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dla psów
Gorzowskie ślady Zofii Bilińskiej Wybieg
czy może ogród
Niedawno Zofia Bilińska obchodziła 50-lecie pracy artystycznej. Jej dziełem jest m.in. zrekonstruowana
Fontanna Paukscha na Starym Rynku. Więcej na s. 12.

botaniczny?

Fot. Stanisław Miklaszewski

Na błoniach przy Filharmonii
Gorzowskiej może powstać ogród
botaniczny.

r e k l a m a

Jest to absolutnie społeczna inicjatywa. Jest
już wstępna koncepcja tego gorzowskiego arboretum, odbyło się nawet spotkanie w tej
sprawie z prezydentem i przewodniczącym rady miasta, ale nie wiadomo czy pomysł wypali.
I nie chodzi wcale albo tylko o pieniądze.
A wszystko przez ogrodzenie. Z jednej strony
tereny podlegające rewitalizacji, a takimi są te
błonia, nie mogą być grodzone. Z drugiej zaś
na ogrodzone arboretum nie zgadza się część
okolicznych mieszkańców, dla których błonia
są nie tylko naturalnym miejscem spacerów,
ale także wybiegiem dla psów. Nie wszystkim
podoba się więc pomysł cywilizowania tego
dzikiego nieco zakątka i ograniczania w jakikolwiek sposób możliwości korzystania z niego.
I tak potrzeby psów, a może bardziej ich
właścicieli mogą wygrać z oczekiwaniami
mieszkańców całego Gorzowa. Byłaby jednak
wielka szkoda, gdyby tak się stało, bo arboretum to nie tylko przyrodnicza atrakcja oraz
miejsce edukacji, ale również krok do przodu
w cywilizacyjnym rozwoju miasta. Podobnie
jak stojąca tam filharmonia, której sensu i potrzeby istnienia już nikt w mieście głośno nie
kwestionuje.

JAN DELIJEWSKI
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Z PKS Gorzów
SuperPKS większy!
Celem projektu jest stworzenie silnej polskiej marki autobusowej.

Fot. Archiwum

w 1.05.
1945 r. - w Gorzowie odbył się
pierwszy po wojnie mecz piłkarski między kolejarzami a reprezentacją Armii Czerwonej, wygrany przez Sowietów 2:1;
strzelcem pierwszej i jedynej
polskiej bramki był Stanisław
Maciejewski, najlepszy gorzowski piłkarz lat 40.
1946 r. - Józef Prońko wygrał
pierwsze zawody żużlowe w
mieście.
1949 r. - na terenie „Stilonu”
uruchomiona została Tkalnia
Jedwabiu, która dała początek
„Silwanie”, w Roszarni ruszyła
pierwsza maszyna do produkcji
konopi
1972 r. - uruchomiono jednotorową linię tramwajową na
Wieprzyce, zbudowaną na wydzielonym pasie ul. Kostrzyńskiej z pętlą przy ul. Warzywnej,
jednocześnie przedłożono do
Wieprzyc linię nr 1; był to
pierwszy tramwaj na Wieprzycach i druga pętla tramwajowa
w mieście.
1972 r. - otwarto Dom Towarowy „Arsenał” zbudowany w
1970-1972 w miejscu rozebranej zbrojowni i nazwany na jej
pamiątkę.
1980 r. - w nowym amfiteatrze
odbył się pierwszy koncert w
wykonaniu orkiestry „Odeon”
pod dyrekcją Szczepana Kaszyńskiego.
1984 r. - debiutujące na murawie piłkarki TKKF Stilon rozegrały na stadionie przy ul.
Dąbrowskiego w obecności 2-3
tys. widzów swój pierwszy
mecz, wygrywając z piłkarkami
w Eisenhüttenstadt 8:2; 4 bramki strzeliła Maria Kwiatkowska,
2 - Dorota Siupka, w pierwszym
meczu wystąpiły także Grażyna
Błaszczyk, Barbara Deńca, Alicja Grabowska, Zenona Jaworska, Renata Kolenda, Barbara
Kwiatkowska, Wiesława Patykiewicz, Ewa Waryło i Grażyna
Wróbel.
1937 r. ur. się Stefania Hejmanowska, b. senator (19891991), emerytowany pracownik
socjalny, działaczka opozycyjna, uczestniczka „Okrągłego
Stołu”, zm. w 2014 r.
2001 r. zm. Edward Kassian (68
l.), znany gorzowski restaurator, b. bokser, trener piłkarski,
ostatni kierownik restauracji
„Sezam”.
w 3.05.
1999 r. - siatkarze Stilonu po
raz pierwszy w swej historii wywalczyli brązowy medal mistrzostw Polski
w 4.05.
1997 r. - w rozbitej na ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie toyocie
śmierć poniosło 5 młodych ludzi
wracających z dyskoteki; dwie
osoby zostały ranne.
w 5.05.
1910 r. ur. się Helena BudzanWolska, pionierka miasta, motocyklistka i pierwsza kobietataksówkarz, działaczka motoklubu Unia i Ligi Kobiet, zm. w
1989 r.
w 6.05.

Maj 2018 r.

SuperPKS to marka wirtualnego przewoźnika, pod którą od marca 2016 roku firmy transportu autobusowego oferują swoje usługi mieszkańcom większych i
mniejszych miast w Polsce

Pasa¿erowie z Gorzowa,
Zielonej Góry i Miêdzyrzecza
oraz ponad 30 innych mniejszych miejscowoœci dojad¹
do Szczecina, Poznania i
Kudowy Zdroju z SuperPKS. Ju¿ od marca, dziêki
partnerskiej wspó³pracy z
PKS Gorzów, mieszkañcy
woj. lubuskiego mog¹ w wygodny sposób zaplanowaæ
swoj¹ podró¿ i kupiæ tanie
bilety na platformie www.superpks.pl.
PKS Gorzów, jako partner
SuperPKS, oferuje na stronie www.superpks.pl bilety

w atrakcyjnych cenach - tañszych ni¿ na dworcu lub u
kierowcy.
Pasa¿erowie
mog¹ podró¿owaæ z nowym
partnerem SuperPKS na
trasach: Gorzów Wielkopolski - Szczecin, Gorzów
Wielkopolski - Poznañ, Gorzów Wielkopolski - Kudowa
Zdrój.
Przyk³adowe ceny biletów
dostêpnych na stronie superpks.pl :
- Gorzów Wielkopolski Szczecin od 15,00z³
- Gorzów Wielkopolski Kudowa Zdrój od 25,00z³

- Gorzów Wielkopolski Poznañ od 15,00z³
- Miêdzyrzecz - Kudowa
Zdrój od 25,00z³
SuperPKS to marka wirtualnego przewoŸnika, pod
któr¹ od marca 2016 roku
firmy transportu autobusowego oferuj¹ swoje us³ugi
mieszkañcom wiêkszych i
mniejszych miast w Polsce.
Celem projektu jest stworzenie silnej polskiej marki autobusowej, która bêdzie w
stanie skutecznie konkurowaæ o wzglêdy pasa¿erów.
To projekt, którego pod-

staw¹ jest po³¹czenie nowych technologii, które dostarcza firma Teroplan z tradycyjnym transportem osobowym.
W
projekcie
obecnie bierze udzia³ 30
firm transportu autobusowego, w tym m.in.: PKS Elbl¹g,
PKS Nova, Lubelskie Linie
Autobusowe, PKS Tarnobrzeg, PKS Bytów, PKS
Czêstochowa, PKS Ostrowiec Œwiêtokrzyski, PKS Jelenia Góra, PKS S³upsk,
PKS Bi³goraj, Zuma, Speed
Bus, San Bus. PrzewoŸnicy
pod wspóln¹ mark¹ Super-

PKS oferuj¹ pasa¿erom
przejazdy na ponad 80 trasach, tak¿e z mniejszych
miejscowoœci.
Podró¿e
obs³uguje flota ponad 100
autokarów, przez przewoŸników z wieloletnim doœwiadczeniem, którym zale¿y na sta³ym podnoszeniu
standardów œwiadczonych
us³ug. Pasa¿erowie otrzymuj¹ tak¿e mo¿liwoœæ zakupu biletów online od 1 z³
oraz planowania swojej podró¿y na stronie www.superpks.pl.
ALEKSANDRA MARKOWSKA

Bedzie remont jeszcze jednej ulicy
W tym roku czeka nas remont ulicy Kazimierza Wielkiego.
Miasto otrzyma³o na ten cel
ponad piêæ milionów z³otych
z bud¿etu pañstwa. Ca³a inwestycja powinna zamkn¹æ
siê kwot¹ niespe³na dziesiêciu milionów. Jednoczeœnie
miasto wycofa³o wniosek z
rz¹dowego programu na
rzecz rozwoju i zwiêkszenia
konkurencyjnoœci regionów,
ale z³o¿y nowy. W ocenie

●

prezydenta Jacka Wójcickiego jest to bardzo dobra
wiadomoœæ, poniewa¿ dziêki
dofinansowaniu z innego
Ÿród³a miasto otrzyma³o o
250 tysiêcy z³otych wiêcej
ni¿ by mog³o dostaæ.
- To nie wszystko, gdy¿ teraz bêdziemy mogli do
rz¹dowego programu z³o¿yæ
na nowo dwie propozycje na

przebudowê ulic GwiaŸdzistej i Sulêciñskiej. Przyznajê,
¿e ta pomoc to efekt dobrych
relacji z rz¹dem, ale i wsparcia minister El¿biety Rafalskiej - wyjaœnia.
Przetarg zostanie rozpisany ju¿ w przysz³ym tygodniu,
gdy¿ inwestycja jest jednoroczna i musi zostaæ zakoñczona jeszcze w tym roku.

Zastêpca prezydenta Agnieszka Surmacz przypomina, ¿e z tego samego programu Gorzów ju¿ korzysta³
przed dwoma laty przy okazji remontu ulicy Borowskiego.
- Mamy doœwiadczenie, w
jaki sposób rozdysponowaæ
te œrodki. Mam nadziejê, ¿e
przetarg rozstrzygniemy w

ci¹gu miesi¹ca i prace powinny ruszyæ pod koniec maja lub na pocz¹tku czerwca podkreœla.
Przewodnicz¹cy
rady
miasta Sebastian Pieñkowski zwraca uwagê, ¿e takie dofinansowania s¹ mo¿liwe dziêki
temu, ¿e rz¹d PiS wspiera takie miasta jak Gorzów.
RB
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Elektroniczna obsługa klienta PWiK
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji pracuje nad uruchomieniem elektronicznego Biura Obs³ugi Klienta.

Fot. Archiwum

Obecnie dzia³aj¹ce biuro
przy ul. Œl¹skiej nale¿y do
tych tradycyjnych, gdzie
¿eby za³atwiæ jak¹kolwiek
sprawê trzeba udaæ siê osobiœcie.
- Nie we wszystkich przypadkach, poniewa¿ czêœæ
spraw za³atwiamy oczywiœcie telefonicznie lub mailowo - mówi Bogus³aw Andrzejczak, prezes PWiK. - Z
chwil¹ uruchomienia e-BOK
bêdziemy mogli mówiæ jednak o rewolucji technicznej w
naszym przedsiêbiorstwie, a
nasi klienci otrzymaj¹ ca³¹
paletê elektronicznych us³ug,
które u³atwi¹ i przyspiesz¹
komunikacjê z nami - dodaje.
Obecnie wykonawca projektu pracuje nad przygotowaniem odpowiedniego programu dla elektronicznego
Biura Obs³ugi Klienta oraz
geoportalu dedykowanego
do zarz¹dzania sieci¹ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹.
Prace potrwaj¹ do po³owy
kwietnia. Potem nast¹pi testowanie systemu. Jak mówi
Rafa³ KoŸlik, kierownik sekcji informatyki w PWiK,
sprawdzanie potrwa kilka tygodni. PóŸniej zapewne trzeba bêdzie nanieœæ poprawki,
ale w maju, najpóŸniej w
czerwcu serwis powinien
zostaæ ju¿ udostêpniony
klientom przedsiêbiorstwa.
Czyli tak naprawdê nam
wszystkim. W tym czasie
prowadzone bêdzie tak¿e
szkolenie pracowników.
Czego mo¿emy spodziewaæ siê w elektronicznym
Biurze Obs³ugi Klienta? W
serwisie bêdziemy mieli formularze
potrzebne
do

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta znacznie ułatwi życie klientom PWiK

zg³aszania wymiany lub
monta¿u wodomierzy oraz
podwodomierzy. Dziêki nowej
stronie do maksimum zostanie u³atwiona opcja zg³aszania stanu liczników. Ka¿dy
bêdzie mia³ dostêp do swoich
danych, faktur, salda, umów,
p³atnoœci i historii odczytów.
W ka¿dej chwili bêdzie
mo¿na elektronicznie z³o¿yæ
reklamacjê, wype³niaj¹c jedynie wniosek.
Z kolei na geoportalu znajdzie siê us³uga dostêpu do
danych o przerwach w dostawach wody, wszelkich nieprawid³owoœciach, zg³oszeniach
o awariach, przewidywanych
terminach ich zakoñczenia,
mapa bran¿owa czy dane o
prowadzonych inwestycjach.

- W tej chwili, jak wejdziemy na nasz¹ stronê internetow¹, mamy tylko such¹ informacjê o awariach - zauwa¿a kierownik Rafa³
KoŸlik. - W nowym serwisie
bêdziemy mieli wszystko pokazane graficznie, pojawi siê
nawet opcja dopisania do
us³ugi, za pomoc¹ której
mieszkañcy rejonu objêtego
awari¹ bêd¹ otrzymywali informacjê na ten temat drog¹
mailow¹. Z czasem planowane jest tak¿e sms-ow¹. W
informacji bêdzie zawarta
ponadto wiadomoœæ o d³ugoœci przerwy, zaœ na mapie
graficznej w serwisie zamieszczone zostan¹ punkty
poboru wody na czas prowadzonego remontu, tzw. loka-

lizacja beczkowozów - wyjaœnia.
W momencie uruchomienia
e-BOK oraz geoportalu
spó³ka planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej, celem której bêdzie zachêcenie jak najszerszego
grona klientów do korzystania z tej formu³y kontaktu z
przedsiêbiorstwem. Nie powinno byæ ¿adnych problemów technicznych, poniewa¿
wszystko
bêdzie
dzia³a³o na wzór innych podobnych biur, choæby takich,
jakie maj¹ przyk³adowo operatorzy sieci telewizyjnych
czy telefonicznych.
- Kampaniê zaczniemy w
maju, poniewa¿ naszym celem jest nie tylko zachêcenie

naszych klientów do korzystania z nowinek, ale tak¿e
musimy osi¹gn¹æ tak zwany
efekt wdro¿enia, ¿eby projekt móg³ zostaæ bez przeszkód rozliczony - zwraca
uwagê prezes Bogus³aw Andrzejczak.
Mówi¹c
o
efekcie
wdro¿enia liczyæ siê bêdzie
przede wszystkim zainteresowanie wejœciami na stronê,
ale wa¿na bêdzie równie¿
liczba za³atwionych spraw za
pomoc¹ e-BOK. I choæ statystykê zawsze wylicza siê
liczb¹ klikniêæ, to jednak w
tym przypadku najwa¿niejsze jest u³atwienie ¿ycia
wszystkim odbiorcom wody.
- Bywaj¹ sytuacje, ¿e przychodz¹ do nas klienci z
ró¿nymi sprawami po kilku
miesi¹cach od wyst¹pienia
konkretnego zdarzenia - kontynuuje prezes. - Ktoœ podlewa przyk³adowo wod¹ ogródek, ma podwodomierz, ale
nie zg³asza nam stanu licznika, choæ jest to jego obowi¹zek i my go kasujemy wtedy za odbiór œcieków. Czynimy tak, bo mamy dane tylko z
g³ównego licznika. Albo przychodz¹ do nas klienci z pretensjami, ¿e kilka miesiêcy
wczeœniej Ÿle im obliczono
nale¿noœæ za dostawê wody i
robi¹ siê z tego tylko k³opoty.
Procedura sprawdzania w takich przypadkach po czasie
jest naprawdê utrudniona. Z
chwil¹ uruchomienia e-BOK
nikt nie bêdzie musia³ ruszaæ
siê z domu. Wystarczy tylko,
¿e wejdzie na swoje konto i
wpisze aktualne dane, a w
razie problemów zg³osi na
bie¿¹co reklamacjê - koñczy.
RB

Większe dodatki dla nauczycieli
Na pierwsze podwy¿ki dodatków nauczyciele mog¹ liczyæ ju¿ od czerwca.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, po kolejnym
spotkaniu z przedstawicielami
nauczycielskich
zwi¹zków zawodowych w
mieœcie, zaproponowa³ nowe zwiêkszone stawki dodatków funkcyjnych dla
nauczycieli, które zaczn¹
obowi¹zywaæ jeszcze w
tym roku.

r e k l a m a

- Nadrobienie dziewiêciu
lat zaleg³oœci jest trudnym
zadaniem, dlatego rozpoczynamy proces systematycznej
zmiany. O innych standardach mo¿emy rozmawiaæ w
nowej
perspektywie
bud¿etowej - zadeklarowa³
prezydent Jacek Wójcicki.
Na pierwsze podwy¿ki dodatków nauczyciele mog¹

liczyæ ju¿ od czerwca. Na
majowej sesji Rady Miasta
pojawi siê zmiana do
uchwa³y, wprowadzaj¹ca
zwiêkszone stawki dla wychowawców
klas
w
szko³ach o 27% i w przedszkolach
o
53%.
W
zwi¹zku z tym od czerwca
dodatek za wychowawstwo
w przedszkolu wzroœnie do

115 z³, natomiast za pe³nienie tej funkcji w szkole do
190 z³. W przypadku opiekunów
sta¿u
dodatki
wzrosn¹ o 50 proc., czyli
do 60 z³.
W przypadku dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów
szkó³ i przedszkoli oraz innej
kadry kierowniczej zaproponowano zwiêkszenie dodat-

ków œrednio o 200 z³ brutto.
Kwoty te mog¹ byæ zró¿nicowane ze wzglêdu na iloœæ
oddzia³ów, wielkoœæ i typ placówki. Konieczne jest wypracowanie nowej procedury
przyznawania dodatków, co
zostanie uregulowane now¹
uchwa³¹ Rady Miasta w
czerwcu br.
Ÿród³o: UM

1945 r. - w Gorzowie uruchomiony został polski Urząd Pocztowy.
1966 r. - Teatr im. Osterwy wystawił farsę Oscara Wilde’a
„Lord z walizki” w reż. Ireny
Górskiej, gdzie po raz ostatni
wystąpił na scenie Witold Andrzejewski.
1954 r. ur. się ks. kanonik Jan
Pikuła, od 1984 - pierwszy proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gorzowie i
budowniczy kościoła, kapelan
lubuskich myśliwych i policjantów, zm. w 2003 r.
w 7.05.
1946 r. - zarządzeniem ministrów Administracji Publicznej i
Ziem Odzyskanych została zatwierdzona nazwa Gorzów Wielkopolski; wcześniej przez rok
funkcjonowała nazwa Gorzów
nad Wartą.
1967 r. - w związku z przebudową mostu na Warcie wstrzymano komunikację tramwajową
na Zamościu; nigdy już jej nie
przywrócono.
1916 r. ur. się Karol Herma,
nauczyciel, pionier oświaty gorzowskiej, organizator i pierwszy dyrektor II LO (1949-1970),
zm. w 1985 r.
1991 r. zm. Władysław J. Ciesielski (78 l.), dziennikarz, pionier Gorzowa, założyciel i prezes Gorzowskiego Towarzystwa
Muzycznego, patron Szkoły Muzycznej nr 2.
w 9.05.
1951 r. - w Gorzowskich
Zakładach Włókien Sztucznych
wyprodukowano pierwszą szpulę przędzy nylonowej; umieszczono ją w szkatułce, którą dyrektor Henryk Ejchart zawiózł
samolotem do Warszawy wraz
meldunkiem załogi o gotowości
fabryki.
w 11.05.
2011 r. - upadający GKP oddał
walkowerem trzeci mecz w I lidze, skutkujący degradacją klubu.
w 12.05.
1914 r. ur. się dr Edward Stapf,
chirurg i działacz społeczny, b.
dyrektor szpitala miejskiego w
Gorzowie (1953-1958), ordynator oddziału chirurgicznego, autor pionierskiej operacji na
otwartym sercu, przewodniczący
komitetu budowy pomnika Adama Mickiewicza, zm. w 1960 r.
1929 r. ur. się Marian Kwaśny,
prywatny przedsiębiorca, jeden
z najbogatszych mieszkańców
Gorzowa; w 1959 założył zakład
szycia odzieży damskiej, którą
sprzedawał we własnym sklepie
przy ulicy Wodnej, zajmował się
też hodowlą lisów, nutrii i
pszczół, w 1989 założył kantor
wymiany walut i firmę detektywistyczną, zm. w 1991 r.
w 14.05.
1945 r. - w Gorzowie powstał
Kolejarski Klub Sportowy, później znany jako „Kolejarz”, następnie KKS „Warta”, istniał do
1992 r.
1975 r. zm. Leon Maciejewski
(60 l.), pionier miasta, członek
pierwszej grupy inowrocław-
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Trzy pytania do Kamili Szwajkowskiej, koordynatora projektu ,,Lubuskie bony szkoleniowe’’, realizowanego przez
Zachodni¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹

Fot. Robert Borowy

- Od wrzeœnia ubieg³ego roku w
województwie lubuskim jest prowadzony projekt, w ramach którego odbywa siê dofinansowanie
szkoleñ dla pracowników zatrudnionych w mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach. Jakie
jest w tej chwili zainteresowanie
ze strony pracodawców?
- W obszarze prowadzenia projektu przez Zachodni¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹, to jest subregion gorzowski, zainteresowanie
jest spore, poniewa¿ dotychczas zawarliœmy ponad sto umów. Naszym
celem zaœ jest podpisanie przynajmniej 350 kontraktów do koñca
2019 roku. Na ca³y program przeznaczono 15 milionów z³otych, z
czego ponad dziewiêæ milionów ca³y
czas jest do dyspozycji przedsiêbiorców. Chcia³abym natomiast,
¿eby
zg³asza³o
siê
wiêcej
szkol¹cych pracowników, gdy¿ w tej
chwili z programu skorzysta³o ponad dwustu pracowników, a chcielibyœmy, ¿eby na koniec projektu ta
liczba wynios³a przynajmniej pó³tora
tysi¹ca.
- Jakie kierunki zawodowe obecnie ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem szkol¹cych i na ja-

kie kierunki warto siêgaæ po bony?
- Na razie najbardziej aktywne s¹
bran¿e handlowe i us³ugowe. W ramach dofinansowania wesprzeæ
mo¿emy us³ugi edukacyjne takie jak
szkolenia, kursy zawodowe, ale i
studia podyplomowe czy studia
MBA. W ramach projektu mo¿emy
wspó³finansowaæ szkolenia dla kosmetyczek, fryzjerek, kursy jêzykowe,
egzaminy na prawo jazdy i mnóstwo
innych. Mo¿emy wspomóc rozwój
umiejêtnoœci ,,miêkkich’’ takich jak
umiejêtnoœci sprzeda¿owe, negocjacyjne, profesjonalna obs³uga klienta,
marketingowe, zarz¹dzania, itd. Nie-

dosyt widzimy szczególnie, je¿eli
chodzi o ,,twarde’’ kompetencje.
Dlatego zachêcamy do brania œrodków finansowych na szkolenia przez
firmy produkcyjne. Szczególnie tych
chc¹cych wyszkoliæ specjalistów w
ró¿nych obszarach. Mog¹ to byæ
operatorzy wózków wid³owych lub
innych, koparek, mechanicy samochodowi, spawacze i wielu innych
bran¿ technicznych. Wystarczy nawi¹zaæ wspó³pracê przyk³adowo z
Wojewódzkim Zak³adem Doskonalenia Zawodowego, zorientowaæ siê,
czy prowadzi on szkolenia w interesuj¹cym nas kierunku, potem zg³osiæ
siê do ZIPH po dotacjê i zacz¹æ
dzia³aæ. Szkolenia daj¹ce konkretne
kwalifikacje zawodowe s¹ w tym
przypadku najbardziej wartoœciowe,
poniewa¿ pozwalaj¹ nie tylko poszerzyæ posiadanie umiejêtnoœci, ale
rozwijaæ kolejne. Mo¿na zg³aszaæ siê
na kursy certyfikowane i zdobywaæ
kolejne szczeble kwalifikacji zawodowych. Pe³na oferta zawodów znajduje siê w bazie us³ug rozwojowych.
Warto zajrzeæ do katalogu.
- Pomoc jest kierowana do firm
subregionu gorzowskiego. Czy
zak³ady spoza Gorzowa interesuj¹
siê projektem?

