okolic pokazuje,
¿e Krajowa Mapa Zagro¿eñ
Bezpieczeñstwa jest narzêdziem skutecznym i potrzebnym. Pamiêtajmy, by
sytuacje zwi¹zane z zagro¿eniem ¿ycia lub zdrowia,
lub potrzeb¹ natychmiastowego przyjazdu Policji,
zg³aszaæ na numery alarmowe. Niezale¿nie od sposobu
przekazania informacji, zagro¿enia s¹ na bie¿¹co weryfikowane przez policjantów.
n

Zamiast w więzieniu, siedział na drzewie
Mê¿czyzna sta³ na parapecie okna i wygl¹da³, jakby chcia³ skoczyæ.
Policjanci pododdzia³ów
prewencji szybko pojawili siê
na miejscu i dotarli do wskazanego mieszkania przy ul.
Mieszka Iw Gorzowie. Kiedy
wchodzili do œrodka zobaczyli, ¿e mê¿czyzna wyskoczy³ na zlokalizowany ni¿ej
balkon, a jego kolega na
drzewo rosn¹ce tu¿ przy budynku. Dziêki skutecznej
pracy policjantów pododdzia³ów prewencji, uda³o siê
w porê zatrzymaæ na balkonie 19-latka. Mê¿czyzna wy-

chyla³ siê poza barierki,
dlatego funkcjonariusze w
swojej interwencji musieli
byæ bezb³êdni. Szybko
okaza³o siê, ¿e m³ody gorzowianin jest poszukiwany
przez wymiar sprawiedliwoœci. Do odbycia mia³
karê 6-ciu miesiêcy pozbawienia wolnoœci. Zatrzymanie 19-latka nie zakoñczy³o
pracy
policjantów
i
stra¿aków. Na drzewie, na
wysokoœci kilkunastu metrów, by³ bowiem drugi z

Fot. Archiwum policji

1989), Lubuszanin 1998, zm. w
2009 r.
1998 r. zm. Kuba Zaklukiewicz
(49 l.), aktor Teatru im. Osterwy; zm. w skutek napadu rabunkowego podczas tourneé w
Wilnie.
w 18.11.
1931 r. ur. się Aleksander Ilnicki, działacz sportowy, b. kierownik druzyny Stali i stadionu
żużlowego, zm. w 2011 r.
1987 r. - w V rundzie Pucharu
Polski SHR Wojcieszyce podejmował ŁKS Łódź, przegrywając
1:2.
1999 r. zm. Bolesław Stocki (73
l.), nauczyciel, kombatant AK,
działacz sportowy, sędzia i trener kajakarstwa, założyciel
MKS Znicz w Gorzowie, długoletni dyrektor Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego.
w 19.11.
1999 r. - Teatr Kreatury wystawił premierę „Radosnego żywota głupka” wg powieści Krzysztofa Jaworskiego w reż. Przemysława Wiśniewskiego;
spektakl ten wielokrotnie wystawiany na różnych festiwalach zdobył liczne nagrody zespołowe i indywidualne, m. in.
nagrodę główną na III Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Studenckich w Gdańsku i Złotą Misę Borowiny na Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju w
2000; kreacja Aliny Czyżewskiej
w tym przedstawieniu nagradzana była co najmniej 4 razy.
2002 r. - rozpoczęto kontrowersyjną wycinkę klonów na ul.
Chrobrego, sadząc w ich miejsce wiśnie japońskie.
w 20.11.
1983 r. - do Gorzowa sprowadzono prochy Włodzimierza
Korsaka (1886-1973), pisarza,
podróżnika i myśliwego, pioniera Gorzowa; był to pierwszy
pochówek w tzw. zaułku poetów
na cmentarzu komunalnym.
w 21.11.
1995 r. - prezydent H.M. Woźniak i burmistrz Herofrdu Gerhard Klippstein podpisali w Gorzowie porozumienie o przyjaźni miast, przewidujące
współpracę w sporcie, gospodarce i kulturze oraz wymianę
młodzieży.
w 22.11.
1981 r. zm. Waldemar Kućko
(49 l.), artysta fotografik i fotoreporter, współzałożyciel GTF,
pierwszy lubuski fotografik
przyjęty do ZPAF
2006 r. zm. inż. Zdzisław
Kołosiewicz (81 l.), b. główny
mechanik ZM „Gorzów” i
współtwórca gorzowskiego
żużla, b. prezes KS Stal (19531964).
w 23.11.
2009 r. - prezydent Jędrzejczak
posadził pierwsze drzewko w
sadzie renety landsberskiej
przy Zespole Szkół Ogrodniczych na Zieleńcu
w 24.11.
1947 r. - Motoklub Unia, dot.
sekcja poznańskiej Unii, został
zarejestrowany w Starostwie
Powiatowym jako samodzielny

Listopad 2018 r.

15 lat więzienia za porwanie
i zgwałcenie 8-latki

Fot. Archiwum policji
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mê¿czyzn, który nie chcia³
zejœæ.
Pocz¹tkowo rozmowy z
nim nie przynosi³y rezultatu. Na miejscu pojawili siê
policyjni negocjatorzy. To
dziêki dobrze prowadzonej
rozmowie, przy sporym
udziale doœwiadczonego
funkcjonariusza
pododdzia³ów prewencji, uda³o
siê namówiæ mê¿czyznê do
tego, by zabraæ go bezpiecznie na ziemiê. Po ponad dwugodzinnej akcji

s³u¿b, uda³o siê j¹ skutecznie
zakoñczyæ.
Obaj
mê¿czyŸni bez obra¿eñ
zostali sprowadzeni w bezpieczne miejsce.
Okaza³o siê, ¿e 25-latek,
który dwie godziny spêdzi³
na drzewie, równie¿ by³ poszukiwany. Najbli¿sze kilka
lat spêdzi w zak³adzie karnym. Obaj zostali przewiezieni na konsultacje do lekarza psychiatry. Starszy z
nich pozosta³ na szpitalnym
oddziale.
n

Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl
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TRzy PyTania dO…
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Mało kto wie o tym, że w Gorzowie mamy Saharę

KALENDARIUM
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Trzy pytania do Zbigniewa Rudziñskiego, prezesa Oddzia³u PTTK Ziemia Gorzowska

Fot. Archiwum

- Oddzia³ PTTK Ziemi Gorzowskiej wyznaczy³ szlaki turystyczne
w Rezerwacie Murawy Gorzowskie.
Jaki by³ cel tych dzia³añ?
- Bardzo wa¿ny. Do tej pory by³o tak,
¿e ludzie sobie chodzili po tym terenie, jak im wysz³o. Ka¿dy sobie chodzi³, gdzie chcia³ i jak chcia³. A tak byæ
nie powinno, choæby z punktu widzenia prawa, bo po rezerwatach przyrody, a takim jest Rezerwat Murawy
Gorzowskie, chodziæ jak popadnie
zwyczajnie nie wolno. Ludzie wyznaczyli sobie jakieœ œcie¿ki, powsta³a
pl¹tanina dró¿ek. Szlaki przez nas
wyznaczone pomog¹ zwiedzaæ ten
teren. Mo¿e wiêcej gorzowian ruszy
w to miejsce, aby odkryæ, ¿e jest niezwykle ciekawe, piêkne zwyczajnie.
Lepiej siê chodzi bowiem po szlakach, które s¹ oznaczone.

- Czy za wyznakowaniem szlaków
pójdzie przewodnik, który pomo¿e
siê po tym miejscu poruszaæ?
- Jak najbardziej. Chcemy w przysz³ym roku wydaæ w³aœnie taki przewodnik, który bêdzie po³¹czeniem tra-

dycyjnego przewodnika turystycznego i wydawnictwa edukacyjnego.
Szlaki nasze prowadz¹ bowiem po
ciekawych zak¹tkach. Szlaki tak poprowadziliœmy, aby zwiedzaj¹cy to
miejsce mogli zobaczyæ roœliny, które
nigdzie wiêcej nie wystêpuj¹. Poza
tym chcemy pokazaæ takie miejsca,
które maj¹ ju¿ swoje nieformalne nazwy nadane przez tych, którzy tam s¹
na co dzieñ. Dla przyk³adu jest tam
miejsce zwane Sahar¹. Przecie¿
ma³o kto, lub prawie nikt nie wie, ¿e
mamy w Gorzowie nasz¹ w³asn¹ Saharê. Wrócê jeszcze do roœlin - te¿ je
chcemy pokazaæ. To mo¿e byæ ciekawa rzecz dla zwiedzaj¹cych.
- Skoro mowa o przysz³ym roku,
to jeszcze jakieœ ciekawe akcje tam
planujecie?

- Naturalnie. Planujemy dokoñczyæ
sprz¹tanie. W tym roku wywieŸliœmy
z tamtego miejsca ponad 3 tony
œmieci, ale podejrzewamy, ¿e drugie
tyle jeszcze zosta³o. A skoro w tym
roku akcja okaza³a siê œwietnym
dzia³aniem spo³ecznym, bo przysz³o
sporo ludzi, to mamy nadziejê, ¿e tak
stanie siê te¿ w przysz³ym roku. No i
mo¿e taki spo³eczny zryw sprawi, ¿e
ci ludzie, którzy tam nieustannie
œmieci wywo¿¹, a wywo¿¹, siê zastanowi¹ dwa razy, nim znów to uczyni¹.
Mo¿e bêdzie im wstyd uczyniæ to
znowu. A jeszcze inna rzecz - jak ludzie zaczn¹ tam chodziæ, to bêd¹ tego terenu w pewien sposób pilnowaæ.
Przecie¿ to jest nasza per³a, któr¹
trzeba siê chwaliæ, któr¹ warto promowaæ i poznawaæ.

RENATA OCHWAT

Ważne były także tradycje włókiennicze Gorzowa
Trzy pytania do Dona Campbella, wiceprezesa amerykañskiej spó³ki Universal Fibers

Fot. Robert Borowy

- Reprezentowana przez pana firma postanowi³a zainwestowaæ w
Gorzowie w produkcjê w³ókien
syntetycznych z polimerów. Dlaczego wybór pad³ akurat na nasze
miasto?
- Sam proces wyboru lokalizacji w
Polsce trwa³ blisko dwa lata. Wybieraj¹c miejsce inwestycji zwracaliœmy
uwagê na wiele rzeczy, w tym infrastrukturê transportow¹ oraz bliskoœæ
granicy. Do tego wa¿ne by³y tradycje
w³ókiennicze Gorzowa, bo historia
Stilonu jest dobrze znana w naszej
bran¿y. W mieœcie dalej funkcjonuj¹
podmioty, które dawniej œciœle
wspó³pracowa³y ze Stilonem i zapewne teraz bêdziemy mogli korzystaæ z
ich doœwiadczeñ w ró¿nych obszarach. To nie wszystko, bo bardzo
wa¿ny jest sam budynek, jaki zajêliœmy po dawnym wydziale polimeryzacji. Spe³nia on wszystkie nasze
oczekiwania. Jest odpowiednio du¿y

o kubaturze 56 tysiêcy metrów szeœciennych, a przede wszystkim wysoki, gdy¿ ma 20 metrów. Ciê¿ko jest
znaleŸæ taki obiekt. Do tego dochodzi
edukacja. W Gorzowie s¹ ludzie
maj¹cy odpowiednie wykszta³cenie w
dziedzinie przemys³u w³ókienniczego
i postaramy siê ich zachêciæ do podjêcia u nas pracy.

- Produkcja ma ruszyæ w lutym
przysz³ego roku. Dziêki temu firma
stanie siê wa¿nym graczem handlowym na europejskim rynku?
- Docelowo bêdziemy produkowaæ
tutaj oko³o dziesiêciu milionów funtów, co w przeliczeniu na tony daje w
skali roku ponad 4,5 tysi¹ca ton. Gorzów stanie siê nie tylko miejscem
produkcji europejskiej, ale i centrum
dystrybucji. W tej chwili nasz eksport
na Europê nie jest du¿y, poniewa¿ ten
kontynent obs³ugujemy wprost ze Stanów Zjednoczonych. Po rozpoczêciu
produkcji w Polsce bêdziemy mogli
mocno rozszerzyæ nasz udzia³. Numerem 1 zapewne nie zostaniemy, ale
znajdziemy siê w grupie kilku najmocniejszych producentów w swojej bran¿y.
- By³ pan ju¿ wielokrotnie w Gorzowie. Jak panu podoba siê miasto i region?
- Tak, od ponad dwóch lat
przyje¿d¿am tutaj. Moje wizyty s¹ œci-

œle zwi¹zane z prowadzon¹ inwestycj¹ i na tym siê na razie mocno
skupiam. Jest to pi¹ta nasza lokalizacja na œwiecie, nad któr¹ osobiœcie
pracujê. W sumie z t¹ gorzowsk¹
jest to ósmy nasz zak³ad, licz¹c centralê w USA. Niemniej zd¹¿y³em ju¿
zwróciæ uwagê, ¿e ludzie w Gorzowie s¹ bardzo przyjaŸnie do nas nastawieni. Otrzymaliœmy ponadto
ogromne wsparcie od tutejszych
w³adz, je¿eli chodzi o sam proces
dokumentacji. Nie ukrywam jednak,
¿e zd¹¿y³em siê zorientowaæ, i¿ w
okolicy s¹ piêkne jeziora oraz lasy,
co na pewno nie by³o czynnikiem
decyduj¹cym przy wyborze miejsca,
ale na pewno stanowi³o dodatkowy
argument przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.
RB

Od redakcji: Wiêcej o amerykañskiej inwestycji w Gorzowie piszemy
na s. 10.

Podróż poślubna przez trzy kontynenty
Trzy pytania do Joanny Poterskiej, uczestniczki podró¿y dooko³a œwiata

Fot. Robert Borowy

- Razem z mê¿em Paw³em wyrusza pani z Gorzowa fiatem 125p
kombi na wielomiesiêczn¹ eskapadê przez trzy kontynenty. Czego
najbardziej obawia siê pani w trakcie tej podró¿y?
- Nie jest tajemnic¹, ¿e w wielu muzu³mañskich krajach podejœcie do kobiet jest nieco inne ni¿ w Europie. Ju¿
w Turcji, przynajmniej w niektórych
regionach, kobiety maj¹ mniejsze
prawa, s¹ traktowane trochê przedmiotowo. Na szczêœcie jedziemy jako
ma³¿eñstwo. Wiadomo, ¿e w kulturze
muzu³mañskiej wolne zwi¹zki nie s¹
mile widziane i bêd¹c par¹ raczej byœmy nie ryzykowali takiego wyjazdu.
To nie wszystko, bo mamy pewne
obawy przed lokalnymi chorobami.
Szczepiliœmy siê na wiele chorób, ale
nigdy nie wiadomo, co mo¿e siê przytrafiæ. Z drugiej strony, jad¹c nawet w

krótk¹ podró¿, zabiera siê tylko podstawow¹ apteczkê, wykupuje ubezpieczenie i jedzie siê z nadziej¹, ¿e
wszystko przebiegnie bez komplikacji. Obawiam siê równie¿ k³opotów
podczas przekraczania granic. Jesteœmy przygotowani pod k¹tem doku-

mentacji, ale mo¿e siê okazaæ, ¿e
gdzieœ na jakieœ granicy czegoœ
mo¿e nam zabrakn¹æ i trzeba bêdzie
za³atwiaæ przez konsulaty lub ambasady.
- Co zaœ najbardziej pani¹ ekscytuje w tej podró¿y?
- Razem z mê¿em najbardziej
ci¹gnie nas do Azji po³udniowowschodniej. Szczególnie do Birmy i
dalej do krajów wchodz¹cych w
sk³ad Indochin. Nie tylko ze wzglêdu
na to, ¿e kiedy u nas bêdzie ju¿ zima, tam nasze emocje bêdzie rozpala³o lato. Tak¿e bardzo jestem
ciekawa wizyty w Iranie. W Nowym
Jorku nawi¹zaliœmy kontakt z Polakami, którzy maj¹ fiaty 125p i razem
z nimi uczestniczyæ bêdziemy w paradzie. Ponadto jestem ciekawa, jak
bêdziemy radzili sobie w ekstremalnych
warunkach.
Mamy
na

szczêœcie samochód, w którym
mo¿na siê wyspaæ, bêdziemy mieli
namiot, mamy zarezerwowane hotele. Z tych ostatnich bêdziemy korzystali g³ównie w mniej bezpiecznych krajach.
- Ca³a podró¿ ma trwaæ 8-9 miesiêcy. Jest to wiêc taki przed³u¿ony
miesi¹c miodowy, ale zarazem chyba wyjazd ¿ycia?
- Nie planowaliœmy wczeœniej, ¿e
bêdzie to nasza podró¿ poœlubna, ale
tak wysz³o. Natomiast na pewno jest
to wyjazd ¿ycia, bo nie wyobra¿am
sobie, ¿ebyœmy ju¿ kiedyœ mieli siê
zdecydowaæ na podobn¹ wycieczkê.
Musimy bowiem siê ustatkowaæ, zacz¹æ normaln¹ pracê. Oczywiœcie,
nie porzucimy naszych podró¿niczych marzeñ, ale ju¿ na zdecydowanie mniejsz¹ skalê.
RB

klub sportowy, jego tradycje
kontynuuje Stal Gorzów.
1968 r. - oddano oficjalnie do
użytku sztuczne lodowisko „Lodostil”; sztuczne lodowisko,
które mieściło się obok budynku Miejskiego Ośrodka Sztuki
(BWA), funkcjonowało do końca
lat 70., na początku lat 80.
przeznaczone zostało do kapitalnego remontu, urządzenia
zostały zdemontowane i nigdy
nie odbudowane.
1984 r. - w nocy i w ciągu dnia
szalał wielogodzinny huragan,
którego prędkość sięgała momentami 30 m/s, wyrządził on
duże szkody w gospodarce komunalnej, energetyce, łączności i w lasach, na skutego
uszkodzenia wielu linii wysokiego i średniego napięcia
przez kilka godzin nie było
prądu w Barlinku, Międzychodzie, Międzyrzeczu, Myśliborzu,
Rzepinie, Sulęcinie oraz w niektórych dzielnicach Gorzowa;
wiatr zniszczył liczne namioty
foliowe, powybijał szyby w cieplarniach i budynkach mieszkalnych, woda dostała się do
piwnic, parterowych mieszkań i
magazynów, w gorzowskich
parkach huragan powyrywał i
połamał wiele drzew.
w 25.11.
1986 r. - Urząd Wojewódzki rozpoczął pracę w nowym 14-piętrowym wieżowcu przy Jagielończyka; dotychczas UW zajmował
budynek „Stilonu” i kilka innych obiektów w mieście
2002 r. - zamknięto Schody Donikąd.
w 26.11.
2012 r. - zamknięta została
kładka dla pieszych na moście
kolejowym.
1990 r. zm. Stefan Kwaśny (63
l.), legendarny toromistrz Stali,
wielokrotnie honorowany tytułem najlepszego toromistrza
w kraju.
w 28.11.
1972 r. - przebywający na synodzie w Rzymie bp Wilhelm Pluta otrzymał papieską bullę konstytucyjną „Cathedralia collegia”, ustanawiającą formalnie
gorzowską Kapitułę Katedralną.
w 29.11.
1977 r. - Miejska Rada Narodowa nazwała ulice na terenach
przyłączonych do miasta (Karnin, Zieleniec, Małyszyn itd.).
w 30.11.
1969 r.- gorzowski zespół muzyczny „Refleks”, w którym występowali Piotr Prońko (saksofon), Wojciech Prońko (gitara
basowa), Krystyna Prońko (vocal), Jerzy Bułaj, Jerzy Kiona, a
na perkusji grał Rogoza, zdobył
wyróżnienie na I Ogólnopolskim
Festiwalu Awangardy Beatowej
w Kaliszu; był to debiut estradowy Krystyny Prońko.
1923 r. ur. się Franciszek Walczak, milicjant gorzowski, zraniony przez maruderów sowieckich 28.05., zm. 2.06.1945 r.;
jego imieniem nazwano
14.06.1945 r. ulicę w Gorzowie.
n
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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/

Najemcy i w³aœciciele lokali u¿ytkowych mog¹ sprawdziæ, jak wygl¹da historia ich finansów.
Sta³o siê mozliwe dziêki
uruchomieniu przez ZGM
nowego systemu komputerowego - wwwSarcz.
- To jest wyjœcie naprzeciw
potrzebom naszych u¿ytkowników. System ju¿ dzia³a mówi
Pawe³
Nowacki
pe³ni¹cy funkcjê zastêpcy
dyrektora Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej.

{www.zgm.gorzow.pl} poprzez umieszczony na tej
stronie odnoœnik. Dane w
systemie internetowym s¹
aktualizowane raz dziennie,
wiêc po zarejestrowaniu w
systemie dane odnoœnie lokalu pojawi¹ siê nastêpnego
dnia, z podobnym opóŸnieniem bêd¹ siê pojawiaæ te¿
inne informacje (np. o dokonanych wp³atach).

Jak to działa

System ma znacz¹co u³atwiæ dostêp i prowadzenie finansów danego lokalu u¿ytkowego. Skracaæ czas uzyskania
podstawowych
informacji, o które zwracaj¹
siê u¿ytkownicy. Przede
wszystkim pokazuje saldo
bie¿¹ce oraz umo¿liwia
przejrzenie wszystkich op³at
za lokal za ostatnich 12 miesiêcy. Poza tym u¿ytkownik
mo¿e siê przyjrzeæ w Internecie, jak wygl¹da system
rozliczeñ. Ma to du¿e znaczenie, poniewa¿ na bie¿¹co
mo¿na œledziæ wszystkie korekty op³at wynikaj¹ce z rozliczeñ mediów, naliczenia
odsetek jeœli p³atnoœci nie
zosta³y wykonane w terminie

Na razie tylko lokale
użytkowe

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

Internetowe konta lokali
użytkowych

Skorzystanie z usługi jest możliwe po zgłoszeniu się do administracji i wypełnieniu odpowiedniego formularza, który stanowi potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu i umożliwia
dostęp do informacji dotyczących danego obiektu

itp. Dodatkowe informacje,
jakie mo¿e przekazywaæ
system,
to
komunikaty
umieszczane przez administratorów budynków oraz
dane kontaktowe odpowiadaj¹ce lokalom jakie zosta³y
przypisane do konta.

Co trzeba zrobić, żeby się
zalogować

- Zainteresowani dostêpem
musz¹ przyjœæ do administracji, pod któr¹ podlega lokal i wype³niæ odpowiedni
formularz. To istotna sprawa
- zaznacza Pawe³ Nowacki.
Formularz jest jednoczeœnie
potwierdzeniem, ¿e tylko ta a
nie inna osoba ma tytu³
prawny do lokalu i tym sa-

mym mo¿e uzyskaæ dostêp
do informacji dotycz¹cych
danego obiektu.
Nastêpnie u¿ytkownikom
zostaj¹ nadane unikalna nazwa i has³o startowe, które
musi byæ zmienione podczas
pierwszego logowania. Dostêp do systemu informacyjnego odbywa przez stronê

Jak t³umaczy zastêpca dyrektora Nowacki, w pierwszej
kolejnoœci system bêdzie
uruchomiony dla wynajmowanych i w³asnoœciowych lokali u¿ytkowych. - Jeœli siê
sprawdzi, bêdzie udostêpniany równie¿ dla innych typów lokali - mówi dyrektor
Nowacki.
ZGM nie wyklucza rozbudowy systemu o dodatkowe
informacje, jakie mog¹ byæ
przydatne u¿ytkownikom.
Ale tak¿e nie wyklucza uruchomienia podobnej us³ugi
tak¿e dla lokali mieszkalnych.
ROCH

Część pojemników na śmieci
zniknie z ulic
ZGM ma plan, jak przynajmniej w czêœci pochowaæ kub³y œmieciowe.
Du¿ym argumentem za takim rozwi¹zaniem s¹ kwestie
finansowe.
- Nie ukrywam, ¿e bardzo
nam zale¿y, ¿aby choæ w niektórych przypadkach schowaæ
kub³y na œmieci. Zale¿y nam
na poprawie estetyki - mówi
Pawe³ Nowacki pe³ni¹cy funkcjê
zastêpcy
dyrektora
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej.

Stoją na ulicach, nie
muszą

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Adresy
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O ustawieniu kub³ów na
œmieci wzd³u¿ ulic napisano
ju¿ bardzo du¿o. Przeciwko
takiemu rozwi¹zaniu protestowali mieszkañcy, przechodnie. Nikomu siê nie podoba³o,
jak nagle miasto zmieni³o siê
w gigantyczn¹ alejê œmieciow¹. Ale okazuje siê, ¿e jest
rada, aby przynajmniej w
czêœci kub³y znik³y z ulic.
- Jesteœmy ju¿ po spotkaniach z ponad setk¹ wspólnot
mieszkaniowych w³aœnie na
ten temat. Rozmawiamy,
t³umaczymy i wyjaœniamy

Na razie takie widoki w centrum miasta są czymś normalnym, ale jest szansa, że to się zmieni

mieszkañcom jakie obowi¹zki
spoczywaj¹ na nich, miêdzy
innymi wskazania i zapewnienia miejsca pod pojemniki. Od
miejsca zale¿na jest wysokoœæ op³at. Szukamy i przedstawiamy ró¿ne rozwi¹zania,
od propozycji dzia³ki gruntu
pod kontenery poprzez rozwi¹zania techniczne pobudowania altanek.
Otó¿ obecnie wiele pojemników stoi w pasie drogowym,

tak jak dla przyk³adu przy ul.
£okietka,
D¹browskiego,
S³owackiego czy 30 Stycznia.
Op³aty wówczas naliczane s¹
w nastêpuj¹cy sposób - zajêcie 1 metra kosztuje 4 z³ote
dziennie. Natomiast ustawienie tego samego pojemnika
poza pasem drogowym kosztuje odpowiednio za jeden
metr 50 groszy za miesi¹c. W
obu przypadkach na umiejscowienie kontenerów nale¿y

mieæ zgodê w³aœciciela gruntu.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w wielu przypadkach jest zrozumienie i chêæ wspó³pracy, mieszkañcom równie¿ zale¿y na
uporz¹dkowaniu przestrzeni
zewnêtrznej i schowaniu pojemników do altan œmietnikowych - mówi Pawe³ Nowacki.

Altany dla różnych
wspólnot

Te argumenty ju¿ przekona³y
wspólnoty miêdzy innymi z
Matejki, Mieszka I i S³owackiego, ale te¿ z dwóch miejsc
przy ul. £okietka. - Po remoncie podwórka przy tej ulicy pojemniki, które dziœ stoj¹ na wysokoœci Biblioteki Pedagogicznej
znajd¹
siê
w
przebudowanej altanie œmieciowej na tym podwórku
w³aœnie - t³umaczy Pawe³ Nowacki.
Zgodnie z przepisami pojemniki na odpadki musz¹ byæ
ustawione w specjalnie przygotowanych miejscach. Miejsca musz¹ byæ utwardzone,
ogrodzone oraz w odpowiedniej odleg³oœci od budynków
mieszkalnych.
Dodatkowo mieszkañcy sami decyduj¹, czy chc¹ mieæ
proste altany œmieciowe, czy
te¿ jakieœ wiêksze i obroœniête
zieleni¹.
- Zale¿y nam bardzo, aby
ten problem rozwi¹zaæ i mam
nadziejê, ¿e z czasem siê to
uda - mówi Pawe³ Nowacki.
ROCH
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INWESTUJ W LUBUSKIM
Rozmowa z Andrzejem Kailem - dyrektorem marketingu Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
- Ustawa o wspieraniu
nowych inwestycji to rewolucyjna zmiana w funkcjonowaniu specjalnych
stref ekonomicznych. Jakie zmiany wprowadza?
- Ustawa ta jest spójna ze
Strategi¹ na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i odzwierciedla kierunek polityki
gospodarczej rz¹du, w
szczególnoœci zapewnienia
wzrostu stopy inwestycji innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie, oferuj¹cych wysokop³atne, stabilne miejsca pracy. W
zwi¹zku z tym przedsiêbiorcy, ubiegaj¹cy siê o wsparcie
musz¹ spe³niaæ okreœlone
kryteria iloœciowe i jakoœciowe zgodne z obecnie prowadzon¹ polityk¹ gospodarcz¹.
Pomoc publiczna bêdzie
udzielana jedynie dla projektów wpisuj¹cych siê w wy¿ej
wymienion¹ strategiê. W
konsekwencji nie ma ju¿ koniecznoœci
realizowania
d³ugotrwa³ych
procedur
w³¹czania nowych terenów
do SSE, dziêki czemu pomoc bêdzie szybciej dostêpna dla przedsiêbiorcy
zamierzaj¹cego inwestowaæ.
- Ca³a Polska stref¹. Jakie zmiany wi¹¿¹ siê z tym
zapisem w ustawie?