- Tak, to zainteresowanie powoli
zaczyna rosn¹æ. We wspó³pracy z
samorz¹dami organizujemy mobilne
punkty konsultacyjne w powiatach.
Z naszej pomocy mog¹ skorzystaæ
przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ na terenie powiatów miêdzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulêciñskiego, s³ubickiego i gorzowskiego. Analogiczny projekt jest
prowadzony przez Agencjê Rozwoju
Regionalnego w subregionie zielonogórskim. Wspominam o tym, gdy¿
jesteœmy ze sob¹ w œcis³ej
wspó³pracy i je¿eli jakieœ podmioty
gospodarcz¹ maj¹ w¹tpliwoœci, z
której puli mog¹ skorzystaæ niech
siê zg³osz¹ albo do nas albo do
ARR w Zielonej Górze, a na pewno
uzyskaj¹ natychmiastow¹ pomoc.
Nam zale¿y, ¿eby z projektu korzystali wszyscy dzia³aj¹cy w województwie lubuskim. Powiem wiêcej,
chêtnie zapraszamy tak¿e tych, którzy nie s¹ cz³onkami naszej Izby,
gdy¿ oferta jest skierowana do
wszystkich, a jedynym ograniczeniem jest to, o czym wspomnia³am,
¿e z programu mog¹ skorzystaæ firmy zatrudniaj¹ce do 250 pracowników.
RB

Amazonki to bardzo waleczne kobiety po przejściach
Trzy pytania do Bo¿eny Ambro¿y prezes Gorzowskiego Stowarzyszenia Amazonek
- Powstaje wydawnictwo poœwiêcone amazonkom. Czy gorzowianki te¿ w nim wyst¹pi¹?
- Tak, oczywiœcie. Bêd¹ tam dwie
gorzowianki z Klubu Amazonek. W
tym wydawnictwie bêd¹ przedstawione kobiety waleczne. Bêdzie to
opowieœæ o tym, jak dosz³y do
sprawnoœci fizycznej i psychicznej,
jak dzia³aj¹ w stowarzyszeniu, co
robi¹ dla siebie, dla innych. To ma
byæ pokaz dla innych kobiet, ¿eby
siê nie ba³y, ¿eby przesz³y spokoj- trudno powiedzieæ, kiedy ksi¹¿ka
nie operacjê, leczy³y siê i ¿eby siê uka¿e, ale jesteœmy po sesji
mog³y wróciæ do ¿ycia. Na razie zdjêciowej do wydawnictwa i mam
Fot. Robert Borowy

skiej, założyciel pierwszego w
mieście kiosku z gazetami i papierosami, współorganizator
spółdzielni „Sizel”.
w 15.05.
1993 r. - statek „Joanna”
wypłynął w pierwszy rejs do
Santoka, dając początek
współczesnej flocie rzecznej
miasta.
w 16.05.
1995 r. - ks. bp Adam Dyczkowski poświęcił hospicjum im. św.
Kamila.
2007 - Rada Miejska nadał tytuły honorowego obywatela Gorzowa Ryszardowi Kaczorowskiemu, b. prezydentowi RP na
Wychodźstwie oraz ks. Witoldowi Andrzejewskiemu i Edwardowi Dębickiemu.
w 17.05.
1945 r. - uruchomiono pociąg
towarowy do przewożenia ludności cywilnej, był to pierwszy
pociąg cywilny w Gorzowie.
1993 r. - Gorzów uzyskał w pełni
zautomatyzowaną łączność telefoniczną z krajem i całym światem
2001 r. - rozpoczęła się akcja
oprysków przeciw meszkom i
komarom; pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w historii miasta, wzbudziło zainteresowanie w
całym kraju
w 18.05.
1994 r. - 18 biegaczy z gorzowskiego klubu im. Malinowskiego
dobiegło na Monte Cassino w
rocznice zdobycia; start do biegu nastąpił 22.04. w Gorzowie.
2007 r. - uruchomiona została
fontanna w Parku Górczyńskim.
2011 r. - otwarte zostało Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowa.
2013 r. - zamknięta została
księgarnia „Empik”.
1999 r. zm. Tadeusz Kudelski
(45 l.), gorzowski himalaista;
zginął schodząc ze szczytu Mount Everest
w 19.05.
1941 r. ur. się Janusz Słowik,
działacz kultury, b. kierownik i
naczelnik Wydziału Kultury UM
w Gorzowie (1971-1977, (19831995), b. zastępca dyrektora
teatru (1977-1878), współtwórca i inicjator wielu przedsięwzięć kulturalnych w mieście,
zm. w 1995 r.
w 20.05.
1989 r. - Zenon Jaskuła (Orlęta
Gorzów) zajął III miejsce w zakończonym w Pradze XLII Wyścigu Pokoju, plasując się za
Uwe Amplerem i Olafem Jentzschem.
1910 r. ur. się Józef Malinowski, zegarmistrz, pionier miasta, zajmował się m.in. konserwacją zegara z wieży katedralnej, zm. w 1986 r.
1925 r. ur. się Janusz Hrybacz,
ps. „Grom”, „Jur”, „Sędzia”,
„Zawisza”, nauczyciel, kombatant, pionier Gorzowa,
współzałożyciel i b. prezes oddziału Towarzystwa Miłośników
Wilna i Ziemi Wileńskiej, zm. w
2009
1949 r. ur. się Kazimierz Furman, poeta, zm. w 2009 r.
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Pieniądze na szkolenia zawodowe pracowników

nadziejê, ¿e siê uda w miarê szybko je opublikowaæ.
- Ile w Gorzowie jest amazonek?
- Bardzo du¿o. Myœlê, ¿e mo¿e byæ
nawet kilka tysiêcy. Ja jestem ju¿ 26
lat po operacji i widzê, ¿e liczba kobiet po amputacji piersi wzrasta.
- Kim s¹ amazonki?
- Matkami, m³odymi kobietami, babciami, kobietami po przejœciach, ale
tak¿e bardzo walecznymi. To kobiety,
które chc¹ ¿yæ dalej. Chc¹ pomagaæ
innym. Ale te¿ chc¹ siê realizowaæ,
spe³niaæ w³asne marzenia. To tak jak
ja. Szeœæ lat temu zrobi³am prawo

jazdy, co niektórych przyprawi³o o zawrót g³owy, ale ja w³aœnie spe³ni³am
swoje marzenia. A inaczej mówi¹c,
amazonki to kobiety po operacji piersi, po leczeniu raka piersi. Ka¿da taka
kobieta mo¿e w ka¿dej chwili
do³¹czyæ do naszego klubu. U nas
mo¿na robiæ ró¿ne rzeczy. Mamy
w³asn¹ fizjoterapeutkê, która okreœli
æwiczenia dla ka¿dej chêtnej. Pomagamy sobie nawzajem. Dodam tylko,
¿e klub mieœci siê przy ul. Walczaka
25 na pierwszym piêtrze, drzwi s¹
otwarte dla wszystkich chêtnych.

RENATA OCHWAT

Wiosną do kina chodzimy jednak rzadziej
Trzy pytania do Moniki Kowalskiej, dyrektor kina Helios w Gorzowie
- Mamy wiosnê. Czy gorzowianie
lubi¹ chodziæ t¹ por¹ roku do kina?
- Kino to taka instytucja, która najgorzej ma siê w³aœnie wiosn¹. Generalnie wszystkie instytucji kultury
najgorzej maj¹ siê w³aœnie wiosn¹,
dlatego ¿e o tej porze ludzie roku,
jak siê robi ciep³o, to ludzie zaczynaj¹ wariowaæ i chc¹ ca³y czas
wychodziæ na dwór. A poniewa¿
kino jest instytucj¹ zamkniêt¹,
czyli rozrywk¹ w pomieszczeniu,
jest to zatem takie miejsce, do
którego niekoniecznie chc¹ siê
wybieraæ. Jak pierwsze s³oñce siê
pokazuje, to wszyscy grilluj¹,
je¿d¿¹ na rowerach, chodz¹ na
spacery i to jest najbardziej
po¿¹dany sposób spêdzania wolnego czasu. Ale oczywiœcie s¹ te¿
tacy, którzy kino odwiedzaj¹, ale

Fot. Robert Borowy
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TRzY PYTaNia

zdecydowanie rzadziej, ni¿ w innych
porach roku.
- Jesteœmy po Oscarach, Z³otych
Palmach i innych wa¿nych nagrodach filmowych. Czy gorzowianie

lubi¹ chodziæ na oscarowe filmy
lub inne z wielkimi filmowymi nagrodami?
- Rzeczywiœcie Oscary s¹ nagrod¹
najbardziej przykuwaj¹c¹ uwagê na
ca³ym œwiecie. I te oscarowe filmy
ciesz¹ siê olbrzymimi zainteresowaniem. I ciekawa rzecz, widzowie sobie
przypominaj¹, kiedy te Oscary siê pojawiaj¹, ¿e jeszcze nie widzieli tego filmu. A jeœli siê cofn¹æ kilka lat do ty³u,
to mo¿na sobie przypomnieæ, ¿e my w
Polsce i w Gorzowie ogl¹daliœmy
oscarowe filmy nawet i kilka lat po ich
przyznaniu. Trochê siê to ostatni
zmieni³o, bo mamy szansê zobaczenia wielu filmów przed Gal¹ Oscarow¹. Ci, którzy s¹ zainteresowani filmem, ogl¹daj¹ te filmy zaraz po
og³oszeniu nominacji. No a ci, którzy
sobie przypominaj¹ o tych filmach po

Oscarach, te¿ maj¹ okazjê je zobaczyæ.
- Gorzowianie ogl¹daj¹ filmy w salach nosz¹cych imiona by³ych gorzowskich kin. Jak oceniaj¹ ten pomys³?
- Pomys³ jest oceniany jako bardzo
dobry. Bardzo wielu ludzi przychodzi i
sobie przypomina tamt¹ rzeczywistoœæ. A jak trafiaj¹ do kina starsi widzowie, to im siê ³ezka w oku zakrêci,
bo to s¹ wspomnienia. Bywa tak, ¿e
babcie opowiadaj¹ wnukom, ¿e w tym
kinie pozna³y dziadka albo coœ innego
siê zadzia³o, coœ wa¿nego w ¿yciu.
Powstaj¹ opowieœci rodzinne zmuszaj¹ce do wspomnieñ. Zreszt¹ temu
ta idea mia³a s³u¿yæ. Taki by³ cel, takie
by³o zamierzenie. I ten pomys³ zwyczajnie bardzo dobrze siê sprawdza.

RENATA OCHWAT
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Rolnicza gmina stawia na
wielką turystykę
Nabrze¿e z miejscem do grillowania i traw¹ ju¿ jest.

Fot Renata Ochwat

W najbli¿szych planach s¹
œcie¿ki edukacyjne, marina
oraz kolejne udogodnienia
dla turystów. Tak Santok ma
zamiar zabiegaæ o turystów.
- Santok to jest przede
wszystkim historia. Santok to
miejsce, gdzie chcemy
postawiæ na rozwój turystyki.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e to gmina rolnicza. Ale te¿ gmina
rozwijaj¹ca
siê
pod
wzglêdem budownictwa jednorodzinnego. Poma³u stajemy siê sypialni¹ Gorzowa.
Ale rozwój gminy upatrujemy
przede wszystkim w rozwijaniu turystyki, przedsiêbiorczoœci i tak¿e budownictwa jednorodzinnego - mówi Józef
Ludniewski, wójt Santoka.

Clavis et custodia

Osobn¹ wartoœci¹ jest
przyroda, czyli dwie du¿e
rzeki - Noteæ i Warta, wzgórza morenowe malowniczo
wznosz¹ce siê nad Santokiem. Do tego nale¿y dodaæ
szalenie ciekawy teren na lewym brzegu Warty z rezerwatem Santockie Zakole,
gdzie roœnie ponad 200
dêbów.

Grodzisko jako magnes

- Rozwój turystyki chcemy
oprzeæ na grodzie. Oczywiœcie nie ma mowy o rekonstrukcji, bo nikt siê na to nie
zgodzi. Mam na myœli naukowców oraz konserwatora
zabytków. Na dziœ przyjazd
na grodzisko nie jest wielk¹
atrakcj¹, choæ jeœli wzi¹æ pod
uwagê prom, to ju¿ jest jakaœ
wartoœæ. Ale ju¿ mamy plan
utworzenia tam œcie¿ek edukacyjnych z tablicami informacyjnymi. Poza tym ogrodzimy teren grodziska, bo
zwierzêta tam wchodz¹. W
drugim etapie rewitalizacji
grodziska chcemy postawiæ

tam wie¿ê widokow¹ i odtworzyæ fragment wa³u
obronnego - mówi Józef
Ludniewski. I dodaje, ¿e
gmina ma ju¿ zwrotne informacje o zainteresowaniu
w³aœnie takimi obiektami turystycznymi. Jak t³umaczy
wójt Józef Ludniewski, naturalnym uzupe³nieniem tego
segmentu turystycznej oferty jest Muzeum Grodu Santok.
Wójt przypomina, ¿e w
Santoku zaczyna³o siê pañstwo polskie, by³y pocz¹tki
chrystianizacji. - Wyst¹piliœmy do ministra kultury i
dziedzictwa narodowego
profesora Piotra Gliñskiego
o nadanie naszemu grodzisku statusu Pomnika Historii.
Wniosek popar³a wojewódzka konserwator zabytków dr
Barbara
Bielinis-Kopeæ.
Zreszt¹ w opinii historyków
gród santocki zaliczany jest
do najwa¿niejszych polskich
grodów. No i my chcemy to
wykorzystaæ dla celów promocyjnych, ale i do przy-

Fot Renata Ochwat

Ju¿ sam Gall Anonim pisa³,
¿e Santok to „Regni Custodia et clavis” czyli klucz i
stra¿nica Królestwa Polskiego. Niewiele miejscowoœci
mo¿e siê pochwaliæ tak¹ proweniencj¹. To tak¿e w Santoku dosz³o do œlubu polskiej
ksiê¿niczki Konstancji, córki
wielkopolskiego
ksiêcia
Przemys³a II z Konradem,
synem brandenburskiego
margrabiego Jana.
To tak¿e miejsce, gdzie istnieje stare grodzisko, na którym pierwsze prace prowadzili niemieccy archeologowie w latach 30. XX wieku.
W czasach nam bli¿szych
bada³a je s³ynna polska archeolog prof. Zofia Kurnatowska a obecnie prace prowadzi dr Kinga ZamelskaMonczak
z
Instytutu
Archeologii Polskiej Akademii Nauk. A jakby by³o ma³o,
to na terenie gminy znajduj¹
siê bunkry wchodz¹ce w
sk³ad Wa³u Pomorskiego.

Wójt Józef Ludniewski na tle Warty i starego grodziska (za rzeką)

Santok ma już pięknie zrobione nabrzeże, na którym stoi element ołtarza papieskiego autorstwa Michała Puklicza.

ci¹gania turystów - mówi Józef Ludniewski.

Bunkry już ściągają do
Santoka zainteresowanych

Drug¹ wielk¹ ciekawostk¹
Santoka, która dzia³a jak
magnes, s¹ bunkry wybudowane przez Niemców w latach 30. XX wieku jako
czêœæ Wa³u Pomorskiego. Ju¿ wydaliœmy broszurê, która dok³adnie omawia poszczególne obiekty. Bêdzie
oznakowana œcie¿ka. I
muszê przyznaæ, ¿e zupe³nie
siê nie spodziewaliœmy a¿
takiego
zainteresowania
w³aœnie tymi obiektami - mówi Józef Ludniewski. I dodaje, ¿e osobiœcie przekona³
siê, i¿ w³aœnie chodzenie œladami bunkrów mo¿e byæ ciekawe, bo sam ju¿ te¿ pokona³ projektowany szlak.

Jest nabrzeże, będzie
marina

Niebagateln¹ wartoœæ z punktu widzenia atrakcyjnoœci
miejscowoœci s¹ rzeki. - U nas
siê zaczyna i koñczy Wielka
Pêtla Wielkopolski czyli ponad
600 km dróg wodnych (pêtla
stworzona na rzekach dla turystów motorowo wodnych i
wodnych - red.). Czekamy na
podpisanie umowy na budowê
przystani na Warcie. Razem z
naszym niemieckim partnerem
Rüdersdorf dostaliœmy dofinansowanie na ten cel. Bêdzie
to basen portowy plus infrastruktura, czyli wiaty, dwa
domki - jeden z informacj¹ turystyczn¹,
drugi
to
wypo¿yczalnia
sprzêtu
wêdkarskiego, rowerów wodnych, kajaków, jak i rowerów
zwyk³ych - opowiada wójt Santoka. Z badañ wynika, ¿e wypo¿yczalnia zwyk³ych rowerów
jest jak najbardziej po¿¹dana.
Do
Santoka
ludzie
przyje¿d¿aj¹ samochodami i
bardzo chêtnie spêdziliby czas

na je¿d¿eniu po okolicy rowerami. - Wychodzimy naprzeciw
takim oczekiwaniom - mówi
wójt Santoka.
Okazuje siê bowiem, ¿e choæ
tej infrastruktury nie ma, to po
Warcie i Noteci od lat p³ywa
coraz wiêcej ludzi - ³ódkami,
kajakami i innymi urz¹dzeniami wodnym. St¹d idea mariny.
Ale Santok ma ju¿ piêknie
zrobione nabrze¿e, na którym
stoi element o³tarza papieskiego autorstwa Micha³a Puklicza.
- No i jak tylko siê robi ciep³o,
mnóstwo ludzi przyje¿d¿a na
nasz¹ promenadê. Tu jest
miejsce na grilla, mo¿na spokojnie spêdziæ czas. I marina
bêdzie naturalnym uzupe³nieniem tego, co ju¿ - mówi wójt.

Szkarada zniknie, a baza już
jakaś jest

Od lat turyœci, ale i gorzowianie, którzy siê latem wyprawiaj¹ do Santoka narzekali, ¿e
jak siê ju¿ tu przyjedzie, to nie
ma gdzie siê czegoœ napiæ, czy
coœ zjeœæ. - No i w³aœnie od
niedawna dzia³a u nas restauracja - Kasztelan ze œwietn¹
kuchni¹. Tak, ¿e ju¿ bêdzie
miejsce, gdzie mo¿na kawê
wypiæ czy te¿ zjeœæ obiad t³umaczy wójt.
W³adze gminy porozumia³y
siê nawet z w³aœcicielem najwiêkszej paskudy, jak na
opuszczony i strasz¹cy zabitymi oknami by³y zajazd mówi¹
we wsi. Jest porozumienie, ¿e
strasz¹ca w samym centrum
wsi rudera zamieni siê w ma³y
hotel z restauracj¹. - Uwa¿am,
¿e to jest najlepszy moment na
otwieranie takich miejsc. Choæby z tego faktu, ¿e naprawdê
turystyka siê ruszy³a, ale tak¿e
choæby z punktu widzenia samych mieszkañców. Przecie¿ dziœ nikt nie robi imprez
w domu. Jak przychodzi
œlub, stypa czy komunia, a
nawet wiêksze przyjêcie bez
jakiejœ wyrazistej okazji, to
ludzie szukaj¹ w³aœnie takich
miejsc - t³umaczy Józef Ludniewski.
Wójt dodaje, ¿e w³aœnie te
wszystkie dzia³ania w promocjê gminy jako atrakcyjnej
turystycznie mog¹ sprawiæ,
¿e rozkrêci siê przedsiêbiorczoœæ - bo przecie¿ turystów
tych wodnych, l¹dowych, zainteresowanych bunkrami
lub grodziskiem ktoœ musi
obs³ugiwaæ. Mo¿e w tym pomóc realizacja projektu pn.
,,Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego,
Bogdañca,
Deszczna, K³odawy i Santoka” w ramach Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
RENATA OCHWAT
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w 21.05.
2005 r. - zabytkowy lodołamacz
„Kuna” wypłynął w pierwszy po
remoncie rejs do Santoka.
w 23.05.
1997 r. - przy ul. Jagiellończyka
otwarto nowoczesny urząd pocztowy.
2003 r. - oddano do użytku
nową ul. Kasprzaka, od ronda
do granic miasta.
1831 r. ur. się Klaudiusz Maurycy Jerzy Alkiewicz, syn
dzierżawcy Nowej Wsi k. Bledzewa, szlachcic polski pochodzenia tatarskiego i oficer pruski, działacz w parafii katolickiej w Gorzowie, zm. w 1908 r. i
został pochowany na cmentarzu
świętokrzyskim, którego był jednym z fundatorów.
w 26.05.
1979 r. - Jan Świderski, grając
rolę Cześnika w „Zemście”, rozpoczął występy gościnne w gorzowskim teatrze.
w 27.05.
1990 r. - odbyły się pierwsze
wybory do Rady Miasta
1990 r. - gorzowski żużlowiec
Jerzy Rembas pożegnał się z torem
w 28.05.
1922 r. zm. Karl Teike (58 l.),
niem. muzyk i kompozytor,
ostatnio woźny powiatowy przy
landsberskiej landraturze, autor marszów, m.in. popularnego
w świecie marsza „Alte Kameraden”.
2002 r. zm. Michał Puklicz (68
l.), artysta plastyk, b. kierownik
pracowni malarskiej w Teatrze
im. Osterwy (1961-1992) i autor
licznych scenografii, twórca
metaloplastyki i sztuki sakralną,
m.in. 3,5-metrowej rzeźby Jezusa w kościele Chrystusa Króla,
Drogi Krzyżowej na cmentarzu
świętokrzyskim, tabernakulum
w rokitniańskiej bazylice, a
także bramy ozdobnej w Słońsku, obelisku gen. Bierzarina,
tablicy poświęconej Osterwie, a
w 1997 r. wspólnie z J. Kodziem
zaprojektował ołtarz papieski.
w 30.05.
1969 r. - oddano do użytku bar
kawowy „Ekspres” przy ul. Sikorskiego 116, róg Pocztowej,
zbudowany w kształcie rotundy,
popularnie zwany „akwarium”,
obecnie „Lukas-Bank”.
1994 r. - w Gorzowie odbyła się
uroczystość, w czasie której tytułami „Sprawiedliwych wśród
narodów świata” uhonorowani
zostali: Zofia i Piotr Czerniakowscy i ich córka Lechosława
Ostrowska, Michał Czuba, Danuta Czubek, Anna i Jan Kowalczykowie, Weronika Kowalska i
jej córka Maria Wolfram, Janina
i Julian Rostkowscy i ich córka
Michalina Sołowiej.
2008 r. - oficjalnie otwarto tajwańską fabrykę monitorów TPV
Displays.
w 31.05.
1997 r. - rozpoczęła się piąta,
11-dniowa oficjalna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, w trakcie której odwiedził
n
m.in. Gorzów.
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Dobrze wsłuchać się
w potrzeby swoich klientów
W dzisiejszych realiach ka¿dy przedsiêbiorca doskonale wie, jak wa¿na jest budowa marki i promocja.

Warto sięgać po najlepsze
wzorce

Trzeba przyznaæ, ¿e zainteresowanie
,,œniadaniem’’
by³o spore i praktycznie
wszyscy opuszczaj¹cy salê
byli zadowoleni. Znany
przedsiêbiorca
Andreas
Pavlou powiedzia³ wprost,
¿e w dzisiejszych realiach
ka¿dy przedsiêbiorca doskonale wie, jak wa¿ne s¹ narzêdzia, choæby internetowe,
ale nie ka¿dy wie, jak najlepiej je wykorzystaæ do budowy marki i promocji firmy.
- Dlatego warto siêgaæ po
doœwiadczenia innych i ja
jestem naprawdê zadowolony ze szkolenia. Uwa¿am, ¿e
to by³ fantastyczny pomys³, a
sama prelekcja by³a œwietna.
W jej trakcie mo¿na by³o

poznaæ wiele nowoczesnych
rozwi¹zañ marketingowych podkreœli³.
Prezes Rajbud Development, Grzegorz Drwiêga
przyznaje, ¿e wprowadzenie
nowych metod promocyjnych
w ka¿dej firmie zapewne napotyka na ró¿ne problemy,
gdy¿ na takim rynku jak gorzowski trudno jest wybraæ
najbardziej optymalne narzêdzia.
- Jako przedsiêbiorcy potrzebujemy pomocy choæby
w zakresie prelekcji, podczas których mo¿na zapoznaæ siê z najnowoczeœniejszymi wzorcami. Na przysz³oœæ
warto
równie¿
zapraszaæ jeszcze wiêksz¹
grupê przedsiêbiorców, choæby po to, ¿ebyœmy pomiêdzy sob¹ mogli wymieniaæ
doœwiadczenie - uwa¿a.
Znany gorzowski deweloper przyznaje ponadto, ¿e
du¿¹ wagê przywi¹zuje do
spraw budowy wizerunku firmy, jak te¿ dzia³añ promocyjnych. Stara siê funkcjonowaæ na ró¿nych polach, ale
zawsze oczekuje informacji
zwrotnych.
- Prowadz¹c strategiê marketingowo-promocyjn¹ prowadzê analizy, które kana³y
informacyjne przynosz¹ najwiêksze korzyœci. Czy jest to
prasa, internet, radio, telewizja, ulotki. I na tej postawie
budujê nastêpne akcje - wyjaœnia.
Piotr Komorowski z poznañskiej firmy Q&A Communications, który prowadzi³
prelekcjê przyznaje, ¿e trudno jest wprost odpowiedzieæ
na pytanie czy polscy przedsiêbiorcy, szczególnie ci
dzia³aj¹cy na mniejszych
rynkach lokalnych, potrafi¹
wykorzystywaæ nowoczesne
narzêdzia promocyjne dla
potrzeb w³asnych firm?
- Czêœæ firm potrafi oczywiœcie korzystaæ z tego, ale
czêœæ nie - mówi. - Jest to
zale¿ne od zrozumienia rynku i ze œwiadomoœci biznesowo-marketingowej, a tak¿e
doskona³ego poznania swojej grupy docelowej. U pod-

Fot. £ukasz Kulczyñski

- Jestem przekonany, ¿e
ju¿ pierwsze spotkanie z
przedsiêbiorcami pokaza³o,
¿e realizowany wspólnie z innymi gminami projekt dotycz¹cy promocji regionu ma
szansê chwyciæ i przynieœæ
same korzyœci gminom oraz
firmom uczestnicz¹cych w
programie - mówi Jacek
Wójcicki, prezydent Gorzowa.
Po lutowej inauguracji projektu w Teatrze im. Jana
Osterwy przyszed³ czas na
dzia³alnoœæ
praktyczn¹.
Pierwszym krokiem by³o zorganizowanie w Instytucie
Ognia Spartherm przy ul.
Walczaka ,,Œniadania Biznesowego’’. Tematem przewodnim spotkania by³y ,,Nowoczesne metody promocji
firmy - zasady budowania
marki’’.
- Celem tego, i kolejnych
spotkañ, jest oraz bêdzie wymiana pomiêdzy przedsiêbiorcami z ró¿nych gmin informacji, nawi¹zywanie kontaktów biznesowych, ale i
poszerzanie wiadomoœci.
Pierwsze spotkanie dotyczy³o marketingu oraz zasad
budowania marki i myœlê, ¿e
przybyli goœcie wynieœli z tej
prelekcji du¿o nowej wiedzy
- podkreœli³ prezydent Jacek
Wójcicki.

Ze szkoleń korzystają przedsiębiorcy różnych branż, w tym
nawet sportowych

stawy w zasadzie ka¿dego
marketingu, ale tego nowoczesnego w szczególnoœci,
to konsument ma g³os i ma
narzêdzia, ¿eby ten g³os jasno wyraziæ. Tak naprawdê to
konsument jest królem i nami rz¹dzi. Je¿eli przedsiêbiorstwa s¹ w stanie dobrze
ws³uchaæ siê w potrzeby
swoich klientów to jest
po³owa sukcesu. Druga
rzecz to spójnoœæ wizerunku
i jasno wyznaczone cele t³umaczy.

Aplikacja, która
zrewolucjonizuje
gorzowski rynek?

Podczas
biznesowego
œniadania dla gorzowskich
przedsiêbiorców, które odby³o siê w ramach wspólnej
promocji gospodarczej MOF
Gorzów, Maciej Czerniawski, szef Prosper Advertising & Publishing, zaprezentowa³ now¹ mobiln¹ aplikacji To Tu, stworzon¹ z
myœl¹ o zbli¿eniu klientów z
us³ugodawcami. Jest to jedno z tych najnowoczeœniejszych obecnie narzêdzi
marketingowych. Jak mówi
ekspert, w biznesie najistotniejsze jest to, ¿eby producent,
handlowiec
czy
us³ugodawca mieli mo¿liwoœæ sta³ego kontaktu ze
sob¹.
- Za pomoc¹ takich narzêdzi, jak zaprezentowana
przeze mnie aplikacja, firmy
zyskuj¹ wspania³¹ i praktycznie bezp³atn¹ reklamê, a
ka¿dy mieszkaniec Gorzowa

dostaje bezp³atn¹ informacjê
o wszystkim co go otacza.
Nie bêdzie ju¿ musia³ rozwi¹zywaæ wêz³a gordyjskiego w poszukiwaniu interesuj¹cych go produktów. Aplikacja poprowadzi go te¿ do
ró¿nych wydarzeñ kulturalnych, sportowych i innych.
Wystarczy, ¿e organizatorzy
wpisz¹ te wydarzenia i
wszyscy wokó³ zaraz bêd¹ o
nich wiedzieli - wyjaœnia.
U¿ytkownicy aplikacji, dziêki funkcji „oceñ” sprawdz¹
opinie o punktach sprzeda¿y
oraz zweryfikuj¹ popularnoœæ okreœlonych wydarzeñ,
dokonuj¹c najbardziej trafnych wyborów. Dziêki wyszukiwarce i opcji nawigacji
prowadz¹cej do punktu
sprzeda¿y, czy miejsca w
którym odbywa siê wydarzenie lokalne, aplikacja „poprowadzi klientów pod same
drzwi”.
- Aplikacja daje takie same
szanse promocji zarówno
du¿ym firmom jak i tym najmniejszym, nawet szewcom,
krawcom, fryzjerom. Lokalni
przedsiêbiorcy coraz sprawniej zaczynaj¹ doceniaæ potêgê internetu i coraz odwa¿niej z niego korzystaj¹
dla potrzeb promocyjnych
czy budowania marki, co jest
w³aœciwym
kierunkiem
dzia³ania marketingowego podkreœla Maciej Czerniawski.
Przys³uchuj¹cy siê prezentacji Andreas Pavlou tylko
pokrêci³ z wra¿enia g³ow¹ i
stwierdzi³:

- Fantastyczny pomys³, który zreszt¹ ju¿ zyska³ wysokie
noty nawet w Stanach Zjednoczonych, skoro pan Maciej
otrzyma³ zaproszenie na
prezentacjê. Ka¿dy gorzowski przedsiêbiorca powinien
mieæ satysfakcjê, je¿eli jeden z nas jest zauwa¿any w
œwiecie - dodaje.
Ze szkoleñ korzystaj¹
przedsiêbiorcy
ró¿nych
bran¿, w tym nawet sportowych. Zapytaliœmy siê pani¹
Martê Karmelitê z dzia³u
marketingu Stali Gorzów, jak
klub buduje wizerunek i jakie
korzyœci czerpie z tego rodzaju szkoleñ?
- Nauki nigdy nie jest za
wiele i warto stale siê dokszta³caæ, co niesie potem korzyœci dla budowy si³y firmy zaczê³a. - Na rynku marketingu co rusz pojawiaj¹ siê
nowe trendy i ¿eby byæ na
bie¿¹co nale¿y ca³y czas
uzupe³niaæ wiedzê i poznawaæ wchodz¹ce nowe rozwi¹zania w obszarze komunikacji z klientem. W naszym
przypadku s¹ to kibice przychodz¹cy na mecze. Wiadomo, ¿e g³ównym czynnikiem
zachêcaj¹cym ich do odwiedzania stadionu s¹ wyniki,
ale od dzia³añ marketingowych te¿ sporo zale¿y. Ponadto ta komunikacja ma kapitalne znaczenie dla sta³ej
budowy marki - wyjaœnia.

Użyteczne szkolenia

Zadowolona z pierwszego
roboczego spotkania z
przedsiêbiorcami by³a pani
Aneta Bukowska, która w
gminie Bogdaniec zajmuje
siê funduszami pomocowymi
i wspó³prac¹ z zagranic¹. I
doskonale wie, jak wa¿ne
jest sta³e poznanie nowoczesnych metod promowania w³asnej dzia³alnoœci, nawet tej najmniejszej.
- Ka¿da gmina posiada
swoich lokalnych drobnych
czêsto przedsiêbiorców, którzy
dziêki
wspólnym
dzia³aniom mog¹ nie tylko
wzbogaciæ wiedzê, ale i zapoznaæ siê z panuj¹cymi
trendami marketingowymi w

kraju czy na œwiecie, bo
¿yjemy na rynku globalnym.
Poprzez tak¹ wspó³pracê
mog¹ te¿ rozwijaæ dzia³alnoœæ i wspó³pracowaæ z
wiêkszymi zak³adami, choæby jako kooperanci. W innym przypadku mieliby spore problemy z wyjœciem ze
swoj¹ propozycj¹, bo trudno
firmom z takich gmin jak nasza wyp³yn¹æ na g³êbok¹
wodê bez zewnêtrznej pomocy - podkreœla.
Przypomnijmy, ¿e Miejski
Obszar Funkcjonalny Gorzowa (w skrócie MOF GW) powsta³ w oparciu o umowê
partnersk¹ zawart¹ w grudniu 2013 roku pomiêdzy
Gmin¹ Miasto Gorzów (Lider
Projektu), Gmin¹ Bogdaniec,
Gmin¹ Deszczno, Gmin¹
K³odawa oraz Gmin¹ Santok. Podpisana umowa dotyczy wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa, a
celem nadrzêdnym jest
wspó³praca Lidera i Partnerów Projektu ukierunkowana
na rozwój i promocjê MOF
GW poprzez podnoszenie jego konkurencyjnoœci i atrakcyjnoœci.
Jak mówi Krzysztof Weber, inspektor w Wydziale
Obs³ugi Inwestora i Biznesu
w UM, na pierwsze spotkanie biznesowe przysz³o du¿o
wiêcej osób ni¿ by³o miejsc.
- W sumie to dobrze, bo
pokazuje spore zainteresowanie. To cieszy, bo przed
nami s¹ kolejne spotkania na
ró¿ne tematy, ale oczywiœcie
dotycz¹ce przedsiêbiorczoœci. Bêdzie wiêc o zmianach
w prawie, zarówno dotycz¹cym kwestii pracowniczych, jak podatkowych, o
zarz¹dzaniu menad¿erskim,
relacjach pracodawca-pracownikach. Ka¿dorazowo
zaproszenia bêdziemy kierowaæ w stronê ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków. Zale¿y nam, ¿eby te
spotkania by³y pod ka¿dym
wzglêdem u¿yteczne - koñczy.
ROBERT BOROWY

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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Wspólnoty podejmowały
decyzje indywidualnie
Rozmowa z Paw³em Nowackim, pe³ni¹cym funkcjê dyrektora Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie

Adresy

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101,
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl
Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-125
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl

Fot. Renata Ochwat

- Na jakim etapie jest program KAWKA?
- Monta¿owo jest zakoñczony. Wszystkie budynki
s¹ pod³¹czone i odebrane.
Wêz³y grzewcze przekazane. Etap instalacyjno-budowlany zakoñczyliœmy we wrzeœniu ubr. Obecnie mieszkañcy w pe³ni korzystaj¹ z
centralnego ogrzewania. Do
koñca marca nast¹pi³o rozliczenie finansowe, które
przygotowywaliœmy wspólnie
z Miastem i PGE.
- Co ta KAWKA tak naprawdê da³a mieszkañcom?
- Przede wszystkim podnieœliœmy standard lokali. Zlikwidowaliœmy
piece
i
wyposa¿yliœmy mieszkania
w instalacjê CO i do ciep³ej
wody. To prze³o¿y³o siê na
wygodê, jak¹ otrzymali
mieszkañcy. Skoñczy³o siê
noszenie wêgla. Temperaturê w mieszkaniu mo¿na
sobie samemu ustawiæ, do
indywidualnych potrzeb. No i
przede wszystkim zmniejszyliœmy emisjê spalin. Co
jest równie istotne. Wszystkie wskaŸniki, które s¹ dostêpne, pokazuj¹ Gorzów jako tê zielon¹ wyspê czystego
powietrza. I to w³aœnie chyba
jest jeden najwiêkszych plusów z tego programu.
- Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej wchodzi w
kolejny du¿y projekt. Co
tym razem bêdzie siê
dzia³o?
- Tak, to projekt „Mieszkaæ
lepiej”. W skrócie mówi¹c, to
projekt, z którego mogli skorzystaæ mieszkañcy Gorzowa, którzy s¹ objêci programem rewitalizacji, czyli z terenów okreœlonych jako
zdegradowane. One obejmuj¹ œcis³e centrum, ale i Zawarcie, Zakanale, osiedle
S³oneczne. Obszar by³ bardzo szeroki. W ramach tego
programu wspólnoty mieszkaniowe mog³y siê ubiegaæ o
dofinansowanie na remont
swoich kamienic. Warunkiem
przyst¹pienia do tego programu by³o przeprowadzenie rewitalizacji
terenów
zewnêtrznych, przylegaj¹cych
do kamienic z których mieszkañcy korzystaj¹.
- Kilkadziesi¹t wspólnot
jednak podjê³o siê tego zadania.
- Program ruszy³ na pocz¹tku ubieg³ego roku.
Otworzy³y go spotkania z poszczególnymi wspólnotami.
Przeprowadziliœmy ponad
400 zebrañ, podczas których
informowaliœmy o zasadach
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ubiegania siê o to dofinansowanie. Trwa³y one do koñca
czerwca ubieg³ego roku.
Ostatecznie do programu
przyst¹pi³o ponad 60 wspólnot mieszkaniowych. Pozytywn¹ weryfikacjê przesz³o
36 wspólnot, z tego 34 zarz¹dzane przez nas, czyli
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej, dwie nieruchomoœci
zarz¹dzane
s¹
przez
Spó³dzielniê Metalowiec,
oraz prywatnego zarz¹dcê.
Te wszystkie wspólnoty
z³o¿y³y jeden wspólny wniosek o dofinansowanie.
Ca³kowity koszt inwestycji
szacowany na 5,7 mln z³, z
czego dofinansowanie wynosi ok. 2,5 mln z³.
- Co siê mo¿e zmieniæ w
ramach tego programu?
- Przede wszystkim zagospodarowanie przestrzeni zewnêtrznej i remonty kamienic. I tak dofinansowanie do
przestrzeni zewnêtrznej wynosi do 80 procent projektowanych kosztów, do prac termomodernizacyjnych do 30
procent, a do prac remontowych do 50 procent. Wspólnoty mieszkaniowe w ramach tych projektów zagospodaruj¹ miedzy innymi
podwórka. Zostan¹ one wyrównane, bêdzie posiana
trawa, pojawi¹ siê nasadzenia zieleni. Pojawi¹ siê elementy ma³ej architektury takie jak miejsca z ³aweczkami,
z
altankami
do
wspólnych s¹siedzkich spotkañ. Na jednym z podwórek
pojawi siê oœwietlenie, na innym si³ownia pod chmurk¹.
Jest te¿ zaplanowane mini
boisko do koszykówki. Pro-

szê pamiêtaæ, ¿e wspólnoty
podejmowa³y decyzje indywidualnie. Ale ju¿ widaæ, ¿e
zakres prac jest bardzo szeroki.
- Jednym s³owem, Gorzów zbli¿y siê do Europy?
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e
tak. Tym bardziej, ¿e bêd¹
te¿ prowadzone remonty kamienic, co oznacza, ¿e infrastruktura naszych budynków
bêdzie ulega³a poprawie.
Oznacza to te¿, ¿e projekt
bêdzie widoczny dla innych
mieszkañców miasta. Jest
ogólnodostêpny wiêc mieszkañcy miasta bêd¹ mogli z
nowo powsta³ej infrastruktury korzystaæ.
- Panie dyrektorze, a co z
tymi podwórkami, które
nie wesz³y do tego projektu, a jest ich znacznie
wiêcej.
- Fakt, jest ich du¿o. Ale
trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e
pieni¹dze na te cele s¹ mocno ograniczone. No i nie jesteœmy w stanie, bo nas nie
staæ, wyremontowaæ ich
wszystkich. Dlatego Miasto
stara siê pozyskiwaæ dostêpne œrodki zewnêtrzne i
wspólnie z nami zachêcaæ
do wiêkszej inicjatywy i zaanga¿owania mieszkañców,
bo z podwórek korzystaj¹
w³aœnie oni. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ca³y czas funkcjonuj¹ inne programy, jak choæby Bud¿et Obywatelski, z
którego w tym roku bêdziemy realizowaæ dziewiêæ zadañ, czyli bêdziemy tê przestrzeñ zmieniaæ. Wiosn¹ ruszamy z trzema podwórkami
- przy Konstytucji 3 Maja 10,
przy ul. Konstytucji 3 Maja

62-66 oraz przy ul. Strzeleckiej 12-16 i Pocztowej 3. Pozosta³ych szeœæ inwestycji, to
jest zagospodarowanie podwórka przy ul. Zb¹szyñskiej, Krótkiej, Kobylogórskiej, kolejne podwórko to
przy ul. 30 Stycznia 19, nastêpne przy Wyszyñskiego
20-26, kolejne przy Borowskiego 21 oraz 30 Stycznia 2
do Borowskiego 7. Natomiast
na S³onecznej, na podwórku
przy kamienicach od nr 94 do
96 pojawi siê wielopokoleniowa strefa rekreacji. Na te zadania zleciliœmy projekty, ale
na pewno w tym roku zostan¹ wykonane. Najwiêksze
podwórko znajduje siê przy
Zb¹szyñskiej, Kobylogórskiej,
Krótkiej i koszt rewitalizacji
wynosi ponad 300 tys. z³.
- To ja wrócê do mojego
najbardziej ulubionego zagadnienia od lat, a mianowicie do tych wszystkich
szopek, budek i podobnych
szkaradzieñstw
strasz¹cych na podwórkach g³ównie Nowego
Miasta. Co z tym?
- Niestety na przestrzeni lat
pojawi³o siê wiele takich
obiektów. W tej chwili prowadzimy tak¹ wewnêtrzn¹
akcjê.
Sprawdzamy
te
wszystkie pomieszczenia.
Weryfikujemy je pod k¹tem
stanu technicznego, ale te¿
pod k¹tem stanu prawnego.
Chcemy ustaliæ, kto te budynki postawi³. I ma³ymi krokami bêdziemy ten obszar
porz¹dkowaæ. Trzeba jednak
mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e
takich obiektów mniejszych i
wiêkszych mamy bardzo
wiele, a znaczna ich czêœæ

ze wzglêdu na stan techniczny kwalifikuje siê do rozebrania. I tu te¿ k³ania siê twarda
ekonomia. Dlatego porz¹dki
bêdziemy czyniæ sukcesywnie.
Na
pewno
nie
uporz¹dkujemy tych kwarta³ów na Nowym Mieœcie w
jednym roku, bo o jest z punktu widzenia ekonomii niemo¿liwe.
- Ale ma pan œwiadomoœæ, ¿e choæ te szopki
stoj¹ nieu¿ywane, to ludzie
ich bêd¹ broniæ jakby to
by³o szczere z³oto?
- Owszem, wiem, ale nie
ma innego wyjœcia. S¹
zreszt¹ mo¿liwoœci prawne,
z których te¿ mo¿emy skorzystaæ. Nie chodzi nam o
straszenie mieszkañców, czy
dzia³ania wbrew ich woli. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e
czêsto takie obiekty stawiane
by³y samowolnie przez mieszkañców, bez zgody w³aœciciela gruntu. Przedmiotowa
kwestia jest z mieszkañcami
omawiana, miêdzy innymi na
zebraniach wspólnot mieszkaniowych. W sytuacjach,
kiedy zapada decyzja o rozbiórce takich obiektów, mieszkañcy s¹ informowani z wyprzedzeniem a w indywidualnych przypadkach zapraszani
na rozmowy, gdzie staramy
siê mieszkañcom wyt³umaczyæ koniecznoœæ takich
dzia³añ. Pamiêtajmy, ¿e ZGM
œrodków na remonty takich
obiektów nie ma i raczej mieæ
nie bêdzie. Podkreœlam, stan
techniczny jest bardzo z³y. Tu
te¿ chodzi o bezpieczeñstwo
samych mieszkañców. A ono
jest najwa¿niejsze.
Rozmawia³a: RENATA OCHWAT

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/
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Laboratorium na
najwyższym poziomie
Bez dobrze funkcjonuj¹cego laboratorium diagnostycznego nie móg³by dzia³aæ ¿aden szanuj¹cy siê szpital.