- Jak wspomnia³em d³ugotrwa³e procedury obejmowania nowych terenów statusem SSE odesz³y w zapomnienie. Zgodnie z zapisami
nowej ustawy ka¿dy inwestor, który podejmie decyzjê o
inwestowaniu swoich pieniêdzy bêdzie mia³ takie same
szanse na uzyskanie decyzji
o wsparciu. Inwestycja
bêdzie mog³a byæ zrealizowana na ka¿dym terenie,
który siê do tego nadaje, tj.
posiada odpowiednie zapisy
w planie miejscowym i jest
odpowiednio do tego przygotowany infrastrukturalnie.
Oczywiœcie mo¿liwe s¹ te¿
inwestycje w dotychczasowych zak³adach. Nale¿y pamiêtaæ jednak o tym, ¿e do
spe³nienia s¹, podobnie jak
pod rz¹dami starej ustawy
konkretne warunki. Warunki
te zosta³y dookreœlone w
obowi¹zuj¹cych
aktach
prawnych.
- Jakie s¹ w zwi¹zku z
tym preferencje? W jakim
kierunku idzie wsparcie
wynikaj¹ce z nowych przepisów?
- Po pierwsze szybki proces wydawania decyzji. Inwestor zobowi¹zany jest
z³o¿yæ wniosek, w którym
okreœli warunki swojego

przedsiêwziêcia, a spó³ka
zarz¹dzaj¹ca obszarem po
jego analizie wyda konkretn¹
decyzjê o wsparciu. Obowi¹zywaæ bêd¹ ponadto preferencyjne warunki dla
ma³ych i œrednich przedsiêbiorców, a zwolnienie z podatku trwaæ bêdzie od 12 do
15 lat w lubuskim. W tym
miejscu rz¹d doceni³ starania samorz¹dów, które w
przesz³oœci przeprowadzi³y
d³ugotrwa³e procedury objêcia swoich terenów statusem sse. Na tzw. „starych”
terenach objêtych sse okres
wykorzystania ulgi podatkowej wynosi 15 lat. W sposób
jasny okreœlone zosta³y równie¿ kryteria jakoœciowe i iloœciowe, a szczególnie mocno docenione zosta³y inwestycje w badania i rozwój.
- Wysokoœæ wsparcia siê
jednak nie zmieni³a?
- Ka¿dy inwestor realizuj¹cy swoje przedsiêwziêcie inwestycyjne w oparciu
o decyzjê o wsparciu mo¿e
liczyæ na ulgi w podatku dochodowym. Wysokoœæ pomocy okreœlona zosta³a w
rozporz¹dzeniu w sprawie
pomocy publicznej udzielanej przedsiêbiorcom. Du¿y
inwestor na terenie województwa lubuskiego mo¿e li-

czyæ na zwrot do 35% kosztów kwalifikowanych. Wielkoœæ pomocy roœnie do 45%
dla œredniego i 55% dla
ma³ego
przedsiêbiorcy.
Oznacza to, ¿e z ka¿dego
zainwestowanego miliona
z³otych inwestor mo¿e uzyskaæ do 350 tys., 450 tys. lub
550 tys. z³ pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego.
- Do niedawna strefy
przeplata³y siê swoim zasiêgiem. Ró¿ne te¿ by³y formy promocji. Ustawa
wszystko ujednolica?
- Zdecydowanie tak. W obszarze dzia³ania naszej strefy funkcjonowa³y wczeœniej
dodatkowo trzy inne specjalne strefy ekonomiczne: Mielecka, Wa³brzyska ale i Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna obs³ugiwa³y inwestorów w miejscach, do
których my mieliœmy zdecydowanie bli¿ej. Dzisiaj obszary zosta³y logicznie dookreœlone i przedsiêbiorca od
razu wie, z któr¹ spó³k¹ zarz¹dzaj¹c¹ ma siê spotkaæ w
celu omówienia wszystkich
procedur niezbêdnych do
uzyskania decyzji o wsparciu. Kostrzyñsko-S³ubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna odpowiada za obszar

Pó³nocno-Zachodniej Polski,
jej siedziba znajduje siê w
Kostrzynie nad Odr¹ i to st¹d
wydawane bêd¹ wszystkie
decyzje o wsparciu. Ujednolicone zosta³y równie¿ zasady pozyskiwania i obs³ugi inwestorów. Na pierwszy plan
wysuwa siê ponownie œcis³a
wspó³praca
z
Polsk¹
Agencj¹ Inwestycji i Handlu
a regionalne Centra Obs³ugi
Inwestora maj¹ stanowiæ dla
nas wsparcie. Z pewnoœci¹
usprawni to proces obs³ugi i
opieki nad potencjalnym inwestorem.
- Wspomina³ Pan o kryteriach jakoœciowych, których spe³nienie bêdzie
wa¿ne z perspektywy inwestora chc¹cego uzyskaæ
wsparcie. Mo¿e Pan to nieco rozwin¹æ?
- Po pierwsze, wsparcie
udzielane bêdzie dla inwestycji w projekty wspieraj¹ce
bran¿e zgodne z aktualn¹
polityk¹ rozwojow¹ kraju, w
których Rzeczpospolita Polska mo¿e uzyskaæ przewagê
konkurencyjn¹. W tym zakresie docenione zostanie
równie¿ osi¹gniêcie odpowiedniego poziomu sprzeda¿y poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Maj¹c
na uwadze nawi¹zywanie

wspó³pracy pomiêdzy inwestorami premiowana bêdzie
przynale¿noœæ do konkretnego krajowego klastra kluczowego. Szczególne znaczenie
dla gospodarki ma prowadzenie dzia³alnoœci badawczorozwojowej, dzia³alnoœci gospodarczej o niskim negatywnym wp³ywie na œrodowisko
oraz tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia. Nie bez znaczenia pozostanie równie¿ zlokalizowanie
inwestycji w mieœcie trac¹cym
tzw. funkcje spo³eczno-gospodarcze (lista tych dla
ka¿dego województwa miast
ujêta jest w rozporz¹dzeniu).
Co najwa¿niejsze z mojej perspektywy uwa¿am, ¿e doceniani bêd¹ równie¿ ci przedsiêbiorcy, którzy wspieraæ bêd¹
zdobywanie wykszta³cenia i
podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez swoich pracowników oraz wspó³pracowaæ bêd¹ ze szko³ami
bran¿owymi, gwarantuj¹c
tym samym pe³n¹ opiekê
nad pracownikami. Niezmiernie wa¿ni z perspektywy polskiego rz¹du s¹
przedsiêbiorcy posiadaj¹cy
status mikroprzedsiêbiorcy,
ma³ego przedsiêbiorcy albo
œredniego przedsiêbiorcy.
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Rok zmian na Oddziale PołożniczoGinekologicznym WSzW w Gorzowie
Mija rok od kiedy funkcjê kierownika Oddzia³u Po³o¿niczno-Ginekologicznego WSzW obj¹³ lek. Krzysztof Kaczmarek.
wszystkim pacjentki - mówi
dr Kaczmarek.
Szpitale w Gorzowie i
Strausbergu wzbogac¹ siê
m.in. o videokolposkopy,
morcelatory, sto³y operacyjne i aparaty USG, laparoskopy a tak¿e histeroskopy.
Czêœæ tego sprzêtu ju¿ jest
na oddziale.
W ci¹gu minionego roku ginekolodzy z gorzowskiego
szpitala wprowadzili te¿ nowe metody leczenia miêœniaków macicy. To nowotwory
niez³oœliwe, które przybieraj¹
postaæ ³agodnych guzów.
Choroba dotyka co trzeci¹
kobietê niezale¿nie od wieku.
Nowoœæ polega na zastosowaniu techniki laparoskopowej, która jest mniej inwazyjna i bardziej przyjazna dla
Pacjentek. Powoduje ona
mniejsz¹ utratê krwi podczas
zabiegu i mniej tzw. powik³añ
oko³ooperacyjnych. Jedn¹ z
jej g³ównych zalet jest znaczne skrócenie czasu pobytu w
szpitalu i rekonwalescencji
po zabiegu. W gorzowskim
szpitalu tego typu leczenie

Fot. Archiwum WSzW

To rok wielu pozytywnych
zmian. Do najwa¿niejszych
zaliczyæ mo¿na uczestnictwo
w Polsko-Niemieckim Forum
Ginekologicznym - cyklu
spotkañ warsztatowych poœwiêconych technice wykonywania zabiegów z zakresu uroginekologii pod kierunkiem prof. Tomasza
Rechbergera, kierownika
Kliniki Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziêki teleinformatycznym
mo¿liwoœciom bloku operacyjnego i
sali konferencyjnej w pierwszym tego typu szkoleniu
(które mia³o miejsce w lutym
br.) uczestniczyli nie tylko
medycy z gorzowskiego
szpitala, ale tak¿e m.in. z
lecznic w Sulêcinie i Miêdzychodzie.
- To by³o dla nas bardzo
wa¿ne wydarzenie. Wszyscy
mamy nadziejê, ¿e dziêki
wspó³pracy ze szpitalem w
Strausbergu (naszym niemieckim partnerem w projekcie) zyska nie tylko kadra
medyczna,
ale
przede

Wiceprezes WSzW Robert Surowiec, położna - koordynator
Szkoły Rodzenia Wioletta Gębicz i kierownik Oddziału
Położniczno-Ginekologicznego WSzW lek. Krzysztof Kaczmarek

stosuje siê z wykorzystaniem
morcelatora, który „mieli”
zmiany, po to, by jak najmniej
inwazyjnie wydobyæ chor¹
tkankê z jamy brzusznej.
- Na œwiecie jest to obecnie
powszechnie
stosowany
sposób postêpowania w
³agodnych schorzeniach narz¹du rodnego. Te¿ chcemy
iœæ t¹ drog¹ - stwierdza
Krzysztof Kaczmarek - kierownik Oddzia³u Po³o¿niczoGinekologicznego z Pododdzia³em Ginekologii Onkologicznej oraz Diagnostyki i
Leczenia Niep³odnoœci w gorzowskim szpitalu.

Metod¹ laparoskopow¹ ginekolodzy z gorzowskiego
szpitala wykonuj¹ te¿ operacje histerektomii, czyli usuniêcia macicy. S¹ one wykonywane miêdzy innymi przy
rozpoznaniu
nowotworu
b³ony œluzowej macicy - raka
endometrium.
Od roku te¿ pacjentki Oddzia³u Po³o¿niczo-Ginekologicznego z Pododdzia³em
Ginekologii Onkologicznej
oraz Diagnostyki i Leczenia
Niep³odnoœci, które w³aœnie
tu decyduj¹ siê na œwiat wydaæ dziecko mog¹ liczyæ na
³agodzenie dolegliwoœci bó-

lowych
przy
pomocy
urz¹dzenia TENS. To sprawdzona klinicznie, nieinwazyjna, niefarmakologiczna i co
najwa¿niejsze skuteczna metoda przezskórnej stymulacji
nerwów oraz ograniczania
dolegliwoœci bólowych tak¿e
podczas porodu. TENS powszechnie stosuj¹ szpitale
po³o¿nicze na ca³ym œwiecie.
TENS to przezskórna elektryczna stymulacja nerwów
³agodzi ból wysy³aj¹c do
w³ókien nerwowych ma³e impulsy elektryczne za pomoc¹
elektrod umieszczonych w
pobli¿u ogniska bólu. W
Wielkiej Brytanii stosuje siê
go przy ok. 20 proc. porodów. Zastosowanie TENS w
znacznym stopniu zmniejsza
odczuwanie bólu porodoweg
{http://dzidziusiowo.pl/ciazai-porod/porod/1166-betaendorfiny-zamiast-bolu}o.
Dziêki temu kobiety maj¹
mo¿liwoœæ wiêkszej kontroli
nad tym co siê z nimi dzieje,
mog¹ te¿ lepiej wykorzystaæ
inne „naturalne” techniki
przeciwbólowe.

Oddzia³ ginekologicznopo³o¿niczy dba nie tylko o
komfort kobiet rodz¹cych w
gorzowskim szpitalu. Na pocz¹tku przysz³ego tygodnia
w salach porodowych pojawi¹ siê fotele dla osób towarzysz¹cych rodz¹cej.
- Bardzo nam zale¿y na
tym, aby dobrze u nas czu³a
siê ka¿da kobieta, która
w³aœnie tu wydaje na œwiat
swoje dziecko. Wiemy, ¿e
obecnoœæ partnera dla wielu z
nich jest bardzo wa¿na. Bywa,
¿e poród trwa kilka godzin.
Dlatego dla osób towarzysz¹cych kupiliœmy fotele, by
mog³y sobie odpocz¹æ w chwilach gdy nie s¹ niezbêdne kobiecie - mówi Robert Surowiec, wiceprezes Wielospecjalistycznego
Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie.
Komfort przygotowuj¹cych
siê w Szkole Rodzenia do roli rodziców osób poprawi siê
tak¿e w przysz³ym roku.
Wówczas szko³a ma zyskaæ
now¹, bardziej funkcjonaln¹
siedzibê.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Wcześniaki pod specjalną ochroną
W naszym szpitalu realizujemy ogólnopolski program immunizacji.
Jest przyczyn¹ zdecydowanej wiêkszoœci hospitalizacji dzieci z zapaleniem
oskrzelików i sporej grupy
maluszków z zapaleniem
p³uc. Wirus RSV, bo o nim
mowa, dla ma³ych dzieci
mo¿e byæ tak¿e œmiertelnie
niebezpieczny. Atakuje prawie 90% przedwczeœnie
urodzonych dzieci. Mo¿na
mu zapobiec podaj¹c dziecku gotowe przeciwcia³a
chroni¹ce przed wirusem.

r e k l a m a

Do tej pory (od 2010 r.)
bezp³atnym programem immunizacji objête by³y skrajnie niedojrza³e wczeœniaki urodzone przed 28. tygodniem ci¹¿y, czyli wa¿¹ce po
urodzeniu mniej ni¿ 1 kg,
oraz dzieci z tzw. dysplazj¹
oskrzelowo-p³ucn¹. Od 1
paŸdziernika immunizacja
obejmuje te¿ dzieci urodzone miêdzy 28. a 32. tygodniem ci¹¿y w³¹cznie. Takie
przeciwcia³a otrzymuj¹ te¿

wczeœniaki urodzone w
WSzW w Gorzowie. Po rozszerzeniu programu grupa
dzieci, które mog¹ z niego
skorzystaæ jest 3 razy wiêksza ni¿ w roku 2017.
Nowo narodzone (urodzone w terminie) dziecko nie
ma jeszcze w pe³ni wykszta³conego uk³adu odpornoœciowego. Korzysta z
przeciwcia³ matki, przekazanych mu przez ³o¿ysko w
trzech ostatnich miesi¹cach

ci¹¿y. Z powodu wczeœniejszego przyjœcia na œwiat
dzieci urodzone przedwczeœnie
nie
maj¹
wystarczaj¹cej iloœci przeciwcia³ chroni¹cych przed
zaka¿eniami, dlatego w momencie narodzin s¹ 10-krotnie bardziej nara¿one na zaka¿enia dolnych dróg oddechowych
ni¿
dzieci
urodzone w terminie.
- Skuteczn¹ metod¹ profilaktyki zaka¿eñ wywo³anych

przez wirus RS jest bierna
immuniazacja (uodparnianie) polegaj¹ca na dostarczeniu ma³emu organizmowi
przeciwcia³
ochronnych
skierowanych przeciwko wirusowi. Wczeœniaki, którym
podano stosowany w profilaktyce zaka¿eñ wirusem
lek s¹ chronione przed infekcjami, a tym samym
przed
ich
groŸnymi
powik³aniami zdrowotnymi.
Program polega na podaniu

maksymalnie 5 dawek leku
co miesi¹c w okresie miêdzy 1 paŸdziernika do 30
kwietnia. Wa¿ne jest jednak,
aby dziecko przyjê³o wszystkie zaplanowane dawki mówi lek. med. Marta Franków-Kwaœnik - lekarz neonatolog z Oddzia³u Noworodkowego z Pododdzia³em
Intensywnej Opieki nad Noworodkiem WSzW w Gorzowie.
A.W.

akademia im. jakUBa z PaRadyŻa
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Nie tylko dla księgowych
i doradców finansowych
Nowe uprawnienia do prowadzenia studiów na Wydziale Ekonomicznym AJP w Gorzowie Wielkopolskim.
Wydzia³ Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim uzyska³ uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia
na kierunku finanse i rachunkowoœæ o profilu praktycznym.
Tym samym Wydzia³ posiada 4
uprawnienia do nadawania tytu³u licencjata na kierunku ekonomia,
finanse
i
rachunkowoœæ, logistyka oraz
zarz¹dzanie studia pierwszego
stopnia oraz 2 uprawnienia do
nadawania tytu³u magistra na
kierunku finanse i rachunkowoœæ oraz zarz¹dzanie. Szeroka oferta dydaktyczna na Wydziale Ekonomicznym obejmuje 18 ró¿nych specjalizacji w
ramach poszczególnych kierunków studiów. Jest ona odpowiedzi¹ na zapotrzebowania
rynku pracy oczekuj¹cego
dobrze przygotowanych absolwentów, posiadaj¹cych kwalifikacje i kompetencje dopasowane do wymogów wspó³czesnej gospodarki oraz oczekiwañ
przysz³ych pracodawców.
Nowo nadane uprawnienia
do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowoœæ przez

Polsk¹ Komisjê Akredytacyjn¹
dla Wydzia³u Ekonomicznego
Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim by³o szczególnie wyczekiwane przez absolwentów studiów pierwszego stopnia,
albowiem rosn¹ce zapotrzebowanie na ksiêgowych i finansistów w przedsiêbiorstwach pozwala dziœ znaleŸæ im szybko
zatrudnienie. Obecnie nie tylko
roœnie zapotrzebowanie na ksiêgowych czy specjalistów z obszaru finansów, ale przede
wszystkim rosn¹ te¿ ich zarobki, co sprawia, ¿e kszta³cenie
na kierunku finanse i rachunkowoœæ studia drugiego stopnia
jest nie tylko popularne, ale
przede wszystkim perspektywiczne.
Studia na kierunku finanse i
rachunkowoœæ studia drugiego
stopnia rozwijaj¹ umiejêtnoœci i
kompetencje zawodowe szczególnie poszukiwane obecnie
na rynku pracy. Obok tradycyjnego zawodu g³ównego ksiêgowego, po ukoñczeniu kierunku finanse i rachunkowoœæ,
absolwent studiów mo¿e
podj¹æ pracê jako specjalista w
zakresie zarz¹dzania finansa-

mi, doradca podatkowy, kontroler finansowy czy te¿ zajmowaæ
wiele innych stanowisk, które
³¹czy wykonywanie zawodu
zaufania publicznego oraz wysoki presti¿ w œrodowisku zawodowym i spo³ecznym.
Studia drugiego stopnia na
kierunku finanse i rachunkowoœæ - profil praktyczny stanowi¹ uzupe³nienie wiedzy,
umiejêtnoœci i kompetencji z
zakresu studiów pierwszego
stopnia. Studia trwaj¹ 4 semestry w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Celem
kszta³cenia jest dostarczenie
nowoczesnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejêtnoœci
niezbêdnych do wykonywania
pracy zawodowej bezpoœrednio po ukoñczeniu studiów, w
tym podejmowania i prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci. W programie kszta³cenia studiów
drugiego stopnia utworzone
zosta³y nastêpuj¹ce specjalnoœci:
- bankowoœæ i us³ugi finansowe,-finanse przedsiêbiorstwa,
- rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ finansowa.
Modu³ kszta³cenia specjalnoœciowego bankowoœæ i us³ugi fi-

nansowe przygotowuje absolwentów do zatrudnienia w bankach, firmach poœrednictwa
kredytowego, na stanowiskach
zwi¹zanych z ocen¹ zdolnoœci
kredytowej klientów, a tak¿e ze
sprzeda¿¹ produktów bankowych i finansowych. Absolwent
bêdzie zna³ systemy rozrachunkowe stosowane w rozliczeniach bankowych, posiada³
wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie funkcjonowania klasycznych oraz nowoczesnych
us³ug i produktów finansowych. Absolwent bêdzie potrafi³ wyznaczyæ i oceniæ zdolnoœæ
kredytow¹ klienta. Absolwent
specjalnoœci bêdzie wyposa¿ony w specjalistyczn¹
wiedzê i umiejêtnoœci odnosz¹ce siê do specyfiki zasad
funkcjonowania banku oraz innych instytucji poœrednictwa
kredytowego. Wiedza, umiejêtnoœci i kompetencje spo³eczne zdobyte podczas studiów
pozwol¹ absolwentom na realizowanie œcie¿ki kariery, w tym
równie¿ na zajmowanie stanowisk kierowniczych w instytucjach finansowych.
Modu³ kszta³cenia specjalnoœciowego finanse przedsiêbior-

stwa przygotowuje absolwentów do zatrudnienia na stanowiskach
zwi¹zanych
z
zarz¹dzaniem finansami w
przedsiêbiorstwie. Absolwent
bêdzie potrafi³ efektywnie zarz¹dzaæ finansami firmy, a
tak¿e dokonywaæ rozstrzygniêæ w zakresie struktury docelowej kapita³u przedsiêbiorstwa. Absolwent specjalnoœci
bêdzie wyposa¿ony w specjalistyczn¹ wiedzê w zakresie
tworzenia biznes planów, oceny op³acalnoœci przedsiêwziêæ
inwestycyjnych, metod wyceny
przedsiêbiorstw, strategii finansowania, wdra¿ania systemów
kontroli i audytu wewnêtrznego. Absolwent bêdzie przygotowany, aby w sposób praktyczny rozwi¹zywaæ problemy
zwi¹zane z podejmowaniem
optymalnych decyzji finansowych w przedsiêbiorstwie.
Wiedza, umiejêtnoœci i kompetencje spo³eczne zdobyte podczas studiów pozwol¹ absolwentom na realizowanie
œcie¿ki kariery, w tym równie¿
na zajmowanie stanowisk kierowniczych
przedsiêbiorstwach ró¿nego typu.

Modu³ kszta³cenia specjalnoœciowego rachunkowoœæ i
sprawozdawczoœæ finansowa
przygotowuje absolwentów do
zatrudnienia na stanowiskach
ksiêgowego, specjalisty do
spraw ksiêgowoœci czy te¿ pracownika dzia³u finansowego.
Absolwent bêdzie potrafi³ prowadziæ ksiêgi rachunkowe
oraz sporz¹dzaæ sprawozdania finansowe. Absolwent
bêdzie wyposa¿ony w wiedzê
przydatn¹ w analizie i ocenie
kondycji finansowej przedsiêbiorstwa, a tak¿e w trakcie
tworzenia raportów finansowych oraz przygotowywania i
oceniania planów finansowych i inwestycyjnych. Absolwent specjalnoœci bêdzie wyposa¿ony w specjalistyczn¹
wiedzê i umiejêtnoœci przygotowuj¹ce do wykonywania zawodu ksiêgowego. Wiedza,
umiejêtnoœci i kompetencje
spo³eczne zdobyte podczas
studiów pozwol¹ absolwentom na realizowanie œcie¿ki
kariery, w tym równie¿ na zajmowanie stanowiska g³ównego ksiêgowego w przedsiêbiorstwie.
DR KUCIÑSKI ANDRZEJ
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Amerykańskie włókna
na terenie Stilonu
Na terenie by³ych ZWCh Stilon amerykañska spó³ka Universal Fibers produkowaæ bêdzie w³ókna.

Fot. Archiwum

Stanie siê to ju¿ w lutym
2019 roku. Docelowo firma
ma zatrudniaæ 160 osób a
roczna produkcja osi¹gnie
pu³ap ponad 4,5 tysi¹ca ton
w³ókien poliamidowych.
Inwestycja ta bêdzie kosztowaæ oko³o 8 mln z³.
Rozmowy na temat ulokowania zak³adu w Gorzowie
rozpoczê³y siê ju¿ blisko
dwa lata temu. Do ich finalizacji dosz³o rok temu, a
ju¿ w kwietniu rozpoczê³y
siê prace budowlane przygotowuj¹ce halê do produkcji. Zarz¹d Universal Fibres
dosyæ d³ugo rozwa¿a³
miejsce swojej ósmej ju¿
lokalizacji, ale pierwszej w
kontynentalnej
Europie.
Jak mówi wiceprezes Don
Campbell, g³ównym powodem wyboru Gorzowa s¹
bogate tradycje w³ókiennicze, ale tak¿e dobra lokalizacja.

Dyrektor generalny Universal Fibres w Gorzowie Remigiusz Jurasz oraz wiceprezes spółki

- Nasza technologia wymaga budynków wysokich, a

ten, w którym prowadzimy
obecnie remont ma 20 met-

rów wysokoœci. Poza tym
wolimy wyremontowaæ coœ

ju¿ istniej¹cego ni¿ budowaæ
od pocz¹tku. Innym atutem
jest dostêpna w Gorzowa
wykwalifikowana w kierunku
w³ókienniczym kadra pracownicza, ³atwo dostêpna infrastruktura techniczna na
terenie strefy. Wa¿ne jest
tak¿e wsparcie ze strony
w³adz lokalnych i dobra
wspó³praca z samym Stilonem - powiedzia³ prezes.
Do maja przysz³ego roku
stan zatrudnienia powinien
osi¹gn¹æ 60 osób, zaœ docelowo bêdzie ich przynajmniej
160. Rekrutacja ju¿ jest prowadzona. Jak mówi dyrektor
generalny gorzowskiego oddzia³u spó³ki Remigiusz Jurasz, poszukiwani s¹ m.in.
operatorzy maszyn i linii produkcyjnych, inspektorzy jakoœci,
elektromechanicy,
pracownicy administracji,
in¿ynierowie. Nabór jest prowadzony za poœrednictwem

strony internetowej firmy:
www.universalfibers.com/europe {http://www.universalfibers.com/europe}
W remontowanej hali niebawem pojawi siê kilka
du¿ych linii przêdz¹cych,
czyli ekstruduj¹cych w³ókna
oraz kilkadziesi¹t maszyn
teksturuj¹cych, czyli uszlachetniaj¹cych w³ókna.
Firma zosta³a za³o¿ona w
1969 roku w Bristolu w stanie Wirginia. Zatrudnia w
USA, Chinach, Tajlandii, Singapurze, Walii, Japonii i w
Polsce ok. 1200 pracowników. Produkuje w³ókna, które maj¹ zastosowanie m.in.
przy produkcji wyk³adzin i
dywanów, w medycynie,
przy produkcji kasków motocyklowych i he³mów ochronnych,
w
przemyœle
odzie¿owym, ale tak¿e podczas wydruków 3D.
RB

Pomysł na miejskie gadżety może być biznesem
Marka Wild West nawi¹zuje do historii i jest coraz bardziej obecna.
okreœlenia maestry Moniki
Woliñskiej, by³ej pierwszej
dyrygent Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej, która zawsze mówi³a o Gorzowie Dziki Zachód - opowiada
Ewelina Jackowiak.
I jak sama t³umaczy, nazwa
jest na tyle ciekawa i chwytliwa, ¿e przypasowa³a do pomys³u i do tego, czym siê firma zajmuje. A zajmuje siê
produkcj¹ i rozpowszechnianiem przedmiotów ze znakami reklamowymi Gorzowa. I
co wa¿ne, s¹ to autorskie
rzeczy wykorzystuj¹ce znaki
jednoznacznie kojarz¹ce siê
z miastem.
Obecnie Wild West ma w
ofercie modne ostatnimi czasy magnesy, kubki, kubki termiczne, tatua¿e, pocztówki,
koszulki, torby i plakaty. Wzory do naszych produktów dziel¹ siê na trzy linie.
Pierwsz¹ - live - zaprojektowa³a plastyczka Jagoda

Fot. Archiwum prywatne

Choæ firma dzia³a od pó³tora roku, to ju¿ zosta³a dostrze¿ona w konkursie Nawigator Biznesu Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego
Gorzowa Wlkp.
- Pomys³ przyszed³ sam, bo
w mieœcie nie by³o gad¿etów
promocyjnych, a przecie¿ to
mo¿e byæ biznes - mówi
Ewelina Jackowiak, szefowa
firmy Genion, która na gali
laureatów konkursu Nawigator Biznesu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. dosta³a wyró¿nienie za debiut.
Choæ firma nosi nazwê Genion, to jednak klientom, którzy ju¿ znaj¹ jej produkty
bardziej kojarzy siê z nazw¹
Wild West - Dziki Zachód. To efekt burzy mózgów, jak¹
sobie urz¹dzi³yœmy z moj¹
wspólniczk¹. I to ona rzuci³a
tê nazwê. A ma ona jeszcze
ciekawsz¹ historiê. Bo generalnie nazwa pochodzi od

Izabela Grygiel-Guła i Ewelina Jackowiak prezentują miejskie
gadżety, których brakowało na rynku

Kar³owska. Drug¹, która
okreœlamy mianem - minimalistyczny Gorzów - zaprojektowa³ dla nas pan Bartek Nowosielski. Trzecie czyli kaseta wzorowane jest na muralu
z kasetami magnetofonowymi i te¿ rysowa³ j¹ Jagoda
Kar³owska - mówi Ewelina
Jackowiak.