Fot. Archiwum WSzW w Gorzowie

Analiza krwi i moczu to jedno z pierwszych badañ jakim
poddawani s¹ pacjenci przyjmowani na hospitalizacjê, a
laboratorium diagnostyczne
W i e l o s p e c j a l i s t yc z n e g o
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie ma jedn¹ z najnowoczeœniejszych automatycznych linii diagnostycznych w Polsce.
- Nasze laboratorium wykonuje ponad 200 ró¿nych badañ i wci¹¿ pracujemy nad
rozszerzeniem naszej oferty.
Oprócz podstawowych badañ krwi jak OB czy morfologia od niedawna wykonujemy np. oznaczenia cyklosporyny A (leku, który otrzymuj¹
pacjenci po przeszczepach) i
diagnostykê
zapalenia
w¹troby wirusem typu A mówi Beata Piekarska - kierownik Zak³adu Diagnostyki
Laboratoryjnej gorzowskiego
szpitala.
Sercem szpitalnego laboratorium jest automatyczna linia diagnostyczna do badañ
bio- i immunochemicznych.
Dziêki nim mo¿na szybko
sprawdziæ poziom glukozy,
wykonaæ jonogram czyli badanie poziomu elektrolitów w
organizmie (ich w³aœciwy poziom jest wa¿ny, bo to one
odpowiadaj¹ za dostarczenie wody do b³on komórkowych). Tu te¿ wykonuje siê
badania troponiny zlecane w
celu wykluczenia lub potwierdzenia zawa³u albo innego uszkodzenia miêœnia
sercowego.
- W diagnostyce ostrych
zawa³ów miêœnia sercowego
wykorzystuje siê te¿ izoenzym CK-MB. W naszym la-

r e k l a m a

Szpitalne laboratorium pracuje w systemie 24 godzinnym

boratorium te¿ wykonujemy
te badania - dodaje Beata
Piekarska. - Poza tym analizatory biochemiczne wykorzystujemy do oznaczania
poziomu cholesterolu i gospodarki t³uszczowe organizmu, a tak¿e poziomu magnezu, wapnia czy fosforu.
Analizatory immunochemiczne zaœ badaj¹ hormony, wirusy, antygeny, przeciwcia³a i
markery nowotworowe.
Linia diagnostyczna Aptio,
oddana do u¿ytku w czerwcu
ubieg³ego roku wykonuje a¿
80% wszystkich badañ w
szpitalnym laboratorium i pozwala na pobranie mniejszych objêtoœciowo próbek,
skrócenie czasu oczekiwa-

nia na wyniki, a jednoczeœnie usprawnia pracê analityków medycznych.
Laboratorium posiada te¿
pracowniê badañ koagulologicznych, w których oznacza
siê parametry ostrych i przewlek³ych zaburzeñ krzepniêcia, a tak¿e bada wskaŸniki
kontroli terapii lekami zakrzepowymi.
- Te badania zleca siê
przed zabiegami stomatologicznymi, przy obserwowanych d³ugich krwawieniach
(skaleczenia, krwotoki z nosa, d³ugie miesi¹czki) czy
przy sk³onnoœci do “siniaków” - wyjaœnia kierownik laboratorium. - A to jeszcze nie
wszystko, bo zaburzenia

krzepliwoœci monitoruje siê
te¿ dziêki wykonywaniu badañ APTT czy fibrynogenu
wytwarzanego w w¹trobie, a
wykorzystywanego zw³aszcza podczas koñcowej fazy
procesu krzepniêcia. Fibrynogen poœrednio uczestniczy w gojeniu ran i jest nazywany pierwszym czynnikiem
krzepniêcia.
Do niedawna oznaczenie
kalcytoniny czy smotomedyny C (insulinopodobnego
czynnika wzrostu) w gorzowskim szpitalu by³o niemo¿liwe. Teraz siê je wykonuje.
Pierwsze s³u¿¹ rozpoznaniu
przerostu komórek C i raka
rdzeniastego tarczycy. Oznaczenie somatomedyny C jest

przydatne w diagnostyce
chorób zwi¹zanych z zaburzeniami wydzielania hormonu wzrostu i diagnostyki pracy przysadki.
Specjalne urz¹dzenia pomagaj¹ te¿ wykonywaæ elektroforezê bia³ek, dziêki której
okreœla siê iloœæ poszczególnych frakcji bia³kowych w surowicy krwi. Badanie wykorzystywane jest najczêœciej
w diagnostyce chorób w¹troby i krwi. Nieprawid³owe
stê¿enie bia³ka ca³kowitego
mo¿e te¿ œwiadczyæ o chorobie nowotworowej (ch³oniaku
plazmatycznokomórkowym
zwanym szpiczakiem mnogim) lub stwardnieniu rozsianym.

Badania krwi wykonuje siê
te¿ w pracowni hematologii.
Tu oznaczane s¹ parametry
morfologii krwi - hemoglobinê, morfologiê, krwinki
bia³e i czerwone, a tak¿e hematokryt, który jest najczêœciej badanym parametrem przy klasycznym badaniu krwi, i rozmaz).
Spor¹ czêœæ badañ w laboratorium gorzowskiego szpitala wykonuje siê automatycznie. W pracowni analityki
ogólnej w ten sposób diagnoœci badaj¹ w³aœciwoœci fizykochemiczne moczu.
- Nie do wszystkiego da siê
jednak u¿yæ analizatorów.
Osad moczu bada siê pod
mikroskopem.
Analitycy
sprawdzaj¹
obecnoœæ
nab³onków, wa³eczków w moczu, poziom leukocytów, erytrocytów i sk³adników mineralnych. Wyniki tego - prostego i
nieinwazyjnego - badania pozwalaj¹ na zdiagnozowanie
wielu powa¿nych chorób mówi Beata Piekarska.
W pracowni analityki ogólnej bada siê te¿ p³yn mózgowo-rdzeniowy, ka³ i p³yny z
jam cia³a.
Szpitalne laboratorium pracuje w systemie 24 godzinnym. Jego atutem jest zminimalizowanie kontaktu analityków
z
potencjalnym
materia³em zakaŸnym czyli
np. krwi¹ pacjenta. Miesiêcznie wykonuje siê tu ok.
80 tysiêcy badañ. Po uruchomieniu oœrodka radioterapii badañ bêdzie jeszcze
wiêcej, ale jak zapewnia kierownik - pracownicy laboratorium s¹ na to gotowi.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
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Będzie nowy most, będzie
bliżej do Niemiec
Wieloletnie starania o budowê mostu granicznego na Odrze w Kostrzynie przynios³y oczekiwany efekt.

Fot. Robert Borowy

To nie wszystko, bo powstan¹ jeszcze dwa inne
mosty. Drogowy na Warcie w
miejscu obecnie istniej¹cego
oraz kolejowy na Odrze.
Kostrzyn czeka istna rewolucja komunikacyjna, bo za
tym pójdzie jeszcze budowa
obwodnicy.
- Kiedy zosta³em prezesem
Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
zorientowa³em siê, ¿e mamy
kilka barier rozwojowych dotycz¹cych zarówno naszych
podstref, jak i ca³ej pó³nocnej
czêœci województwa lubuskiego - przypomina Krzysztof Kielec, prezes K-SSSE. G³ówn¹ barier¹ jest brak
w³aœciwej infrastruktury komunikacyjnej, przez co nie
mo¿emy w pe³ni wykorzystaæ
posiadanego potencja³u gospodarczego. Sprawa dotyczy
odpowiedniej przeprawy drogowej na Odrze, obwodnicy
miasta Kostrzyna, a tak¿e
elektryfikacji linii kolejowej nr
203. Utrudnia to rozwój firm
znajduj¹cych siê choæby w
gorzowskiej podstrefie, bo
teraz do najbli¿szego mostu
granicznego, spe³niaj¹cego
odpowiednie
parametry
techniczne, trzeba jechaæ
przynajmniej 80 kilometrów
zamiast 50. Proszê mi wierzyæ, i¿ s¹ to czynniki, które
powa¿nie rozwa¿aj¹ inwestorzy w trakcie rozmów z nami i póŸniej podczas wyboru
miejsca lokowania inwestycji
- wyjaœnia, dodaj¹c jednoczeœnie, ¿e s¹ firmy, które
ka¿dego dnia wysy³aj¹ dziesi¹tki transportów do Niemiec i dalej na zachód Europy.
Pamiêtajmy te¿, ¿e na
przejœciu granicznym w

r e k l a m a

Kostrzyn czeka istna rewolucja komunikacyjna, bo oprócz nowych mostów będzie także
obwodnica

Œwiecku jest du¿e ob³o¿enie
i wystarczy zdarzenie losowe, które spowoduje zator i
mo¿liwoœci komunikacyjne
staj¹ siê w takiej chwili bardzo ograniczone, poniewa¿
nie ma alternatywnego przejœcia drogowego. Najbli¿sze
s¹ w Gubinie lub w Krajniku,
co z punktu widzenia firm
ulokowanych
w
naszej
czêœci województwa nie jest
satysfakcjonuj¹cym
rozwi¹zaniem.
- Dlatego te¿ od dwóch lat
mocno w³¹czyliœmy siê jako
Spó³ka zarz¹dzaj¹ca obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w
dzia³ania
maj¹ce na celu przyœpieszenie budowy drogowego mostu granicznego na Odrze kontynuuje prezes Krzysztof
Kielec. - Dziêki zaanga¿owaniu pani minister El¿biety

Rafalskiej, która ¿ywo jest
zainteresowana t¹ spraw¹,
mogliœmy przedstawiæ nasze
racje we w³aœciwych instytucjach rz¹dowych w celu jak
najszybszego zrealizowania
tej inwestycji. Zale¿y nam
aby przywróciæ znaczenie
Kostrzyna jako wa¿nego
wêz³a komunikacyjnego na
granicy z Niemcami. Dla obszaru dawnego województwa gorzowskiego jest to
optymalne rozwi¹zanie t³umaczy.
Jak przypomina nasz rozmówca, w czerwcu 2016 roku z m.in. jego inicjatywy
odby³a siê konferencja transportowa, w trakcie której Jerzy Szmit, ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa
odpowiedzialny za drogi,
z³o¿y³ jasn¹ deklaracjê, ¿e

po rozmowach ze stron¹ niemieck¹ most na Odrze na
pewno powstanie. W tym
czasie ramy czasowe nie
by³y jeszcze œciœle okreœlone, choæ pojawi³a siê
wstêpna data rozpoczêcia
budowy w 2019 roku i zakoñczenia po trzech latach.
Dzisiaj z wielu powodów jest
to ju¿ nierealny termin, lecz
data ukoñczenia inwestycji w
2023 roku jest jak najbardziej mo¿liwa.
- Ze wzglêdu, ¿e jest to
przeprawa graniczna musi
zostaæ zawarte porozumienie pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami - mówi dalej Krzysztof Kielec. - Na proœbê minister
El¿biety
Rafalskiej
sprawê tê poruszono podczas rozmowy premier Beaty
Szyd³o i kanclerz Angeli Merkel. Obecnie jest ju¿ przygo-

towana treœæ umowy i czekamy na koniec procedury derogacyjnej UE, by najpierw
swoje podpisy mogli z³o¿yæ
premier Rzeczpospolitej i
kanclerz Niemiec, a nastêpnie oba parlamenty ratyfikowa³y umowê. Jestem
przekonany, ¿e nie bêdzie z
tym problemów i bêdzie
mo¿na przyst¹piæ do budowy, poniewa¿ œrodki finansowe s¹ zabezpieczone - wyjaœnia.
Sprawa budowy mostu na
Odrze jest w polskiej gestii,
co wynika z umowy z Niemcami. Nie tylko ewentualna
budowa obiektu, ale i jego
utrzymanie. Choæ most drogowy w Kostrzynie znajduje
siê pod administracj¹ Polski,
to znajduj¹cy siê tu¿ obok
most kolejowy jest utrzymywany przez Niemcy i ju¿ zapad³a decyzja, ¿e bêdzie on
równie¿ nied³ugo na nowo
budowany. To tak¿e jest bardzo dobra informacja.
To nie koniec dobrych wiadomoœci dla Kostrzyna i
ca³ego naszego regionu, w
tym gorzowian, którzy czêsto
korzystaj¹ z kostrzyñskich
przejœæ w drodze do Niemiec. Pañstwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie’’
realizuje program zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Odrze i w jej dorzeczu.
W tym celu musz¹ zostaæ
spe³nione warunki dla ruchu
lodo³amaczy zim¹, a ze
wzglêdu na to, i¿ obecne
mosty drogowe w tym mieœcie s¹ zbyt nisko zawieszone nad lustrem wody i nie
mo¿na prowadziæ w okresie
zimowym ruchu lodo³amaczy
nale¿y przebudowaæ mosty,
których przeœwit nad lustrem

wody jest poni¿ej 5,25 m. W
programie s¹ zarezerwowane na ten cel œrodki w wysokoœci kilkadziesi¹t milionów
z³otych na ka¿dy przebudowywany most i oprócz mostu
granicznego na Odrze przebudowany bêdzie w ramach
programu równie¿ obecny
most drogowy na Warcie w
Kostrzynie.
- Instytucji ,,Wody Polskie’’
naprawdê zale¿y na czasie i
ju¿ przymierzaj¹ siê do tych
inwestycji - kontynuuje. Trwaj¹
w³aœnie,
we
wspó³pracy z zielonogórsk¹
Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg
Krajowych i Autostrad prace
projektowe. Znana jest w kilku wariantach wizualizacja
mostu na Warcie. Jest spora
szansa, ¿e prace budowlane
zaczn¹ siê szybko. W przypadku mostu granicznego na
Odrze trwaj¹ jeszcze dyskusje, w jakim miejscu
mia³by powstaæ przebudowany most, poniewa¿ Niemcy
chc¹ jego przesuniêcia w
kierunku kolejowego. Podczas prac projektowych trzeba bêdzie te¿ zwróciæ
uwagê na drogi dojazdowe,
przez co zadanie to jest
bardziej rozbudowane i potrzeba nieco wiêcej czasu.
Najwa¿niejsze, ¿e jesteœmy
naprawdê na dobrej drodze
i jest du¿a szansa, ¿e
nied³ugo bêd¹ dwa nowe
mosty drogowe w Kostrzynie, a bardzo mo¿liwe, ¿e
powstanie kolejny przez
Wartê przy budowie obwodnicy Kostrzyna w ci¹gu
drogi krajowej nr 31, bo ta
sprawa równie¿ nabra³a
w³aœciwego tempa - koñczy.
ROBERT BOROWY
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Uczelnia z potencjałem i przyszłością
O przysz³oœci miast decydowaæ bêdzie istnienie w nich uczelni wy¿szych.
Presti¿, status i charakter
metropolitalny nadaj¹ miastom o znacz¹cej pozycji nie
tylko ich wielkoœæ, ale tak¿e
funkcjonuj¹ce w nich œrodowiska gospodarcze, naukowe i kulturalne. Ka¿de z nich
tworzy istotny wk³ad, dziêki
którym miasta rozwijaj¹ siê,
przyczyniaj¹c siê
do korzystnych zmian
wp³ywaj¹cych na poprawê
jakoœci ¿ycia mieszkañców.
W inauguracyjnym przemówieniu,
podczas
odbywaj¹cej siê jesieni¹
2017 r. w Berlinie konferencji
pt. „Miasta jako miejsca rozwoju innowacji przysz³oœci”,
Michael Müller burmistrz tej
wielomilionowej metropolii
stwierdzi³, ¿e o przysz³oœci
miast decydowaæ bêdzie
wy³¹cznie istnienie w nich
uczelni wy¿szych. Ponadto
podkreœli³,
¿e
pomimo
wk³adu, jaki ma przemys³,
nieporównywalnie
wiêcej
daj¹ szko³y wy¿sze, na których prowadzone s¹ badania
i kszta³cona jest m³odzie¿
stanowi¹ca
przysz³oœæ
ka¿dego kraju. Gorzów, po
wielu latach starañ, w czasie
których gruntownie wzmocniono potencja³ naukowy,
bazê dydaktyczn¹, jakoœæ
kszta³cenia oraz ofertê edukacyjn¹, otrzyma³ tak wa¿ny
czynnik prorozwojowy, jakim
jest miejscowa, samodzielna
uczelnia akademicka.
Istniej¹ca od wrzeœnia
2016 roku Akademia im. Jakuba z Parady¿a to jedna
z najm³odszych uczelni w
kraju, ale tak jak i te najstarsze podlega tym samym
przepisom prawa okreœlaj¹cym standardy jej funkcjonowania. Ich przestrzeganie jest stale nadzorowane w
czasie systematycznych wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która za ka¿dym
razem przyznaje naszej
uczelni bardzo wysokie noty.
Podkreœlane s¹ takie walory,
jak: kadra naukowo-dydaktyczna, baza, w której prowadzone jest kszta³cenie, do-

stosowane do potrzeb rynku
pracy programy studiów oraz
dba³oœæ o potrzeby studentów z niepe³nosprawnoœciami.
W Akademii zatrudnionych
jest obecnie ponad dwustu
pracowników naukowo- dydaktycznych, wœród których
blisko szeœædziesi¹t osób to
kadra profesorska, a ponad
sto doktorska. Od paŸdziernika 2017 roku pracê naukow¹ i dydaktyczn¹ w uczelni, jako podstawowym miejscu zatrudnienia podjê³o 27
profesorów i doktorów habilitowanych. Liczba ta stanowi
nie tylko o potrzebach Uczelni, ale tak¿e presti¿u, jakim
cieszy siê ju¿ w œrodowisku
akademickim. Profesjonalna
kadra naukowa pozwala na
prowadzenie w uczelni badañ z takich dziedzin, jak:
nauki techniczne, spo³eczne,
prawne, humanistyczne itd.
Odpowiedzi¹ na oczekiwania otoczenia spo³ecznogospodarczego s¹ opracowywanie w Akademii patenty
i wdro¿enia. Urz¹d Patentowy dokona³ rejestracji na
rzecz Akademii patentu na
wynalazek pt. „Urz¹dzenie
do czyszczenia spalinowych
i wentylacyjnych przewodów”. Kolejne wnioski czekaj¹ na rozpatrzenie. W zakresie rozwi¹zañ teoretycznych opracowywane s¹
analizy i diagnozy, m.in. dotycz¹ce spraw spo³ecznych.
Uruchamianie nowych kierunki studiów poprzedzone
jest analiz¹ zapotrzebowania
na specjalistów w danej
dziedzinie na rynku pracy lokalnym jak i krajowym, dziêki
czemu oferta edukacyjna
sprzyja pozyskiwaniu atrakcyjnego wykszta³cenia.
W uczelni funkcjonuj¹ 4
wydzia³y:
1. Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego,
2. Ekonomiczny,
3. Humanistyczny,
4. Techniczny,
w których prowadzonych
jest 16 kierunków studiów, a

w ich ramach 40 specjalnoœci. Wsparciem w procesie
badawczym i dydaktycznym
s³u¿¹: Biblioteka G³ówna im.
Elizy Orzeszkowej, Akademickie Centrum Badañ Euroregionalnych we wspó³pracy
z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych
i
Europejskich,
Akademickie Centrum Ukrainoznawcze, Akademickie
Centrum Sportu i Turystyki,
Akademickie Centrum Kultury, Akademicka Poradnia
Jêzykowa, Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego, Szko³a Nauki Jêzyka
Polskiego dla Cudzoziemców, Oœrodek Edukacyjny
„Czym Skorupka za M³odu”,
Oœrodek Edukacyjny Lubuska M³odzie¿owa Akademia
Bezpieczeñstwa. Funkcjonuje w Akademii ju¿ wiele zespo³ów badawczych w ramach np. pracowni i katedr.
Wa¿nym
elementem
wzmacniaj¹cym uczelniê
jest infrastruktura, a w
szczególnoœci Laboratorium
œrodowiskowe, w ramach
którego funkcjonuje 14 specjalistycznych laboratoriów
s³u¿¹cych pracom zwi¹zanym z rozwojem technologii i
przemys³u, w takich dziedzinach jak, m.in.: techniki 3D,
CNC, uk³ady hydrauliczne,
uk³ady pneumatyczne, automatyka i robotyka, wytrzyma³oœæ materia³ów, termodynamika, odnawialne Ÿród³a
energii, grafika komputerowa. Ponadto uczelnia, jako
jedyna w kraju posiada Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeñstwa, którego infrastruktura
pozwala na odwzorowanie
modelowego, profesjonalnego centrum zarz¹dzania kryzysowego, umo¿liwiaj¹cego
kompleksowe zarz¹dzanie
sytuacj¹ kryzysow¹, symulowanie
zdarzeñ
oraz
wdra¿anie procesu decyzyjnego zwi¹zanego z reagowaniem na zagro¿enia.

Nowoczesne laboratoria,
zasobna biblioteka, dobra
oferta edukacyjna, dom studenta oraz system stypendialny to walory, które uczelnia proponuje swym studentom. Ponadto
w ramach umów dwustronnych i programu Erasmus +
Akademia wspó³pracuje z 22
uczelniami zagranicznymi,
oferuj¹c mo¿liwoœæ odbywania czêœci studiów w wybranym oœrodku akademickim
na terenie Europy. Chodzi o
nastêpuj¹ce pañstwa: Ukraina, Niemcy, W³ochy, Francja,
Czechy, Wêgry, S³owacja,
Cypr, Grecja, Litwa a ostatnio - uwaga - Uniwersytet w
Utah (USA) i Rhodes Uniwersity w RPA. Tym samym
tworzymy elitarne grono polskich uczelni maj¹cych kontakty naukowe z tymi wa¿nymi pañstwami. Efektem umowy z Utah University w USA
jest aktywnoœæ badawcza
Krzysztofa Jankowskiego
prowadzona na naszej
Uczelni w ramach Miêdzynarodowego Laboratorium Badawczego.
Pracownicy
naukowo-dydaktyczni
wszystkich czterech Wydzia³ów Akademii aplikuj¹ o
granty badawcze, m.in. w
ramach Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Realizowane s¹
projekty
wdro¿eniowe
maj¹ce znaczenie dla rozwoju innowacyjnoœci polskiej
gospodarki,
we
wspó³pracy z otoczeniem
biznesowym Gorzowa i
ca³ego regionu. Dobrze
funkcjonuj¹ca wspó³praca z
œrodowiskiem gospodarczo-spo³ecznym umo¿liwia
ju¿ w okresie studiów odbywanie sta¿y i praktyk zwiêkszaj¹cych kompetencje, jak
równie¿ szanse na rynku
pracy.
Od wielu lat datuje siê nasza owocna wspó³praca z instytucjami, które równie¿
prowadz¹ dzia³alnoœæ badawcz¹ na terenie Gorzowa,

takimi jak: Archiwum Pañstwowe, Wojewódzka i
Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Lubuskie im.
Jana Dekerta, Wojewódzki
Oœrodek Metodyczny, Instytut Pamiêci Narodowej.
Utrzymujemy kontakty z rodzin¹ Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w tym
z obchodz¹cym w tym roku
jubileusz swego 25-lecia gorzowskim UTW. Nasz¹ misj¹
jest nie tylko uprawianie nauki w ró¿nych dyscyplinach,
ale i jej popularyzowanie,
czyli dzielenie siê naszymi
rezultatami badawczymi z
szeroko rozumianym odbiorc¹ publicznym. Dlatego
cenimy sobie niezwykle kontakt ze szko³ami na terenie
Gorzowa i województwa lubuskiego, równie¿ w ramach
szeregu owocnych umów o
partnerstwie i wspó³pracy.
Uczniowie wielu szkó³ s¹ te¿
uczestnikami
konferencji
naukowych, ale te¿ projektów, jak np. „M³odzi dla bezpieczeñstwa”. I tu dochodzimy do kooperacji Akademii z
szeregiem
formacji
dzia³aj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, dla realizacji projektów naukowych z tego obszaru.
Szczycimy
siê
wspó³prac¹
m.in.
z
Zarz¹dem Miasta, Wojewod¹ Lubuskim, Policj¹,
Wojskiem Polskim (w tym
17. Wielkopolsk¹ Brygad¹
Zmechanizowan¹),
Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹,
Stra¿¹ Graniczn¹, Agencj¹
Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego, S³u¿b¹ Celn¹.
Przy realizacji projektów
naukowych dotycz¹cych rozwoju
przedsiêbiorczoœci
wspó³pracujemy m.in. z
Urzêdem Marsza³kowskim,
Zak³adem
Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, Stowarzyszeniem Ksiêgowych w Polsce,
Pañstwowym Funduszem
Rehabilitacji
Osób
Niepe³nosprawnych,
Zachodni¹ Izb¹ Przemys³owoHandlow¹, Lubusk¹ Organi-

zacj¹ Pracodawców czy Krajow¹ Administracj¹ Skarbow¹, oraz - co oczywiste - z
wieloma firmami naszego regionu. Uczelnia jest cz³onkiem Lubuskiego Klastra
Metalowego.
Nie zamykamy siê w
przys³owiowej „wie¿y z koœci
s³oniowej”, zag³êbiaj¹c siê
wy³¹cznie teoretycznie w
ró¿ne aspekty dzia³ania administracji publicznej Rzeczypospolitej, dlatego organizujemy wspólne przedsiêwziêcia naukowe z m.in.
Wojewódzkim S¹dem Administracyjnym, Samorz¹dowym Kolegium Odwo³awczym w Gorzowie, a tak¿e
Okrêgow¹ Rad¹ Adwokack¹.
W naszej Uczelni realizowany jest w latach 2016 2019 projekt Jean Monnet
Module, w ramach którego
organizowane s¹ cykliczne
konferencje naukowe, na
których omawiana jest tematyka m.in. praw cz³owieka w
dzia³aniach organów administracji, w kontekœcie naszej
obecnoœci w Unii Europejskiej, przeciwdzia³ania mowie nienawiœci, oraz praktykom anty- dyskryminacyjnym
w szeroko rozumianym ¿yciu
spo³ecznym.
Wydawnictwo Naukowe
Akademii ma ju¿ na swoim
koncie pokaŸny dorobek, odzwierciedlaj¹cy rozwój naukowy pracowników, publikuj¹cych monografie, podrêczniki, skrypty itp.
Cenimy sobie fakt, i¿ od 1
paŸdziernika 2017 r. Akademia jest realizatorem Regionalnego Oœrodka Debaty Miêdzynarodowej, dofinansowanego przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RP.
Jego zadaniem jest m.in.
rozwój debaty publicznej i
dzia³ania informacyjno-edukacyjne, w zakresie priorytetów polityki zagranicznej naszego pañstwa.

PROF. NADZW. DR HAB.
PAWEŁ A. LESZCZYÑSKI
DR PRZEMYS³AW SŁOWIÑSKI
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Ważne, że sprawy idą we właściwym kierunku
Premier M. Morawiecki po³¹czy³ dzia³ania spo³ecznie po¿yteczne z efektami ekonomicznymi.
%, 0,5 mld z³. 5. Obni¿ka
ZUS dla ma³ych firm, 0,4 mld
z³.
Premier M. Morawiecki
po³¹czy³
tu
dzia³ania
spo³ecznie po¿yteczne z
efektami ekonomicznymi.
Przyk³adowo, fundusz na
drogi lokalne bêdzie szans¹
dla ma³ych i ubogich gmin.
Tam drogi czêsto jeszcze pamiêtaj¹ wczesnego Gierka.
Ten kilku miliardowy fundusz
jest nadziej¹ na wsparcie
gmin, które czêsto z tej pomocy nie mog³y skorzystaæ
bo brakowa³o w bud¿ecie
pieniêdzy na wk³ad w³asny.
Takich dróg w gminach wokó³ Gorzowa jest wiele. Z kolei obni¿enie podatku CIT
jest wa¿nym krokiem w
dobrym kierunku. Jednak z
obni¿ki skorzystaj¹ tylko ci,
którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ jako spó³ki prawa handlowego, czyli ok.
12% firm. Jednak wzmocnienie tych ok. 200 tyœ firm zapewne da efekt sprawnoœci
kooperacyjnej z du¿ymi
przedsiêbiorstwami. Wzrost
ich si³y rynkowej zdecydowanie pobudzi gospodarkê.
Prawie 90% polskich firm to
PIT-owcy, a tych obni¿ka nie
obejmuje. Jednak w ostatecznym rachunku na rynku
skorzystaj¹ wszyscy. Z punktu widzenia gospodarki nie
bez znaczenia jest wprowadzenie na rynek dodatkowego strumienia pieniêdzy. Mimo dobrego posuniêcia
Rz¹du Morawieckiego natychmiast pojawi³a siê znowu
totalna opozycja, przeszkadzanie, ulica i zagranica.
Tym czasem gospodarka
przyspiesza do 5 proc.
wzrostu PKB w pierwszym
kwartale br. GUS podaje
obiecuj¹ce dane na 2018
rok. Wizerunek Polski w
œwiecie doœæ dobry. Analityk
bankowy dr Szewczak prognozuje wzrost PKB na koniec br. na poziomie 4,7 %.
Zakaz handlu w niedzielê w
¿aden sposób nie wp³yn¹³
negatywnie na gospodarkê i
poziom sprzeda¿y. Ile to by³o
ha³asu w zwi¹zku z wolnymi
niedzielami w handlu, a
„wa¿ne” autorytety zapowiada³y katastrofê! CBOS w
kwietniu br. podaje, ¿e 57%
Polaków ocenia sytuacjê
gospodarcz¹ pozytywnie.
68% w zak³adach pracy
uznaje sytuacjê za dobr¹.
P³ace wzros³y ok 7% œrednio, a w wielu firmach znacznie wiêcej, tylko w ma³ych
wzrost by³ mniejszy. Znacznie wzros³y oceny poziomu
¿ycia w³asnego i rodziny
wœród m³odych, z wy¿szym
wykszta³ceniem. 77% nie
obawia siê zagro¿enia bezrobociem i uwa¿a swoj¹ sytuacjê za stabiln¹. To

Fot. Archiwum

Od ponad trzydziestu lat interesuj¹ mnie analizy i prognozy gospodarcze Polski,
regionu i Gorzowa z racji tej,
¿e jestem przedsiêbiorc¹,
prowadzê firmê i ci¹gle
muszê diagnozowaæ swoje
szanse i zagro¿enia na rynku. Kierujê te¿ du¿¹ organizacj¹ charytatywn¹ pomagaj¹c¹ osobom w trudnej, a
czêsto wrêcz w beznadziejnej sytuacji i z tego tytu³u zachodz¹ce zmiany spo³eczne
i warunki ¿ycia mieszkañców
Gorzowa nie mog¹ byæ mi
obojêtne. Muszê wiedzieæ
czy idzie ku lepszemu, czy
w³adza myœli o spo³eczeñstwie i kieruje dobrze, czy
mo¿e trzeba przygotowywaæ
siê na najgorsze. Mam wiêc
ogl¹d spraw z dwóch punktów widzenia: z perspektywy
przedsiêbiorcy gorzowskiego, ale i z tej spo³ecznej dotykaj¹cej warunków ¿ycia,
szczególnie tych najs³abszych. Czy mamy powody
do optymizmu? Zastanówmy siê chwilê, co mo¿e
nas czekaæ w najbli¿szym
czasie.
By³em pewny, ¿e po
og³oszeniu Planu Morawieckiego, o czym pisa³em w
E c h o G o r zo w a . p l
(przypomnê: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych
firm, kapita³ dla rozwoju, ekspansja zagraniczna i rozwój
spo³eczno terytorialny z
uwzglêdnieniem obszarów
wiejskich), a nastêpnie konstytucji dla biznesu, w najbli¿szych czasie nic wiêcej
ju¿ siê dla spo³eczeñstwa nie
da zrobiæ. Te programy
bêd¹ tak kosztowne, ¿e
bud¿et tego nie udŸwignie.
Sam program 500+ kosztowa³ rocznie ok. 22 mld
z³otych, a s¹ jeszcze inne.
Plan Morawieckiego wyœmiewano i krytykowano, ¿e
nie ma pieniêdzy i nie
bêdzie, ¿e to zwyk³a propaganda i populizm. Dzisiaj ju¿
wiemy, ¿e Plan nieŸle zosta³
rozpoczêty, pieni¹dze siê
znalaz³y, z³odziejstwo ukrócono, powsta³a nawet „górka” nadwy¿ki, a UE, Agencje
Ratingowe i œwiat musia³
uznaæ sukces rozpoczêtego
procesu naprawy polskiej
gospodarki i bytu spo³eczeñstwa. A tu w kwietniu br. nowe otwarcie dalszych zmian.
Mateusz
Morawiecki
og³asza piêæ nowych zadañ gospodarczo-spo³ecznych dla Polski. Rocznie
maj¹ kosztowaæ kolejne ok.7
mld z³otych, na co sk³adaæ
siê bêdzie: 1. Program Dostêpnoœci
dla
osób
niepe³nosprawnych i seniorów, ok 3 mld z³. 2. Drogi lokalne, ok 2 mld z³. 3. Na wyprawkê szkoln¹ 300 z³, 1,5
mld z³. 4. Obni¿ka CIT do 9

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.

wszystko
jest
bardzo
wa¿nym sygna³em dla gorzowskiego biznesu i pracowniczego samopoczucia.
W samym tylko marcu
wp³ywy z podatku VAT by³y
wiêksze o 27 %. Po marcu
znowu jest nadwy¿ka w
bud¿ecie, ale gospodarka
bez wielkich narodowych
koncernów szybko trafi na
bariery rozwoju. Wydawa³o
by siê, ¿e atmosfera w kraju powinna siê uspokoiæ,
dobr¹ koniunkturê nale¿y
wykorzystaæ, skoncentrowaæ siê na tym by wszyscy
skierowali swoje si³y i konstruktywn¹ krytykê na to,
by utrzymaæ ten trend rozwojowy.
ZapóŸnienia
ogromne, a oczekiwania
ludzi jeszcze wiêksze. Ale
nic z tego. W Polsce nie
mo¿e byæ spokoju, musi
ci¹gle wrzeæ, a chyba najlepiej gdyby by³a anarchia rodem z XVII - XVIII wieku, jak
ta za panowania niemieckich
Sasów i protektorki carycy
Katarzyny II z rodu niemieckich Askañczyków - g³ównej
sprawczyni rozbiorów Polski.
Doczepiono siê wiêc do reformy polskiego s¹downictwa wiedz¹c, ¿e jest niewydolne i w du¿ej czêœci kastowo
zorganizowane.
Niewa¿ne, ¿e Polska w tych
s¹dowych reformach wzoruje siê na rozwi¹zaniach wielu pañstw UE, szczególnie
niemieckich. W œród wielu
uczciwych sêdziów wyros³a
w Polsce niewielka grupa,
która niekontrolowana opanowa³a wymiar sprawiedliwoœci i uzurpowa³a sobie
w³adzê nad Sejmem i Prezydentem. Takie pañstwo w

pañstwie, dla którego Sejm i
wybory
demokratyczne
mog³y by nawet nie istnieæ. A
jak funkcjonowa³a ta kastowa
czêœæ wymiaru sprawiedliwoœci? Rozprawy siê przeci¹ga³y, powstawa³y zatory
p³atnicze, biedniejsi przed
Temid¹ byli w gorszej sytuacji, cwaniacy i oszuœci doprowadzali do bankructwa
uczciwych przedsiêbiorców,
a w przypadku konfliktu z
kontrahentem za granic¹ to
ju¿ pozostawa³o najczêœciej
liczyæ na cud, a rzadko na
sprawiedliwoœæ. Widaæ to po
iloœci ró¿nych przekrêtów i
aferzystów okradaj¹cych Polaków i nigdy nie os¹dzonych. Oponenci zdaj¹ sobie
sprawê, ze przemys³ zniszczony, na wyœcigi wszystko
wyprzedawano i likwidowano, jakby spieszono siê by
zd¹¿yæ… Trudno powiedzieæ, kto tak ponagla³ bo
sprawy grzêz³y i siê przedawnia³y. Jeszcze kilka lat,
a nie mielibyœmy ju¿ niczego polskiego, nawet naprawiaæ by nie by³o co.
Prawie uwierzyliœmy, ¿e
pe³ny sukces zmian zapanuje, jak wszystkiego siê pozbêdziemy i zostaniemy
„go³odupcami”. Pisali na ten
temat nasi polscy ekonomiœci tacy jak prof. Pawe³
Bo¿yk, dog³êbn¹ analizê dokona³ prof. Kie¿un, diagnozê
rozwoju postawi³ s³ynny ekonomista prof. Georg Friedman, a destrukcje zmian opisa³ dr Janusz Szewczak. Nie
ka¿demu i nie wszystko
mo¿e siê podobaæ w tej
”dobrej zmianie”, ale co by
nie powiedzieæ to sprawy id¹
ku lepszemu i w dobrym kie-

runku. Doœæ uczciwie wypowiedzia³ siê by³y premier Leszek Miller w TVP Info. Nie
nale¿a³ on do zwolenników
partii rz¹dz¹cej, to gdy chodzi³o o sprawy Polski, potrafi³
stan¹æ w obronie Jaros³awa
Kaczyñskiego. - Jak widzê
pana Timmermansa, to
dzia³a mi coraz bardziej na
nerwy. Polska jest stawiana
do k¹ta, jest ulubionym tematem pana Timmermansa mówi Miller na antenie” Polsat News”. Innym razem w
obronie Rz¹du powiedzia³: „Timmermans pochodzi z
kraju, gdzie nie tylko nie ma
Trybuna³u Konstytucyjnego,
ale w Holandii jest konstytucyjny zakaz oceniania przez
s¹d zgodnoœci ustaw parlamentarnych z konstytucj¹!”
W podobnym tonie wypowiada³ siê prezydencki minister
Krzysztof Szczerski. W sprawach dobra Ojczyzny i jej
obrony wszyscy, niezale¿nie
od pogl¹dów, powinni mówiæ
jednym g³osem.
Jedno jest pewne, ¿e ¿ycie
Polaków i naszych mieszkañców Gorzowa zale¿y od
wielu czynników, ale trzy s¹
decyduj¹ce. Po pierwsze;
poziom naszego ¿ycia jest
funkcj¹ rozwoju gospodarczego, po drugie; zale¿y
od jakoœci rz¹dzenia gospodark¹ i po trzecie; wynika z uczciwoœci dysponowania przez rz¹dz¹cych
owocami naszej pracy.
Nie wolno zapominaæ, nawet
ku
przestrodze
wspó³czesnym i przysz³ych
pokoleñ, ¿e bywa³o ju¿ tak
w niedalekiej historii, szczególnie lat 60-tych czy 70tych, ¿e nasze fabryki pracowa³y na ogromnych obrotach, gorzowskim wiaduktem
przetacza³o siê dziennie
dziesi¹tki pe³nych sk³adów
poci¹gów produktów rolnych
i towarów przemys³owych ze
Œl¹ska i z naszych fabryk do
portów i na eksport. Statystyki w tych latach ros³y do najwy¿szych
w
œwiecie,
spo³eczeñstwo i robotnicy
ciê¿ko pracowali, Polskê z
gruzów wojennych odbudowywali, Warszawê wrêcz z
popio³ów wskrzesili, a sami
z tego niewiele mieli. Kto tak
naprawdê wtedy zagarnia³
finansowe owoce naszej
polskiej ciê¿kiej pracy? Nikt
nie odwa¿y³ siê do tej pory
nawet tego dotkn¹æ i wiêkszoœæ
ekip
po
okr¹g³osto³owych
cieszy
siê, ¿e to wszystko siê prawnie przedawni³o. A rozliczenia RWPG? O tym to ju¿ nie
ma co wspominaæ, bo ¿adnych dokumentów chyba ju¿
nie ma. W sklepach na pustych pó³kach sta³ wtedy tylko ocet i musztarda. Czy¿by
nas tak bezczelnie okrada-

no wtedy jak i w ostatnich
latach? Dzisiaj znaj¹c tzw.
zasady cybernetyki finansowej i metody transferu pieni¹dza, wydaje siê to pewne. Przecie¿ tylko jednym
mechanizmem watowskiej
luki prawnej wytransferowano z Polski kilkaset miliardów z³otych. Dzisiaj t¹
wiedzê mamy, ona otwiera
nam oczy i budzi zaniepokojenie. Kiedyœ te mechanizmy znali tylko wtajemniczeni
in¿ynierowie finansowi, miêdzynarodowi spekulanci i
ci od okradania ca³ych narodów. Pisze o tym noblista
Joseph E. Stiglitz w: Globalizacja, PWN, 2001.
Mamy szczêœcie, ¿e ten
bankowiec M. Morawiecki,
który to wszystko pozna³
zechcia³ zostaæ dzisiaj
premierem
polskiego
Rz¹du. Opracowa³ plany
naprawy i pragnie je zrealizowaæ niczym przedwojenny
Grabski i Kwiatkowski. Jeszcze niedawno zarabia³ kilkaset tysiêcy miesiêcznie jako
dyrektor miêdzynarodowego
banku, a dzisiaj przeszed³
na pensjê na poziomie przeciêtnego burmistrza, poœwiêcaj¹c siê dla dobra Polski.
Podziwia³em i podziwiam
Mateusza Morawieckiego,
ceniê jego poœwiêcenie i
wiedzê, któr¹ wmontowa³ w
swoje Plany naprawy Polski. Dziwiê siê, ¿e zamiast
go wspieraæ i oczekiwaæ
owoców rozwoju, tak brutalnie niektóre opozycyjne
si³y staraj¹ siê mu przeszkodziæ. Opozycja alternatywnych programów nie
tworzy, a jedynym programem jej jest obaliæ Rz¹d
Morawieckiego i przej¹æ
w³adzê. To zbyt ma³o, aby
spo³eczeñstwo im zaufa³o.
Nie ma takiego kraju w UE i
chyba na œwiecie, gdzie
czêœæ politycznej opozycji
stara siê zrobiæ wszystko
by zniweczyæ naprawê pañstwa i nie dopuœciæ do poprawy
bytu
swojego
spo³eczeñstwa. WeŸmy Niemcy; tam dla ka¿dej partii
„Deutschland über alles”. A
u nas? Polska dla nas te¿
musi byæ ponad wszystko i
nie ma co siê przejmowaæ
ha³asem tej mniejszoœci,
która myœli tylko o sobie.
Wa¿ne, ¿e sprawy id¹ we
w³aœciwym kierunku i musimy ten dobry czas wykorzystaæ w naszym Gorzowie. Takich szans przynajmniej w ostatnim 25-leciu
nie by³o. Pamiêtajmy jednak
przypowieœæ biblijn¹: „po latach t³ustych przyjd¹ lata
chude”, a gorzowianin zapewne wykorzysta te t³uste i
przezornie na chude siê
dobrze zabezpieczy.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Gorzowskie ślady Zofii Bilińskiej
Kobieta-rzeŸbiarka to ciê¿ki zawód. I brudny. Zawsze mam po³amane paznokcie, zmarzniête rêce. Ludzie siê dziwi¹, ¿e chce mi siê mieszaæ glinê,
piasek, dŸwigaæ ciê¿kie odlewy. Ale ja uwa¿am, ¿e wybra³am dobrze. Zofia Biliñska

Niedawno Zofia Biliñska
obchodzi³a 50-lecie pracy artystycznej, co zosta³o podkreœlone zbiorcz¹ wystaw¹ w
galerii BWA oraz albumem.
Wykonuje du¿e rzeŸby plenerowe oraz ma³e, kameralne, przede wszystkim z
br¹zu, ale tak¿e z drewna,
ceramiki, oczywiœcie z gipsu
jako modele. Tylko na wystawie mo¿na by³o obejrzeæ
prawie wszystkie kameralne
rzeŸby Zofii Biliñskiej. Natomiast nieustannie mo¿na podziwiaæ jej du¿e rzeŸby plenerowe. W Gorzowie to:
Fontanna Pauckscha na Starym Rynku, „Macierzyñstwo”
z marmuru w parku obok
Muzeum, Czarownica na
Studni Czarownic, figury
s³awnych gorzowian: Papuszy, Paw³a Zacharka i Jana
Korcza, „Panny” na K³odawce w Parku Ró¿, „Ptaki” obok
Bia³ego Koœció³ka, na cmentarzu przy ulicy Warszawskiej Pomnik WiêŸniarek z
Ravensbrück, a na cmentarzu przy ul. ¯wirowej - Pomnik Ofiar Stalinizmu i rzeŸby nagrobne. Spod jej rêki
wysz³y te¿ rzeŸby Go³êbiarki
oraz figur na fontannie w
Sulêcinie,
Sukiennika w
Œwiebodzinie, Pomnik Osadników w Gliœnie, a tak¿e kilka prac w województwie zachodniopomorskim.