Wszystkie rzeczy, które
oferuje Wild West powstaj¹
w zaprzyjaŸnionej, lokalnej
zwi¹zanej z regionem firmie. - No i czêsto pada
kwestia, ¿e do najtañszych
nie nale¿¹, ale przecie¿
koszt wytworzenia jest taki,
jaki jest - mówi szefowa
Wild Westu.

Jednak cena nie bywa a¿ tak
zaporowa, bo w mieœcie widaæ
coraz czêœciej ludzi choæby w
koszulkach z kasetami.
Podobnie jest z torbami z
p³ótna, które s¹ nietypowym
przewodnikiem po ciekawostkach turystycznych Gorzowa.
Rzeczy Wild West kupiæ
mo¿na przede wszystkim w
firmowym sklepie internetowym. - Poza tym mamy
w³asn¹ gablotê przy Infokiosku Fundacji Ad Rem w
Galerii Askana. I w przypadku zakupów w³aœnie tam 15
procent przekazujemy na tê
fundacjê, czyli trochê siê
jeszcze anga¿ujemy w
dzia³alnoœæ charytatywn¹ mówi Ewelina Jackowiak.
Poza tym wszystkie rzeczy
kupiæ mo¿na na Babskich
Wieczorach, czyli cyklicznych
spotkaniach w Klubie MCK
Jedynka przy ul. 30 Stycznia.
Obecnie firma toczy rozmowy z sieci¹ Empik, która od

pewnego czasu wchodzi we
wspó³pracê z lokalnymi firmami. Ale wszystko jest
kwesti¹ czasu, jak podkreœla
szefowa Wild West.
- Jesteœmy te¿ ca³y czas
obecni na ró¿nych miejskich
wydarzeniach typu Dni Gorzowa, Rozpoczêcie i Zakoñczenie lata. Zawsze mamy
swoje stoisko i nie powiem,
zainteresowanie jest - mówi
Ewelina Jackowiak.
Choæ firma ju¿ ma niez³¹
ofertê, to jednak nie zamierza
spocz¹æ na laurach. - Myœlimy
ju¿ o wprowadzeniu do naszej
oferty bombek œwi¹tecznych.
Prowadzimy ju¿ jakieœ rozmowy, bo wiem, ¿e jest zainteresowanie - opowiada szefowa Wild
West. Poza tym ca³y czas te¿
myœli o innych rzeczach. - Jest
moda na regionalizm, jest moda na lokalnoœæ. Ludzie pytaj¹
o rzeczy zwi¹zane z miastem podkreœla Ewelina Jackowiak.
ROCH

Projekt „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdañca, Deszczna, K³odawy i Santoka - etap II” wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oœ Priorytetowa 1 - Gospodarka i Innowacje, Dzia³anie 1.4 Promocja regionu i umiêdzynarodowienie sektora MŒP, Poddzia³anie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. Wartoœæ projektu to 3 248 938,12 z³. Okres realizacji projektu: styczeñ 2018 - czerwiec 2019 r.
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Wilk bywa zainteresowany
kontaktem z człowiekiem
Z Wojciechem Pawliszakiem, £owczym Okrêgowym Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

- Co to za funkcja - ³owczy
okrêgowy?
Struktura
Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego wygl¹da w ten sposób, ¿e mamy 49 okrêgów - granice ich
przebiegaj¹ jak granice poprzednich województw. W
ka¿dym takim okrêgu jest zarz¹d, na czele którego stoi
³owczy. Odpowiada on za
pracê biura. Reprezentuje
okrêg na zewn¹trz. Do tego
dochodzi masa obowi¹zków
wynikaj¹cych ze specyfiki
pracy - uzgodnienia dotycz¹ce planów ³owieckich,
sprawy zwi¹zane z gospodark¹ ³owieck¹.
- A co to jest ta gospodarka ³owiecka?
- To jest bardzo szerokie pojêcie. G³ownie jest to gospodarowanie na dzier¿awionych
obwodach ³owieckich. Zarz¹d
okrêgowy sprawuje nadzór
nad ko³ami ³owieckimi z tytu³u
wype³niania ustawy - prawo
³owieckie. A ustawa ta
na³o¿y³a okreœlone cele i zadania, miêdzy innymi, poza
polowaniem, dba³oœæ o œrodowisko i poprawê warunków
bytowania zwierz¹t. No i co
siê pod tym sformu³owaniem
kryje? Przygotowanie choæby
sta³ych os³on dla zwierzyny
drobnej, ¿eby mog³a siê
ukryæ przed drapie¿nikami
czy te¿ przetrwaæ srog¹ zimê.
Do tego dochodzi te¿ tworzenie sta³ych miejsc lêgowych,
czyli remizy œródpolne. Mamy
program introdukcji zwierzyny, która gdzieœ tam jest w regresie, bo zniszczona przez
drapie¿niki. I konkretnie jest
to odbudowa ba¿anta i kuropatwy na terenie powiatu
strzelecko-drezdeneckiego.
Tam powsta³y woliery, z których póŸniej te ptaki bêd¹ wypuszczane do œrodowiska
naturalnego. Mamy te¿ program polegaj¹cy na redukcji
drapie¿ników.
- I to robi¹ myœliwi? A wydawaæ siê by mog³o, ¿e to
robi¹ leœnicy.
- Nie, to s¹ nasze zadania.
Leœnicy zajmuj¹ siê hodowl¹
lasów. A przecie¿ dobrem narodowym, które bytuje w lasach jest zwierzyna. Ona w
stanie wolnym jest w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. I leœnicy te¿ maj¹ obowi¹zek dbaæ
o to dobro. Ale czyst¹ gospodark¹ ³owieck¹ w obwodach
³owieckich zajmuj¹ siê myœliwi, ko³a ³owieckie czyli Polski
Zwi¹zek £owiecki.

●

W. Pawliszak: Nie ma także możliwości, aby pozostawić przyrodę samą sobie

- Jednym s³owem, te
wszystkie lizawki, paœniki i
inne urz¹dzenia w lesie dla
dobra zwierz¹t, to domena
myœliwych?
- Tak, to s¹ urz¹dzenia
³owieckie. I takie lizawki maj¹
poprawiæ warunki bytowania
zwierzyny. One dostarczaj¹
mikroelementów, czyli soli. I
to jest sól kamienna kupowana zazwyczaj w kopalni w
K³odawie lub Wieliczce. To
nie jest taka zwyk³a sól, któr¹
mo¿na w sklepie kupiæ. Gdybyœmy takiej soli nasypali do
lizawek, to byœmy te zwierzêta potruli. A ta kamienna zawiera bardzo wiele mikroelementów, które na co dzieñ
nie s¹ dostêpne w przyrodzie. Zwierzêta ¿ywi¹ siê te¿
kor¹ z m³odych drzew i przy
okazji robi ogromne szkody w
lesie. Ale robi to dlatego, ¿e
w tej korze znajduj¹ siê
w³aœnie te mikroelementy,
które s¹ w soli. No i my, dostarczaj¹c sól do lasu, niwelujemy te szkody. A po drugie
zale¿y nam, aby w jak najlepszej kondycji by³a ta zwierzyna.
- A jak to siê sta³o, ¿e pan
zosta³ myœliwym?
- To ju¿ taka tradycja rodzinna. Dziadek polowa³, ojciec
poluje, brat ojca poluje. Ja siê
wychowa³em w œrodowisku
myœliwskim. Praktycznie od
pi¹tego roku ¿ycia bra³em
udzia³ w rozlicznych imprezach zwi¹zanych z ³owiectwem, czy to przy wycenie
trofeów ³owieckich, jubileuszach, w mszach hubertow-

skich, polowaniach. Od
dziecka ¿y³em blisko przyrody i dlatego chyba ¿adnym
zaskoczeniem nie by³o, ¿e
przyszed³ czas na myœlistwo.
No i w moim przypadku by³o
to spe³nienie swoich pasji.
- Jakie jest pana pierwsze
wspomnienie zwi¹zane z
³owiectwem.
- Myœlê, ¿e to jakiœ wyjazd
na polowanie. W nocy.
- I pan, wtedy takie ma³e
dziecko jecha³ na polowanie?
- No tak, ja wówczas takie
ma³e dziecko (œmiech)…
Œwiat widziany w nocy i to
oczami dziecka jest ca³kiem
inny, ani¿eli widziany przez
doros³ego. Bo te wszystkie
odg³osy,
jakie
mo¿na
us³yszeæ w lesie, jak sowa,
powoduj¹, ¿e to wszystko
urasta do jakiegoœ takiego
niezwyk³ego, tajemniczego
œwiata. Myœlê, ¿e jak
cz³owiek od dziecka obcuje z
przyrod¹, to uczy siê wielu
rzeczy. S³ucha tak naprawdê
przyrody. Poza tym dzieci
wychowane w lesie, wiedz¹
znacznie wiêcej o przyrodzie, potrafi¹ rozpoznaæ czy
to sarna, czy to jeleñ. Bo
przecie¿ generalnie nawet
wœród doros³ych pokutuje
przekonanie, ¿e jeleñ to m¹¿
sarny. A ten ma³y jelonek,
który zapl¹ta³ siê gdzieœ tam
w siatkê, to w przysz³oœci
móg³by byæ piêknym jeleniem. A tak nie jest. Bo to samiec sarny - rogacz a nie jeleñ - byk, który ma ca³kiem
inn¹ budowê.

- A nie by³o to przypadkiem tak, ¿e to tata myœliwy
ci¹gn¹³ za rêkê syna na polowanie?
- Nie, nie, gorzej by³o jak nie
zabra³.
- Panie ³owczy, skoro robicie ró¿nych rzeczy, to
dlaczego myœliwi maj¹ tak
fataln¹ opiniê? Nie mam na
myœli tylko okrêgu gorzowskiego, ale generalnie ca³e
œrodowisko?
- Myœlê, ¿e to wynika z faktu, ¿e mamy spo³eczeñstwo
coraz ubo¿sze w wiedzê dotycz¹c¹ przyrody. Ludzie
walcz¹cy z myœliwymi nazywaj¹ siê ekologami. A tu nale¿a³oby wróciæ do samego
pojêcia - co to jest ekologia?
To jest nauka i jeœli ktoœ siê
okreœla ekologiem, to w rzeczywistoœci powinien byæ
naukowcem. Proszê pamiêtaæ, ¿e ekologia to nauka,
która pokazuje nam relacje
miêdzy ró¿nymi organizmami
w œrodowisku i jak te organizmy wp³ywaj¹ na otoczenie
poprzez zmianê tego œrodowiska w³aœnie. Obecnie mówi
siê, ¿e dobrze by by³o, aby
siê przyroda sama wyregulowa³a. Czyli - nie wycinajmy
drzew, to bêdziemy mieli
piêkn¹ puszczê, pierwotny
las. A jakoœ nikt nie chce zauwa¿yæ, ¿e aby dojœæ do pierwotnego lasu, potrzeba oko³o
400-500
lat,
przy
zastrze¿eniu, ¿e œrodowisko
siê nie zmieni, a przecie¿
zmienia siê na naszych
oczach. Las pierwotny to
choæby odbudowa pewnych

gatunków, których nie ma.
Nie ma tak¿e mo¿liwoœci, aby
pozostawiæ przyrodê sam¹
sobie. Przy aktualnych uwarunkowaniach i strukturze
choæby zasiewów, upraw rolnych jest to niemo¿liwe.
- Dlaczego?
- Przyk³ad. Na dziœ mamy
przewagê upraw kukurydzy,
która powoduje zwiêkszenie
p³odnoœci u dzików, szybsze
dojrzewanie p³ciowe. Proszê
pamiêtaæ, ¿e dzik generalnie
dopiero w wieku dwóch,
trzech lat bra³ udzia³ w rozrodzie. A dziœ ju¿ szeœciomiesiêczne loszki, czyli te warchlaczki, które nie maj¹ roku, a
ju¿ s¹ zdolne do tego, aby
zajœæ w ci¹¿ê. No i co mamy
na chwilê obecn¹? Ano mamy tak¹ sytuacjê. Przy standardowej sytuacji przyrost
populacji dzika wynosi 150
procent. To w normalnych
warunkach, podkreœlam. A
obecnie mamy przyrost 300
procent, czyli a¿ 100 procent
wiêcej. I gdybyœmy teraz tak
naprawdê od³o¿yli broñ, powiedzieli - dobra, nie strzelamy, to co bêdzie? Jak my
strzelamy 24 tysi¹ce dzików
w województwie lubuskim - z
tego niech tylko po³owa to
bêd¹ same loszki i dodaæ do
tego 300 procent przyrostu,
to w marcu daje nam inwazjê
dzików. Choæby dlatego nie
da siê na dziœ powiedzieæ, ¿e
nie bêdziemy strzelaæ, a las
siê sam wyreguluje, bo tak
nie bêdzie. Nie wyreguluje
siê tak¿e dlatego, ¿e mamy
wilki. Nie wszystko wilki

zjedz¹, bo nie tylko dziczyznê
- czyli dziki jedz¹, bo i na inne
smako³yki poluj¹.
- Poruszy³ pan bardzo
wa¿n¹ kwestiê - wilki. Rzeczywiœcie mamy w regionie
wilki?
- Mamy, mamy bardzo du¿o
wilków. Zg³aszaj¹ nam myœliwi, ¿e tylko w samym naszym
okrêgu zanotowano 160
osobników. Jest to i du¿o, i
ma³o. Patrz¹c na przypadki,
jakie wydarzy³y siê u nas w
województwie, to mo¿na
mieæ pewne obawy, ale nie
chcê demonizowaæ kwestii
wilków. Ale trzeba wiedzieæ,
i¿ zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e
wilk nie ucieka od cz³owieka.
Bywa zainteresowany kontaktem z cz³owiekiem. Dochodzi
do spotkañ kontrowersyjnych,
gdzie pracownicy leœni,
siedz¹c przy ognisku, s¹ odwiedzani przez wilki. Grzybiarze s¹ odwiedzani przez wilki,
tak¿e sportowcy, którzy
gdzieœ tam po lesie biegaj¹,
tak¿e turyœci. I to wcale nie
jest zwi¹zane z tym, ¿e wilk
jest
dokarmiany
przez
cz³owieka, bo tak nie jest. I w
wiêkszoœci wilk rzeczywiœcie
unika kontaktu, ale zdarzaj¹
siê takie osobniki, s³absze w
stadzie, i to one w³aœnie podchodz¹ pod osady. Mamy ju¿
kilka przypadków zagryzieñ
zwierz¹t hodowlanych. Zdarzy³o siê to w fermie danieli
obok Drezdenka. I to by³y
dwa ataki wilków, które zagryz³y kilka sztuk zwierz¹t.
Wilki tak¿e zagryz³y kilka
owiec w okolicach Mosiny
pod Witnic¹. No i zdarzy³ siê
przypadek, te¿ pod Drezdenkiem, pogryzienia kobiety. I dlatego G³ówny Dyrektor
Ochrony Œrodowiska wyda³
zgodê na odstrza³ dwóch
wilków - jednego ju¿ odstrzelono. Nie by³o problemu, aby tego akurat wilka
zlokalizowaæ. Ten siê akurat
cz³owieka nie ba³. Zosta³ odstrzelony z koniecznoœci.
Okaza³o siê, ¿e to by³a samica, taka ponad 20 kilogramów. Podchodzi³a pod domy, by³a widziana od
d³u¿szego czasu. Mog³a byæ
niebezpieczna. Trzeba mieæ
œwiadomoœæ, ¿e to jest dzikie zwierzê, które jest przede wszystkim œwiadome
swojej si³y. I w konfrontacji jeden na jeden z cz³owiekiem,
gdzieœ w lesie, to ma zwyczajnie przewagê.
- Dziêkujê za rozmowê.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Miejsca ostatniego spoczynku - komu

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Od wielu ju¿ lat zmar³ych w Gorzowie chowa siê na cmentarzu komunalnym przy ul. ¯wirowej, ale miejsc ostatniego spoczynku mieszkańców miasta jest zn

To na cmentarzu przy Żwirowej chowa się obecnie zmarłych

W mieœcie jest jednak sporo
innych nekropolii, o których
trzeba pamiêtaæ. Jest tak¿e
sporo miejsc, gdzie cmentarzyska by³y....
Najwiêkszym gorzowskim
cmentarzem, jest nekropolia
komunalna zlokalizowana
przy ul. ¯wirowej. To z charakteru œwiecki cmentarz, na
którym chowa siê zmar³ych
bez wzglêdu na wyznawan¹
religiê czy przekonania. - W
ka¿dym miejscu w Polsce powinny byæ takie nekropolie,
bo ka¿dy ma prawo do godnego pochówku - mówi¹ gorzowianie, którzy t³umnie odwiedzaj¹ miejsce ostatniego
spoczynku swoich bliskich i
przyjació³.

Ponad pół wieku już jest

Cmentarz komunalny zosta³
za³o¿ony w 1962 roku. Pierwszy pogrzeb tego samego roku. Zajmuje powierzchniê 24
hektarów. Na cmentarzu jest
30 tysiêcy mogi³. Co roku odbywa siê oko³o 500 pogrzebów. Nekropolia podzielona
jest na czêœæ star¹ i now¹. W
czêœci starej stoi dom pogrzebowy, zwany kaplic¹,
który zosta³ wybudowany w
1974 roku. Naprzeciw zlokalizowana
jest
Aleja
Zas³u¿onych, gdzie snem
wiecznym spoczywaj¹ najbardziej zas³u¿eni obywatele
miasta.
Poza tym miejska nekropolia jest miejscem, gdzie w
symboliczny sposób zostali
upamiêtnieni miêdzy innymi
Sybiracy, ¿o³nierze Armii Krajowej, ofiary zbrodni katyñskiej.
Nekropolia jest zadbana.
Alejki s¹ zamiecione, nie bra-

●

kuje kontenerów na œmieci.
Tak¿e prywatne groby utrzymywane s¹ w nale¿ytym porz¹dku. - Nie ma co siê dziwiæ, to tradycja nakazuje mówi dr Maciej J. Dudziak,
kulturoznawca z Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej
im. Jakuba z Parady¿a. I
t³umaczy, ¿e dba³oœæ o miejsca spoczynku naszych najbli¿szych wynika z niezwykle
silnej celebracji Dnia Wszystkich Œwiêtych oraz reminiscencji elementów kultury magicznej inkorporowanej do
katolicyzmu. - Poza kwestiami dba³oœci o estetyzacjê nekropolii jest tutaj równie¿ element
nieuœwiadamiany:
dbaj¹c o ostatni ziemski dom
zmar³ego, dbamy równie¿ o
niego. To obcowanie ze
zmar³ym jak z ¿ywym widaæ
na przyk³ad wœród Romów,
którzy s¹ przecie¿ katolikami
- mówi dr Maciej J. Dudziak.

Przy świętym Krzyżu....

Drugim, mocno jednak zadbanym, choæ stale odwiedzanym jest cmentarz wyznaniowy, bo katolicki, zlokalizowany przy parafii p.w.
Podniesienia Krzy¿a Œw.
przy ul. Warszawskiej. Gorzowianie popularnie nazywaj¹ go Cmentarzem Œwiêtokrzyskim. Za³o¿ona przypuszczalnie oko³o 1890 roku
na dzia³ce ufundowanej
przez Klaudiusza Alkiewicza.
Nekropoliê zamkniêto w 1962
roku. Zdaniem wielu mieszkañców jest to jedno z najbardziej urokliwych miejsc.
Cmentarz zlokalizowany jest
na wzgórzu, alejki prowadz¹ce do poszczególnych
kwater wij¹ siê wœród wyso-

Cmentarz Świętokrzyski jest pięknie położony, ale mocno zaniedbany

kich drzew. To w³aœnie tu zlokalizowany jest pomnik-grób
by³ych wiêŸniów obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, którzy ju¿ po wyzwoleniu obozu dotarli do naszego miasta i tu zmarli.
Pomnikiem na sta³e opiekuje
siê pani Zofia Nowakowska,
by³a dyrektor muzeum gorzowskiego. Na pytanie, dlaczego to robi, niezmiennie
odpowiada, ¿e jak nie ona, to
kto?
Tak¿e
tu
Drogê
Krzy¿ow¹ wytyczaj¹ stacje,
które wysz³y spod rêki znanego gorzowskiego artysty Micha³a Puklicza. S¹ tu grobowce wpisane do rejestru
zabytków, ale cmentarz jest
zaniedbany, zapuszczony i
na niewiele zdaj¹ siê
spo³eczne
akcje
jego
sprz¹tania i porz¹dkowania.

W dolinie Jozafata

Kolejnym, wyznaniowym
cmentarzem, zamkniêtym od
1939 roku i zapomnianym
przez wiêkszoœæ jest kirkut
¿ydowski usytuowany przy ul.
GwiaŸdzistej.
Ma powierzchniê 0,72 ha.
Najstarsze wzmianki o jego
istnieniu pochodz¹ z 1723 roku, a najstarszy zachowany
nagrobek (Mordechaja Nojena) z 1579 roku. Nale¿a³ do
gminy ¿ydowskiej, posiada³
dom przedpogrzebowy, a w
XIX wieku dobudowano drugi, który by³ te¿ domem administratora cmentarza. Nadzór
nad zieleni¹ cmentarn¹ sprawowa³ ogrodnik. Kirkut zosta³
zamkniêty w 1936 roku, a jego ostatnim zarz¹dc¹ by³
Max Koschminsky - m¹¿ zaufania gminy ¿ydowskiej. W
1942 roku pojawi³y siê próby

ca³kowitej likwidacji cmentarza i wykupu granitowych nagrobków. Gorzowski kirkut
przypomina ten najs³ynniejszy, na stokach Góry Oliwnej
w Jerozolimie, czyli ten w dolinie Józefata. - To taki cmentarz, na którym chc¹ byæ pochowani wszyscy religijni
¿ydzi na œwiecie - mówi Jacek Krajewski z ¯ydowskiego
Instytutu
Historycznego,
znawca problemu.
Gorzowski kirkut nie ma
szczêœcia. Od zakoñczenia II
wojny œwiatowej jest systematycznie niszczony i rozkradany. Dopiero na pocz¹tku
lat 90., po interwencji
spo³ecznoœci ¿ydowskiej, zaczêto porz¹dkowaæ teren.
Odnowiono bramê i przywrócono dawny uk³ad cmentarnych alei. Przet³umaczono
epitafia z 56 zachowanych
macew. Prace zakoñczono
dziêki wsparciu finansowemu
dawnych mieszkañców Landsbergu i œrodków PHARE w
1999 roku. W 2000 roku przy
bramie
wmurowano
pami¹tkow¹ tablicê z napisem:
Œwiadkiem
niech
bêdzie ten kamieñ (w jêzyku
hebrajskim, niemieckim i polskim) oraz wybudowano lapidarium. Podczas uroczystoœci z udzia³em cz³onków gminy ¿ydowskiej ze Szczecina,
landsberczyków i w³adz
miasta po raz pierwszy w powojennej historii Gorzowa odmówiono kadisz. Do dzisiaj
przetrwa³o tam kilkadziesi¹t
zabytkowych nagrobków z inskrypcjami w jêzyku jidysz i
niemieckim. Zachowa³y siê
m.in. okaza³e grobowce nale¿¹ce do zamo¿nych rodzin
¿ydowskich.

Dr Maciej J. Dudziak t³umaczy, sk¹d siê bierze taka dewastacja. - Problem jest
z³o¿ony i roz³o¿ony w czasie:
po pierwsze - kolonizacja obszarów na zachód od granic
II RP mia³a charakter
¿ywio³owy, nie œciœle (w konsekwencji wykonania) zaplanowany, co wp³ynê³o na programowe zacieranie i niszczenie
wszystkiego
w
zakresie kultury materialnej,
co przynale¿ne by³o obszarom kolonizowanym. To bardzo charakterystyczna cecha
kolonizacji.
Hiszpanie
dok³adnie to samo zrobili z
dziedzictwem Azteków oraz
Inków. Po drugie: lata ‘60 i
‘70 XX wieku to ca³kowite
przyzwolenie na zakoñczenie
dewastacji cmentarzy przez
niekontrolowany ¿ywio³ ludzki
oraz natury, jak równie¿ planowe akcje „ostatecznego
œcierania niemieckiego pokostu z NASZYCH prapiastowskich ziem”. Podobnie ma
siê sytuacja z cmentarzami i
synagogami na tym obszarze: nie faszyzm, lecz PRL i
ludzie tego systemu postarali
siê o dewastacjê i ruinê tych
obiektów. Znamienne jest, ¿e
bardzo czêsto te same osoby
„walcz¹” o restauracjê polskich cmentarzy na Litwie i
Ukrainie nie rozumiej¹c, jak
obecni depozytariusze tych
terenów nie chc¹ dbaæ o polskie nekropolie - mówi gorzowski uczony.

Był landsberską nekropolią

Jeszcze do lat 70. istnia³
najwiêkszy
landsberski
cmentarz ewangelicki, na
którym pochowani byli znamienici mieszkañcy miasta.

Za³o¿ony zosta³ w 1831 roku
na terenie dzisiejszego parku
Kopernika. Zajmowa³ powierzchniê blisko 18 hektarów. W 1887 roku powsta³a tu
kaplica cmentarna, która
uwieczni³
jeszcze
na
zdjêciach choæby dr Kurt Mazur. Po II wojnie nazywany
cmentarzem poniemieckim.
Utrzymywany przez miasto
do pocz¹tku lat 60. W 1971
roku
ówczesne
w³adze
podjê³y kontrowersyjn¹ decyzjê o jego likwidacji i wybudowaniu w tym miejscu parku
Kopernika. Budowali park
g³ównie pracownicy „Stilonu”
w tak zwanym czynie
spo³ecznym, który zakoñczy³
siê w 1974. W najstarszej
czêœci cmentarza wybudowano fontannê zaprojektowan¹
przez architekta Mieczys³awa
Rzeszewskiego. W 1993 roku
obok koœcio³a ewangelickiego przy ulicy Walczaka
ods³oniêto obelisk z dwujêzycznym napisem przypominaj¹cym poprzedni¹ rolê
parku. W 2006 roku, w
zwi¹zku z budow¹ drogi
przecinaj¹cej dawny cmentarz, przeprowadzono ekshumacjê ponad tysi¹ca grobów.
Podczas prac uda³o siê odnaleŸæ m.in. grobowiec rodziny Hermanna Pauckscha.
Cmentarz istnia³ ponad sto
lat i by³ miejscem spoczynku
najbardziej
zas³u¿onych
mieszkañców Landsbergu
XIX wieku. Tu znajdowa³y siê
groby m.in. fabrykanta Maxa
Bahra, Leopolda Bornitza,
Josepha Nürnbergera, Hermanna Pauckscha czy kompozytora Carla Teike.
Na przekopanie cmentarza
pod drogê zgodzili siê byli
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unalne, wyznaniowe, zapomniane...

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

nacznie więcej.

Gorzowski kirkut przypomina ten najsłynniejszy, na stokach Góry Oliwnej w Jerozolimie

Cmentarz wojenny znajduje
siê od 1952 roku pomiêdzy
ulicami: Walczaka, Czereœniow¹ i 9 Maja, z alej¹
g³ówn¹ i obeliskiem ku czci
¿o³nierzy poleg³ych w II wojnie œwiatowej. W mogi³ach
zbiorowych i pojedynczych
pochowanych zosta³o 7 571
osób, 5 972 ¿o³nierzy Armii
Radzieckiej, 433 Wojska Polskiego (w tym 54 jeñców wojennych ekshumowanych z
Oflagu IIC Woldenberg-obecnie Dobiegniew) oraz 1 160
obywateli narodowoœci belgijskiej, czeskiej, francuskiej,
holenderskiej, jugos³owiañskiej, niemieckiej (antyfaszyœci), norweskiej, radzieckiej, ukraiñskiej, polskiej,
s³owackiej oraz z Wielkiego
Ksiêstwa Luksemburg, a
tak¿e dwóch obywateli W³och
i czterech nieustalonego pochodzenia. S¹ to ofiary terroru hitlerowskiego ekshumowane z cmentarza w
S³oñsku, w tym pomordowani
w niemieckim obozie koncentracyjnym, w wiêzieniu
Zuchthaus Sonnenburg, a
tak¿e wiêŸniowie zamordowani w ramach akcji „Nacht
und Nebel” czyli Noc i Mg³a

●

Odkopane, zapomniane,
nieistniejące

Jednak w samym mieœcie
jest wiele innych miejsc,
gdzie mieœci³y siê cmentarze. Najstarszy by³ zlokalizowany przy koœciele mariackim, czyli dzisiejszej katedrze. Wynika³o to
ze
œredniowiecznej tradycji lokowania nekropolii tu¿ przy
koœcio³ach.
Inny zapomniany cmentarz,
to nekropolia œw. Ducha, lokalizowany na obszarze
skwerku przed budynkami
AWF-u przy ul. Estkowskiego. Wspomina o nim dokument z 1654 roku, który opisuje zniszczenie dwóch koœcio³ów i cmentarza w czasie
wojny 30-letniej. W 1971 roku, podczas prac ziemnych
przy skrzy¿owaniu ulic Sikorskiego i Kosynierów Gdyñskich, natrafiono na pozosta³oœci cmentarza szkieletowego,
które
mog¹
potwierdzaæ istnienie w tym
miejscu cmentarza.
Istnia³ te¿ cmentarz œw.
Gertrudy, albo œw. Katarzyny
lokalizowany na dawnym
Przedmieœciu Santockim w
okolicy Bia³ego Koœcio³a.
Pierwsze wzmianki o cmen-

tarzu pochodz¹ z 1562 roku.
By³a to darmowa nekropolia
najubo¿szych mieszkañców.
Po ponownym otwarciu
Funkcjonowa³ do 1810 roku.
Prace archeologiczne, jakie by³y prowadzone podczas budowy nowej ul. Grobla odkry³y cmentarz œw. Jerzego,
czyli
najstarsz¹
landsbersk¹ nekropoliê na
lewym brzegu Warty. Archeolodzy odkryli 91 grobów
i 107 pochówków szkieletowych z okresu póŸnego
œredniowiecza. Cia³a by³y
chowane zgodnie z póŸnoœredniowiecznym rytem pogrzebowym, czyli na linii zachód-wschód, na plecach, w
pozycji wyprostowanej, z
g³ow¹ na zachód. Tym samym uda³o siê archeologom
w miarê precyzyjnie zlokalizowaæ miejsce, gdzie móg³ siê
znajdowaæ koœció³ œw. Jerzego, bo w œredniowieczu cmentarze umieszczano w³aœnie
przy œwi¹tyniach.
Najbardziej smutnym, bo
kompletnie zapomnianym i
opuszczonym, jest cmentarz
przy szpitalu psychiatrycznym.
Przedwojenny
cmentarz
za³o¿ony by³ na potrzeby pochówków
pensjonariuszy
zak³adu psychiatrycznego.
Czynny równie¿ po wojnie, do
chowania osób o nieznanej
to¿samoœci. Zamkniêty w
1979 roku. Obecnie zaniedbany, ulega powolnej degradacji.
No i w mieœcie jest jeszcze
jedna zapomniana nekropolia, to parczek naprzeciw pêtli
tramwajowej na Wieprzycach. Œladem po nim jest tylko tablica z informacj¹, ¿e by³
tu cmentarz.

Fot. Archiwum

W hołdzie bohaterom
wojny

skierowanej przeciwko niemieckim antynazistom. Ze
wszystkich pochowanych na
cmentarzu wojennym w Gorzowie uda³o siê zidentyfikowaæ 3 025 osoby. To w³aœnie
tu zosta³y przeniesione
szcz¹tki ofiar wojny z pierwszego gorzowskiego cmentarza wojennego, jaki by³ utworzony na landsberskim Moltkeplatz, czyli dzisiejszym
Kwadracie.

Na cmentarzu wojennym spoczywają szczątki żołnierzy różnych narodowości

Fot. Archiwum

mieszkañcy, a szcz¹tki wydobyte podczas prac ziemnych zosta³y z³o¿one w
ossuarium na cmentarzu komunalnym. Natomiast tablice
nagrobne ocala³y dziêki
Wawrzyñcowi Zieliñskiemu,
którego firma wydobywa³a je
z ziemi. Dziœ mo¿na je obejrzeæ w lapidarium przy kaplicy ewangelickiej przy ul. Walczaka.

Z landsberskiego cmentarza w obecnym Parku Kopernika pozostały jedynie ślady w postaci
lapidarium przy kaplicy ewangelickiej

RENATA OCHWAT

Przy pętli tramwajowej na ul. Walczaka znajduje najbardziej smutny, bo kompletnie zapomnianym i opuszczony cmentarz
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Za te krzywdy należą się odszkodowania
We wrzeœniu 2018 roku, z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci, odby³ siê II Kongres Polskich Dzieci Wojny w Sejmie RP.
Polsce: „Nasz¹ si³¹ jest nasza
szybkoœæ i nasza brutalnoœæ(...). W tym celu przygotowa³em na razie tylko na
wschodzie moje oddzia³y Totenkopf, rozkazuj¹c im zabijaæ bez mi³osierdzia i bez litoœci mê¿czyzn, kobiety i dzieci
polskiego pochodzenia i polskiej mowy. Tylko w ten sposób zdobêdziemy przestrzeñ
¿yciow¹, której potrzebujemy.(…) Polska zostanie wyludniona i zasiedlona Niemcami. (…) A wówczas nastanie okres panowania
Niemiec nad œwiatem.(...)„.
Polska, w wyniku II. wojny
œwiatowej, utraci³a 6 milionów
obywateli i wiêkszoœæ swojego dorobku gospodarczego i
kulturalnego. Tak¹ Polskê zasta³y po wojnie dzieci, na których historia powojenna pozostawi³a obowi¹zek odbudowy zniszczonej Ojczyzny.
Niemcy swój naród og³osi³y
„ras¹ panów„. Polacy i ¯ydzi
mieli byæ ca³kowicie wymordowani, a ich maj¹tek mieli
przej¹æ Niemcy. Dzisiejsi seniorzy, Dzieci Wojny wspominaj¹, jak z utêsknieniem
oczekiwali zakoñczenia wojny. Ju¿ wczesn¹ wiosn¹ 1945
roku rozpoczê³y siê ich przesiedlenia w bydlêcych wagonach z utraconych polskich
terenów wschodnich na odzyskane ziemie zachodnie i
pó³nocne. Tu zastali w miastach zwa³y gruzów, spl¹drowane poniemieckie mieszkania, a na wsi puste spi¿arnie i
brak wszystkiego do ¿ycia.
Pojawia³y siê choroby, a
œmieræ zbiera³a obfite ¿niwo.
Dzieciom, którym szko³ê
przerwa³a wojna, na naukê
by³o ju¿ za póŸno, a do szko³y
posy³ano raczej te najm³odsze, bo starsze przejmowa³y
obowi¹zki doros³ych zaginionych na wojnie. Krzywdy i
cierpienia wyrz¹dzone dzieciom podczas II wojny
œwiatowej do dnia dzisiejszego pozostaj¹ bez zadoœæuczynienia
przez
sprawców tego bestialstwa
- hitlerowskie Niemcy, a nastêpnie bolszewick¹ Rosjê.
Dzisiejsi starsi seniorzy to
Dzieci Wojny, to pokolenie
skrzywdzonych wojn¹ naszych babæ i dziadków, czêsto
naszych rodziców. - Mamy
wobec nich d³ug wdziêcznoœci i dlatego od wspó³czesnych Niemiec musimy siê domagaæ w ich imieniu stosownych odszkodowañ, których
nie wyegzekwowa³y komunistyczne rz¹dy. „Je¿eli nie ma
¿adnej kary za wywo³anie
wojny, je¿eli ktoœ, kto wywo³a³
wojnê, na tej wojnie siê wzbogaci³ poprzez wyzyskiwanie
ludzi, poprzez pracê przymusow¹, zrabowa³ swojego
s¹siada, okrad³ i on do dzisiaj
tak naprawdê nie poniós³ ¿ad-

Fot. Archiwum

Przypomina³em to wydarzenie w poprzednim EchoGorzowa.pl. Teraz wracam jeszcze do tej polskiej drogi do
wolnoœci „Palcem Bo¿ym
znaczonej”. Któ¿ móg³ przepuszczaæ, ¿e zaborcy stan¹
przeciwko sobie podczas I.
wojny œwiatowej i pojawi siê
szansa wskrzeszenia pañstwa polskiego? Z dum¹
przypominamy, ¿e czêœæ rozproszonych po œwiecie i w zaborach patriotycznych elit polskich potrafi³a siê zjednoczyæ
ponad podzia³ami w jednym
tylko celu: „wskrzesiæ z popio³ów ojczyznê”.
Patrzê na te sk³ócone obecne polskie elity porównuj¹c je
z tymi XVII-XVIII wieku, które
szuka³y szczêœcia u króla
Szwecji podczas „potopu
szwedzkiego”, u niemieckich
Sasów na polskim tronie, czy
póŸniej za Stanis³awa Augusta Poniatowskiego u protektorki Niemki carycy Katarzyny II., g³ównej sprawczyni
trzech rozbiorów Polski i niewoli na 123 lata. Tym bardziej
nale¿y siê dzisiaj ho³d
wdziêcznoœci przywódcom i
Ojcom Niepodleg³oœci - Józefowi Pi³sudskiemu, Romanowi
Dmowskiemu, Wincentemu
Witosowi, Wojciechowi Korfantemu i Ignacemu Daszyñskiemu, którzy dziêki patriotycznej postawie zjednoczyli
siê, mimo ró¿nic politycznych,
wykorzystali historyczny moment po klêsce zwaœnionych
zaborców w I. wojnie œwiatowej i zadbali o woln¹ Polskê
w granicach mo¿liwych wtedy
do uzyskania. Niemcy tê
wojnê przegra³y, jednak
zginê³o 500 tyœ. Polaków,
kraj zniszczono, a wojna
pozostawi³a zgliszcza i
biedê. Polska w okresie 20letniej miêdzywojennej wolnoœci doœæ dynamicznie podnosi³a siê ze zniszczeñ, potrafi³a
zatrzymaæ pochód bolszewików przez Polskê w 1920 roku w celu opanowania Europy.
Ten narodowy marsz ku
odbudowie i wolnoœci przerwa³y hitlerowskie Niemcy
rozpêtaniem kolejnej zbrodniczej wojny 1. wrzeœnia
1939 roku. Jeszcze nie zabliŸni³y siê rany wywo³ane przez
Niemców w I. wojnie œwiatowej, a hitlerowskie Niemcy
rozpoczê³y drug¹ wojnê œwiatow¹ i now¹ niewolê. Pokolenie seniorów, naszych babæ i
dziadków, przypomina bestialstwo II. wojny œwiatowej,
której byli naocznymi œwiadkami. Wojnê w pierwszej kolejnoœci przeciw Polsce Adolf
Hitler rozpocz¹³ przemówieniem wyg³oszonym w sierpniu1939 w Obersalzbergu do
oficerów Wehrmachtu przedstawiaj¹c cele, jakie niemieckie wojska mia³y realizowaæ w

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

nej konsekwencji, to jest to
amoralne i to tak naprawdê w
mojej ocenie w³aœnie jest zachêcaniem w ogóle do
wojen” - powiedzia³ pose³ Arkadiusz Mularczyk.
Dzieci Wojny zgadzaj¹ siê z
pos³em A. Mularczykiem, musi byæ nieuchronnoœci kary za
wywo³anie wojny i obowi¹zek
naprawienia strat. Wojna nikomu nie mo¿e siê op³acaæ.
Przypomnieliœmy kolejny raz
na Kongresie w Sejmie, ¿e
materialne straty Polski z powodu wywo³anej przez Niemcy wojny by³y ogromne i siêga³y ok. 80% narodowego
dorobku. Niemcy s¹ winne
zniszczenia 72 % zabudowy
mieszkalnej, 90% dóbr kultury narodowej i zabytków,
kradzie¿y muzealnych, teatrów, kin i domów kultury,
koœcio³ów i ksiêgozbiorów
bibliotecznych. Zburzono
szko³y i uniwersytety, szpitale, oœrodki zdrowia i sanatoria, 353 876 zagród
wiejskich, 14 000 fabryk,
ponad 84 000 warsztatów
rzemieœlniczych i 968000
gospodarstw domowych.
Niemcy zniszczyli nam 65
% przemys³u chemicznego,
60% elektrotechnicznego,
55% odzie¿owego, 53%
spo¿ywczego i 48% metalowego, a z cudem ocalonych
fabryk wywieziono maszyny i
surowce do produkcji. Zniszczono polskie rolnictwo, hodowlê, ukradziono byd³o i inne zwierzêta gospodarcze.
Zagrabiono lub zniszczono
wiêkszoœæ lokomotyw, wagonów, statki, tory kolejowe,
wiêkszoœæ mostów i wiaduktów oraz drogi o twardej na-

wierzchni. Straty wojenne samej Warszawy wynios³y 85%.
co stanowi³o 54 miliardy dolarów (wg.2004r)., która wygl¹da³a po wojnie jak wielkie
gruzowisko. W bilansie terytorialnym Polska utraci³a
prawie 80 000 km2, w tym
kresy wschodnie. Biuro Odszkodowañ Wojennych po II
wojnie œwiatowej oszacowa³o wartoœæ strat wojennych Polski powsta³ych w
wyniku okupacji i dzia³añ
wojennych Niemiec (wartoœæ z 2014r.) na ok. 850 miliardów dolarów amerykañskich. Za to nam nale¿¹
siê reparacje!
Zginê³o 2 miliony dzieci, w
tym milion to dzieci ¿ydowskie, kilkaset tysiêcy zosta³o
okaleczonych fizycznie i psychicznie z r¹k okupantów niemieckich. Prawie 1,6 miliona
dzieci zosta³o osieroconych,
wszystkim dzieciom wojna
odcisnê³a piêtno œwiadków
bestialstwa wobec ich rodziców,
rodzeñstwa
i
najbli¿szych. Prze¿y³y obozy
masowej zag³ady i pracy
przymusowej. By³y poddawane pseudonaukowym eksperymentom, wywo¿one w g³êbi
Rosji, na Syberiê, deportowane i przesiedlane w bydlêcych
wagonach,
wyniszczane
g³odem, ciê¿k¹ prac¹ fizyczn¹, poniewierane, upokarzane, nierzadko gwa³cone i
wywo¿one do Niemiec.
Szczególnym bestialstwem
Niemcy wykazali siê wobec
Dzieci Zamojszczyzny wywo¿onych do rodzin w III Rzeszy w celu germanizacji. Pamiêtamy dzieci Powstania
Warszawskiego, z Getta War-

szawskiego czy £ódzkiego,
zamarzniête na Syberii i w
drodze na nieludzk¹ ziemiê,
1,5 mln. dzieci-sierot, kilkaset
tysiêcy dzieci okaleczonych,
dzieci utraconych szans na
godne ¿ycie. W ca³ej Warszawie Niemcy wymordowali ok.
200 tysiêcy mieszkañców, w
tym du¿a czêœæ to dzieci.
Przypominamy, ¿e po wojnie
to w³aœnie Dzieci Wojny maj¹
ogromny wk³ad w odbudowê
zniszczonej Polski, to nasi
Pionierzy, nasze mamy i ojcowie, babcie i dziadkowie, to
dziœ najstarsi seniorzy, których wg danych GUS jest w
Polsce ok. 3,5 mln. Maj¹
g³odowe emerytury, nie maj¹
za co kupiæ lekarstw. Trzeba
Niemcom przypominaæ o
winie ogromnych zniszczeñ
Polski, by nie byli tak pyszni i zarozumiali, by nam nie
ubli¿ali i nie wytykali zapóŸnienia gospodarcze, by
nas nie pouczali, bo nie
maj¹ do tego moralnego tytu³u. Za te krzywdy naszym
rodzicom i dziadkom nale¿¹
siê odszkodowania!
Dzisiejsza m³odzie¿ polska
niewiele wie o stratach i tragicznych losach swoich poszkodowanych dziadków i
babæ, nie wiedz¹ nawet, ¿e za
te ogromne straty, jakie Polska ponios³a podczas II wojenny œwiatowej oni dzisiaj
p³ac¹ swoim poziomem ¿ycia
odbiegaj¹cym przez to od poziomu ich rówieœników na zachodzie. T¹ wiedzê nale¿y
uzupe³niæ. Niemcy ¿yj¹ w dobrobycie, który zbudowali na
krzywdzie naszych rodziców,
babæ i dziadków, na z³odziejstwie naszego dorobku gospodarczego i kulturalnego.
Nie sp³acaj¹ odszkodowañ,
koniecznie chc¹ wygasiæ historyczn¹ pamiêæ o nich jako
sprawcach II wojny œwiatowej
i zamazaæ prawdê historyczn¹ o swoim bestialstwie
wojennym wobec Polski i
¯ydów. ¯yj¹ seniorzy, Polskie Dzieci Wojny, przypominaj¹ i domagaj¹ siê zadoœæuczynienia i wyrównania
rachunku
krzywd
wobec Polaków - brzmi
uchwa³a II. Kongresu ustanowiona w Sali Kolumnowej Sejmu RP we wrzeœniu
2018 roku. Rosja te¿ jest
nam Polakom winna ponad
54 miliardy dolarów za eksterminacjê i ograbienie Polski.
Zakoñczenie II. wojny œwiatowej wcale upragnionej wolnoœci Polakom nie przynios³o.
Decyzj¹ Konferencji Ja³tañskiej Polska zdradzona
przez pañstwa zachodnie trafia pod wp³ywy bolszewickiej
Rosji i dyktaturê re¿imu stalinowskiego. Zaczê³y siê przeœladowania, kolektywizacja,
walka z Koœcio³em, komunis-

tyczna ateizacja, indoktrynacja i nowa niewola.
Ostatni rozdzia³ tej walki o
niepodleg³oœæ rozegra³ siê po
wyborze na Stolicê Piotrow¹
Polaka papie¿a œw. Jana
Paw³a II. Pamiêtamy s³ynne
s³owa do rodaków - „nie lêkajcie siê”. Od tych s³ów zaczê³a
siê odwa¿na droga do polskiej wolnoœci i fundamentalnych zmian, która poprzedzona powstaniem „Solidarnoœci”
osi¹gniêta zosta³a dopiero w
1989 roku. Dzieci Wojny wielokrotnie przypominaj¹, ¿e
wolnoœæ traciliœmy przez
ró¿ne „targowice” i zaprzañstwo, które i dzisiaj w Polsce
tu i ówdzie daje o sobie znaæ.
Dzieci Wojny, dzisiejsi seniorzy i Pionierzy dopominaj¹ siê dziejowej sprawiedliwoœci:
- domagaj¹ siê zmiany
Ustawy o kombatantach i
osobach represjonowanych
tak, aby uwzglêdnia³a ona w
sposób jasny, ¿e dotyczy te¿
przeœladowanych i poniewieranych Polskich Dzieci Wojny,
- wnioskuj¹ o ustanowienie
dnia 8 maja Œwiêtem Polskich Dzieci Wojny,
dopominaj¹
siê
uwzglêdnienia w polskiej polityce historycznej problematyki Polskich
Dzieci Wojny, w mediach
publicznych, w szkolnej edukacji i akademickich podrêcznikach, aby nie zaginê³a
pamiêæ i wiedza o losach polskich dzieci mordowanych i
przeœladowanych przez Niemców i bolszewików.
- Dzieci Wojny, nasze babcie i dziadkowie dopominaj¹
siê zadoœæ uczynienie za
krzywdy i z tyt. reparacji wojennych od g³ównych sprawców II wojny œwiatowej - od
pañstwa niemieckiego. Sugeruje siê nam, tak¿e w krêgach
rodzimych „adwokatów” Niemiec, ¿e Polska ma okazjê
siedzieæ cicho bo i tak nic nie
otrzyma. Ju¿ wiemy, ¿e nie
ma przedawnienia reparacji
wojennych wobec Polski.
Polska swoje roszczenia odszkodowawcze i reparacyjne
musi twardo domagaæ siê od
Niemiec choæby dlatego, ¿e
obecnie odradza siê hegemonia niemiecka w Europie w
doœæ mocnym sojuszu z potêg¹ putinowskiej Rosji.
Musz¹ oni wiedzieæ, ¿e wywo³ywanie wojen siê nie
op³aca, a kara i sp³ata reparacji wojennych bêdzie prêdzej
czy póŸniej nieuchronna. Dopóki Dzieci Wojny ¿yj¹, dopóty sprawa odszkodowañ wojennych dla Polaków od Niemców bêdzie ci¹gle aktualna.
O dochodzeniu odszkodowañ
wojennych dla Polaków nale¿nych od Niemiec napiszê w
nastêpnym EchuGorzowa.pl.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Na przecięciu wielu kultur rodzą się
zawsze najciekawsze pomysły
Z dr. Maciejem Dudziakiem, kulturoznawc¹ z Akademii im. Jakuba z Parady¿a, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum

- Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê w ró¿nych mediach okreœlenia, ¿e Gorzów to miasto bez wyrazu,
bez w³aœciwoœci. Zgadza
siê pan z tak¹ opini¹?
- Nie, absolutnie, w ¿aden
sposób siê nie mogê zgodziæ. Ka¿de miasto, ka¿de
miejsce ma jak¹œ swoj¹
w³aœciwoœæ, to¿samoœæ, osobowoœæ. I co do zasady, nawet jeœli coœ komuœ nie pasuje w sensie estetycznym,
emocjonalnym to i tak to nie
oznacza, ¿e dane miejsce
nie posiada w³aœnie wyrazu,
w³asnych w³aœciwoœci. Pytanie tylko jest - jaki to jest wyraz, jakie zalety ma opisywane miasto.
- A gdyby panu przysz³o
okreœliæ w³aœciwoœci Gorzowa, to co by pan wymieni³?
- Ka¿de miasto okreœla siê
miêdzy innymi przez dwa
elementy. Pierwszy element
to s¹ ludzie, a drugi to, jak
miasto wygl¹da. Ale podkreœlê, zawsze najwa¿niejszy jest element ludzki. A
Gorzów jest z³o¿onym organizmem, bo to nie jest malutkie osiedle z ma³¹ liczb¹
mieszkañców,
których
mo¿na ³atwo zdefiniowaæ poprzez u¿ycie prostego stwierdzenia: jest tak lub te¿ jest
inaczej. I choæby dlatego nie
mo¿na w sposób jednoznaczny powiedzieæ, czy coœ
mi siê podoba, czy te¿ nie.
Gorzów ma charakter wyspowy.
- Co to znaczy?
- W mieœcie s¹ ró¿nego rodzaju grupy, które nie tyle
nadaj¹ miastu okreœlony wyraz, bo tego byæ mo¿e faktycznie nie widaæ, ale powoduj¹, ¿e s¹ ró¿ne miejsca, w
których miasto ró¿nie wygl¹da w sensie kulturowym i
spo³ecznym. Przy czym nie
mo¿na definiowaæ Gorzowa
tylko i wy³¹cznie w œcis³ych
granicach administracyjnych.
Gorzów jest znacznie wiêkszy, ni¿ gmina Gorzów. Takie
pojmowanie miasta nadaje
mu o wiele bardziej zró¿nicowanego charakteru. Kolejne
elementy, które nale¿y braæ
bezwzglêdnie pod uwagê, to
¿e Gorzów w sensie historycznym (po 1945 roku) jest
wielokulturowy i to nie przez
deklaracje, ale przez fakt, ¿e
takim jest. Ten stan od jakiegoœ czasu siê pog³êbia. Wielokulturowoœæ staje siê jeszcze bardziej widzialna, bo
mamy nowe, du¿e grupy

●

M. Dudziak: Myślenie o mieście musi przekraczać granice, wszelkie

przybyszów. G³ównie s¹ to
oczywiœcie Ukraiñcy, ale nie
tylko. Przecie¿ dostrzegalne
s¹ grupy ludzi o innym kolorze skóry i zupe³nie innym
³adunku kulturowym. To jest
codziennoœæ w Gorzowie. A
niestety Gorzów tego nie zauwa¿a, choæ powinien. Przecie¿ tych ludzi nie mo¿na
traktowaæ jako tych, co tu tylko zarabiaj¹ i koniec. I tu pojawia siê pytanie - jak ich postrzegaæ, jako kogo? Bo
dobrze by by³o wiedzieæ dlaczego tutaj przybyli, jakie s¹
ich motywacje, pomys³y na
przysz³oœæ. Proszê pamiêtaæ, ¿e to jest potê¿na grupa. Przecie¿ w samym Gorzowie i wokó³ to kilkadziesi¹t tysiêcy osób. I oni ¿yj¹
oraz
pracuj¹
niemal
wszêdzie. I w³aœciwie tyle o
nich wiemy - w przybli¿eniu
liczbê. Dobrze by by³o wiedzieæ, czy przyje¿d¿aj¹ tylko
za prac¹, mo¿e chc¹ tu zostaæ na d³u¿ej, a w zwi¹zku z
tym mo¿e s¹ potrzebne klasy dwujêzyczne w szko³ach,
oferta kulturalna? No i krótko, Gorzów ma œwietn¹ predyspozycjê do tego, aby
mieæ wielk¹ wartoœæ i ni¹
emanowaæ - to jest w³aœnie
nowoczesna wielokulturowoœæ. Ale nie ta deklaratywna typu - mamy Cyganów
dlatego jesteœmy wielokulturowi. No i s¹ jeszcze jacyœ
£emkowie, jakieœ watry siê
dziej¹. Nie. Gorzów jest rzeczywistoœci¹ wielokulturow¹.
I w³aœnie ona nie podlega,
niestety,
jakiemukolwiek
ogl¹dowi. A drugi element,

który powoduje, ¿e Gorzów
te¿ jest inny to fakt, ¿e miasto jest du¿ym organizmem
miejskim.
- Naprawdê pan uwa¿a,
¿e Gorzów jest du¿ym organizmem miejskim?
- Ale¿ tak. I ten organizm
te¿ tego nie zauwa¿a, prócz
kwestii logistycznych typu
transport czy wodoci¹gi, ¿e
ma wokó³ siebie mniejsze
miejscowoœci, które nie s¹
poodcinane, ale s¹ na sta³e
z nim zroœniête. I to jest de
facto organizm miasta. Ja
pomieszkujê albo w Gorzowie, albo pod Gorzowem i
bardzo dok³adnie widzê, ¿e
brak w³aœnie tego postrzegania - postrzegania jednego
wielkiego organizmu. Dominuje myœlenie takie, ¿e ju¿ w
Bogdañcu, Santoku, czy Motylewie miasto siê skoñczy³o,
a zaczyna siê wieœ. To bardzo ortodoksyjne myœlenie
rodem z PRL: miasto - wieœ,
centrum - peryferie. Tradycyjne funkcje miasta i wsi
bardzo mocno uleg³y zmianom w ci¹gu ostatnich lat:
obok tworzenia aglomeracji
równoleg³ym procesem jest
deglomeracja, czyli rozproszenie miejskoœci na obszary poza miastem w sensie
aglomeracyjnym. Brakuje
pomys³u na to, jak w nowy
sposób zdefiniowaæ miasto.
No i dochodzimy do wyrazu
miasta, bo ka¿de miasto ma
taki wyraz, jakie s¹ jego
oczekiwania. Bywam w Poznaniu i s³yszê - a Poznañ to
takie miasto bez wyrazu, bo
Warszawa… W Warszawie

zaœ zazdrosnym okiem
spogl¹da siê na Kraków… I
tak dalej, i tak dalej.
- Czyli zawsze jest lepiej
tam gdzieœ, a nie w mieœcie, w którym siê mieszka.
- Oczywiœcie, ¿e tak. No i
przyk³ad. Koñczy³em liceum
w Witnicy, w czasach kiedy
po³ow¹
licealistów
byli
mieszkañcy Gorzowa! I tam
w kó³ko s³ucha³em, jakie to
s¹ œwietne licea w Gorzowie,
na Puszkina i na Przemys³owej. I faktycznie by³ taki klimat, ¿e te szko³y by³y
tak postrzegane w regionie.
Co wiêcej, absolwenci tych
szkó³ byli tak¿e wyposa¿eni
w takie zamkniête przeœwiadczenie o tym, ¿e chodzili do œwietnych, elitarnych
szkó³. A jak siê ju¿ zaczynaliœmy odnajdowaæ w Poznaniu, na studiach, to na has³o
- przecie¿ ja skoñczy³am
presti¿owe liceum przy
Puszkina czy Przemys³owej,
koledzy poznaniacy pytali - a
co to jest Przemys³owa? Jakie to liceum? Zwyczajnie nic
im to nie mówi³o, bo oni w
Poznaniu mieli znacznie
wiêcej takich presti¿owych liceów. A do tego dochodzi³o
zdanie naszych kolegów,
którzy przyjechali z Warszawy. I na nich z kolei elitarne
ogólniaki w Poznaniu nie robi³y kompletnie ¿adnego
wra¿enia. To bowiem tam nic
nie oznacza³o. I podobnie
jest tutaj. Jeœli ktoœ mówi, ¿e
miasto jest bez wyrazu, to w
innych kontekstach nic nie
znaczy.