Zaczęło się od
płaskorzeźb

Fontanna Pauckscha na
Starym Rynku

W 1896 roku gorzowski
przedsiêbiorca
Hermann
Paucksch, w swoje 80-lecie
ufundowa³ fontannê na Starym Rynku, w miejscu dawnego ratusza. Kompozycjê
rzeŸb wykona³ berliñski artysta Cuno von Uechtritz.
Fontannê ods³oniêto w 1897
roku. Kobieta z wiadrami
szybko sta³a siê symbolem
Landsbergu, a fontanna
miejscem kochanym przez
mieszkañców. W czasie wojny wykonane z br¹zu figury
zdemontowano i s³uch po
nich zagin¹³. Na Starym
Rynku pozosta³ tylko postument z piaskowca. 20 marca
1995 roku podpisano umowê
miêdzy Urzêdem Miasta a
stowarzyszeniem dawnych
mieszkañców Landsbergu
na odtworzenie fontanny
Pauckscha.
Zofia Biliñska tak wspomina³a tamten czas: „Od pierwszej informacji o rekonstrukcji XIX-wiecznego dzie³a berliñskiego
rzeŸbiarza
wiedzia³am, ¿e jest to wy-

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Zofia Biliñska mieszka w
Gorzowie od 1976 roku.
Dzieciñstwo spêdzi³a na
wielkopolskiej wsi w okolicach Œremu, na czas nauki
w Liceum Plastycznym i w
Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych zwi¹za³a siê z
Poznaniem. Potem los rzuci³
j¹ na szeœæ lat do Choszczna, a gdy powsta³o województwo gorzowskie, pañstwo Zofia i Krzysztof Biliñscy przenieœli siê do jego
stolicy.

Najpierw w Choszcznie, a
potem tak¿e w Gorzowie
uczy³a plastyki w szko³ach,
ale doœæ szybko zdecydowa³a siê na samodzieln¹
dzia³alnoœæ artystyczn¹. W
latach 70. w jej dzie³a wyposa¿ano statki sprzedawane
na eksport, u niej zamawiano wyposa¿enie miejsc
u¿ytecznoœci publicznej. W
Gorzowie z tamtych lat pozosta³a p³askorzeŸba przy
wejœciu do amfiteatru, któr¹
robili wspólnie Andrzej Gordon, Boles³aw Kowalski i Zofia Biliñska. Tê pracê niedawno odnowiono i cieszy
oko wchodz¹cych do amfiteatru. Natomiast samodzielna praca Zofii Biliñskiej p³askorzeŸba w restauracji
„Nowa” (potem „Shaolin)
przy ulicy Borowskiego zosta³a skuta nie wiadomo przez
kogo, choæ lokal jest ci¹gle
w³asnoœci¹ miasta.

Fot. Zofia Gonta

Rzeźby kameralne i
plenerowe

Zrekonstruowana Fontanna Paukscha na Starym Rynku jest
jednym z wielu dzieł Z. Bilińskiej

Z. Bilińska i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sztuki Marta
Gendera podczas benefisu artystki w MOS

marzona dla mnie praca. Poza mn¹ by³ okres fascynacji
rzeŸb¹ abstrakcyjn¹, happeningow¹, a moje fascynacje
powróci³y do sztuki klasycznej, dostojnej, sprawdzonej”.
Praca nad rzeŸbami trwa³a
dwa lata. To mia³o byæ odtworzenie rzeŸbiarskiej niemieckiej kompozycji wed³ug
wzorca z XIX wieku, a jednoczeœnie postaæ Marii musia³a
byæ jakby trochê wspó³czesna, bli¿sza polskiemu odbiorcy. Zachowa³y siê zdjêcia
fontanny, ale przede wszystkim jej ujêcia z przodu, a dla
rzeŸbiarki równie wa¿ny by³
ty³, tak¿e boki, a nawet ma³e
elementy, czyli postaci dzieci
i ¿ó³wie.
Najpierw trzeba by³o zrobiæ
model w gipsie w skali 1 : 5,
potem z dykty wyciêto 2,5
metrow¹ sylwetkê Marii i ustawiono j¹ na postumencie.
RzeŸbiarka musia³a wywa¿yæ
proporcje, a tak¿e dopasowaæ
model do zachowanych
uchwytów, odprowadzeni wody itp. Miejsce do pracy, czyli
wysokie
pomieszczenie
udostêpni³ Stilon, tyle ¿e z jego ogrzaniem by³y k³opoty,
wiêc Zofia czêsto pracowa³a
w zimnie. Natomiast ¿yczliwoœci¹ i ciep³em obdarzali j¹
pracownicy Stilonu.
A oto fragment wspomnieñ
Zofii Biliñskiej:
„Postaæ Marii sprawia³a mi
najwiêcej k³opotów. Samo
dotarcie do twarzy na wysokoœci ponad trzech metrów
wymaga³o sprawnego biegania po rusztowaniu i odwagi
w pos³ugiwaniu siê wieloma

narzêdziami. Co najmniej
piêæ razy zmienia³am ruch
postaci, co wi¹za³o siê z
przestawianiem nóg, pochyleniem g³owy, gestów r¹k.
Czasami wpada³am w rozpacz i przera¿enie, ¿e nie
podo³am, ¿e siê za³amiê, ale
- o dziwo - nigdy nie
¿a³owa³am decyzji o przyjêciu zadania. Gdy po wielu
zmaganiach z konstrukcj¹
postaæ by³a ju¿ w takim ruchu, który pozwala³ dopracowaæ detale, czu³am siê jak
zwyciêzca po trudnym boju.
Teraz zacz¹³ siê najbardziej przyjemny i wrêcz radosnym etap pracy. Z
ogromn¹ satysfakcj¹ i zapa³em przekracza³am codziennie próg pracowni. Z
dnia na dzieñ pog³êbia³ siê
mój emocjonalny kontakt z
Mari¹. Gdy formowane
w³osy, kszta³t nosa czy spojrzenie by³y nieodpowiednie,
czu³yœmy to obie: Maria i ja.
Musia³am wiele razy zmieniaæ grymas ust, kierunek
spojrzenia czy szerokoœæ
podbródka, a¿ wszystkie detale zagra³y. Czasami, dotykaj¹c twarzy czy piersi Marii,
nie mog³am siê oprzeæ
wra¿eniu,
¿e
dotykam
¿yj¹cego cia³a. Zastanawia³am siê czêsto, czy twórca rzeŸby by³by zadowolony
z mojej pracy. Jakaœ dziwna
œwiadomoœæ jego kontroli
prawie zniewala³a mnie przy
wykonywaniu szczegó³ów.
Do perfekcji dopracowywa³am kszta³t paznokci, detale za³amañ w uszach,
u³o¿enie kosmyków w³osów”.

A¿ przyszed³ dzieñ 2 lipca
1997 roku, 740 rocznica
ustanowienia miasta Landsberga, obecnie Gorzowa i
100-lecie ods³oniêcia fontanny. Z Niemiec przyjecha³o
bardzo
wielu
dawnych
mieszkañców miasta, tak¿e
potomkowie
Johanna
Pauckscha, przyby³y t³umy
gorzowian. By³o upalnie, z
trudem staliœmy na wygrzanym placu, ale wszyscy czekaliœmy na ods³oniêcie rzeŸby. Wreszcie ukaza³a siê w
pe³nej krasie: niby ludowa,
niby niemiecka, a przy tym
jakby
nasza
kobieta
schodz¹ca po stopniach postumentu z wiadrami pe³nymi wody. Jest w tej postaci
zarówno gracja dziewczyny,
jak i trud niesienie ciê¿kich
wiader. A obok bawi¹ siê
dzieci z symbolami landsberskiego (wtedy gorzowskiego
tak¿e) przemys³u, dostojnie
krocz¹ ma³e ¿ó³wie. Wszyscy podziwiali dzie³o.
Ursula
Hasse-Dresing,
szefowa stowarzyszenia landsberczyków, powiedzia³a
do gorzowian: „Pokochajcie
Mariê z fontanny tak jak myœmy j¹ kochali”. Kobieta z
wiadrami jest znów wizytówk¹ miasta. Nie tylko z
uwagi na historiê. Przede
wszystkim dlatego, ¿e ta
piêkna plenerowa rzeŸbiarska kompozycja jest tak znakomicie odtworzona.

Papusza, Zacharek i Korcz

Pomnik Papuszy w formie
gipsowej Zofia Biliñska zrobi³a z w³asnej inicjatywy, bo
zawsze fascynowa³a j¹
postaæ uzdolnionej a nieszczêœliwej Cyganki. Ukaza³a poetkê siedz¹c¹ na pniu
drzewa i trzymaj¹c¹ ksi¹¿kê,
z której wypadaj¹ karty do
wró¿enia. Zobaczy³ ten model dyrektor Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Edward Jaworski i poprosi³ artystkê, aby bia³a Papusza stanê³a w secesyjnej
willi przy ul. Sikorskiego,
gdzie wtedy mieœci³a siê biblioteka. Gdy ruszy³a budowa
nowego obiektu, dyr. Jaworski uzgodni³ z firm¹ „Skanska”, ¿e zap³aci ona za odlew z br¹zu. Zofia ogromnie
siê ucieszy³a, choæ trudn¹
pracê nad wyeksponowaniem koronek wspomina do
dziœ.
RzeŸba zosta³a
ods³oniêta 8 listopada 2007
r. w Parku Ró¿. Mierzy 1,28
metra i wa¿y 260 kg. Piêkna,
uduchowiona kobieta wpisana zosta³a w œwiat natury.
Od pierwszej chwili zachwyci³a wszystkich.
r
Pawe³ Zacharek by³ przewoŸnikiem, który przez 20 lat

po wojnie wozi³ mieszkañców miasta miêdzy brzegami Warty. Towarzystwo
Mi³oœników Gorzowa uzna³o
jego postaæ za godn¹ upamiêtnienia przez Zofiê Biliñsk¹.
Najpierw Zofia szczegó³owo obejrza³a wszystkie
zdjêcia Paw³a Zacharka.
Zdecydowa³a, ¿e zrobi go w
³ódce, w pozycji siedz¹cej,
podczas wios³owania. Pierwotnie Zacharek mia³ byæ
tylko w podkoszulku, ale
ostatecznie
rzeŸbiarka
ubra³a go w koszulê. Najbardziej ¿mudn¹ czynnoœci¹
by³o wymodelowanie twarzy.
Zacharek ma ok. 50 lat i
twarz pobru¿d¿on¹ zmarszczkami. Zofia cztery razy
zmienia³a mu rysy, siedz¹c
modelowi na kolanach. Tak
powsta³ podziwiany potem
miêkki uœmiech. Ci, którzy
pamiêtali
Zacharka,
twierdz¹, ¿e w³aœnie taki
by³. Pawe³ Zacharek siedzi
w autentycznej ³ódce z lat
50. W Szczecinie znalaz³ j¹
kapitan Jerzy Hopfer i przywióz³ do Gorzowa. RzeŸba
wa¿y 130 kg. Od 2008 roku
stoi na nadwarciañskim bulwarze.
r
Na skwerze u zbiegu ul.
£okietka i Chrobrego 31
stycznia 2010 r. ods³oniêto
dwa pomniki malarzy zamówione przez Towarzystwa
Mi³oœników Gorzowa. Postaæ
niemieckiego malarza Ernsta Henselera wykona³ Andrzej Moskaluk, zaœ gorzowianina Jana Korcza - Zofia
Biliñska. Jan Korcz siedzi na
kamieniu i rysuje, trzymaj¹c
w jednej rêce niewielki szkicownik, a w drugiej o³ówek.
Postaæ jest odwzorowaniem
artysty uwiecznionego na
fotografii wykonanej przez
Waldemara Kuækê. Kilka lat
po wykonaniu tej rzeŸby artystka tak j¹ ocenia: „Jestem
z
niej
zadowolona.
Uwa¿am, ¿e pokazuje charakterystyczn¹ sylwetkê pana Jana w garniturze i kapeluszu. WyrzeŸbiony Jan
Korcz skupiony jest na rysowaniu fragmentu pejza¿u
Gorzowa”.

Do innych rzeźb Zofii
Bilińskiej

Zapraszamy na spacer do
innych rzeŸb a tak¿e tablic
wykonanych przez Zofiê Biliñsk¹, a ju¿ wroœniêtych w
krajobraz Gorzowa. Zbigniew Rudziñski z PTTK Ziemia Gorzowska planuje wytyczenie specjalnej trasy turystycznej. Ale nie trzeba na
ni¹ czekaæ, a mo¿na ruszyæ
ju¿ dziœ.

KRYSTYNA KAMIÑSKA
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Akordeon, gitara, wokal
i 21 lat minęło
Charakterystyczne czerwone koszule, bogaty repertuar, obecnoœæ w ró¿nych miejscach - tak mo¿na okreœliæ Kapelê Retro. I trudno uwierzyæ, ¿e na
scenie zespó³ jest ju¿ ponad 20 lat.
Szef zespo³u Józef Sygier
ma prost¹ receptê na sukces. Nale¿y graæ to, co siê
ludziom podoba. A ludziom
podobaj¹ siê standardy muzyki rozrywkowej, piosenki
polskie i ukraiñskie, cygañskie, biesiadne. Bo Kapela
Retro potrafi zagraæ niemal
wszystko i spotkaæ j¹ mo¿na
niemal wszêdzie.

propozycjê mia³o w repertuarze ju¿ w 2010 roku.
Wœród ciekawych wydarzeñ, wa¿nych dla zespo³u
jest wystêp Kapeli w 2012
roku w Dusznikach Zdroju w
Dworku Chopina. To tam gorzowscy muzycy zaprezentowali tak¿e w³asny program
z³o¿ony z pieœni i piosenek
Kresów Wschodnich. Obecnie Retro ma na swoim koncie p³ytê CD oraz koncerty
zarejestrowane na DVD. Od
pewnego czasu kilka piosenek w wykonaniu kapeli
mo¿na znaleŸæ na popularnym portalu muzycznym
Youtube.

Zaczęło się w Słubicach

Do słuchania i do tańca

Fot. Oficjalna strona zespo³u

Choæ Kapela Retro to gorzowski zespó³, jednak debiut w 1997 roku przypad³ w
S³ubicach. W pierwszym
sk³adzie znaleŸli siê Stefan
Kalina (saksofon sopranowy), Henryk Kawczyñski (gitara rytmiczna), Henryk Kotkowski (akordeon - obaj
przez wiele lat graj¹cy w orkiestrach wojskowych) i Józef Sygier (œpiew, instrumenty perkusyjne, prowadzenie,
wczeœniej zwi¹zany z Kapel¹
u Zbycha {https://encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/k/kapela_u_zbycha/kapela_u_zbycha.html}), dziœ od lat lider
Kapeli. W repertuarze znalaz³y siê polskie szlagiery lat
50., 60. i 70., a tak¿e standardy muzyki francuskiej,
w³oskiej i amerykañskiej. Z
czasem tak¿e piosenki z
Kresów Wschodnich (rosyjskie i ukraiñskie), cygañskie i
w³asne kompozycje Józefa
Sygiera. Obecny sk³ad zespo³u to: Józef Sygier na instrumentach perkusyjnych
oraz œpiew, Anna Stawska wokal; Stanis³aw Dobrzañski
na akordeonie; Henryk Kawczyñski na gitarze rytmicznej, Piotr Leœnicki tak¿e na
akordeonie oraz Konrad Sta-

r e k l a m a

Kapela Retro po 20 latach grania i śpiewania ma się całkiem dobrze

chowiak na gitarze basowej.
Ju¿ taki sk³ad instrumentów
powoduje, ¿e zespó³ mo¿e
wyst¹piæ wszêdzie i niemal z
ka¿dym repertuarem. No i
rzeczywiœcie tak jest, ¿e Retro w czarno-czerwonych
strojach zobaczyæ mo¿na i w
sali koncertowej, ale i na paradzie, ale i w Dworku Chopina, ale i na berliñskich placach. Retro bowiem bywa
wszêdzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na ich muzykê, a zapotrzebowanie jest
i to od ponad 20 lat.

Długa lista osiągnięć

Kapela ma ca³kiem pokaŸn¹ listê osi¹gniêæ bardzo

ró¿nych. Ju¿ w dwa lata po
powstaniu gorzowianie zdobyli wyró¿nienie i nagrodê
publicznoœci na wa¿nych
przegl¹dzie kapel i zespo³ów
podwórkowych w Kaliszu
Pomorskim. No i w³aœnie ta
nagroda od publicznoœci
by³a dla Retro wyró¿nieniem
bardzo istotnym. W kolejnych latach Retro koncertowa³o tak¿e w £obzie. Pierwsze miejsce na podobnym
przegl¹dzie, ale w Witnicy
zespó³ zaj¹³ w 2006 roku. A
ju¿ 2010 roku Retro gra³o w
Drawsku Pomorskim razem
ze s³ynnymi Trubadurami.
Niemal od pocz¹tku swojej
dzia³alnoœci
Retro
jest

sta³ym goœciem Dnia Energetyka w jednej z najwiêkszych polskich elektrowni w
Dolnej Odrze opodal Gryfina. Od lat tak¿e wystêpuj¹
regularnie w Wielkopolskiej
Klinice Onkologii w Poznaniu. Lider Józef Sygier nazywa to sta³ym dzia³aniem charytatywnym.

Własne programy też mają
w repertuarze

Ale dzia³alnoœæ kapeli to
przede wszystkim uk³adanie
w³asnych programów, tworzenie autorskich wieczorów
s³owno-muzycznych. Do takich zaliczyæ trzeba program
poœwiêcony
osobie

nie¿yj¹cego ju¿ Wincentego
Zdzitowieckiego, poety i pisarza mocno zwi¹zanego z
ruchem osób niepe³nosprawnych. Wincenty Zdzistowiecki do ostatnich chwil pisa³
wiersze,
opowiadania,
s³uchowiska radiowe poœwiêcone problemom tej grupy
ludzi. Wieczór przygotowany
przez Retro prezentowa³
w³aœnie jego twórczoœæ, a
wiersze mówi lider Józef Sygier.
Inn¹ ciekaw¹ propozycj¹,
jak¹ zespó³ ma - to wieczór
prezentacji poezji i pieœni
ukraiñskich oraz rosyjskich,
na które od pewnego czasu
panuje moda, ale Retro tê

Ale Retro to te¿ muzyka do
tañca. Kapela wystêpuje te¿
na festynach, do¿ynkach,
uroczystoœciach
w
zak³adach pracy, w sanatoriach, instytucjach, szko³ach,
na spotkaniach ogniskowych
itp. Rzecz¹ niezwykle ciekaw¹ jest ogl¹danie Retro
podczas imprez podwórkowych, bo wówczas grupa,
która potrafi zachwyciæ w sali, pokazuje, ¿e tradycja koncertowania podwórkowego
jest jej znakomicie znana.
I choæ jubileusz 20-lecia
kapela
obchodzi³a
w
ubieg³ym roku, to jednak
koncert z tej okazji zaplanowano dopiero na 27 kwietnia
tego roku w Akademii Jakuba z Parady¿a przy ul. Chopina. Warto przypomnieæ, ¿e
Retro w roku swego jubileuszu zosta³o uhonorowane
Odznakê Honorow¹ Miasta
Gorzowa.
ROCH
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Wystawić kandydata a wygrać
dwie różne sprawy
Z Janem Kochanowskim, by³ym radnym i pos³em, rozmawia Robert Borowy
sprawy socjalne, poniewa¿
by³ to okres intensywnych
dzia³añ dostosowuj¹cych nasz kraj do wejœcia do Unii Europejskiej. Musieliœmy wtedy
na czymœ siê skupiæ, coœ wybraæ. Albo bycie w Europie,
albo na jej obrze¿ach. To nie
by³y ³atwe sprawy. Musieliœmy
siê wzajemnie z opozycj¹
przekonywaæ do wyboru odpowiednich rozwi¹zañ.
- Dzisiaj mamy ciekaw¹
sytuacjê. Do Unii Europejskiej wprowadza³a nas lewica wywodz¹ca siê z poprzedniego systemu ustrojowego,
a
dzisiejsza
demokratyczna prawica
sprawia wra¿enie, jakby jej
nie do koñca by³o po drodze z Europ¹. Jak to
wyt³umaczyæ?
- To nie tak, ¿e ci co wprowadzali Polskê do Unii wczeœniej budowali inny system
ustrojowy w kraju. My siê po
prostu urodziliœmy w systemie
socjalistycznym. Innego nie
by³o. Œwiat jednak siê zmienia³, wszyscy doskonale to widzieliœmy i w którymœ momencie wspólnie zaczêliœmy
to równie¿ zmieniaæ. Chichotem historii zaczyna byæ jednak to, ¿e ci, którzy dawniej
walczyli o demokracjê w sporej czêœci teraz chc¹ wprowadziæ system funkcjonuj¹cy u
nas pó³ wieku temu. Kiedy to
s¹dy by³y podporz¹dkowane
w³adzy, kiedy rozwiniêta by³a
cenzura, a jakiekolwiek opozycji oczywiœcie ju¿ nie by³o.
- Skoro dzisiejsza w³adza
ma jednak du¿e poparcie w
spo³eczeñstwie to mo¿e
oznaczaæ, ¿e spe³nia wolê
suwerena?
- Myœlê, ¿e to kwestia czasu,
¿e ludzie zorientuj¹ siê, i¿ s¹
nabierani. Do tej pory zdecydowana wiêkszoœæ zwolenników w³adzy rz¹dz¹cej zwraca
uwagê na korzyœci socjalne,
jakimi jest obdarowywana. A
wiadomo, ¿e niemal ka¿dy z
nas stawia na bezpieczeñstwo rodziny i byt. Ju¿ widzimy jednak pierwsze symptomy niezadowolenia. Mo¿e
dlatego, ¿e koniunktura gospodarcza siê napêdza, bezrobocie jest ma³e, pensje powoli rosn¹ i ta pomoc pañstwa
nie jest w wielu przypadkach
a¿ tak istotna. Przychodzi zaœ
refleksja i pytanie sk¹d potem
jako pañstwo sp³acimy te rozdawane dzisiaj miliardy
z³otych. Przecie¿ te pieni¹dze
nie bior¹ siê z niczego. W którymœ momencie kasa bêdzie
pusta i zabraknie na wszystko, zapewne te¿ na emerytury przy takim rozdawnictwie,
jakie obecnie obserwujemy.