- A co jeszcze zaliczy³by
pan do zalet, wyrazów
miasta?
Choæby
po³o¿enie.
Wed³ug mnie jest ono strategiczne. Jest to najwiêksza
aglomeracja pod Berlinem. I
to zarówno po polskiej, jak i
niemieckiej stronie. Inna
rzecz, ¿e odwracanie siê plecami nie tylko do Berlina, ale
generalnie do Niemiec to
rzecz charakterystyczna dla
ostatniego czasu. A to jest
odejmowanie sobie lwiej
czêœci potencja³u. No i powtórzê - ludzie.
- Co trzeba zrobiæ, ¿eby
te tendencje zmieniæ, odwróciæ?
- Powinna wyst¹piæ synergia: dobrego myœlenia i nowego definiowania tego,
czym jest miasto XXI wieku i
przed jakimi, nie³atwymi problemami stoi. Tu nie chodzi o
zorganizowanie konkursy
plastycznego pod tytu³em
„Mój wielokulturowy Gorzów”, w którym ktoœ poka¿e, ¿e babcia by³a Ukraink¹ spod Ko³omyi. To nie o
to chodzi. Te wszystkie wartoœci powinny byæ w sposób
systematyczny, d³ugotrwa³y i
przemyœlany w³¹czane do
programów edukacyjnych.
Bo to siê dzieje w ca³ej Europie, ale nie na zasadzie multi-kulti bêd¹cego programem
politycznym, tylko faktycznej
stosowanej wiedzy i nauka o
wielokulturowoœci. Na przeciêciu wielu kultur rodz¹ siê
zawsze najciekawsze pomys³y i rozwi¹zania i to we
wszystkich mo¿liwych sferach.
- W Gorzowie mamy wiele
ró¿nych kultur, które siê
spotykaj¹ na Wigilii narodów i koniec na tym.
- Bo niestety tworzenie aktywnego wielokulturowego
spo³eczeñstwa to jednak
d³ugi i mocno z³o¿ony proces. Gorzów z pewnoœci¹
potrzebuje strategii. Ale nie
na zasadzie - wybudujemy
most albo jak¹œ ulicê i
bêdzie dobrze. Nie potrzeba
w niej opisywaæ historii, wymieniaæ ulice i kamienice.
Potrzeba natomiast okreœliæ
rzeczywist¹
strategiê
dzia³ania, punkt docelowy i
wówczas trzeba j¹ realizowaæ. Takie strategie maj¹ w
Gdañsku, gdzie maj¹ specjaln¹ komórkê do spraw
wielokulturowoœci. Ci ludzie
tam zbadali, kto w Gdañsku
mieszka, okreœlili prognozy,
pokazali, jak mo¿e kwestie

kulturowe, wielokulturowe
realizowaæ. Podobnie jest w
£odzi. A Gorzów, ma wielkomiejskie, metropolitalne zapatrywania, ale z drugiej
strony brakuje sposobów
osi¹gniêcia tej wielkomiejskoœci, inna rzecz, czy kiedykolwiek je osi¹gnie. Ka¿de
miasto bowiem ma swoj¹
wypornoœæ, swoje mo¿liwoœci rozwoju. Gorzów potrzebuje nowych definicji i strategii na miarê potrzeb XXI wieku. Powiem tak, Gorzów ju¿
mia³ bardzo ciekawy pomys³
na strategiê. Mam na myœli
Przystañ.
- Przecie¿ to by³o mocno
krytykowane.
- Kilka pomys³ów tam zawartych by³o godnych uwagi,
choæby sam pomys³ na Gorzów, jako Przystañ . To fajna idea. Tym bardziej, ¿e
wszystko musi byæ przystawalne do zmieniaj¹cych siê
warunków ¿ycia. A przecie¿
one siê co chwilê zmieniaj¹.
- Kiedyœ to by³o miasto
robotnicze. Potem przemys³ upad³, a miasto zosta³o nadal robotnicze. Nie
ma jakichœ wiêkszych marzeñ o zmianie.
- No i to ciekawy problem.
Gorzów siê bardzo mocno
zmieni³. Jest bardzo wiele
ró¿nych grup i grupek pracowników, którzy pracuj¹ w
ró¿nych
firmach.
Przyje¿d¿aj¹ z zewn¹trz i nie
maj¹ absolutnie ochoty, ¿eby
siê gdzieœ tam ujawniaæ, albo braæ udzia³ w ¿yciu miasta. Maj¹ podejœcie konsumenckie. Wybieraj¹ sobie
ofertê - mo¿e to byæ Gorzów,
mo¿e byæ Berlin czy Szczecin. Wszystko jest w zasiêgu. Przyk³ady takich grup?
Wymienieni wczeœniej Ukraiñcy, ale i Chiñczycy. Pojawiaj¹ siê ludzie z Bangladeszu. I nic o nich nie wiemy, a
przecie¿ tu s¹. I dobrze by
by³o siê dowiedzieæ, co dalej
zmierzaj¹. Powtarzam: myœlenie o mieœcie do granicy
administracyjnej to anachronizm XX wieku. Myœlenie o
mieœcie musi przekraczaæ
granice, wszelkie. S³owem:
miasto potrzebuje strategii
XXI wieku, która nie tylko
bêdzie rozwi¹zywaæ problemy infrastruktury, ale przede
wszystkim definiowaæ problemy i mo¿liwoœci œwiata,
który poza tym, ¿e jest arcyciekawy to przede wszystkim
zmienia siê w tempie do tej
pory nie znanym.
- Dziêkujê za rozmowê.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Pamięci niezwykłego kapłana
obywatela miasta Gorzowa
7 paŸdziernika 2018 r. w Gorzowie uroczyœcie ods³oniêto pomnik ksiêdza Witolda Andrzejewskiego.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Pomnik ksiêdza stan¹³
obok Bia³ego Krzy¿a, przy
którym gorzowianie sk³adaj¹
kwiaty i pal¹ œwiece przy
ró¿nych patriotycznych i narodowych okazjach. Postaæ
ksiêdza w d³ugim p³aszczu i
charakterystycznym berecie
wpisuje siê w styl innych pomników sakralnych w mieœcie. Fundatorzy, czyli Ruch
M³odzie¿y Niezale¿nej oraz
NZSS Solidarnoœæ, chcieli,
aby ods³oniêcie odby³o siê
31 sierpnia, ale z ró¿nych
przyczyn proces siê opóŸni³ i
dopiero w paŸdzierniku siê to
uda³o. Autork¹ rzeŸby jest
Ma³gorzata Witaszak z Obornik Wielkopolskich.
Pomnik nie jest pierwszym
znakiem pamiêci wybitnego
pra³ata w Gorzowie. Wczeœniej bowiem ods³oniête zosta³y dwie tablice pami¹tkowe. Jedna znajduje siê na
budynku koœcio³a przy ul.
Mieszka I, gdzie ksi¹dz Witold Andrzejewski wiele lat
by³ proboszczem. Drug¹
ufundowa³a
spo³ecznoœæ
uczniów i absolwentów I Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
w którym uczy³ on religii.
Ksi¹dz Andrzejewski ma
tak¿e w Gorzowie swoj¹
ulicê.

Mieli szczęście, bo mogli
ich rozstrzelać

Charakterystyczna sylwetka, charakterystyczny g³os,
du¿e poczucie humoru i
olbrzymia
empatia
dla
cz³owiek, tak okreœlaj¹ ksiêdza pra³ata Witolda Andrzejewskiego wszyscy, którzy siê z nim stykali. Przysz³y pra³at i charyzmatyczny
ksi¹dz Witold Andrzejewski
urodzi³ siê w Kownie, bo tam
zawierucha wojenna zagna³a
pani¹ Jadwigê, matkê Witolda. Urodzi³ siê 5 kwietnia
1940 roku. W tym samym
miesi¹cu sowieci zamordowali jego ojca w Katyniu.
Ksi¹dz Andrzejewski jednak
wielokrotnie podkreœla³, ¿e
choæ ojca nigdy nie zna³, to
jednak istnieje silna duchowa wiêŸ w³aœnie pomiêdzy
nimi.
Potem pani Jadwiga tu³a³a
siê z ma³ym Witkiem po kraju. Drogi zawiod³y ich do
Wroc³awia, sk¹d jednak w
krótkim czasie UB ich wyrzuci³o. - A jednak mieliœmy
szczêœcie, bo przecie¿ mogli
nas zwyczajnie rozstrzelaæ wspomina³ ksi¹dz Andrzejewski.
Ostatecznie drogi zawiod³y
ich do £odzi i tam rodzina
zakotwiczy³a na d³u¿ej. To tu

Pomnik nie jest pierwszym znakiem pamięci wybitnego prałata w Gorzowie

przysz³y pra³at skoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Miko³aja Kopernika i tu dosta³ siê do szko³y teatralnej,
dziœ popularnej „Filmówki”.
Ale jak wiele razy opowiada³, nie chcia³ byæ aktorem, a
w ka¿dym razie o tym nie
myœla³, ale jakoœ tak siê
z³o¿y³o, ¿e w ogólniaku bra³
udzia³ w ka¿dej akademii i
ka¿dym wydarzeniu artystycznym i dziêki temu mia³
w miarê przyzwoite stopnie z
matematyki, bo jak sam o
sobie mówi, akurat z tego
przedmiotu by³ okropnym
os³em.
Razem z nim na roku by³
Jan Nowicki, poza tym przyjaŸni³ siê z Maciejem Rayzacherem, Zygmuntem Malanowiczem, styka³ siê z Romanem Polañskim, który by³
wówczas na ostatnim roku
re¿yserii i ju¿ otacza³ go
nimb gwiazdy. Wœród bliskich znajomych przysz³ego
charyzmatycznego pra³ata
by³ tak¿e nie¿yj¹cy ju¿ Zbigniew Zapasiewicz.

Drogi do Gorzowa

Okolicznoœci sprawi³y, ¿e
nie dane by³o Witoldowi Andrzejewskiemu dokoñczyæ
studiów. Razem z nim z ³ódzkiej szko³y wylecia³ tak¿e

Jan Nowicki. On skoñczy³
szko³ê w Krakowie i tam zosta³, a Witold Andrzejewski
trafi³ do gorzowskiego Teatru
Osterwy, który po przerwie
odradza³ siê na nowo, jaka
sta³a scena miejska. - Szuka³em takiego teatru, w którym móg³bym graæ i który
by³by sta³¹ scen¹. A Gorzów
mi w³aœnie dawa³ tak¹ mo¿liwoœæ. I w³aœnie tu zrobi³em
uprawnienia zawodowe wspomina³ nie raz. Na gorzowskiej scenie zagra³
wszystko, by³ i halabardnikiem, i ch³opcem od gnoju,
co jak podkreœla, by³o nawet
interesuj¹cym doœwiadczeniem.
Ale i teatr zacz¹³ mu siê
nu¿yæ, na szczêœcie do Gorzowa zawitali Irena i Tadeusz Byrscy, wielcy wizjonerzy, którzy misjê wielkiego
teatru realizowali na tzw.
„prowincji”. I to w³aœnie oni
sprawili, ¿e Witold Andrzejewski w teatrze jeszcze zosta³ na lat kilka. I jak mówi dr
Krystyna Kamiñska, to by³y
dobre lata, choæ trudno znaleŸæ recenzje teatralne z
tamtych czasów, w których
wiele s³ów poœwiêcono by
w³aœnie Witoldowi Andrzejewskiemu. Bo jak t³umaczy³a kilka lat temu, Byrscy

tworzyli teatr zespo³owy, nie
stawiali na pojedyncze
gwiazdy.

Drogi do Boga

A¿ przyszed³ pamiêtny
1965 rok. To wtedy Witold
Andrzejewski, szalenie wówczas popularny gorzowski
aktor, który nawet mia³ coœ,
co siê wspó³czeœnie nazywa
fan-clubem, us³ysza³ g³os
Boga. - Ja siê przez pó³ roku
wadzi³em z Bogiem, ¿e nie
chcê byæ ksiêdzem - mówi³
wielokrotnie przysz³y pra³at. I
jak t³umaczy, widaæ Bóg
dobrze wiedzia³ co robi, bo
ostatecznie podj¹³ decyzjê o
wyborze drogi duchownego.
A pierwsz¹ osob¹, która siê
o tym dowiedzia³a, by³a Irena
Byrska. Zrozumia³a decyzjê
swego ulubionego aktora.
Tê decyzjê o zmianie ¿ycia
jedynego syna ze spokojem
przyjê³a tak¿e mama przysz³ego proboszcza. Bo jak
t³umaczy³ ksi¹dz Witold, mama by³a tolerancyjna.

Z seminarium do kaplicy

Przysz³y pra³at ukoñczy³
Wy¿sze Seminarium Duchowne diecezji gorzowskiej.
I studia up³ynê³y mu bez
wiêkszych problemów. Bo
jak wspomina³ wielokrotnie

jedne przedmioty go interesowa³y mniej, inne wiêcej,
czyli jak to na studiach zwykle bywa. Jedynym utrapieniem przysz³ego proboszcza
by³a koniecznoœæ mieszkania w wieloosobowym pokoju, bo to by³a nowoœæ. Do tej
pory mieszka³a sam, a na
studiach przysz³o mu spaæ w
oœmioosobowej sali. - Inni
mieli gorzej, bo mogli trafiæ
do 12-osobowego pokoju ¿artowa³.
Po zakoñczeniu studiów
zosta³ skierowany na wikariat do parafii przy Mieszka I,
do której zreszt¹ po latach
trafi³ jako proboszcz. Potem
by³ wikariat w parafii katedralnej, najwa¿niejszym koœciele diecezji. Nastêpnie
króciutki epizod przy ul.
Stra¿ackiej i w koñcu 25
sierpnia 1989 roku zostaje
proboszczem parafii przy ul.
Mieszka I, czyli tej, od której
zaczyna³
duszpastersk¹
pos³ugê w Gorzowie Wielkopolskim. I tam zosta³ a¿ do
œmierci, czyli do 30 stycznia
2015 roku.

Charyzma i sława

Kiedy zostawa³ proboszczem, ju¿ otoczony by³ s³aw¹
(choæ ksi¹dz Witold Andrzejewski nie lubi³ tego okreœle-

nia) bezkompromisowego,
uczciwego i odwa¿nego
kap³ana. - On jest moim guru, jeszcze od czasów liceum. Zaczê³o siê to wszystko
podczas naszych warszawskich pielgrzymek. Pamiêtam, ¿e przyje¿d¿aliœmy na
kilka dni przed wyjœciem na
Jasn¹ Górê, uczyliœmy siê
œpiewaæ patriotycznych i powstañczych piosenek i potem 1 sierpnia œpiewaliœmy
je przy grobach powstañców
warszawskich. To by³o takie
niepojête. Gorzowski ksi¹dz,
tu w Warszawie robi takie
rzeczy i to w takim czasie opowiada ksi¹dz Zbigniewa
Samociak, d³ugoletni proboszcz gorzowskiej katedry,
póŸniej proboszcz w Kroœnie
Odrzañskim. Wspomina te¿,
jak wiele razy szed³ na pielgrzymkê ju¿ gorzowsk¹ na
Jasn¹ Górê. Bo gorzowskie
drogi do Jasnogórskiej Pani
naturalnie zacz¹³ ksi¹dz Andrzejewski.
S³awê proboszcza wybudowa³o tak¿e Duszpasterstwo
Akademickie, jakie ks. Andrzejewski za³o¿y³ jeszcze w
katedrze. To wtedy dorobi³
siê ksywki Szef, którym do
dziœ zwracaj¹ siê do niego
jego duchowi wychowankowie. Wœród nich nie brakuje
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i honorowego

Myślenie o pamięci
i dbanie o nią
Zofia Nowakowska, historyczka i regionalistka 22 wrzeœnia 2018 r
skoñczy³a 90 lat.

Katecheta i duszpasterz

Ju¿ po prze³omie demokratycznym, kiedy religia
wesz³a do szkó³, ksi¹dz proboszcz zacz¹³ jej uczyæ w
nieistniej¹cej dziœ Szkole
Podstawowej nr 8 przy ul.
D¹browskiego. Nie musia³,
bo wszak mia³ wikarych,
którzy z powodzeniem mogliby to robiæ. Chcia³, bo jak
wówczas t³umaczy³, bardzo
lubi m³odzie¿ i kontakt z nimi. - To by³y niewiarygodne
lekcje. Nie by³o nudnego
pi³owania i moralizowania.
Ksi¹dz proboszcz potrafi³
nami rozmawiaæ i to w taki
sposób, ¿e go s³uchaliœmy wspomina dziœ by³a uczennica i dodaje, ¿e to by³ jej
ulubiony katecheta. Takich
jak ona, jest znacznie
wiêcej.
W tym samym czasie
ksi¹dz proboszcz zostaje
duszpasterzem „Solidarnoœci”, co akurat jest ³atwe do
zrozumienia, bo przez ca³¹
noc
stanu
wojennego
wspiera³ zwi¹zek , pomaga³
w trudnych sytuacjach. To u
niego w parafii przechowywany by³ sztandar gorzow-

skiej Solidarnoœci. Zosta³
te¿ duszpasterzem œrodowisk kresowych, a nawet
policji. - Policja sama o to
poprosi³a. To sta³o siê po
œmierci mego przyjaciela,
ksiêdza Jana Piku³y, proboszcza przy ul. Czereœniowej - mówi³ ksi¹dz Witold i
¿artowa³, ¿e taka jest przewrotnoœæ losu. Bo najpierw
funkcjonariusze go przeœladowali, a teraz potrzebuj¹
jego opieki duchowej.
Ale charyzmatyczny proboszcz by³ w pewien sposób duszpasterzem gorzowskiego œrodowiska artystycznego. - Pamiêtam, jak
kilka lat temu gorzowski
Teatr Osterwy pojecha³ do
Wilna z „Konradem Wallenrodem” i tam na wileñskiej
ulicy chuligani ciê¿ko pobili
Kubê Zaklukiewicza, który
gra³ zreszt¹ g³ówn¹ rolê w
tym spektaklu, to wszyscy
modliliœmy siê za jego zdrowie w³aœnie u ksiêdza Andrzejewskiego - wspomina
Krystyna Kamiñska.
Kiedy umiera³ Aleksander
Alik Maciejewski, wspania³y
aktor, to w³aœnie ksi¹dz Andrzejewski by³ przy nim, a
potem poprowadzi³ nabo¿eñstwo ¿a³obne w katedrze, na które przysz³y
t³umy znajomych i fanów aktorskiego talentu Alika.
Tak¿e i proboszcz Andrzejewski w ostatni¹ drogê odprowadzi³ poetê niepokornego Kazimierza Furmana,
który lata ca³e wadzi³ siê z
Bogiem, ale pra³ata s³ucha³.

Dziennikarski epizod

Przez kilka lat ksi¹dz
pra³at pracowa³ w Radiu
Gorzów jako dziennikarz,
co prawda szczególny, ale
jednak. Prowadzi³ tam audycjê „Anio³ Pañski”. Przy
okazji modlitwy odmawianej
w samo po³udnie prowadzi³
krótkie rozwa¿ania na tematy wa¿ne i mniej wa¿ne. A
gorzowianie pamiêtaj¹, ¿e
by³y to malutkie homilie
okraszone cytatami z literatury i nie tylko. - Czeka³o siê
na te audycje. Bo to by³y
wa¿ne chwile w codziennym
zabieganiu - mówi jedna z
parafianek ksiêdza. A ludzie
z radia wspominaj¹, ¿e jak
proboszcz w chodzi³ do redakcji, to nastrój siê zmienia³
na lepszy, bardziej radosny.

Honorowy obywatel

Za wszystkie zas³ugi dla
miasta i jego mieszkañców
ksi¹dz Witold Andrzejewski
w 2007 roku, roku 750. uro-

dzin miasta zosta³ Honorowym Obywatelem. W tym
samym roku zosta³ odznaczony Krzy¿em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski
za dzia³alnoœæ w Ruchu
Obrony Praw Cz³owieka i
Obywatela.
Jednak
niebanalnego
¿ycia i dzie³a proboszcza z
Mieszka I nie chcieli doceniæ magistraccy urzêdnicy,
bo w 2014 roku odmówili
dotacji miejskiej na biografiê
niezwyk³ego proboszcza.
Magistrat uzasadni³ wówczas, ¿e nie jest rol¹ miasta
wspieranie biografii obywateli. I ta decyzja spotka³a siê
z lawina krytyki ze strony
samych mieszkañców i mediów. Ksi¹dz Andrzejewski
ca³¹ historiê przyj¹³ ze stoickim spokojem i sprawy nie
komentowa³. - Nie ma o
czym mówiæ - kwitowa³.
A wierni obiecali sobie
wtedy, ¿e jednak do wydania ksi¹¿ki dojdzie. I bêdzie
to trzecia ksi¹¿ka poœwiêcona niebanalnemu duchownemu, pierwsze dwie, wywiady rzeki opublikowa³
wczeœniej Wies³aw Antosz,
przed laty redaktor naczelny
Radia Gorzów.

Zdrowie w poprzek

Ksi¹dz pra³at przez lata
bywa³ w gorzowskim Teatrze Osterwy na premierach,
przychodzi³ do Jazz Clubu
Pod Filarami na koncerty,
ale kiedy zacz¹³ chorowaæ,
musia³ ograniczyæ aktywnoœæ. - No widzisz, ca³e
¿ycie walczy³em z komuna,
a tu mnie taka choroba dopad³a, co to czerwieñ ma w
nazwie - ¿artowa³ kilka lat
temu na temat czerwienicy,
która go dopad³a i z któr¹
walczy. No i ta czerwienica
w koñcu pokona³a lubianego proboszcza. Zmar³ 30
stycznia 2015 r. w szpitalu
w Gdañsku. Wtedy minut¹
ciszy uczcili go artyœci
daj¹cy specjalny koncert w
£aŸni Miejskiej z okazji Dnia
Pamiêci i Pojednania, bo
tak siê zbieg³o w czasie, ¿e
Honorowy Obywatel Miasta
zmar³ w rocznicê przejêcia
miasta przez Rosjan z r¹k
niemieckich.
Uroczysty pogrzeb pra³ata
odby³ siê na cmentarzu komunalnym w Gorzowie z zachowaniem ceremonia³u oficjalnego. A wychowankowie
i znajomi nie kryli ³ez w
oczach. Zas³u¿ony dla Gorzowa kap³an spocz¹³ w
grobie swojej matki

To była odwaga, tu
jechać

Zofia Nowakowska pionierk¹ miasta nie jest, co zawsze podkreœla. Przyjecha³a
bowiem do miasta w 1960
roku. - Za pionierów uwa¿a
siê ludzi, którzy tu przyjechali do Gorzowa zaraz po
przejœciu frontu i osiedlali siê
do 1946 roku. To by³ naprawdê pionierski czas, trzeba by³o byæ odwa¿nym, ¿eby
przyjechaæ na te ziemie mówi.
Pionierami zajê³a siê ju¿ w
czasie, kiedy zosta³a dyrektorem Muzeum Okrêgowego
w Gorzowie (dziœ Muzeum
Lubuskie im. Jana Dekerta)
a sta³o siê to w 1968 roku.
Ju¿ jako szef placówki stawia³a na wystawy czasowe,
na prace naukowe, zw³aszcza archeologiczne, ale te¿ i
na wieczory muzyczne. Sama w swoich pracach badawczych napisa³ monografiê ¿ycia muzycznego w
pierwszych latach powojennego Gorzowa.

Przez Lublin do Gorzowa

Zofia Nowakowska urodzi³a
siê 22 wrzeœnia 1928 roku w
Milczanach pod Sandomierzem
jako
dziewi¹te,
najm³odsze dziecko rolnika.
Skoñczy³a Szko³ê Podsta-

wow¹ oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sandomierzu. Zainteresowania powiod³y j¹ na studia - jest absolwentk¹
historii
na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wówczas jednej z
najlepszych polskich uczelni.
Po zakoñczeniu studiów
przez dwa lata uczy³a w Lublinie w³aœnie historii. Potem
by³a wicedyrektorem szko³y
w E³ku i Ostródzie. W 1960
roku przyjecha³a do Gorzowa, gdzie do dziœ mieszka.
Tu swoj¹ karierê zawodow¹
zaczê³a od pracy nauczycielki w Liceum Medycznym
(Pielêgniarskim). Tam te¿
kierowa³a bibliotek¹ oraz
by³a kierownikiem internatu i
bibliotekark¹.
W latach 1968-1975 kierowa³a Muzeum Okrêgowym. W 1990 roku przesz³a na emer yturê. Jest
wspó³za³o¿ycielk¹
gorzowskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego. Za³o¿y³a Klub
Pioniera, któremu od
1998 roku przewodniczy.
W 2015 roku, w obecnoœci
Prezydenta RP Bronis³awa
Komorowskiego, otrzyma³a
tytu³ Honorowego Obywatela
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. O nadanie tytu³u Honorowego Obywatela Miasta
Gorzowa dla Zofii Nowakowskiej wnioskowa³ dr hab. Dariusz Aleksander Rymar, dyrektor Archiwum Pañstwowego w Gorzowie.

Z wiadrami i szmatami na
cmentarzu

Myœlenie o pamiêci i dbanie o ni¹ u Zofii Nowakowskiej to nie tylko artyku³y pisane do wielu ró¿nych presti¿owych wydawnictw. To
tak¿e dzia³anie na rzecz Pionierów - za ich ¿ycia poma-

Fot. Archiwum

znanych gorzowian, bo i
Piotr Styczeñ, wieloletni
wiceminister budownictwa,
bo i Kazimierz Marcinkiewicz, by³y premier RP,
zreszt¹ i jego dwaj bracia
te¿, czyli Arkadiusz i Miros³aw, Zenon Micha³owski,
znany biznesmen. Zreszt¹
wymieniaæ mo¿na bez koñca.
To w³aœnie gorzowska katedra w noc stanu wojennego by³a oaz¹ wolnoœci. To
pó³ miasta gromadzi³o siê
na s³ynnych kazaniach ksiêdza Andrzejewskiego. I jak
mówi prof. dr hab. Dariusz
A. Rymar, badacz dziejów
najnowszych
Gorzowa,
s³owa kap³ana by³y skrupulatnie nagrywane, przepisywane i analizowane. Do
najs³ynniejszych kazañ z
tamtych lat nale¿a³o to po
œmierci ksiêdza Jerzego Popie³uszki, w którym ksi¹dz
Andrzejewski snu³ przypuszczenie, ¿e kto wie, bo
mo¿e nastêpn¹ ofiar¹ systemu byæ i on sam.
A ¿e by³o coœ na rzeczy,
œwiadczy fakt, ¿e nie raz i
nie dwa zaszwankowa³ mu
samochód, który by³ dobrze
utrzymywany. Wychowankowie wspominaj¹, ¿e czuwali dyskretnie nad proboszczem, bo gdyby o tym
wiedzia³, to by siê tylko zdenerwowa³.

Mimo wieku jest ca³y czas
bardzo aktywna. Ca³e ¿ycie
taka by³a, inaczej nie potrafi.
- Nasza pani Zosia - tak o
Zofii Nowakowskiej mówi¹
cz³onkowie Klubu Pionierów,
czyli dzieci pierwszych
mieszkañców polskiego Gorzowa. To w³aœnie pani Zofia
za³o¿y³a oraz prowadzi Klub.
Jako pierwsza w mieœcie zaczê³a dbaæ o pamiêæ pierwszych oraz zbieraæ pami¹tki
po nich.

RENATA OCHWAT

Z. Nowakowska - skromna pani, pochylona nad przeszłością…

ga³a w ¿yciowych sprawach,
pomaga³a w za³atwianiu
ró¿nych urzêdowych rzeczy.
Urz¹dza³a spotkania, dba³a,
aby Pionierzy byli obecni w
¿yciu miasta. Upomina³a siê,
skutecznie zreszt¹ o znaki
pamiêci o Pionierach w przestrzeni miejskiej. Do takich
nale¿y pomnik Pioniera, który stoi na Bulwarze Zachodnim. Choæ postawi³o go
miasto, to jednak dziêki niej
w g³ównej mierze to siê
sta³o.
Jednak w pamiêci wielu gorzowian, którzy bywaj¹ na
Cmentarzu Œwiêtokrzyskim,
zachowa³a siê jako ta, która
kilka razy do roku pracowicie
myje Pomnik WiêŸniów Ravensbrück z piaskowca autorstwa znanej gorzowskiej
rzeŸbiarki Zofii Biliñskiej.
Uzbrojona w wiadra, szmaty, miote³ki zwykle sama myje monument, bo jak t³umaczy³a i t³umaczy, ¿e jak nie
ona, to kto. Nigdy nie pomyœla³a, ¿eby przy okazji zrobiæ
jakiœ szum medialny, zaprosiæ prasê czy telewizjê. Dla
bardzo wielu w³aœnie te gesty Zofii Nowakowskiej najlepiej oddaj¹ j¹ sam¹. Skromna pani, pochylona nad przesz³oœci¹, myœl¹ca o niej w
sposób bez uprzedzeñ, bez
ogl¹dania siê na bie¿¹c¹ politykê. Ca³e zawodowe ¿ycie
interesowa³a j¹ przesz³oœæ,
ludzie, ich historie. Napisa³a
sporo przyczynkarskich artyku³ów. Do dziœ w miarê si³
uczestniczy w ¿yciu miasta,
bywa na spotkaniach poœwiêconych historii i ludziom.
Pani Zofia Nowakowska
ma 90 lat.
RENATA OCHWAT

Korzysta³am z Encyklopedii
Gorzowa Jerzego Zysnarskiego, Gorzów Wielkopolski
2007.
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Anna Szymanek i chór Cantabile
z Motylami
Motyle polecia³y tym razem do znanej rzeŸbiarki i zas³u¿onego chóru.

Fot. Renata Ochwat

- Kultura to jedna z
najwa¿niejszych rzeczy w
mieœcie. W Gorzowie ma siê
dobrze - mówi³ prezydent Jacek Wójcicki podczas paŸdziernikowej gali otwarcia roku kulturalnego w Filharmonii
Gorzowskiej. Gala od lat nazywana jest motylow¹, poniewa¿ to w³aœnie podczas dorocznego spotkania ludzi kultury
wrêczane
s¹
najwa¿niejsze nagrody - statuetki Motyli, które od lat tworzy znakomity rzeŸbiarz, Andrzej Moskaluk.
Tradycyjnie ju¿ wrêczenie
Motyli poprzedzono prezentacj¹ wszystkich kandydatów.
W tym roku do kapitu³y nagrody wp³ynê³o dziesiêæ wniosków. Dwa nie spe³ni³y wymogów formalnych, dlatego kapitu³a pod kierunkiem dr. hab.
Dariusza A. Rymara przyjrza³a siê ósemce zg³oszonych.
O Motyle ubiegali siê w tym
roku Bogdan Puœcizna - od
wielu lat szef Zespo³u Tañca
Ludowego Gorzowiacy, nagrodzony zreszt¹ podczas
gali Odznak¹ Honorow¹
Miasta Gorzowa. Na liœcie nominowanych do Motyla znalaz³a siê dziennikarka Radia
Zachód Izabela Patek, autorka miêdzy innymi reporta¿y
radiowych poœwiêconych ludziom kultury. Nominowany
by³ tak¿e chór Cantabile, któ-

Chór Cantabile oraz Anna Szymanek - laureaci Motyli 2018 r. na scenie Filharmonii Gorzowskiej

ry dzia³a ju¿ od niemal æwierci
wieku, nagra³ kilka p³yt, koncertowa³ w ca³ej Europie. Na
liœcie znalaz³a siê tak¿e bardzo znana aktorka Teatru
Osterwy Marzena Wieczorek,
która w Gorzowie wykreowa³a
kilka wybitnych ról a za
osi¹gniêcia zosta³a ju¿ nagrodzona br¹zow¹ Glori¹ Artis,
cenion¹ bardzo nagrod¹ przyznawan¹ przez ministra kultury. Wœród kandydatów by³a
Maria Szupiluk, choreograf
Zespo³u Tañca Ludowego
Mali Gorzowiacy. O nagrodê
ubiega³o siê Tak¿e Studio
Teatralne przy Teatrze Osterwy prowadzone przez Kry-

stynê Zienkiewicz oraz Jerzy
Zgorza³ek - malarz.
Nagrodê odebra³a Anna
Szymanek. Obchodz¹ca w
tym roku 80. rocznicê urodzin
artystka - rzeŸbiarka, malarka, rysowniczka oraz kuratorka wielu plenerów artystycznych na scenê Filharmonii
Gorzowskiej wesz³a wspomagana przez pracownika wydzia³u kultury Urzêdu Miasta.
Jak mówi³a ze sceny, ju¿ prawie nie widzi oraz ma problemy z chodzeniem, ale nawet
w takiej sytuacji zdrowotnej i
tak zdo³a³a ukoñczyæ swoje
prace. Motyl okaza³ siê dla
Anny Szymanek za ciê¿ki, w

sensie wagi, ale kwiaty ju¿
nie. - Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy ubiegali siê o tê
nagrodê. Dodam, to ju¿
czwarty raz siê wydarzy³o mówi³a.
Drugi Motyl polecia³ do Chóru Cantabile, który obchodzi
æwieræwiecze dzia³ania i od
pocz¹tku prowadzony jest
przez Jadwigê Kos. Chór nie
doœæ, ¿e ubarwia liczne wydarzenia, koncertuje tak¿e w
Europie, nagrywa p³yty, podró¿uje.
Do
najbardziej
znacz¹cych wydarzeñ w swojej historii zalicza wystêp dla
œw. Jana Paw³a II we
W³oszech. No i chór, a przy-

najmniej jego czêœæ nagrodê
odebra³ na scenie, a w podziêce zaœpiewa³.
Tradycj¹ podczas gali jest
tak¿e nagradzanie ludzi kultury
innymi nagrodami. Tym razem
Srebrn¹ Gloriê Artis, jedn¹ z
najwa¿niejszych polskich nagród kulturalnych, przyznawan¹ przez ministra kultury
odebra³ dr Tadeusz Szczurek.
- Wnioskowaliœmy o Srebrn¹
Gloriê, bo Br¹zow¹ Tadeusz
ju¿ ma - mówi³a dr Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego, w którym Tadeusz
Szczurek pracuje. Jest on niekwestionowanym autorytetem
w dziedzinie numizmatyki, jed-

nym z najlepszych w Polsce.
Poza tym jest archeologiem.
Ma na koncie kilka ksi¹¿ek o
dawnym pieni¹dzu.
Podczas gali przyznano
tak¿e Medale Zas³u¿ony dla
Kultury, tak¿e przyznawane
przez ministra kultury. Tym razem otrzymali je Juliusz Piechocki, znakomity malarz, autor miêdzy innymi pejza¿y gorzowskich
malowanych
szpachelk¹. Drugi medal
otrzyma³ Przemys³aw Raminiak, wybitny polski jazzman,
pianista i kompozytor. Trzeci
medal przypad³ B³a¿ejowi Królowi, ale w imieniu syna odebra³ go jego ojciec Ryszard.
W tym roku kandydatów do
Motyla ocenia³a bardzo godna kapitu³a. Przewodzi³ jej dr
hab. Dariusz A. Rymar, dyrektor Archiwum Pañstwowego i
laureat Motyla w 2014 roku.
Kapitu³ê stanowili tak¿e:
B³a¿ej Król - Motyl 2017, Wojciech Kuska - Motyl 2017,
Beata Chor¹¿ykiewicz - Motyl
2016, Monika Kowalska - Motyl 2008, Zbigniew Siwek Motyl 2013, Szczepan Kaszyñski - Motyl 2002 oraz Edward Jaworski, by³y dyrektor
Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa
Herberta.
Nagroda Motyla przyznana
zosta³a po raz 21. Do tej pory
rozdano 51 statuetek.
ROCH

Schody, które stały się symbolem Gorzowa
25 listopada 2002 roku oficjalnie zamkniêto Schody Donik¹d.
matki z dzieæmi na szczyt.
Zabudowane by³o otoczenie
skarpy a na samej górze sta³
przeszklony pawilon i altanka
widokowa w stylu landsberskim. Piêkne to by³o, choæ
nie wszystkim siê podoba³o.
To by³o jednak parê lat temu i sprawa znowu posz³a w
zapomnienie. Sprawa, czyli
Schody Donik¹d, które sta³y
siê ju¿ symbolem Gorzowa,
ale i te¿ gorzowskiej niemo¿noœci.
Sta³y
siê
znacz¹cym elementem pejza¿u miasta, ale i widomym
znakiem braku jasno okreœlonych celów w polityce
w³adz Gorzowa. Przynajmniej w zakresie zagospodarowania i modernizacji
œcis³ego centrum miasta. Co
rusz pojawiaj¹ siê nowe pomys³y, koncepcje i propozycje, które prowadz¹ donik¹d.
Podobnie jak te schody, zamkniête zreszt¹ od lat, gdy¿
gro¿¹ katastrof¹ budowlan¹.

Fot Stanis³aw Miklaszewski

Od tamtej pory nie zrobiono nic, by s³ynne ju¿ wejœcie
na Kozacz¹ Górê w Parku
Siemiradzkiego, w tym czy
innym kszta³cie, przywróciæ
do stanu u¿ytkowania. Sta³y
siê wiêc symbolem gorzowskiej niemocy… A jeszcze
parê lat temu mia³o byæ tak
piêknie. Mia³a powstaæ „Zielona Brama” prowadz¹ca do
Parku Siemiradzkiego, zmodernizowanego amfiteatru,
przebudowanego MCK i dalej
k³adk¹ nad ul. Walczaka do
Centrum Edukacji Artystycznej. Mia³o zostaæ przebudowane nie tylko samo wzgórze
z Kozacz¹ Gór¹ na czele, ale i
ca³e jego otoczenie.
Powsta³ nawet projekt, by³a
pokazywana makieta, na której nie by³o ju¿ starych betonowych schodów, ale lekkie,
a¿urowe wy³o¿one egzotycznym drewnem. Z kolejk¹ linowo-szynow¹
obok,
dowo¿¹c¹ niepe³nosprawnych i

Schody na Kozacza Górę w Parku Siemiradzkiego wybudowano w 1972 r., zamknięto zaś w 2002 roku. Właśnie mija
kolejna rocznica…

A rozebraæ ich tak po prostu
nie mo¿na, bo niesie to zagro¿enie dla samej skarpy.
No i mamy schody, które nie
dosyæ, ¿e prowadz¹ donik¹d, to jeszcze nie mog¹
byæ u¿ywane.
W najnowszych planach magistratu jest rewitalizacja Parku Siemiradzkiego, ale bez ruszania Schodów Donik¹d, co
brzmi dziwnie i absurdalnie.

Schody Donik¹d przecie¿
by³y i powinny byæ nadal reprezentacyjnym wejœciem do tego
piêknego parku, który ma byæ
jeszcze piêkniejszy. Na dodatek stanowi¹ wejœcie na platformê widokow¹, z której roztacza siê niepowtarzalna panorama miasta. To by³a i mo¿e
byæ nadal wielka atrakcja Gorzowa, których za wiele w mieœcie nie mamy. Wreszcie, to

móg³by byæ piêkny element
trasy wycieczkowej z bulwaru
do parku i w drug¹ stronê…
Zreszt¹, kiedy park Siemiradzkiego zostanie zrewitalizowany, czyli przywrócony do dawnej œwietnoœci, to kuchennymi
drzwiami, czyli wejœciami od
Walczaka lub Drzyma³y nie tylu gorzowian bêdzie chcia³o
wchodziæ, co wchodzi³oby
Schodami Donik¹d. O turystach i przypadkowych goœciach ju¿ nie wspominaj¹c. I
co ciekawe, wszem i wobec
chwalimy siê, ¿e miasto le¿y
na siedmiu wzgórzach, ale nie
wiedzieæ czemu ukrywamy
wstydliwie te wzgórza, jak
chocia¿by w³aœnie to w parku
Siemiradzkiego z Kozacz¹
Gór¹.
Schody na Kozacza Górê
w Parku Siemiradzkiego wybudowano w 1972 roku.
Mia³y prowadziæ do przeszklonej kawiarni z mnóstwem tropikalnej zieleni, alta-

ny widokowej i kilku jeszcze
innych œlicznych miejsc, które jednak nigdy nie powsta³y.
Zabrak³o determinacji, konsekwencji i pieniêdzy. Powsta³ jedynie symbol tamtego myœlenia i dzia³ania, czyli
schody prowadz¹ce donik¹d, choæ nie tak znowu
ca³kiem. St¹d jednak wziê³a
siê ich potoczna nazwa.
Zapomniane, ale u¿ywane
przez lata schody zniszcza³y
do tego stopnia, ¿e w 2002
roku trzeba by³o je zamkn¹æ
ze wzglêdu na z³y stan techniczny. W 2009 roku betonowa konstrukcja mia³a byæ rozebrana, ale okaza³o siê po
przeprowadzeniu odpowiednich ekspertyz, ¿e mog³oby
to skoñczyæ siê osuniêciem
skarpy. Schody pozostawiono wiêc w dotychczasowym
stanie rzeczy. No i ten dotychczasowy oraz tymczasowy stan trwa do dziœ.
JAN DELIJEWSKI
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W Gorzowie trudno się odróżnia
sztukę mięsa od sztuki
Z Ann¹ Szymanek, gorzowsk¹ artystk¹ i organizatork¹ plenerów, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

- Ostatni Muzeum Lubuskie otworzy³o sta³¹ galeriê pani prac. Mo¿na to nazwaæ sukcesem po tylu latach pracy w Gorzowie?
- Czy sukces? Na pewno
jest to wyró¿nienie. Sta³a
ekspozycja przecie¿ bêdzie
dostêpna nawet jak mnie ju¿
nie bêdzie. Innymi s³owy, jest
to na pewno wielkie osi¹gniêcie. Przecie¿ nie ka¿demu
siê proponuje stworzenie
sta³ej galerii. I to w dodatku
w Muzeum, czyli w placówce
o szczególnej randze.
- Gorzów jest przyjazny
artystom?
- Nie powiedzia³abym.
Mo¿e przywo³am s³owa Jana
Korcza, w Gorzowie trudno
siê odró¿nia sztukê miêsa od
sztuki. I to jest bardzo przykre.
- Chce pani powiedzieæ,
¿e tu siê nie odró¿nia sztuki od dzia³añ pozorowanych?
- Dok³adnie tak. Tu jest tak,
¿e ca³e barach³o jest sztuk¹.
- A co pani rozumie pod
pojêciem barach³o?
- Wszystko to, co nie jest
sztuk¹, a jakimœ udawaniem.
To, co nie ma wartoœci artystycznych. W Gorzowie bowiem jest tak, ¿e ka¿dy, kto
chwyci za pêdzel czy
o³ówek, to ju¿ artysta i to jaki. A to trzeba rozgraniczyæ.
Artyzm to nie tylko wziêcie
o³ówka czy pêdzla do rêki.
Artyzm to tak¿e twórczoœæ,
to tworzenie sztuki. A sztuka
jest ponad barach³em, ponad tym udawaniem. Powiem jeszcze tak, - wystarczy, ¿ ktoœ namaluje obrazek, bez wzglêdu na
wartoœæ, a ju¿ wszyscy siê
rozp³ywaj¹, jak piêknie, jak
œlicznie. No prawdziwa sztuka, prawdziwy artysta, a to
ani ze sztuk¹, ani z artyzmem nie ma nic wspólnego.
- Ale ludziom siê podoba
to coœ, co pani nazywa barach³em.
- Ale jak ci ludzie maj¹ odró¿niæ barach³o od sztuki?
Przecie¿ nie kszta³ci siê w
szko³ach gustów, nie ma lekcji plastyki. Nikt odbiorców
nie przygotowuje do uczestnictwa w sztuce. Ja siê ucieszy³am, bo dosta³am propozycjê spotkania z uczniami z
pracowni plastycznej M³odzie¿owego Domu Kultury. I
to jest w³aœnie w³aœciwa droga. Kszta³cenie i przygotowywanie do tworzenia sztuki
oraz do jej odbioru. Ale ta-

●

A. Szymanek: Tutaj jest bardzo trudno o postęp, ten właściwy rozwój twórczy

kich rzeczy jest ma³o, wiêc
jak zwyk³y zjadacz chleba
ma odró¿niæ coœ wartoœciowego od szmiry czy barach³a?
- Zwróci³a pani uwagê, ¿e
tak¿e na ulicach jest te¿
sporo niepiêknych rzeczy,
bo jak siê przyjrzeæ choæby reklamie, to oczy bol¹
patrzeæ?
- Ale¿ naturalnie. Tak
w³aœnie jest. I to wszystko
wp³ywa na postrzegania, na
gust czy jego brak. Takie a
nie inne reklamy, infantylne
znaki to te¿ jest efekt braku
edukacji.
- Pamiêtam, jak jakieœ
dziesiêæ lat temu powiedzia³a pani, ¿e gdyby by³a
m³odsza, to by uciek³a z
Gorzowa.
- Ale¿ oczywiœcie, ¿e tak
powiedzia³am. Wtedy ju¿
by³o za póŸno. I dalej tak
uwa¿am, ¿e st¹d trzeba
uciekaæ. Ja zreszt¹ za
nied³ugo przenosz¹ siê do
Domu Pomocy Spo³ecznej w
Zielonej Górze. Zmusza
mnie do tego stan zdrowia.
Tak wiêc ostatecznie jednak
z Gorzowa wyjadê.
- Dlaczego chcia³a pani
uciec z Gorzowa?
- Tutaj jest bardzo trudno o
rozwój, o postêp, ten w³aœciwy rozwój twórczy. Tu, jak
siê jest zbyt dobrym, to siê
dostaje po g³owie. Tu obowi¹zuje zasada urawni³owki.
Wszyscy maj¹ byæ tacy sami. Pamiêtam, jak tu przyjecha³am, to nic nie robi³am,
nic nie malowa³am, tylko
uczestniczy³am w ¿yciu towarzyskim, spotyka³am siê

na g³upich rozmowach. A potem trafi³am do szpitala na
trzy miesi¹ce. Potem znów
siê spotka³am z tymi samymi
ludŸmi i on byli wci¹¿ w tym
samym miejscu, o tym samym rozmawiali. Przesta³am
chodziæ. To by³ stracony
czas. Wtedy koledzy i kole¿anki ze Szczecina przyjechali i zrobili mi spowiedŸ.
Zapytali - co zrobi³aœ, co namalowa³aœ, co z rzeŸbami,
jak¹ ceramikê zrobi³aœ? A ja
- no nic. Razem z nimi by³a
ówczesna dyrektor Biura
Wystaw Artystycznych na
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Szczecinie. To ona zdecydowa³a, ¿e za rok bêdê
mia³a u niej wystawê. No i
siê wziê³am za pracê. Wystawa by³a. Czêœæ prac od
razu sprzeda³am.
- Jak to siê sta³o, ¿e jednak pani przyjecha³a do
Gorzowa?
- Jak zwykle zrz¹dzi³ przypadek. Rozwiod³am siê i musia³am zmieniæ œrodowisko.
Myœla³am o G³ogowie i Gorzowie. G³ogów to jednak nie
by³a dobra opcja. Trochê
mnie przera¿a³a huta. Pad³o
na Gorzów, choæ wezwa³
mnie dyrektor Muzeum w
Zielonej Górze, gdzie mieszka³am i powiedzia³ - gdzie ty
siê pchasz? Przecie¿ tam
nie ma nic. Mimo to jednak
przyjecha³am.
- I niemal od razu zapisa³a siê pani jako dobra i
twórcza artystka. Ale te¿
od razu jako szefowa wielu
plenerów
malarskich.
Chcia³o siê pani ca³e ¿ycie
u¿eraæ z artystami, robiæ

dla nich plenery? Przecie¿
to trudne.
- Fakt. Ale z drugiej strony
to s¹ przepiêkne chwile, fantastyczne momenty. Dziêki
tym plenerom znam oko³o
500 artystów. Wielu z nich,
ba wielu, bardzo wielu, to topowe dziœ nazwiska. Ot choæby Franciszek Maœluszczak. Gdyby nie plenery, sama na wiele bym nie
pojecha³a. To by³o dzia³anie
w obie strony.
- Dziêki plenerom stworzy³a pani, co ma³o kto wie,
ciekaw¹ kolekcjê malarstwa wspó³czesnego, jak¹
ma Gorzów.
- Tak, to prawda. I to kolekcjê malarstwa dobrych artystów. W tej kolekcji s¹ prace, które na rynku osi¹gaj¹
ceny nawet powy¿ej 20 tys.
z³.
- Nie jest pani ¿al, ¿e ta
kolekcja jest rozproszona
po ró¿nych biurach i instytucjach…
- Oraz niestety, po prywatnych mieszkaniach, bo te¿ o
tym wiem. I ¿al, owszem,
ale
przede
wszystkim
g³upio. Szkoda, ¿e tak siê
sta³o. Dam przyk³ad Dêbna.
Tam ca³a kolekcja powsta³a
na plenerach jest eksponowana w ich bibliotece. Jest
skatalogowana, opisana,
zadbana. A dodam, ¿e obchodziliœmy w³aœnie 25-lecie plenerów. I tam burmistrz ma pomys³ na stworzenie sta³ej galerii i
pokazywania tej ogromnej
kolekcji, jak siê stworzy³a.
No i artyœci do nich bêd¹
przyje¿d¿aæ.

- Ostatnio trapi¹ pani¹
problemy ze zdrowiem. JeŸdzi pani jeszcze na plenery?
- Je¿d¿ê, choæ nie biorê
czynnego udzia³u. Pomagam
w organizacji, jestem szefow¹. Tak jest w Dêbnie, ale i
w £agowie. Zwyczajnie chcê
mnie tam jako komisarza. Ja
zwyczajnie jestem bardzo
wymagaj¹ca.
- Chcia³am do tego nawi¹zaæ. Bo o pani wiadomo, ¿e na plenerze musi
byæ porz¹dek, okreœlony
tryb pracy.
- To prawda, ale te¿ jest radosne ¿ycie plenerowe. Ale,
otwartym tekstem mówi¹c,
na moich plenerach nie ma
chlania. Tak to okreœlê. Mamy wycieczki, ró¿ne spotkania, jest czas na wymianê
myœli. Nie ma czasu na trwonienie czasu. No i teraz moje
plenery bêd¹ wygl¹daæ tak mam dwóch zastêpców, a ja
bêdê siedzia³a w fotelu i koordynowa³a ca³oœæ. Czy¿ nie
ciekawa
perspektywa?
(œmiech). Dodam tylko, ¿e w
moich plenerach bior¹ udzia³
tak¿e gorzowscy artyœci.
- No i jeszcze jedna rzecz.
Przez lata prowadzi³a pani
w Gorzowie Galeriê pod
Tr¹bk¹. Bardzo lubian¹
zreszt¹ przez gorzowian.
- To fakt. Przychodzili
t³umnie na wystawy. Ale nie
tylko ceniona by³a przez gorzowian. Doceni³a to tak¿e
Poczta Polska. Mam swój
blok pocztowy, znaczy w formie znaczków. I nie jest to
okazjonalny blok, ale znaczki s¹ w obrocie. Mo¿na wiêc
kupiæ znaczek z podobizn¹
Anny Szymanek (œmiech).
- Tak¿e pani mieszkanie
jest swego rodzaju galeri¹.
Ma pani mnóstwo obrazów. Co z nimi siê stanie,
kiedy pani spe³ni groŸbê i
wyjedzie z Gorzowa?
- I to jest powa¿ny problem.
Czêœæ na pewno pójdzie na
aukcjê Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. Przekazujê te prace do centrali w
Warszawie. Czêœæ na pewno
trafi do naszego Muzeum.
Ju¿ jestem po rozmowach z
kustoszami, którzy zadecyduj¹, jakie prace trafi¹ do
muzealnych zbiorów. A niewielk¹ czêœæ, w tym niewielki
autoportret pêdzla Franciszka Maœluszczaka, pojedzie
ze mn¹ do Zielonej Góry. A
pozosta³e
postanowi³am
sprzedaæ. Powiem, ¿e nie-

które prace ju¿ maj¹ swoich
nabywców.
- Kolejna kolekcja ulegnie
rozproszeniu?
- Niestety tak. Nie ma innego wyjœcia.
- Dziêkujê bardzo za rozmowê.

Anna Szymanek urodzi³a
siê w Starodworcach na WileñszczyŸnie. W Gorzowie
mieszka i tworzy od 1979 roku. Studiowa³a w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk
Plastycznych we Wroc³awiu
na Wydziale Ceramiki. Dyplom uzyska³a w 1964 roku.
Do po³owy lat 80. zajmowa³a
siê ceramik¹. Ze wzglêdów
zdrowotnych musia³a z niej
zrezygnowaæ, zajê³a siê rysunkiem i pastelami. Od ponad roku ze wzglêdów zdrowotnych nawet tego ju¿ nie
mo¿e robiæ.
Jej prace by³y pokazywane
na ponad 80 wystawach
zbiorowych. Jej ceramiki pokazywane
by³y
na
presti¿owych wystawach w
Niemczech (Frankfurt n. O.,
Eisenhüttenstadt, Müllrose,
Poczdam), Jugos³awii (Belgrad), na £otwie (Jurma³a) i
w Belgii (Eupen). Tak¿e w
oœrodkach wa¿nych dla polskiej ceramiki, m. in. w Boles³awcu,
Ksi¹¿u
i
Wroc³awiu. W ostatnich latach zapraszana jest na Impresje Miko³owskie, Beskidzkie Integracje Sztuki,
Triennale z Martw¹ Natur¹,
Jurajsk¹ Jesieñ, wystawê
pt. £¹ka organizowan¹
przez Muzeum Zamojskie w
Zamoœciu. Anna Szymanek
zorganizowa³a ponad 60 interdyscyplinarnych plenerów
artystycznych
z
udzia³em plastyków z Polski
i z zagranicy, m. in. Ogólnopolskie Spotkania Twórców
„Rezerwat
malarskiej
uwa¿noœci” na zlecenie
Urzêdu Miejskiego w Gorzowie. W 2017 roku zosta³a uhonorowana srebrnym
Medalem Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis.
(informacje za „Encyklopedi¹ Gorzowa” Jerzego Zysnarskiego oraz za tekstami
dr Krystyny Kamiñskiej).