Fot. Robert Borowy

- Ci¹gnie pana jeszcze do
polityki?
- Je¿eli praktycznie przez
ca³e doros³e ¿ycie by³em w
ró¿nej formule zwi¹zany z polityk¹, to normalne jest, ¿e
obecnie stale czegoœ mi brakuje. Na pewno bardziej energicznego tempa ¿ycia, wiêkszej liczby ró¿nych ciekawych
spotkañ, dyskusji. Z drugiej
strony, jako emeryt wiod¹cy
spokojne ¿ycie, mam do
wszystkiego dystans. I co w
tym najwa¿niejsze, to ¿e
przez ostatnich kilka lat
mog³em na wiele spraw spojrzeæ z boku, na co nie by³o
wczeœniej czasu.
- Bardziej interesuje pana
ta wiêksza czy mniejsza polityka?
- Przeszed³em praktycznie
wszystkie szczeble, bo zaczyna³em jako radny Gorzowa
przez dwie kadencje. Potem
by³em w sejmiku województwa gorzowskiego i od 1997
roku przez cztery kadencje
pos³em.
Zawsze
mnie
ci¹gnê³o do regionu. Mo¿e
dlatego, ¿e by³em aktywny
przy tworzeniu obecnego województwa lubuskiego. Pamiêtam, ¿e odwiedzi³em w tamtym czasie chyba wszystkie
lubuskie gminy i robi³em
wszystko, ¿eby to nasze województwo znalaz³o swoje
miejsce na nowej mapie administracyjnej kraju. Natomiast jestem mieszkañcem
Gorzowa i naturalnym jest, ¿e
na sercu le¿¹ mi wszystkie
sprawy lokalne.
- Do sejmu pana nie
ci¹gnie?
- Do tego, jaki w tej chwili
obserwujemy, to zdecydowanie nie. Spêdzi³em na Wiejskiej cztery kadencje i nigdy
nie mieliœmy takiego parlamentu, jak obecnie. Oczywiœcie, tak zwana dyscyplina
partyjna istnia³a, ale przynajmniej w naszym klubie nikt
nie g³osowa³ za wa¿nymi
ustawami bez wczeœniejszego zapoznania siê z nimi.
Prezydent Aleksander Kwaœniewski czy premierzy z ramienia SLD musieli mocno
siê napracowaæ, ¿eby przekonaæ swoich pos³ów do popierania rz¹dowych czy prezydenckich ustaw.
- Czasy, o których pan teraz mówi by³y bardzo dobre
dla polskiej lewicy, do której pan nale¿y, ale w którymœ momencie zaczêliœcie
mocno traciæ. Czy dzisiaj
wie pan dlaczego?
- Powodów zapewne by³o
sporo, ale jednym z nich by³o
to, ¿e w czasach naszych
rz¹dów trochê zaniedbaliœmy

J. Kochanowski: Osobiście uważam, że powinniśmy budować szerokie koalicje

- To jakich spodziewa siê
pan wyników wyborczych,
najpierw samorz¹dowych,
a potem parlamentarnych?
- Wybory samorz¹dowe poka¿¹ rz¹dz¹cych, ¿e nie
wszyscy œlepo im wierz¹, natomiast w przysz³ym roku w
wyborach parlamentarnych
PiS zostanie odsuniêty od
w³adzy.
- Czy tylko polityka dzieli
Polaków?
- Polityka jest wszêdzie i ma
wp³yw na ka¿de nasze
dzia³ania. Nie ma innego systemu, wybór dotyczy, czy
przyjmujemy zasady pañstwa
demokratycznego czy innego. Je¿eli jedna partia próbuje zaw³aszczyæ sobie wszystkie instytucje pañstwa, to mamy problem. A udawanie, ¿e
czyni to legalnie przypomina
mroczne przedwojenne czasy
w Niemczech. Obecna w³adza w Polsce rz¹dzi przez konflikt, dlatego tak mocno polityka zaczê³a nas dzieliæ.
Dobrym przyk³adem niech
bêdzie budowa wizerunku ludzi zaradnych. W wielu krajach bycie bogatym jest powodem do dumy i szacunku
otoczenia. U nas polityka
rz¹du zniechêca spo³eczeñstwo do osób zamo¿nych.
Kiedy co chwilê w telewizji
rz¹dowej s¹ pokazywani ludzie w kajdankach i mówi siê
o nich, ¿e maj¹ du¿e maj¹tki,
w domyœle nielegalnie wypracowane, to jaki tworzy siê obraz osób maj¹cych nieco
wiêcej ni¿ przeciêtny Kowalski? I tu nie chodzi wcale o
udowodnienie winy, o skazanie, bo najczêœciej nie ma ku
temu ¿adnych podstaw. Tu

chodzi, ¿eby goniæ króliczka,
ale przypadkiem go nie
z³apaæ. Dochodzimy do sytuacji, ¿e ludzie s¹ na siebie
napuszczani, trudno te¿ stworzyæ
definicjê
osoby
zamo¿nej. Jak ktoœ ma dom,
jest ju¿ z³odziejem czy jeszcze nie? Dzielenie przez status ekonomiczny nie zaprowadzi nas w dobrym kierunku. Chyba ¿e w³adza dzia³a
wed³ug has³a ,,wszystkim po
równo, skoro mamy takie same ¿o³¹dki’’.
- Jak podobaj¹ siê panu
zmiany zachodz¹ce w samym Gorzowie? Id¹ we
w³aœciwym kierunku?
- Przed niespe³na czterema
laty pojawi³a siê tendencja odœwie¿enia jakoœci rz¹dzenia
w mieœcie. Nie tylko zreszt¹ w
Gorzowie, ale w wielu s¹siednich gminach. Dlatego id¹c
do wyborów mieszkañcy
czêsto g³osowali przeciw temu co by³o. Niekoniecznie
szukaj¹c optymalnego rozwi¹zania. Dzisiaj, po 3,5 latach, moja ocenia poczynañ
nowej gorzowskiej w³adzy nie
jest pozytywna. Od razu wyjaœniê dlaczego. Co by nie mówiæ, prezydent Tadeusz
Jêdrzejczak mia³ koncepcjê
ca³oœci miasta. Mo¿na mu
wiele zarzuciæ, ale mia³ wizjê.
Dzisiaj sporo jego projektów
jest realizowanych, choæ w
wielu przypadkach czêsto
wczeœniej zepsutych.
- Proszê o przyk³ad?
- Dobitnych przyk³adem jest
ulica Kostrzyñska. Nie mo¿na
robiæ czegoœ na dzisiaj. Za kilka lat bêdziemy soczyœcie
przeklinali, ¿e mamy jednopasmówkê, z jednym torem

tramwajowym. Trzeba byæ laikiem, ¿eby podj¹æ tak¹ decyzjê w sytuacji, kiedy mamy
potê¿n¹ strefê przemys³ow¹
oraz dojazd do drogi S-3. Pamiêtam, jak budowaliœmy
ulicê Pi³sudskiego.
¯eby
wejœæ na dzia³ki, przez które
mia³a przebiegaæ droga, trzeba by³o zak³adaæ kalosze. Pytano siê nas po co nam taka
szeroka droga? Dzisiaj mamy
na niej korki. Podobnie bêdzie
na Kostrzyñskiej po remoncie.
- S³owem jest pan rozczarowany?
- Jak spogl¹dam na realizacjê Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, to jak nie
mogê czuæ siê rozczarowany? Praktycznie wszystkie
wiêksze inwestycje, maj¹ce
mieæ wp³yw na Gorzów w perspektywie kolejnych lat, zaczynaj¹ byæ mocno okrajane.
Do tego to tempo prac, a
w³aœciwe brak. Nie mogê siê
zgodziæ, ¿e w ca³ym kraju s¹
problemy, bo brakuje dobrych
wykonawców. Nie zgadzam
siê z tym, poniewa¿ w wielu
oœrodkach radz¹ sobie z tym
doskonale. Nie wiem czemu
tak jest. Mo¿e s¹ sprytniejsi,
mo¿e
potrafi¹
lepiej
zarz¹dzaæ…
- Czy to jest dla gorzowian
moment do zastanowienia
siê, g³êbszego namys³u?
- Czego mi brakuje, to rozmów. Ma³¹ inicjatywê wykazuje tutaj prezydent Jacek
Wójcicki, bo powinien przedstawiæ wszystkim si³om politycznym realn¹ koncepcjê
rozwoju miasta. Gorzów jest
zbyt ma³ym miastem, ¿eby
uprawiaæ u nas wielk¹ poli-

tykê. ¯eby osi¹gn¹æ cel musi
byæ
zgoda
wszystkich.
Dobrym przyk³adem jest Zielona Góra. Janusz Kubicki w
pewnym momencie odci¹³ siê
od SLD, z którego siê wywodzi³ i mogê mieæ do niego o to
pretensje, ale on uczyni³ to w
interesie miasta. I nie ma tutaj
znaczenia o jakich partiach
zaczniemy rozmawiaæ. Chodzi o to, ¿eby samorz¹dy maksymalnie odpartyjniaæ. My w
Gorzowie k³ócimy siê o Kostrzyñsk¹, a w Zielonej Górze
ju¿ buduj¹ obwodnicê na potrzeby XXII wieku. Bo siê dogadali ponad podzia³ami.
- Co jest z lewic¹ w Gorzowie? By³ klub radnych, ale
zosta³ zlikwidowany, zaœ
radni z SLD zaczêli popieraæ prezydenta miasta pod
neutralnym szyldem. Czy
oznacza to, ¿e SLD nie ma
w sobie si³y, ¿eby dzia³aæ
na gorzowskim podwórku?
- Zacznê od przypomnienia, ¿e SLD na szczeblu krajowym nadal nie podjê³o decyzjê, jak iœæ do wyborów samorz¹dowych? Niestety, ale
ci¹gle nie mo¿emy przeboleæ
ostatnich pora¿ek w ramach
nawi¹zywanych koalicji. Mamy obawy, czy budowanie
kolejnych koalicji bêdzie
w³aœciwym rozwi¹zaniem,
choæ przecie¿ jesteœmy realistami i wiemy, ¿e dzia³aj¹c
w silnej grupie mo¿emy odsun¹æ PiS od w³adzy. W maju odbêdzie siê nasza konwencja i wtedy zapadn¹
wi¹¿¹ce decyzje. Osobiœcie
uwa¿am, ¿e powinniœmy budowaæ szerokie koalicje.
Je¿eli chodzi o politykê
miejsk¹, to tu o wszystkim

wybory, to
europejskiego. Wiedzê doœwiadczonych cz³onków nale¿y
wykorzystywaæ na
ka¿dym szczeblu. Zarówno
samorz¹dowym, krajowym,
jak i europejskim.
- Po przegranych wyborach w 2011 roku zachêca³
pan do zmian w SLD. Niewiele one da³y, bo lewicy
nie ma w parlamencie. Jakie zosta³y pope³nione
b³êdy?
- Do koñca chyba nikt nie
wie. Na szczeblu krajowym
promowaliœmy
Wojciecha
Olejniczaka, potem Grzegorza Napieralskiego i wielu innych m³odszych kandydatów,
ale okaza³o siê, ¿e zabrak³o
im doœwiadczenia. Inn¹
spraw¹ jest, ¿e nasi wyborcy
byli konserwatystami i woleli
znane oraz sprawdzone twarze. Mo¿e dlatego, ¿e jako
SLD mamy naprawdê du¿e
osi¹gniêcia w wolnej Polsce.
Mówi³em ju¿ o czasach wejœcia Polski do Unii Europejskiej, ale tak¿e za naszych
czasów weszliœmy do NATO,
braliœmy aktywny udzia³ w
konstruowaniu konstytucji i
nowego ustroju prawnego
wolnej Polski.
- Nie obawia siê pan, ¿e
je¿eli zostan¹ obni¿one
pensje samorz¹dowcom, to
chêæ kandydowania bêd¹
zg³aszaæ g³ównie bezrobotni?
- Obecnie obowi¹zuj¹ce wide³ki finansowe dla prezydentów, burmistrzów i wójtów nie
do koñca s¹ prawid³owo
skonstruowane. Wynika z
nich, ¿e wójt mo¿e zarabiaæ
tyle, ile prezydent najwiêkszego polskiego miasta. To
jest
krzywdz¹ce,
bo
zupe³nie inna jest skala odpowiedzialnoœci. ¯eby prezydentom du¿ych miast jakoœ to wynagrodziæ wysy³a
siê ich do rad nadzorczych
lub daje im siê godziny
wyk³adowe na uczelniach.
Pytanie, po co? By³bym
zwolennikiem, ¿eby zarobki
wynika³y ze œrednich w danych gminach, oczywiœcie
przemno¿onych przez okreœlony wspó³czynnik. Na
przyk³ad razy trzy. Je¿eli w
danej gminie spo³eczeñstwo
zaczyna zarabiaæ wiêcej,
niech w³odarz te¿ ma
wy¿sz¹ pensjê. Propozycja
pana Kaczyñskiego z kolei to
nic innego, jak zwyk³y populizm.
- A parlamentarzystom nale¿y siê 20-procentowana
obni¿ka?
- Nie. Pos³owie i senatorowie ¿yj¹ na dwa domy i z tego
powodu ponosz¹ spore wy-

Oj dana, dana, lubuska sukmana
Czy istnieje lubuski strój ludowy oraz jak on wygl¹da?

datki. Otrzymywana dieta
czêsto nie wystarcza na pokrycie dodatkowych kosztów.
Oczywiœcie, ¿e na tle zarobków pañ w kasach w hipermarketach czy pielêgniarek w
szpitalach zarobki parlamentarzystów s¹ wysokie, ale bardziej powinniœmy d¹¿yæ do tego, ¿eby podnosiæ p³ace najmniej zarabiaj¹cych a nie
szukaæ tylko pozornych
oszczêdnoœci. Pomijam ju¿
to, ¿e doszliœmy do kuriozalnej sytuacji, ¿e na mównicê
wychodzi szeregowy pose³ i
chce wszystkim jak leci obci¹æ zarobki. Ma³o tego, ka¿e
jeszcze przelewaæ nagrody
na wybran¹ przed siebie instytucjê.
- Czy jako mi³oœnik pi³ki
rêcznej, przypomnê, ¿e by³
pan prezesem Wojewódzkiego Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej
w Polsce, ju¿ zaciera pan
rêce na ogl¹danie meczów
szczypiornistów Stali Gorzów w nowej hali?
- Jakoœ na horyzoncie nie
widzê tej nowej hali, ale
wierzê, ¿e wykorzystamy
szansê i obiekt zbudujemy.
Jesteœmy jednym z nielicznych, je¿eli nie jedynym miastem wojewódzkim nie posiadaj¹cym porz¹dnej hali sportowej. Nie bêdzie ona s³u¿y³a
jedynie pi³karzom rêcznym,
lecz te¿ innym dyscyplinom i
dobrze.
- Czy dziêki hali bêdzie
mo¿na rozwijaæ szczypiorniaka w mieœcie?
- Porz¹dna baza jest wa¿na,
ale
najwa¿niejsze
s¹
pieni¹dze. Ich na sport na
najwy¿szym poziomie brakuje
w mieœcie. Nie ma silnych
sponsorów. Cieszê siê i szanujê decyzjê w³adz Stali Gorzów, ¿e przygarnê³a pi³kê
rêczn¹ do siebie, ale sami nie
poci¹gn¹. Musz¹ mieæ wsparcie z ró¿nych kierunków. W
przysz³oœci klub nie poradzi
sobie z utrzymaniem na wysokim poziomie ¿u¿la i
rêcznej. Warto o tym ju¿ myœleæ i zachêcaæ do tego
w³adze miasta. Nie chodzi tu
o wyk³adanie pieniêdzy z
bud¿etu, chodzi bardziej o
motywowanie i zapraszanie
do wspó³pracy inwestorów
gospodarczych, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ na obszarze
miasta.
Mam
wra¿enie, ¿e nasze strefy
przemys³owe s¹ zape³nione
firmami, ale nie widzê aktywnoœci tych firm w ¿yciu
miasta. Nie tylko sportowym,
ale równie¿ kulturalnym i
spo³ecznym. Tu jest du¿e pole do popisu.
- Dziêkujê za rozmowê.

Fot. Archiwum zespo³u Mali Gorzowiacy

bêdzie decydowa³a rada miejska partii.
- O jakiej koalicji mo¿e byæ
mowa w Gorzowie, skoro
ju¿ widaæ, ¿e ka¿da si³a
chce iœæ w³asn¹ drog¹, poczynaj¹c od PO, poprzez
ruchy miejskie po³¹czone z
Nowoczesn¹ a koñcz¹c na
lewicy.
- Ja niewiele tutaj mogê powiedzieæ. Skoro radni maj¹cy
legitymacjê SLD uwa¿aj¹, ¿e
prezydent Wójcicki czegoœ
siê nauczy³ przez ostatni¹ kadencjê i chc¹ go dalej promowaæ, to niech przynajmniej
spisz¹ z nim konkretn¹
umowê, ¿eby potem realizowa³ on wspólny program, a
nie tylko w³asny.
- Mo¿e lewica powinna
jednak wystawiæ w³asnego
kandydata?
- Nie jest to proste, bo wystawiæ kandydata a wygraæ
wybory, to dwie ró¿ne sprawy.
I nie dotyczy to ewentualnego
kandydata lewicy, ale tak¿e
innych. Moim zdaniem z PO
kandydowaæ bêdzie Robert
Surowiec i nie widzê szans,
¿eby móg³ on pokonaæ Wójcickiego. Podobnie Sebastian
Pieñkowski, ale on mo¿e
przeœlizn¹æ siê do drugiej tury, a wtedy koñcowy wynik
bêdzie spraw¹ otwart¹. Z tymi
kandydatami jest o tyle
ciê¿ko, ¿e nie ka¿dy wierzy w
sukces. A nawet, jak wierzy,
to musi chcieæ jeszcze startowaæ i mieæ silne poparcie we
w³asnym œrodowisku spo³eczno-politycznym. Dlatego s¹
takie k³opoty ze znalezieniem
dobrych kandydatów, zaœ stawianie na s³abego mija siê z
celem.
- Do startu wyborach do
sejmików wojewódzkich
SLD zachêca m.in. by³ych
swoich parlamentarzystów
SLD. Pan wybiera siê do
Zielonej Góry?
- Nie rozpycham siê ³okciami, ¿eby startowaæ. Jak
wspomnia³em, przeszed³em
wszystkie szczeble polityczne
i mnie a¿ tak nie korci powrót
do nawet lokalnej polityki.
Je¿eli natomiast pojawi siê racjonalna potrzeba pomocy, to
nie odmówiê. Mo¿e przeciêtni
wyborcy nie wiedz¹, ale wybory wojewódzkie s¹ o tyle
utrudnione, ¿e trzeba bardzo
logicznie skonstruowaæ listy
wyborcze. Liderzy list musz¹
byæ znani i cenienie nie tylko
w swoim regionie, ale przynajmniej w kilku powiatach.
Swoj¹ drog¹ uwa¿am ten pomys³ za bardzo dobry. Podobnie jak i ten, ¿eby byli nasi
premierzy, którzy jeszcze
¿yj¹, startowali do parlamentu
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Mali Gorzowiacy występują w strojach ludowych, ale nie lubuskich czy gorzowskich, bo
takowych po prostu nie ma

O tê kwestiê starli siê niedawno dyskutanci forum
„Niesamowite lubuskie”. Poniewa¿ sprawa jest istotna,
postanowiliœmy sprawdziæ,
jak to z tym strojem jest.
- Nie ma i nigdy nie by³o
¿adnego stroju lubuskiego ucina zdecydowanie Maria
Szupiluk, choreograf Zespo³u Tañca Ludowego „Mali
Gorzowiacy”, znawczyni i
mi³oœniczka polskiego folkloru. „Mali Gorzowiacy” od lat
s³yn¹ z przyk³adania olbrzymiej wagi do detali strojów, w
jakich wystêpuj¹.

Etnoregionu tu nie było

- Przecie¿ lubuskie to
sztuczny twór powsta³y po II
wojnie œwiatowej. Nie ma takiego etnoregionu, dlatego
te¿ nie ma stroju ludowego mówi Maria Szupiluk i t³umaczy, ¿e w danym etnoregionie wystêpuje jednoœæ jêzyka, muzyki, tañca, architektury i stroju. I dodaje, ¿e strój
ludowy, jak sama nazwa
wskazuje, jest zwi¹zany z
kultur¹ wsi.
Takimi regionami w sensie
entograficznym s¹ wielkie
krainy geograficzne, jak
Wielkopolska, Ma³opolska,
Kaszuby, Podhale …. I tam
wystêpuj¹ stroje ludowe powi¹zane z tañcem ludowym. Ka¿dy etnoregion ma
swoje w³asne elementy odró¿niaj¹ce go od innych.
Najproœciej pokazaæ to na
³owickim pasiaku, góralskich kierpcach, œl¹skim
wieñcu kwietnym, krakowskiej kierezji i pawich piórach.
Jak siê okazuje, kwestia
lubuskich strojów ludowych
potrafi rozgrzaæ nie tylko
zapalonych
mi³oœników
„Niesamowitego lubuskiego”. O lubuski albo jeszcze
lepiej gorzowski strój ludowy
bywaj¹ pytane gorzowskie
bibliotekarki w okolicach
szczególnie Dni Gorzowa,

bo dobrze by by³o ¿eby dzieci pozna³y tradycjê.

Ale w lubuskim są jednak
stroje ludowe

Choæ lubuskie to sztuczny
twór, to jednak na jego terenie znaleŸæ mo¿na wsie, które stanowi¹ etnoregiony.
Najprostszym przyk³adem
bêdzie tu wieœ D¹brówka
Wielkopolska. - Fakt, tam
maj¹ swoje stroje ludowe,
swoje tradycje, ale proszê
pamiêtaæ, ¿e D¹brówka geograficznie nale¿y do Zachodniej Wielkopolski, do Regionu Koz³a, dlatego tam wystêpuj¹ wszystkie cechy
kultury wsi polskiej - zaznacza Maria Szupiluk.
Podobnie jest z Babimostem, który tak¿e ma w³asny
strój ludowy i to z tych samych przyczyn, co D¹brówka Wielkopolska.
Natomiast w okolicach ¯ar i
¯agania mo¿na poszukaæ
wp³ywów ³u¿yckich, ale mówiæ o odrêbnym stroju to ju¿
raczej nie mo¿na.

Oj dana, dana, lubuska
sukmana

Jednak jak siê zastanowiæ,
to jakiœ strój ch³opski musia³
tu byæ przez II wojn¹ œwiatow¹. Przecie¿ Gorzów,
wówczas Landsberg otaczaj¹ wsie le¿¹ce choæby na
£êgach Warciañskich, Ameryce nad Wart¹. I tu te¿
mieszkali oraz pracowali
ch³opi, którzy jak ich polscy
odpowiednicy musieli mieæ
ubrania do pracy w polu oraz
do koœcio³a i z okazji œwi¹t.
I jak one wygl¹da³y, mo¿na
siê przekonaæ na obrazach
Ernsta Henselera, który urodzi³ siê w obecnych Wieprzycach, w doros³ym ¿yciu
mieszka³ w Berlinie, ale do
ukochanej wsi nad Wart¹
czêsto zje¿d¿a³. Jest on autorem wielu obrazów dokumentuj¹cych ¿ycie na wsi w
Marchii Brandenburskiej.