Od redakcji: Rozmowa
zosta³a przeprowadzona i
ukaza³a siê na portalu echogorzowa.pl jeszcze przed
og³oszeniem laureatów tegorocznych Motyli, o których piszemy na s¹siedniej stronie.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Srebrny sezon gorzowskich
żużlowców
¯u¿lowcy Cash Broker Stali Gorzów od trzech sezonów nie schodz¹ z podium dru¿ynowych mistrzostw Polski.
Perspektywiczna młodzież

Fot. Marcin Szarejko

W 2016 roku wywalczyli
dziewi¹te w historii klubu
mistrzostwo kraju, przed rokiem by³ br¹zowy medal, zaœ
w zakoñczonych pod koniec
wrzeœnia tegorocznych rozgrywkach cieszyli siê ze
srebrnego medalu.
Dobra passa naszego zespo³u trwa jednak d³u¿ej. W
2011 roku ¿ó³to-niebiescy
siêgnêli po br¹zowy medal i
by³ to pierwszy od 11 lat tak
du¿y sukces w rozgrywkach
ligowych. Rok póŸniej mieliœmy wicemistrzostwo, natomiast w 2014 roku pierwszy
od 31 lat tytu³ mistrzowski.
Gdy to wszystko podliczymy,
okazuje siê, ¿e na przestrzeni zaledwie oœmiu ostatnich
sezonów kibice cieszyli siê
a¿ z szeœciu medali. Ostatni
raz tak wspania³¹ seriê mieliœmy w czasach jeszcze
,,z³otej
dru¿yny’’
na
prze³omie lat 70. i 80.

Rotacja kadrowa

Przed rozpoczêciem minionego sezonu dzia³acze klubu
podjêli odwa¿n¹ decyzjê o
podziêkowaniu za dotychczasow¹ wspó³pracê Nielsowi Kristianowi Iversenowi i
Przemys³awowi Pawlickiemu. Powodów tej decyzji
by³o kilka. Tak naprawdê
obaj zawodnicy sami chcieli
zmieniæ klimat, do tego ten
drugi mocno rozczarowa³ w
fazie play off, zaœ Duñczyk
ju¿ drugi raz na najwa¿niejsz¹ fazê sezonu nie by³ w
stanie pomóc dru¿ynie z powodu kontuzji (wczeœniej
by³o to w 2014 roku). Ale najistotniejsza przyczyna tkwi³a
w bud¿ecie klubu. Przez
brak awansu do fina³u rozgrywek w 2017 roku kasa
klubowa nie wzbogaci³a siê o
planowanych kilkaset tysiêcy
z³otych i z tego powodu trzeba by³o zacisn¹æ pasa. Dokonano jednego zaledwie
transferu, pozyskuj¹c z
Wroc³awia Szymona WoŸniaka. Pozostawiono w kadrze Linusa Sundstroema i
zrezygnowano z zakontraktowania zawodnika oczekuj¹cego. Chwilowo by³ nim
Peter Ljung, ale kiedy zwróci³ siê z proœb¹ o wypo¿yczenie go do Lokomotivu Daugavpils nikt mu w klubie nie
czyni³ trudnoœci.
Niestety, pocz¹tek sezonu
dla gorzowian by³ fatalny. Nie
chodzi o wyniki sportowe, bo
inauguracyjny mecz z Get
Well Toruñ stalowcy pewnie
wygrali (54:35), ale ju¿ w tym
spotkaniu Hubert Czerniawski z³ama³ obojczyk. Zaraz
po nim powa¿nego z³amania
kostki w lidze angielskiej

Srebrna drużyna, srebrni zawodnicy, czyli żużlowcy Cash Broker Stali Gorzów 2018 roku

dozna³ Martin Vaculik. Uraz
by³ na tyle powa¿ny, ¿e
S³owak powróci³ na tor dopiero po ponad dwóch miesi¹cach. Z powodu braku seniora natychmiast podjêto
decyzjê o zakontraktowaniu
wychowanka Falubazu Zielona Góra, ostatnio je¿d¿¹cego w Toruniu Grzegorza
Walaska. W po³owie kwietnia z³amanie obojczyka przytrafi³o siê Rafa³owi Karczmarzowi i do Wroc³awia Stal
pojecha³a tylko z jednym
m³odzie¿owcem. Kontuzji
nabawi³ siê tak¿e Krzysztof
Kasprzak, ale w jego przypadku uraz nie okaza³ siê na
tyle groŸny, ¿eby musia³ on
d³u¿ej pauzowaæ. Po krótkim
wypoczynku powróci³ do œcigania i nie opuœci³ ¿adnego
spotkania ligowego.

Medal wzięty w ciemno

Kiedy wydawa³o siê, ¿e
pasmo nieszczêœæ jest ju¿
za gorzowskim zespo³em, w
po³owie czerwca w Pile powa¿ny wypadek zanotowa³
ponownie Karczmarz i choæ
potem pojecha³ na mecz do
Czêstochowy, to po jednym
biegu zosta³ wycofany. To nie
wszystko. W trakcie jednego
z meczów w lidze szwedzkiej
urazu stopy dozna³ Szymon
WoŸniak. Co prawda dokoñczy³ zawody, mimo bólu nogi, ale po powrocie do Polski
i przeprowadzeniu badañ
okaza³o siê, ¿e kontuzja jest
na tyle powa¿na, ¿e potrzebny by³ zabieg operacyjny. Z
tego powodu indywidualny
mistrz Polski sprzed roku
musia³ odstawiæ motocykle
na miesi¹c. Ponadto ciê¿kiej
kontuzji w lipcu, eliminuj¹cej
go do koñca sezonu, dozna³
Filip Hjelmland, choæ w jego przypadku nie wp³ynê³o

to na os³abienie zespo³u,
gdy¿ nie znajdowa³ siê on w
orbicie zainteresowania trenera Stanis³awa Chomskiego. Inaczej to wygl¹da³o
w sytuacji Sundstroema, bo
Szwed by³ awizowany na
pó³fina³owy mecz do Czêstochowy, lecz w przeddzieñ
meczu w finale mistrzostw
Europy w Brovst tak nieszczêœliwie upad³, ¿e zosta³
odwieziony do szpitala i musia³ potem przez kilka dni
pauzowaæ. Z kolei w pierwszym fina³owym pojedynku
z Fogo Uni¹ kontuzji otwartego z³amania paliczka u
d³oni dozna³ Czerniawski.
Uff… tak pechowej serii nie
pamiêtaj¹ najstarsi kibice
Stali.
- W obliczu tak du¿ej liczby
kontuzji i urazów zdobycie
srebrnego medalu jest sporym sukcesem. Mo¿na
oczywiœcie doszukiwaæ siê
s³abszych chwil, ale powiedzmy sobie obiektywnie,
¿e z przebiegu sezonu ligowego Fogo Unia by³a najlepszym zespo³em i w pe³ni
zas³u¿y³a na mistrzostwo.
My zaœ powinniœmy doceniæ
ten srebrny medal, który
przed rozgrywkami ka¿dy
wzi¹³by w ciemno - uwa¿a
Marek Towalski, by³y wielokrotny medalista mistrzostw
Polski z zespo³em Stali.

Zadecydowały niuanse

Nie tylko Marek Towalski
jest zdania, ¿e skoro trenerzy Stanis³aw Chomski i
Piotr Paluch przez wiêksz¹
czêœæ rundy zasadniczej nie
mieli do dyspozycji wszystkich zdrowych zawodników,
sam awans do strefy medalowej nale¿y uznaæ za spore
osi¹gniêcie. Zw³aszcza ¿e
gorzowianie ten awans uzys-

kali naprawdê w ³adnym stylu. Na w³asnym torze wygrali
szeœæ spotkañ i jedno zremisowali. Do tego dorzucili
dwie wygrane na wyjeŸdzie
w Zielonej Górze oraz Tarnowie. Ich bilans punktowy (21)
zosta³ uzupe³niony o cztery
bonusy, co da³o drugie
miejsce za Fogo Uni¹. W
pó³finale play off nasi pewnie
dwukrotnie wygrali z forBet
W³ókniarzem Czêstochowa
(49:41 i 51:39), zaœ w pierwszym finale pokonali leszczynian 46:44. W rewan¿u
jeszcze po dziewiêciu biegach gorzowianie byli mistrzami kraju, bo w tym momencie remisowali 27:27.
Potem przysz³a seria kilku
s³abszych wyœcigów i trzeba
by³o pogodziæ siê z srebrnymi medalami.
- W trakcie rewan¿u w
Lesznie w pewnej chwili rozbudziliœmy nadzieje wœród
kibiców, ale oceniaæ nasz
wynik musimy przez pryzmat ca³ego sezonu - mówi³
zaraz po dekoracji Stanis³aw Chomski. - Za nami
znalaz³o siê szeœæ dru¿yn,
z których ka¿da w ciemno
wziê³aby nasz medal. Nie
chcê tutaj przypominaæ
wszystkich naszych tegorocznych k³opotów, ale o
jednej
rzeczy
warto
wspomnieæ. Po kontuzji Vaculika w Anglii przez pewien czas wydawa³o siê, ¿e
w ogóle nie powróci on w
tym sezonie na tor. Jakoœ
sobie z tym poradziliœmy,
lecz pojawi³y siê nastêpne
kontuzje. Dojechaliœmy jednak do fina³u, w którym
walczyliœmy do koñca. Nie
uda³o siê, poniewa¿ o koñcowym rozstrzygniêciu
zadecydowa³y niuanse - doda³.

Nie tylko rozgrywkami ligowymi prawdziwi kibice Stali
¿yli. Je¿eli chodzi o sukcesy
seniorów to warto przypomnieæ wystêp Bartosza
Zmarzlika w finale Z³otego
Kasku. Nasz zawodnik na torze w Pile uplasowa³ siê na
drugiej
pozycji
za
Jaros³awem Hampelem. Z
kolei w finale indywidualnych
mistrzostw Polski w Lesznie
by³ czwarty. Na pi¹tej pozycji
fina³ w mistrzostwach Polski
par klubowych w Ostrowie
ukoñczyli zaœ Krzysztof
Kasprzak i Szymon WoŸniak. Na arenie krajowej
nieŸle poradzili sobie juniorzy, którzy cieszyli siê z
dwóch srebrnych medali.
Oba wywalczyli na gorzowskim torze. Najpierw Rafa³
Karczmarz, Hubert Czerniawski i Mateusz Bartkowiak zostali wicemistrzami
kraju juniorów w parach, a
potem ten tercet uzupe³niony
Alanem Szczotk¹ siêgn¹³ po
dru¿ynowe wicemistrzostwo
Polski w kategorii do 21 lat.
Tak¿e na arenach miêdzynarodowych nasza m³odzie¿
by³a widoczna. Rafa³ Karczmarz razem z zespo³em narodowym siêgn¹³ po dru¿ynowe mistrzostwo œwiata U-21
na torze w duñskim Outrup,
zaœ w ³otewskim Daugavpils
przyczyni³ siê do zdobycia
przez nasz¹ m³odzie¿ow¹ reprezentacjê srebrnego medalu w dru¿ynowych mistrzostwach Europy. Du¿y sukces
odniós³ zaledwie 15-letni Mateusz Bartkowiak, który w Toruniu wywalczy³ indywidualne
wicemistrzostwo œwiata w
klasie 250 ccm. Do tego
Czerniawski pojecha³ w niemieckim Stralsund w finale
indywidualnych mistrzostw
Europy juniorów (zaj¹³ 13
miejsce), a Szczotka w Pucharze Europy do 19 lat w fiñskim Varkaus, gdzie by³
pi¹ty.
W ocenie Piotra Palucha
miniony sezon nasza m³odzie¿ mo¿e zaliczyæ po stronie sukcesów. Jak mówi trener, do pe³ni szczêœcia zabrak³o jednego z³otego
medalu na krajowym podwórku, ale trzeba umieæ doceniæ to, co siê zdoby³o.
- Mamy nadal perspektywiczn¹ dru¿ynê, bo najstarszy Rafa³ Karczmarz ma dopiero 19 lat, reszta jest m³odsza. Mateusz nawet o cztery
lata. W przysz³ym roku powinniœmy kontynuowaæ medalow¹ seriê, bo ch³opacy
ca³y czas czyni¹ postêpy koñczy Piotr Paluch.

Przebił Jancarza

Na arenach miêdzynarodowych najwiêkszy sukces odniós³ oczywiœcie Bartosz
Zmarzlik. Po br¹zowym medalu indywidualnych mistrzostw œwiata w 2016 roku
teraz przyszed³ czas na zrobienie kolejnego kroku i wywalczenie srebrnego medalu. Tym samym jest ju¿ lepszym od legendarnego
Edwarda Jancarza, który w
IMŒ mia³ jeden medal. Ma³o
tego, ¿aden z wczeœniejszych polskich przynajmniej
podwójnych medalistów tych
rozgrywek nie siêgn¹³ po
dwa kr¹¿ki w wieku zaledwie
23 lat.
Miniony sezon Grand Prix
by³ dla Bartosza Zmarzlika
zdecydowanie najlepszy i
nie chodzi tutaj tylko o koñcowy wynik. W dziesiêciu
turniejach nasz zawodnik
wywalczy³ 129 punktów, co
da³o mu œwietn¹ œredni¹
12,9 punktów na jedne zawody. Przed dwoma laty, kiedy debiutowa³ jako sta³y
uczestnik, ta jego œrednia
wynosi³a 11,6 a przed rokiem 10,1. Niemniej i tak po
toruñskich zawodach pojawi³y siê pytania, czy gdyby
mia³ lepszy pocz¹tek sezonu
w Grand Prix, to ³atwiej
by³oby walczyæ mu o mistrzostwo z Taiem Woffindenem? Sam zainteresowany
powiedzia³ wprost, ¿e tego
rodzaju ,,gdybanie’’ nie ma
ju¿ ¿adnego sensu.
- By³em s³abszy na
pocz¹tku sezonu, podejmowaliœmy do tego z³e decyzje.
Podobnie by³o przed rokiem.
W pierwszych turniejach
jadê s³abo. Widocznie trzeba
daæ mi z liœcia, ¿ebym jecha³
lepiej - za¿artowa³, ale po
chwili ju¿ na powa¿nie doda³,
¿e ju¿ myœli o przysz³ym roku.
- Mamy zakupione czêœci,
powoli wszystko sk³adamy,
ale czy ta nasza zimowa praca przyniesie efekty od pocz¹tku sezonu, to ju¿ oka¿e
siê wiosn¹. Wszystko zweryfikuje tor. Chcia³bym systematycznie, z roku na rok eliminowaæ b³êdy, ale niczego
nie mogê zagwarantowaæ.
To jest jednak sport, tu
wszystko mo¿e siê zdarzyæ.
Mogê ju¿ teraz obiecaæ, ¿e
zawsze bêdê dawa³ z siebie
wiêcej ni¿ 100 procent.
Swoj¹ drog¹, polscy kibice
¿u¿la s¹ zdecydowanie najlepsi na œwiecie, ja jestem
drugi, dlatego teraz bêdê
stara³ siê im dorównaæ - zakoñczy³.
ROBERT BOROWY
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Zachowanie zimnej krwi jest podstawą
Z Bogus³awem Nowakiem, by³ym ¿u¿lowcem Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy
jednak ich zbyt krytycznie,
bo w rywalizacji z rówieœnikami innych klubów daj¹ sobie radê, natomiast jeszcze
nie zdobywaj¹, poza Rafa³em Karczmarzem, punktów na seniorach dru¿yn
przeciwnych. I pod tym
k¹tem rozpatruj¹c, potrzeba
trochê czasu, ¿eby nabrali
odpowiedniego doœwiadczenia. Skoro jesteœmy przy juniorach, zachêca³bym klub
do jeszcze mocniejszego
rozwijania szkolenia, bo
ostatnia dekada pokaza³a,
¿e warto stawiaæ na wychowanków.
- Ma pan satysfakcjê z tego, ¿e w 1994 roku zmotywowa³ pan gorzowskie
œrodowisko do rozpoczêcia budowy mini torów,
bo dzisiaj na bazie takiego
w³aœnie szkolenia Stal ma
sta³y dop³yw utalentowanej m³odzie¿y?
- Przez blisko 20 lat trenowa³em adeptów w Wawrowie
i w tym okresie przewinê³o
siê ponad 120 ch³opaków, z
czego 67 uzyska³o licencje.
Z takiej grupy zawsze
wyp³yn¹ talenty, ale nawet ci,
którzy nie byli tak uzdolnieni,
jak choæby Krzysiek Cegielski, Pawe³ Hlib czy Bartek
Zmarzlik, te¿ sporo wnieœli w
rozwój Stali czy innych klubów. Spora grupa bowiem
nie znajduj¹c miejsca w Gorzowie kontynuowa³a i kontynuuje kariery w innych
oœrodkach.
- Dzisiaj chyba niemo¿liwe jest to, ¿eby ktoœ trafi³
na tor ¿u¿lowy nie terminuj¹c wczeœniej w mini
¿u¿lu?
- Jest niemo¿liwe choæby z
tego powodu, ¿e jazdê na
motocyklu trzeba zaczynaæ
ju¿ w wieku 4-5 lat, a przecie¿ takie ma³e dziecko nie
wsi¹dzie od razu na normalny motocykl. Je¿eli ktoœ zacznie trenowaæ w wieku 1314 lat, nie ma szans nadrobiæ straconego czasu. To nie
te lata, w których ja jeŸdzi³em i by³y wówczas nabory tylko do szkó³ek ¿u¿lowych.
- S³ysza³em, ¿e chce pan
na nowo powróciæ do pracy trenerskiej?
- Kilka lat temu zachêci³em
w Tarnowie Mirka Cierniaka
do budowy szkó³ki i dzisiaj
efekty pracy tamtejszych trenerów s¹ rewelacyjne, czego
dowód mieliœmy niedawno w
Gorzowie. Dwaj wychowankowie tej szkó³ki, 15-latkowie
Mateusz Cierniak i Dawid
Rempa³a wywalczyli na naszym torze dru¿ynowe mistrzostwo Polski juniorów. Ale
to nie wszystko, bo wiem, ¿e
tam jest kolejnych dwóch
ch³opaczków o du¿ym potencjale. Dlatego uzna³em, ¿e

Fot. Archiwum

- (…) Wielu ekspertów
stwierdzi³o, ¿e w tym sezonie dla Stali sam awans do
fina³u by³ du¿ym sukcesem. Podziela pan to zdanie?
- W pe³ni siê zgadzam z tymi opiniami. Przecie¿ w trakcie kilku miesiêcy gorzowian
dotknê³o tyle kontuzji, ile
wiele dru¿yn nie przechodzi
przez kilka sezonów. Niektóre by³y naprawdê powa¿ne,
jak choæby Martina Vaculika,
Rafa³a Karczmarza, Huberta
Czerniawskiego czy Szymona WoŸniaka. Ka¿dy powrót
na tor po d³u¿szej przerwie
wi¹¿e siê z potrzeb¹ odbudowy formy. Jednym przychodzi to szybciej, drugim
wolniej. Wyleczyæ dzisiaj
z³amany obojczyk czy rêkê
mo¿na naprawdê szybko,
tak medycyna posz³a daleko
do przodu, ale jest jeszcze
coœ takiego jak powypadkowa blokada. Ka¿dy zawodnik
musi j¹ przezwyciê¿yæ poprzez odpowiedni¹ liczbê
startów. Jeden uczyni to
szybko, drugi potrzebuje
wiêcej jazdy.
- Co pana zdaniem zadecydowa³o, i¿ w najwa¿niejszej czêœci sezonu nasz
zespó³ jednak z³apa³ wysok¹ formê?
- Spokój i systematyczna
praca. Nikt nie wpad³ w panikê po kilku s³abszych wystêpach, lecz ka¿dy wiedzia³
co ma robiæ. Zachowanie
zimnej krwi jest podstaw¹ w
d¹¿eniu do osi¹gniêcia sukcesu. Czasami trzeba nawet
coœ odpuœciæ, ¿eby potem
dwukrotnie
zyskaæ.
Przyk³adem by³a wysoka pora¿ka w Toruniu, ale szybko
siê okaza³o, ¿e zawodnicy
potraktowali to spotkanie jako test przygotowuj¹cy ich
do pó³fina³owego starcia z
forBet W³ókniarzem Czêstochowa. Znakomicie to wysz³o.
- Zawsze mówi pan, ¿e
bez dobrej postawy juniorów nie mo¿na osi¹gn¹æ
dobrego wyniku w lidze.
Czy
Stal
nie
jest
przyk³adem dru¿yny, ¿e
jednak mo¿na, bo nasi
m³odzie¿owcy nie mieli
dobrych
wskaŸników
punktowych na ligowych
torach?
Z
gorzowskimi
m³odzie¿owcami jest tak, ¿e
ci¹gle porównujemy ich do
niedawnych czasów jazdy w
tej formacji Bartka Zmarzlika
i Adriana Cyfera. Obaj, jako
para, wnios³a du¿y wk³ad w
mistrzowskie tytu³y w 2014 i
2016 roku. To ju¿ jest historia i trzeba pogodziæ siê z
tym, ¿e przynajmniej na razie nasi juniorzy nie s¹ tak
pewnymi punktami, jak by³o
to wczeœniej. Nie ocenia³bym

B. Nowak: Ostatnia dekada pokazała, że warto stawiać na
wychowanków

warto pójœæ podobn¹ drog¹
w Gorzowie.
- Ale przecie¿ mamy
œwietnie dzia³aj¹cy klub w
Wawrowie. Chce pan zrobiæ mu konkurencjê?
- Po pierwsze konkurencja i
rywalizacja sportowa to nic
z³ego. Po drugie, absolutnie
nie chcê dzia³aæ przeciwko
mojemu przyjacielowi z toru
Mietkowi WoŸniakowi, który
pracuje z dzieciakami w
Wawrowie. Wrêcz przeciwnie, chcê z nim w przysz³oœci
wspó³pracowaæ. Liczê, ¿e w
porozumieniu oczywiœcie z
gospodarzem
obiektu
bêdziemy mogli trenowaæ w
Wawrowie. Po trzecie wreszcie, tworzona przeze mnie,
na bazie mojej fundacji,
szkó³ka ma dzia³aæ na trochê
innych zasadach. Chcê
zaj¹æ siê maksymalnie piêcioma dzieæmi w wieku 6-7
lat. Taka grupa ju¿ zreszt¹
jest, zamówiliœmy u pana
Paw³a Zmarzlika, taty Bartka, przygotowanie odpowiednich motocykli. Czeka
nas wiele lat ciê¿kiej pracy,
ale jestem przekonany, ¿e im
wiêcej bêdzie podobnych
szkó³ek, tym ³atwiej bêdzie
ca³emu polskiemu ¿u¿lowi o
dop³yw utalentowanej m³odzie¿y. Liczê, ¿e ruszymy od
wiosny przysz³ego roku.(…)
- Jak ocenia pan tegoroczne rozgrywki ligowe w
Polsce?
- Chwilami zastanawia³em
siê, czy wiêcej emocji nie
mieliœmy w ni¿szej lidze,
gdzie najpierw trwa³a zaciêta
walka o miejsce w play off,
potem ekscytuj¹ca wrêcz
rozgrywka o bezpoœredni
awans pomiêdzy zespo³ami
z Rybnika i Lublina. W PGE
Ekstralidze tak naprawdê
szybko poznaliœmy dru¿yny,
które pojad¹ o medale.
Owszem, pod koniec rundy
zasadniczej pojawi³y siê
trochê niespodziewane emo-

cje za spraw¹ Get Well Toruñ, ale czo³ówka, która
ukszta³towa³a siê jeszcze w
pierwszej czêœci rywalizacji
w zasadzie pozosta³a niezmienna do koñca. Pó³fina³y
tak¿e nie dostarczy³y wielu
emocji, ale nie narzekajmy.
Parê meczów by³o emocjonuj¹cych, walka o utrzymanie tak¿e ciekawa, spotkania
fina³owe d³ugo trzyma³y w
napiêciu.
- Ka¿dy kolejny sezon
przynosi nowe rozwi¹zania, które albo siê sprawdzaj¹, albo negatywnie
wp³ywaj¹ na rozwój tej
dyscypliny. Co panu najbardziej nie podoba siê w
dzisiejszym ¿u¿lu?
- Powiem najpierw, ¿e
dobrym posuniêciem by³o to,
¿e w ostatnich latach poprzez zapisy regulaminowe
zdo³ano skróciæ przerwy pomiêdzy biegami, dziêki czemu mecze s¹ sprawnie przeprowadzane. Poszed³bym
jednak jeszcze o krok dalej i
zmieni³bym zapis regulaminowy dotycz¹cy przerw wynikaj¹cych z powtórek wyœcigów. Tam, gdzie mo¿na,
przyk³adowo po zerwaniu taœmy, zakaza³bym zawodnikom zje¿d¿ania z toru i natychmiast w³¹cza³bym dwie
minuty. Z powa¿niejszych
zaœ spraw zrezygnowa³bym
z komisarzy toru. Pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za przygotowanie toru powinien braæ organizator, zaœ instytucj¹ kontroluj¹c¹
i
oceniaj¹c¹
powinien byæ tylko sêdzia.
Dzisiaj wszystko jest rozmyte. Niby komisarze rz¹dz¹, a
karani s¹ trenerzy, toromistrze czy kierownicy zawodów.
Nastêpna sprawa to szukanie na si³ê winnych upadków
w pierwszym ³uku. Chwilami
mam wra¿enie, ¿e sêdziowie
nie zawsze rozumiej¹ na
czym polega jazda po torze
¿u¿lowym. I ¿e bywaj¹ sy-

tuacje, i¿ przyczyn¹ jakiegoœ
zdarzenia torowego, g³ównie
upadku, nie musi byæ wcale
miejsce tego zdarzenia. Nale¿y spojrzeæ na to co dzia³o
siê wczeœniej, a ¿e po starcie
zawsze walka toczy siê o jak
najlepsz¹ pozycjê, czasami
dochodzi do kontaktu pomiêdzy zawodnikami.
- W przysz³ym sezonie
wszystkie mecze w PGE
Ekstralidze bêd¹ transmitowane przez telewizjê. Nie
obawia siê pan, ¿e mo¿e to
przyczyniæ siê do spadku
frekwencji na stadionach?
- Myœlê, ¿e tradycyjnie ju¿ o
frekwencji na danym obiekcie bêdzie decydowa³a forma i wyniki uzyskiwane
przez dane zespo³y. W przypadku Stali jestem przekonany, ¿e wieloletnia œrednia w
granicach 12 tysiêcy widzów
na spotkanie pozostanie na
tym poziomie, chyba ¿e
dru¿yna nagle zacznie przegrywaæ w kiepskim stylu.
- W ostatnich latach widoczny jest spory spadek
zainteresowania ¿u¿lem w
wielu europejskich krajach. Z czego to mo¿e wynikaæ?
- Przede wszystkim z braku
medialnoœci. Za tym poszed³
spadek finansowania ze
strony sponsorów i przez to
te¿ zmala³o zainteresowanie
publicznoœci. Trochê mnie to
zaskakuje, bo jestem przekonany, ¿e mnóstwo firm
mog³aby zyskaæ spor¹ promocjê przez ¿u¿el. Oczywiœcie ta dyscyplina nigdy nie
bêdzie tak popularna jak
pi³ka no¿na, ale tutaj nie potrzeba a¿ tak wielkich pieniêdzy. O ile ¿u¿el prze¿ywa
kryzys w Anglii czy Szwecji,
to mnie jeszcze tak nie martwi, jak to, ¿e praktycznie
znika z Wêgier, Czech, Austrii czy Finlandii. Jeszcze
parê lat temu Finowie mogli
wystawiæ naprawdê dobr¹
dru¿ynê, a dzisiaj poza chyba jednym nie ma tam w
ogóle zawodowych ¿u¿lowców. Powiedzmy sobie te¿
otwarcie, i¿ Polska zbyt
szybko ucieka w swoich wymaganiach innym, co mo¿e
ich trochê zniechêcaæ do
rozwoju. Do tego niewielka
grupa ¿u¿lowców zarabia
bardzo du¿e pieni¹dze, obstawia wszystkie licz¹ce siê
ligi, Grand Prix, a reszt¹ jest
bez szans w starciu z nimi.
Brak dop³ywu œwie¿ej krwi
tak¿e
powoduje
stagnacjê.(…).
- Jak odebra³ pan informacjê o rezygnacji BSI z
organizowania w Gorzowie
Grand Prix?
- Negatywnie, poniewa¿
jest to du¿a strata dla Gorzowa. Wbrew temu co niektórzy twierdz¹ Grand Prix

wp³ywa³a na rozpoznawalnoœæ naszego miasta w wielu œrodowiskach, dziêki temu
turniejowi raz do roku przyje¿d¿a³o do nas, mówi¹c kolokwialnie, ,,pó³ œwiata’’. Co
wa¿ne te¿, jako miasto, byliœmy bardzo mocno usadowieni na ¿u¿lowej mapie. Ponadto zawsze mi³o mieæ u
siebie choæ jedn¹ imprezê
rangi œwiatowej.
- (…) Jak ocenia pan
postawê najbardziej znanego wychowanka Stali
ostatniej dekady?
- Bartek w wieku 23 lat ma
drugi medal indywidualnych
mistrzostw œwiata. To naprawdê wielkie wydarzenie,
zw³aszcza ¿e rozmawiamy o
cyklu
Grand
Prix,
sk³adaj¹cym siê z wielu turniejów. Proszê zwróciæ
uwagê, ¿e Bartek kolejny sezon jedzie na najwy¿szym
poziomie, bez kontuzji, co
œwiadczy o kapitalnym przygotowaniu oraz o wielkich
umiejêtnoœciach. Ja podziwiam go za to, ¿e jeŸdzi niemal na granicy ludzkich
mo¿liwoœci. Niektórzy mówi¹, ¿e jeŸdzi zbyt ryzykownie. Nie zgadzam siê z tymi
opiniami. On jest tak œwietnie u³o¿ony technicznie, ¿e
nad wszystkim ma pe³n¹
kontrolê. A to, ¿e czasami
dojdzie do upadku z jego
udzia³em, to jest normalne.
Zawodnicy czêsto je¿d¿¹ na
popularn¹ ¿yletkê i czasami
dochodzi do spiêæ.
- Problemem Bartka ca³y
czas s¹ nierówne starty,
choæ w tym roku wyraŸnie
siê poprawi³. Pan, jako
by³y ¿u¿lowiec, co doradzi³by mu w tym zakresie?
- Nic, bo u niego jest to ju¿
tylko kwestia dopracowania
oraz nabrania doœwiadczenia. Bartek ma chwilami genialne starty, ale potrafi równie¿ mocno siê spóŸniaæ.
Przy czym jeszcze przed rokiem na trzy starty dwa psu³,
teraz jest odwrotnie. Niektórzy ¿u¿lowcy rodz¹ siê z genialnym refleksem i potem
wykorzystuj¹, Bartek urodzi³
siê z wielkim talentem do jazdy na dystansie, dlatego musi ciê¿ko pracowaæ nad technik¹ ruszania spod taœmy.
- Szkoda, ¿e nie ma takiego refleksu, jak kiedyœ Jerzy Rembas?
- Oj, gdyby mia³ taki refleks
jak Jurek, zapewne nic nie
osi¹gn¹³by w dzisiejszym
¿u¿lu. Sêdziowie zapewne
ka¿dorazowo karali by go
ostrze¿eniem i potem wykluczeniem. Niestety, przepisy
w tej kwestii posz³y w mojej
ocenie za daleko. Nie powinno siê karaæ kogoœ za
wdro¿ony talent.
Cała rozmowa na
www.echogorzowa.pl
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Urodziny legendy żużla w gronie przyjaciół
Andrzej Pogorzelski, jeden z najlepszych ¿u¿lowców w historii gorzowskiej Stali skoñczy³ 80 lat.
wach Stali wyst¹pi³ w 133
meczach ligowych i zdoby³
1198 punktów. Szeœciokrotnie wygrywa³ w klasyfikacji
na najskuteczniejszego zawodnika naszego klubu w lidze. Wychowawca wielu
znakomitych gorzowskich
¿u¿lowców. Uhonorowany
pami¹tkow¹ tablic¹ w Alei
Gwiazd. Mieszka w GnieŸnie.
Dziêki fundacji Bogus³awa
Nowaka, ale i G³ównej Komisji Sportu ¯u¿lowego oraz
wielu polskich ¿u¿lowców,
którzy w trakcie tegorocznego fina³u indywidualnych
mistrzostw Polski w Lesznie
zrzekli siê po 20 procent
swoich zarobków, uda³o siê
zorganizowaæ turnus rehabilitacyjny dla by³ych polskich
¿u¿lowców. Turnus mia³
miejsce w Goœcimiu w pa-

Fot. Jerzy Michalak

Jest jedn¹ z legend nie tylko gorzowskiego, ale i polskiego speedway’a lat 60tych. Popularny ,,Puzon’’ pochodzi z Leszna. Urodzi³ siê
12 paŸdziernika 1938 roku.
Mia³ zostaæ ksiêdzem, ale
szybko zosta³ usuniêty z seminarium duchownego i
postawi³ na ¿u¿el. Karierê
rozpocz¹³ w wieku 17 lat w
GnieŸnie. Pocz¹tkowo startowa³ pod nazwiskiem kolegi
klubowego
W³adys³awa
Ryczkowskiego. W 1962 roku przeszed³ do Stali. Z naszym klubem zwi¹za³ siê na
11 sezonów, po czym przeniós³ siê do Unii Leszno.
Zdoby³ trzy z³ote oraz jeden
srebrny medal dru¿ynowych
mistrzostw œwiata. Cztery razy pojecha³ w fina³ach IMŒ.
Wywalczy³ dziewiêæ medali
mistrzostw Polski. W bar-

Andrzej Pogorzelski przy
urodzinowym torcie w podgorzowskim Gościmiu

Ÿdzierniku, a jednym z jego
punktów by³a skromna uroczystoœæ z okazji okr¹g³ych
urodzin Andrzeja Pogorzelskiego.
- Andrzej wszystkich nas
zaskoczy³, poniewa¿ przyjecha³ na spotkanie w znakomitej formie - mówi Marek
Towalski. - Wraz z nim przyjecha³a jego siostra, córka, a
tak¿e wnuczka siostry. By³
Ireneusz Madej, pe³nomocnik ds. sportu w Urzêdzie
Wojewódzkim, który w imieniu wojewody W³adys³awa
Dajczaka wrêczy³ list gratulacyjny oraz ³adn¹ pami¹tkê
- doda³.
Byli równie¿ koledzy z toru,
zarówno ci, z którymi Pogorzelski zaciekle walczy³ na
wszystkich o punkty, jak i
partnerzy z dawnej Stali Gorzów. Do Goœcimia przyje-

chali m.in. Andrzej Jurczyñski, Andrzej Wyglenda, Eugeniusz B³aszak, Antoni Fojcik, Ryszard Fabiszewski,
Jerzy Rembas, Bogus³aw
Nowak, Ryszard Raczyñski,
Kazimierz Gi¿ycki, Stanis³aw
Raciêda. By³ tak¿e znany
wszystkim dawnym kibicom
mechanik Stanis³aw Maciejewicz.I choæ Andrzej Pogorzelski nie pochodzi z Gorzowa, nie mieszka u nas, to zawsze
bardzo
ciep³o
wypowiada siê o naszym
mieœcie.
- Gorzów to mój drugi rodzinny dom, gdzie mam
mnóstwo przyjació³ i na
ka¿de zaproszenie wsiadam
w poci¹g i przyje¿d¿am tu z
wielk¹ radoœci¹ - mówi³ nam
w trakcie jednej z rozmów
przed trzema laty. - Pamiêtam jak w 1961 roku Stal

awansowa³a do ekstraklasy i
zaproponowa³a mi zmianê
barw
klubowych.
Start
Gniezno jeŸdzi³o wtedy w
drugiej lidze, ja chcia³em rozwijaæ siê sportowo i nawet
sekundy nie w¹tpi³em w to,
¿e oferta gorzowian to moja
szansa. I nigdy potem nie
¿a³owa³em tego kroku,
gdy¿ w krótkim czasie
sta³em siê czo³owym polskim ¿u¿lowcem, Stal zaczê³a zdobywaæ medale w
lidze i to by³a przepustka
do jazdy w najwa¿niejszych imprezach œwiatowych. Do tego bardzo
dobrze czu³em siê w nadwarciañskim œrodowisku.
Mieliœmy wspania³ych kibiców i dobr¹ opiekê ze strony zak³adu patronackiego podkreœli³.
ROBERT BOROWY

Nie mogli się dopasować do angielskiej nawierzchni
Przy okazji urodzin Andrzeja Pogorzelskiego, przypominamy rozmowê z nim opublikowan¹ na naszych ³amach w 2015 roku.
- Podoba siê panu dzisiejszy ¿u¿el?
- To zale¿y, jak na niego
spojrzymy. Jako sport nadal
mnie ekscytuje, lubiê go
ogl¹daæ. Jako by³y reprezentant Polski, a przede wszystkim szkoleniowiec ubolewam
na tym, ¿e kluby wol¹ kontraktowaæ zagranicznych zawodników, a nie skupiaj¹ siê
na solidnej pracy z nasz¹
m³odzie¿¹. Je¿eli nie nast¹pi
opamiêtanie, za rok, dwa zacznie brakowaæ polskich
¿u¿lowców. I kim wtedy
dzia³acze obsadz¹ zespo³y
ligowe. Zawodnikami zagranicznymi?
- W sportowym dorobku
ma pan mnóstwo wartoœciowych sukcesów, z których na czo³o wysuwaj¹
siê trzy z³ote medale
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dru¿ynowych mistrzostw
œwiata. Czy z perspektywy
kilkudziesiêciu lat od zakoñczenia kariery ma pan
niedosyt, ¿e czegoœ nie
uda³o siê zdobyæ, na czym
panu zale¿a³o?
- Oczywiœcie, zawsze wracam pamiêci¹ do indywidualnych mistrzostw Polski. Nigdy
nie
stan¹³em
na
najwy¿szym stopniu podium.
W latach 1964-66 trzykrotnie
zdobywa³em br¹zowy medal
w Rybniku. Trudno tam siê
walczy³o z koalicj¹ miejscowych zawodników, ale przynajmniej raz mog³em wygraæ. Nie uda³o siê. Podobnie jak nigdy nie otar³em siê
o podium w indywidualnych
mistrzostwach œwiata, choæ
wyst¹pi³em w czterech fina³ach.

- W tym drugim przypadku problem tkwi³ chyba w
legendarnych stadionie
Wembley, na którym nigdy
Polakom nie sz³o najlepiej…
- Trzy razy pojecha³em tam
w finale i ka¿dorazowo
by³em dziewi¹ty. Nie by³o to
z³e osi¹gniêcie, ale aspiracje
mia³em wiêksze. Na Wembley nie sz³o nam, gdy¿ tam
by³a specyficzna nawierzchnia toru, przypominaj¹ca dzisiejsze granity. Tyle, ¿e by³y
to czasy, gdzie w Polsce œcigano siê tylko na grysie
¿u¿lowym. I kompletnie nie
mogliœmy siê dopasowaæ do
tej angielskiej nawierzchni.
Je¿eli czêœciej byœmy siê na
tym torze œcigali, zapewne
uda³oby siê rozgryŸæ jej konsystencjê. K³opot w tym, ¿e

startowaliœmy tam sporadycznie. Raz, czasami dwa
razy w roku. I nie by³o kiedy
spokojnie popracowaæ nad
ustawieniem motocykli.
- By³ pan zawodnikiem,
trenerem. W której roli czu³
siê pan lepiej?
- Jako zawodnik jeŸdzi³em
na w³asne konto lub zespo³u.
Jako trener odpowiada³em
za du¿¹ grupê ludzi i powiem
panu, ¿e spor¹ radoœæ sprawia³o mi, jak mój wychowanek stawa³ siê czo³owym zawodnikiem najpierw Polski,
potem œwiata. Kiedy Edek
Jancarz czy Zenek Plech
stawali na podium indywidualnych mistrzostw œwiata,
rozpiera³a mnie duma, choæ
wtedy jeszcze jeŸdzi³em. Po
zakoñczeniu kariery wyszkoli³em kolejn¹ grupê znakomi-

tych zawodników, ot choæby
Romka Jankowskiego. Dlatego praca trenerska da³a mi
mnóstwo radoœci i w tej roli
czu³em siê zdecydowanie lepiej.
- Czêsto gwiazdy sportu
s¹ indywidualistami. Pan
jednak najlepiej czu³ siê w
pracy zespo³owej, czego
dowodem s¹ z³ote medale
z dru¿yn¹ Polski w mistrzostwach œwiata, liczne
sukcesy ze Stal¹ Gorzów
na krajowym podwórku
oraz efekty pracy trenerskiej.
- Tak, lubi³em pracê w szerszym gronie ludzi. Nigdy nie
uwa¿a³em siê za gwiazdê,
zawodnika nosz¹cego g³owê
w chmurach. Owszem,
by³em zawiedziony, jak czegoœ nie wygra³em, ale ponad
wszystko stawia³em na
pracê zespo³ow¹.
- Pochodzi pan z Leszna,
prawdziwego ¿u¿la uczy³
siê w GnieŸnie, najwiêksze
sukcesy odnosi³ w Gorzowie, ale potem powróci³
pan w rodzinne strony.
Czêsto jednak odwiedza
pan nasze miasto. Czyli te
10 lat startów tutaj nie posz³o w niepamiêæ?
- Gorzów to mój drugi rodzinny dom, gdzie mam
mnóstwo przyjació³ i na
ka¿de zaproszenie wsiadam
w poci¹g i przyje¿d¿am tu z
wielk¹ radoœci¹. Pamiêtam,
jak w 1961 roku Stal awansowa³a do ekstraklasy i zaproponowa³a mi zmianê
barw
klubowych.
Start
Gniezno jeŸdzi³ wtedy w drugiej lidze, ja chcia³em rozwi-

jaæ siê sportowo i nawet sekundy nie w¹tpi³em w to, ¿e
oferta gorzowian to moja
szansa. I nigdy potem nie
¿a³owa³em tego kroku, gdy¿
w krótkim czasie sta³em siê
czo³owym polskim ¿u¿lowcem, Stal zaczê³a zdobywaæ
medale w lidze i to by³a przepustka
do
jazdy
w
najwa¿niejszych imprezach
œwiatowych. Do tego bardzo
dobrze czu³em siê w nadwarciañskim œrodowisku. Mieliœmy wspania³ych kibiców i
dobr¹ opiekê ze strony
zak³adu patronackiego.
- A jak wspomina pan
mecze derbowe ze Zgrzeblarkami Zielona Góra?
- W czasach moich wystêpów w Stali tych spotkañ
za du¿o nie by³o, gdy¿ zielonogórzanie czêœciej jeŸdzili
w drugiej ni¿ w pierwszej lidze. Ale jak ju¿ siê spotykaliœmy, to by³y to du¿e wydarzenia. Pamiêtam, ¿e nasi kibice wszystko mogli nam
wybaczyæ oprócz przegranej
z
Zielonk¹.
Bardzo
prze¿ywali te pojedynki, to
ju¿ by³y czasy ,,œwiêtej wojny’’. Kiedy jechaliœmy na
mecze do Zielonej Góry, to
dla bezpieczeñstwa milicja
pilotowa³a nasz autobus ju¿
od Sulechowa wprost na
stadion i z powrotem odtransportowywa³a tak¿e do rogatek Sulechowa. Muszê jednak zaznaczyæ, ¿e z zawodnikami
ze
Zgrzeblarek
mieliœmy dobre kontakty,
szanowaliœmy siê na torze,
choæ w wiêkszoœci spotkañ
nasza dominacja nie podlega³a dyskusji.
n
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Chcemy grać o wysokie cele w lidze
i w pucharach
Z Dariuszem Maciejewskim, trenerem InvestInTheWest Enea Gorzów, rozmawia Przemys³aw Dygas
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zie to jest za ma³o i
przyda³oby siê kilka gier. Nie
mieliœmy jednak na to wp³ywu,
gdy¿ toczy³y siê mistrzostwa
œwiata.
- Wspomina³ pan, ¿e osobiœcie spotyka³ siê z koszykarkami i namawia³ do gry
w Gorzowie. To ma faktycznie kluczowy wp³yw na decyzjê zawodniczek o podpisaniu kontraktu?
- Myœlê, ¿e takie osobiste
spotkania i rozmowy maj¹ decyduj¹cy wp³yw na podpisanie
umowy. Z Ariel Atkins spotka³em siê w czerwcu w Waszyngtonie, oprócz wizyt na jej
meczach i treningach, rozmawialiœmy sporo. Mia³a ona
du¿o pytañ, gdy¿ to jej pierwszy pobyt Europie. W czerwcu
liga zawodowa dopiero startowa³a i nie by³a ona jeszcze tak
znana, ale ju¿ wtedy wiedzia³em, ¿e chcia³bym j¹ mieæ
w zespole. Decyduj¹cy by³
tak¿e g³os jej menad¿era, z
którym d³ugo ju¿ wspó³pracujemy. Zale¿a³o mu, aby jako
pierwszoroczniak Ariel trafi³a
do klub stabilnego, gdzie nie
ma nerwowych ruchów. My
akurat spe³niamy te wymagania. Bêd¹c w Stanach spotka³em siê tak¿e z Sharnee
Zoll- Norman, która tak¿e
mia³a parê pytañ i próœb, które
nie by³y jakoœ szczególnie wygórowane. Szybko tak¿e doszliœmy do porozumienia w
sprawach finansowych. Amerykanka, co czêsto podkreœla³a, ma wielki sentyment do
Gorzowa, gdy¿ kilka lat temu
tu¿ po ciê¿kiej kontuzji, daliœmy jej szansê gry. W Miñsku
natomiast spotka³em siê z zawodniczkami z Bia³orusi.
- Wspomniana Amerykanka Ariel Atkins bêdzie
wa¿nym ogniwem w pana
zespole. Widzia³ pan j¹ na
¿ywo w Stanach, a jak wygl¹da na treningu?

Fot. Bogus³aw Sacharczuk

- W pana zespole przed
rozpoczêciem nowych rozgrywek dosz³o do sporych
zmian kadrowych. Na co
staæ wiêc nasze koszykarki
w tym sezonie?
- Dopiero siê zgrywamy i
najwa¿niejsze w tym momencie jest to, by wygrywaæ, czasami mniejsz¹ organizacj¹
gry, ale wiêksz¹ determinacj¹.
Nasze zawodniczki maj¹ doœæ
spore umiejêtnoœci indywidualne oraz spore doœwiadczenie na kluczowych pozycjach. Ta liga bêdzie bardzo
trudna i wyrównana. Osiem,
dziewiêæ zespo³ów bêdzie
walczy³o o pierwsz¹ czwórkê i
wynik przed play-off bêdzie
bardzo istotny. My chcemy
graæ o wysokie cele, po to popracowaliœmy mocno nad
zwiêkszeniem bud¿etu i to pozwoli³o nam zatrudniæ bardzo
dobre zawodniczki. Wiadomo
jednak, ¿e to jest gra zespo³owa i z pewnoœci¹ bêdzie
potrzeba czasu. Musimy zrobiæ wszystko, aby od pocz¹tku
graæ zespo³owo i bardzo ambitnie.
- Mówi pan, ¿e chcecie
graæ zespo³owo, ale nie zagraliœcie ¿adnego meczu
przed startem ligi w pe³nym
sk³adzie?
- Zgadza siê, nie zagraliœmy
¿adnego spotkania w pe³nym
sk³adzie, tak to jest w zawodowym sporcie. By³y takie czasy
w mojej karierze trenerskiej,
gdy zbieraliœmy siê w pe³nym
sk³adzie na ponad miesi¹c
przed rozgrywkami, lecz wtedy nie mieliœmy takich indywidualnoœci w dru¿ynie. Teraz
jest zupe³nie inaczej, ale nie
mam powodów do paniki. Kto
ma wysokie umiejêtnoœci indywidualne i gra³ ju¿ na wysokim poziomie, to wtedy ³atwiej
daje siê wkomponowaæ w zespó³. Jednak na pewno tydzieñ czasu w pe³nym sk³ad-

D. Maciejewski: Musimy zrobić wszystko, aby od początku
grać zespołowo i bardzo ambitnie

- Ju¿ w Stanach jej gra bardzo mi siê podoba³a. Ona gra
bardzo agresywnie, atakuje
deskê, ma dynamiczne wjazdy pod kosz. Ma spore umiejêtnoœci, ale oprócz tego
myœlê, ¿e kibicom bêdzie siê
podobaæ jej agresja i zaanga¿owanie oraz zdecydowanie w grze. Daliœmy jej
d³u¿sz¹
przerwê,
aby
porz¹dnie wypoczê³a przed
startem ligi. Ariel ma ogromny
potencja³, pokazuje to tak¿e
na treningach i bardzo na ni¹
liczê.
- S³owenka Annamaria
Prezelj, któr¹ widzia³em na
treningu, wygl¹da jakby wyraŸnie zgubi³a kilka kilogramów?
- Mia³a d³ug¹ kontuzjê pod
koniec sezonu, ale wykona³a
ciê¿k¹ pracê w okresie wolnym od gry, jest stale monitorowana. Zainwestowa³a w
siebie, w dietetyka i widaæ
efekty, gdy¿ jej waga przez
ostatnie cztery miesi¹ce
zmniejszy³a siê wyraŸnie.
Zreszt¹ wczeœniej powiedzieliœmy jej stanowczo, i¿
musi zmieniæ nawyki ¿ywieniowe. To bardzo otwarta
dziewczyna, która przecie¿
w m³odym wieku opuœci³a
swój kraj.
- Sharne Zoll-Norman
przypomnia³a sobie ju¿
wszystkie taktyczne zagra-

nia z przesz³oœci w gorzowskim klubie?
- Czêœæ na pewno, znamy
siê bardzo dobrze, wiemy, co
Sharnee lubi graæ i bêdziemy
mieæ z niej sporo pociechy. To
prawdziwy zawodowiec z szerokim wachlarzem zagrañ.
- W tym sezonie ponownie
weŸmiecie udzia³ w europejskich pucharach, bogatsi o
doœwiadczenia z ubieg³ego
roku. Jaki cel przed pana
dru¿yn¹ w tych rozgrywkach?
- W tamtym roku to by³o
przetarcie, gdy¿ kilka lat nas
nie by³o w europejskich pucharach. By³o to zaznajomienie siê ponowne z logistyk¹
oraz kwestiami finansowymi
udzia³u w takich rozgrywkach.
Dodaæ nale¿y, i¿ udzia³ w pucharach jest bardzo wa¿ny dla
nas, jako klubu oraz dla zawodniczek. To jest wa¿ny argument przy rozmowach o zatrudnieniu koszykarek, które
chc¹ siê w takich rozgrywkach pokazaæ. Co do dru¿yn,
to faworytem naszej grupy jest
Bydgoszcz, my natomiast
chcemy wyjœæ z grupy do nastêpnej rundy.
- W ubieg³ym roku otrzymaliœcie od miasta wsparcie finansowe na udzia³ w
rozgrywkach europejskich.
Czy w tym roku bêdzie podobnie?

- Wnioskowaliœmy do miasta
o wiêksz¹ kwotê ni¿ w
ubieg³ym roku i na razie czekamy na decyzjê. Nie ma, co
ukrywaæ, jesteœmy jedynym
eksportowym zespo³em w
Gorzowie, który gra na poziomie miêdzynarodowym. Tym
bardziej, ¿e nie ma ju¿ przecie¿ ¿u¿lowego Grand Prix.
- Sporo jest zawodniczek
zagranicznych w pana zespole, mamy Amerykanki,
Bia³orusinki, Litwinkê, Belgijkê, S³owenkê. Jaki wiêc
jêzyk obowi¹zuje na treningach czy odprawach?
- Dominuje oczywiœcie jêzyk
angielski, a z zawodniczkami
z Bia³orusi czy Litwy, gdy dotyczy to ich indywidualnej gry
oraz wskazówek, to rozmawiam po rosyjsku, gdy¿ studiowa³em w Moskwie i znam
bardzo dobrze ten jêzyk. Ca³y
jednak trening odbywa siê w
jêzyku angielskim.
- Jaka bêdzie rola Darii
Stelmach w nowym sezonie.
Czy faktycznie otrzyma
wiêcej szans pokazania siê?
- To jest fajna osoba z mocnym charakterem. Nie ma u
niej strachu, czêsto podejmuje
ryzyko nie obawia siê rzucaæ i
myœlê, ¿e w tym roku bêdzie
du¿o gra³a. ¯yczê jej, aby siê
zrealizowa³a, tym bardziej, ¿e
to rodowita gorzowianka i jest
od dawna w naszym systemie
szkolenia.
- Do gry po urlopie macierzyñskim wraca Katarzyna
DŸwigalska. Jak pan ocenia
jej formê po d³u¿szej przerwie?
- To jest najwiêkszy wojownik, jakiego spotka³em w swojej karierze w ¿eñskiej koszykówce. Niesamowicie ambitna, waleczna, wiele nadrabia
tymi w³aœnie cechami. Nie jest
jej ³atwo po powrocie i to widaæ, ale nie ma takich sytuacji, ¿e mówi trenerze chcê

chwilkê odpocz¹æ. Ona ma to
we krwi, ¿e wchodz¹c na parkiet walczy. Du¿o zawodniczek siê przewinê³o przez nasz klub i gdyby ktoœ gra³ z takim
zaanga¿owaniem
i
ambicj¹ oraz tak ciê¿ko trenowa³ jak Kasia, to by³by du¿o
dalej ni¿ jest obecnie. O jej
formê jestem spokojny.
- Panuje przekonanie w
œwiatku koszykarskim, i¿ zespó³ z Polkowice jest zdecydowanym faworytem nowego sezonu. A jak pan uwa¿a?
- Myœlê, ¿e w pojedynczym
meczu bêdzie mo¿na ich pokonaæ. Najgorzej bêdzie w
trzech potyczkach ju¿ po rundzie zasadniczej. Polkowice
maj¹ wiele zawodniczek z ligi
zawodowej oraz dobrego trenera. Nasza liga jest bardzo
mocna i tak jak mówi³em jest
kilka zespo³ów, które bêd¹ siê
liczyæ w walce o medale.
- Zaanga¿owa³ siê pan w
sprawê powstania nowoczesnej hali, której budowa
siê jednak oddala w czasie.
Nie traci pan nadziei na jej
powstanie?
- Cierpliwie czekamy. Nigdy
na tak powa¿nym etapie nie
by³o sprawy hali w Gorzowie.
Nie jest to koncepcja, co trzeba wyraŸnie powiedzieæ, jest
ju¿ ukoñczony projekt. Jest
miejsce i to nie wirtualne, tylko
przygotowane ze wszystkimi
pozwoleniami. Kawa³ ciê¿kiej
pracy wykonali ludzie, którzy
tym siê zajmowali. Hala, jeœli
powstanie, bêdzie siê podobaæ, bêdzie bardzo widowiskowa, bêdzie scena, jest wiele elementów bardzo dobrze
przemyœlanych, oraz fajne
miejsce przy S³owiance.
- Dziêkujê za rozmowê
Od redakcji: Wywiad zosta³
przeprowadzony i ukaza³ siê
na portalu echogorzowa.pl
jeszcze przed rozpoczêciem
rozgrywek ligowych.
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