No i na tych obrazach widaæ, ¿e ch³opi ¿yj¹cy tu na
prze³omie XIX i XX wieku
ubierali siê skromnie, do pracy nosili zwyk³¹ odzie¿, a od
œwiêta ich ubrania przypomina³y te, jakie nosili robotnicy
w wiêkszych miastach. Nawet gdyby siê mocno uprzeæ
i jednak poszukaæ tej sukmany w polskim stylu, to siê jej
na tym terenie nie znajdzie.

A jednak ostatnio się
pojawił

Jednak potrzeba posiadania w³asnego stroju ludowego jest tak silna, ¿e mo¿na
ten lubuski strój znaleŸæ - w
internecie. Na stronie Polska
tradycja mianem stroju ludowego lubuskiego okreœlono
ubiory ch³opskie z D¹brówki
Wielkopolskiej, co jest zasadniczym b³êdem. A na
stronie Polskie stroje znaleŸæ mo¿na coœ innego, coœ
co jest pomieszaniem wielu
elementów spotykanych w
innych regionach kraju i co
nie tworzy oryginalnego,
odrêbnego wzoru. Dla
przyk³adu - kobiecy sk³ada
siê z falbaniastej spódnicy,
niebieskiego kaftana, fartucha na spódnicê, do tego
kwiaciasta chusta przewieszona przez ramiona oraz
wielkiej kokardy. Wszystko
haftowane w stylizowane
winogronka. Na g³owê przewidziano wianek z ró¿nych
kwiatów i kolorowych piórek. Zreszt¹ detali jest
wiêcej. Znawcy folkloru
krótko okreœlaj¹ ten model bzdura.
- Nie ma i nigdy nie by³o
stroju lubuskiego. Ch³opstwo
w Niemczech, zw³aszcza na
tych terenach nigdy nie wypracowa³o jakiegoœ konkretnego wzorca, jak choæby w
s¹siedniej przygranicznej
Wielkopolsce - podkreœlaj¹
etnografowie. I radz¹, aby
siê tego trzymaæ.
ROCH
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Jest coraz mniej pozbawień praw rodzicielskich
Z Magdalen¹ Bia³ow¹s, kierownikiem Oœrodka Adopcyjnego w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat
¿e fakt, i¿ rodzice biologiczni
zostali pozbawieni w³adzy rodzicielskiej wcale nie oznacza, ¿e nie maj¹ prawa do
kontaktu z dzieæmi i trwa to
a¿ do momentu adopcji. No i
to oznacza, ¿e wiêzi rodzinne
nie zawsze s¹ przerwane.
- Bez wzglêdu na to, ¿e rodzice s¹ niewydolni? Bez
wzglêdu na to, ¿e w domu
jest Ÿle?
- Bez wzglêdu. Bez
wzglêdu na to, ¿e kontakty s¹
szkodliwe dla dzieci, to takie
prawo rodzic biologiczny ma.
- I wykorzystuje?
- Niestety tak. Nie zawsze,
ale w du¿ej czêœci jednak tak.
- Spójrzmy zatem na Gorzów. Jak kwestia adopcji,
rodzin adopcyjnych wygl¹da u nas?
- Oœrodek w Gorzowie zajmuje siê adopcjami nie tylko
w Gorzowie, ale w powiecie
gorzowskim, sulêciñskim,
s³ubickim, œwiebodziñskim,
strzelecko-drezdeneckim i
miêdzyrzeckim.
- Pó³ województwa.
- Tak, pó³ województwa.
Drug¹ po³ow¹ zajmuje siê
Zielona Góra a powiatami
¿arskim i ¿agañskim Oœrodek
Adopcyjny w ¯arach. I tak, w
chwili obecnej mamy coraz
mniej dzieci zg³aszanych do
przysposobienia, jest coraz
mniej pozbawieñ praw rodzicielskich. Wynika to, podejrzewam, z polityki prorodzinnej pañstwa.
- Z ustawy 500 plus?
- Myœlê, ¿e sama ustawa
mo¿e niekoniecznie, ale decyduje o tym ogólna polityka
prorodzinna. Chodzi chyba o
to, aby pokazaæ, ¿e polska
rodzina jest dobra i wydolna.
Nie chcia³abym siê tutaj rozwodziæ nad tym, czy jest to
s³uszne lub nie, bo to nie
kwestia. Jeœli ju¿ trafiaj¹ do
nas dzieci, to s¹ starsze, czyli po szóstym roku ¿ycia. A w
adopcji takie dzieci maj¹ coraz mniejsze szanse. Bo do
pi¹tego roku ¿ycia dzieciaczki
maj¹ wiêksze szanse. Kandydaci na rodziców adopcyjnych nie maj¹ bowiem du¿ej
gotowoœci na przysposabianie dzieci starszych. Bo
mog¹ to byæ rodzeñstwa, albo s¹ to dzieci bardzo uszkodzone.
- Co to znaczy - dzieci
uszkodzone?
- S¹ to dzieci, które maj¹
ró¿nego rodzaju deficyty fizyczne lub psychiczne. Dla
przyk³adu - zespó³ FAS, czyli
zespó³ poalkoholowy, który
de facto mo¿e prowadziæ do
ró¿nego rodzaju upoœledzeñ.
Nie musi, ale mo¿e. Mog¹ to
byæ ró¿nego rodzaju zaburzenia neurologiczne, jak
uszkodzenie uk³adu nerwowego. I jeœli do adopcji trafiaj¹ maleñkie dzieci, to my

Fot. Renata Ochwat

- Co to jest oœrodek adopcyjny?
- To jest takie miejsce, w
którym ³¹czymy rodziny
adopcyjne z dzieæmi, czyli takie rodziny, które nie maj¹
swoich w³asnych biologicznych dzieci. Kwalifikujemy
osoby do tego, ¿e mog¹ byæ
rodzicami adopcyjnymi, ale
te¿ kwalifikujemy dzieci do
przysposobienia.
- Co pani rozumie pod pojêciem - kwalifikacja rodziców?
- Rodziny, które chc¹ zaadoptowaæ dziecko, musz¹
przejœæ pewien proces, który
okreœla ustawa o wspieraniu
rodziny i pieczy zastêpczej.
Takie rodziny musz¹ najpierw
zgromadziæ garstkê dokumentów. Mówiê specjalnie
garstkê, bo to rzeczywiœcie
jest garstka - podanie, ¿yciorys, zaœwiadczenie o dochodach, zaœwiadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia oraz zaœwiadczenie o
niekaralnoœci. Nastêpnie my
jedziemy do nich do domu na
wywiad adopcyjny. Rozmawiamy sobie z tak¹ rodzin¹,
kierujemy na badania do naszych psychologów. Zwykle
to jest kilka spotkañ - czasami dwa, czasami piêæ,
wszystko zale¿y od indywidualnych predyspozycji danej
rodziny. Nastêpnie zespó³ naszych specjalistów omawia tê
sytuacjê, jeœli nie ma ¿adnych zastrze¿eñ, wówczas
taka rodzina trafia na szkolenie. To z kolei jest siedem
spotkañ i potem tacy ludzie
uzyskuj¹ koñcow¹ kwalifikacjê do bycia rodzin¹ adopcyjn¹.
- Na czym polega kwalifikacja dzieci?
- Tak naprawdê jest to zdobycie szeregu dokumentów,
tak¿e sprecyzowanych w
ustawie - to s¹ dokumenty
medyczne, opinie psychologiczne i innych specjalistów,
które potwierdzaj¹, ¿e dziecko kwalifikuje siê do adopcji.
- A jakie dziecko mo¿e
pójœæ do adopcji?
- Przede wszystkim dziecko
z uregulowan¹ sytuacj¹
prawn¹. Mam na myœli takie
dziecko, którego rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Druga opcja to taka, kiedy dziecko jest sierot¹.
Ale kolejna wa¿na sprawa, to
to, ¿e dziecko musi chcieæ iœæ
do adopcji. Musi chcieæ mieæ
nowych rodziców.
- S¹ takie dzieci, które nie
chc¹?
- Im starsze dziecko, tym
jest trudniej. One ju¿ czêsto
pamiêtaj¹ swoich biologicznych rodziców i dla nich pójœcie do adopcji jest konfliktem lojalnoœciowym pomiêdzy nowymi a tymi starymi
rodzicami. Trzeba pamiêtaæ,

M. Białowąs: Wszystkie rodziny oczekują na ten telefon od nas

nie jesteœmy w stanie wielu
rzeczy zdiagnozowaæ, co takiemu dziecku dolega, ale w
badaniu psychologicznym widzimy, ¿e ono znacznie odbiega od normy. I w tym momencie, jak mówi³am, rodziny
nie maj¹ gotowoœci do przyjêcia takiego dziecka.
- A co z rodzinami gotowymi na przyjêcie dzieci?
Ich jest te¿ coraz mniej?
- Akurat tych jest coraz
wiêcej.
- Czyli rozje¿d¿aj¹ siê te
dwie liczby?
- Bardzo nam siê to rozje¿d¿a. W tej chwili w Oœrodku Adopcyjnym oczekuje na
dziecko 61 rodzin.
- A dzieci?
- Nigdy nie by³o takiej sytuacji, ¿e dziecko, które kwalifikowa³by siê do rodziny adopcyjnej, oczekuje. Adopcje s¹
przeprowadzane zawsze na
bie¿¹co. Obecnie na adopcjê
oczekuje grupa oko³o 30
dzieci - z ca³ego województwa. I te dzieci oczekuj¹ na
adopcjê nie tylko w naszym
oœrodku, ale s¹ w centralnej
bazie danych. Oznacza to, ¿e
ka¿dy Oœrodek Adopcyjny w
Polsce dosta³ informacjê, i¿
takie dzieci czekaj¹ na rodzinê. I to w Polsce, jak i za
granic¹.
- No w³aœnie, jeœli nie w
Polsce, to za granic¹. Czy
pani Oœrodek te¿ siê takimi
adopcjami zajmuje?
- Uprawnienia do prowadzenia adopcji zagranicznych
maj¹ w tej chwili dwa oœrodki
- Katolicki Oœrodek w Warszawie i Katolicki Oœrodek w
Sosnowcu, z tym, ¿e temu w
Sosnowcu wygasaj¹ prawa
do prowadzenia takich adopcji. Natomiast jeœli to s¹ dzieci z naszego terenu, to si³¹
rzeczy my tak¹ bezpoœredni¹
pieczê nad tak¹ adopcj¹
sprawujemy. Nie kwalifikujemy dzieci do takich adopcji,
ale pieczê nad ni¹ sprawujemy. Jedziemy na spotkania
potencjalnej rodziny z dzieæmi. Nadzorujemy te adopcje.
- Prawd¹ jest, ¿e rodzinom z zagranicy nie jest is-

totne, czy dziecko jest
zdrowe, czy chore?
- To akurat nie jest prawda.
Ma to dla nich znaczenie, ale
oni maj¹ wiêksz¹ tolerancjê,
wiêksze mo¿liwoœci systemowe. Oni maj¹ zwyczajnie
wiêksze wsparcie socjalne w
swoich krajach, co oznacza,
¿e maj¹ znacznie lepsze
mo¿liwoœci
zapewnienia
opieki
dzieciom.
Ale
chcia³abym jednoczeœnie dodaæ, ¿e obecnie w Polsce
adopcje zagraniczne siê
koñcz¹. Rz¹d Polski w tej
chwili nie wydaje zgód na
adopcje zagraniczne.
- A jak w praktyce wygl¹da proces adopcyjny?
- Zbiera siê zespó³, który
decyduje, którzy z kandydatów bêd¹ najlepszymi rodzicami dla danego dziecka. To
my dokonujemy wyborów.
Patrzymy, czy dana rodzina
poradzi sobie z wychowaniem konkretnego dziecka.
No i jeœli jest zgoda, ¿e pañstwo Kowalscy bêd¹ najlepszymi rodzicami, to wówczas
wykonujemy telefon do nich. I
trzeba dodaæ, ¿e ten telefon
jest w ca³ej Polsce znany.
Wszystkie rodziny oczekuj¹
na ten telefon od nas. Dzwonimy wiêc i mówimy, ¿e mamy dla nich propozycjê.
Przedstawiamy im tylko p³eæ i
wiek dziecka. Zapraszamy do
Oœrodka na spotkanie i zapoznanie siê z dokumentami.
Czêsto s¹ to jednak ubogie
informacje. Dajemy takim rodzicom kilka dni na przemyœlenie sytuacji, z regu³y to s¹
trzy dni. Na tym etapie jeszcze nikt nie oczekuje od rodziny ¿adnych deklaracji, czy
decyzji. Jeœli dana rodzina
zdecyduje siê poznaæ dziecko, to idziemy na spotkanie
do miejsca, w którym dziecko
siê znajduje. Po tym pierwszym spotkaniu, które trwa z
regu³y do pó³torej godziny, rodzina ma kilka kolejnych dni
na podjêcie decyzji. Jeœli decyzja jest pozytywna, to rozpoczyna siê okres nawi¹zywania wiêzi. Oznacza to, ¿e
potencjalni rodzice kontaktuj¹

siê z dzieckiem w tej rodzinie
zastêpczej, w której siê ono
znajduje, a Oœrodek ten kontakt monitoruje. A nastêpnie
s¹ sk³adane dokumenty do
s¹du, ten orzeka o tymczasowym umieszczeniu takiego
dziecka w rodzinie adopcyjnej, a nastêpnie odbywa siê
sprawa o przysposobienie.
- Zapada wyrok o przysposobieniu. Co to oznacza dla takiego dziecka?
- Oznacza tyle, ¿e dziecko
zyskuje rodziców w sensie
prawnym i biologicznym. Z
automatu nastêpuje zmiana
nazwiska, poza tym na wniosek rodziców mo¿e byæ
zmienione imiê, ale to akurat
rzadko siê to zdarza. Dziecko nabywa praw do dziedziczenia. Staje siê pe³noprawnym cz³onkiem rodziny. Nawi¹zuje wszelkie stosunki
prawne z rodzicami, jak i z
dalszymi krewnymi.
- Znane s¹ pani przypadki, ¿e rodzina dokona³a
adopcji, a potem siê z niej
wycofa³a?
- Bezpoœrednio mia³am tylko jeden taki przypadek.
Zreszt¹ w skali Polski takich
wydarzeñ to jest 0,7 procent
przeprowadzonych adopcji.
Powiem, ¿e aby rozwi¹zaæ
adopcjê, musz¹ wyst¹piæ
bardzo powa¿ne przes³anki.
I s¹dy nie zawsze siê decyduj¹ na taki krok. Rozwi¹zanie musi siê opieraæ na
dobru dziecka. Musi wiêc
wyst¹piæ fakt krzywdzenia
dziecka. Ten przypadek, który ja znam, polega³ na tym,
¿e rodzina nie chcia³a
wspó³pracowaæ z Oœrodkiem
Adopcyjnym. Nie chcia³a
s³uchaæ, a mia³a zbyt du¿e
wymagania w stosunku do
dziecka.
- Mówi³a pani, ¿e zmniejsza siê liczba dzieci do
adopcji, roœnie natomiast
liczba rodzin zainteresowanych i zdecydowanych
na adopcjê. Jak to rokuje
na przysz³oœæ?
- Nie wiem. Z mego doœwiadczenia dziesiêciu lat
pracy w Oœrodku Adopcyjnym wiem, ¿e s¹ w³aœnie takie momenty, kiedy liczba
dzieci do adopcji maleje.
Liczê na to, ¿e ta sytuacja
jest sytuacj¹ przejœciow¹.
¯eby byæ dobrze zrozumian¹, ja bym sobie ¿yczy³a,
¿eby wszystkie dzieci by³y
szczêœliwe w swoich rodzinach
biologicznych,
to
by³oby najlepsze rozwi¹zanie. Ale na tyle ju¿ znam
¿ycie, ¿e wiem, i¿ tak nigdy
nie bêdzie. Zawsze jest i
bêdzie pewien odsetek rodzin, które nigdy rodzinami,
nigdy rodzicami byæ nie powinni. Dlatego chcia³abym,
aby te dzieci z tych niewydolnych rodzin nie tkwi³y tam

bezsensownie. Chcia³abym
bardzo, ¿eby mia³y szansê
na dobre ¿ycie.
- Adopcja jest tak¹
szans¹ na lepsze ¿ycie?
- Tak, jest tak¹ szans¹.
Adopcja jest te¿ szans¹ na
zerwanie tych starych wiêzi.
Jeœli dziecko jest w placówce opiekuñczej, koñczy 18
lat i nie chce siê dalej uczyæ,
to gdzie trafi? Na ulicê czy
do patologicznej rodziny, z
której na moment je wyrwano. A jakie ma wzory w tej
rodzinie? Kiepskie. Powtarza
w wiêkszoœci przypadków
los swoich rodziców biologicznych. Adopcja przerywa
ten ci¹g. I dlatego wydaje mi
siê, ¿e dla dziecka w efekcie
docelowym to jest najlepsze
rozwi¹zanie. Oczywiœcie,
kiedy zaczyna siê proces
adopcji, kiedy zaczyna siê
budowanie wiêzi miêdzy
dzieckiem a nowymi rodzicami, to nie zawsze jest fajny
moment dla dziecka. Bo ono
ju¿ jest w rodzinie zastêpczej, ju¿ jakieœ wiêzi powsta³y, tu zaczyna siê nowa
sytuacja. Wiem, ¿e dla
dziecka w tym momencie to
nie jest dobre rozwi¹zanie,
natomiast docelowo jest to
jednak najlepsze w mo¿liwych wyjœæ.
- No i ostatnia kwestia.
Mówiæ dzieciom, ¿e s¹
adoptowane, czy nie mówiæ?
- Mówiæ. Dziecko ma prawo
wiedzieæ, ¿e jest adoptowane. Nie jesteœmy w stanie
stworzyæ ¿adnych zwi¹zków
opartych na sekretach czy
k³amstwie. Mo¿e nie tyle na
k³amstwie, bo to nie kwestia,
¿e rodzice chc¹ k³amaæ, ale
zwyczajnie siê boj¹ powiedzieæ, nie potrafi¹ znaleŸæ tego w³aœciwego momentu, a
tajemnica ci¹¿y. Nigdy nie ma
spokoju, nigdy nie ma spontanicznoœci w ¿yciu. Ostatnio
mia³am telefon od jednej mamy adopcyjnej, która jest ju¿
osiem lat po adopcji, a
dziecko ma 13 lat. No i ta
mama powiedzia³a swemu
dziecku, ¿e jest adoptowane, ale nie powiedzia³a, czy
ma rodzeñstwo, a ma. No i
pyta mnie, co ma robiæ. Powiedzieæ. Oczywiœcie, ¿e
powiedzieæ. Tylko kiedy jest
tan najlepszy moment? Nigdy nie bêdzie najlepszego
momentu. Moim zdaniem,
nie czekamy, tylko mówimy.
To nie jest ³atwe. Mam
zreszt¹ takie wra¿enie, ¿e to
jest znacznie trudniejsze dla
samych rodziców, ni¿ dzieci.
Ale mówiæ. Bo przecie¿ dla
dzieci najwa¿niejsi s¹ ich rodzice adopcyjni, a nie tamta
by³a ju¿ rodzina, której czêsto
ju¿ zwyczajnie nie pamiêtaj¹.
Mówiæ.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Tatrzański James Bond ukrywał się w Gorzowie
Tu¿ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej przez Gorzów przewinê³o siê trochê kolorowych ludzi.

Tu był Dziki Zachód, tu się
można było ukryć…

Józef Ujek Uznañski trafi³ do
Gorzowa w 1945 roku, tu¿ po
zakoñczeniu wojny. Przyjecha³ tu, bo jak sam mówi³: „Na
Ziemiach Odzyskanych by³o
najwiêcej akowców, bo tam
by³ Dziki Zachód. Zorganizowa³em nowe dokumenty i
znalaz³em zatrudnienie w
nadleœnictwie. Niestety, wywiad komunistyczny dzia³a³.
Dopadli mnie i aresztowali w
Gorzowie. Po miesi¹cu
przes³uchañ, podczas przejazdu do szpitala, znów
uciek³em i do 1954 r. siê ukrywa³em”.
Ujek nie wyjecha³ z Gorzowa. Krêci³ siê po Ziemi Lubuskiej, pomieszkuj¹c i pracuj¹c
w ró¿nych miejscach. W koñcu takie ¿ycie mu siê znudzi³o, albo go zwyczajnie
zmêczy³o. By³o ju¿ dziewiêæ
lat po wojnie. Zdecydowa³ siê

r e k l a m a

ujawniæ i zrobi³ to 13 grudnia
1954 roku. Tak o tym opowiada³: „Ujawni³em siê w Zielonej
Górze i po trzech dniach prokuratura mnie zwolni³a. Pojecha³em do Zakopanego i tam
dosta³em nowy dowód osobisty, na swoje nazwisko.
Mia³em dziewiêæ straconych
lat, ale i tak dobrze, bo
prze¿y³em”.
Trudno dziœ odnaleŸæ inne
œlady po wybitnym ratowniku,
tatrzañskim Jamesie Bondzie. Minê³o pó³ wieku, zmarli
ludzie, którzy mieli z nim
stycznoœæ. Nie zachowa³y siê
Ÿród³a. Jedynym pewnym s¹
s³owa samego Józefa Uznañskiego.
I tak po fa³szywym lekarzu
Zygmuncie Obuchowiczu, po
Stefanie Andryce, po Franciszku Walczaku, Ujek to kolejna barwna postaæ, tatrzañski James Bond, który na
chwilkê zamieszka³ na Dzikim
Zachodzie, czyli w polskim
ju¿ Gorzowie i okolicy.

próbowa³ z³apaæ, ale siê nie
uda³o. Zjecha³em do Suchej
Kasprowej. I tam siê dopiero
zaczê³a gehenna. Na hale
szed³em ca³¹ noc. W starym
schronisku odpocz¹³em przez
dzieñ, nikt mnie nie szuka³,
wiêc przez Liliowe poszed³em
swoj¹ drog¹ i tak to siê skoñczy³o”. Ale Ujek nie dodaje,
¿e przez lata mêczy³a go ta
legenda. Mierzy³ siê z ni¹ do
koñca ¿ycia. Jak kto by³ ceprem, to nie dyskutowa³, tylko
siê odwraca³. Jak nie by³ ceprem, to za gadanie g³upot
mog³a go konsekwencja spotkaæ.

Fot. Zbiory Fundacji Jana Karskiego

Mieszka³ tu bowiem fa³szywy lekarz. ¯ycie straci³ m³ody
¿o³nierz wyklêty z Gdañska.
Inny m³ody zgin¹³ za buty.
Ma³o kto jednak wie, ¿e przez
chwilê ukrywa³ siê tu tak¿e legendarny przewodnik i kurier
tatrzañski Józef Ujek Uznañski.
Tak naprawdê wybitnych Ujków by³o dwóch. Ten pierwszy, którego historia zawiod³a
na moment do Gorzowa, to
Józef Uznañski, wybitny narciarz, przewodnik tatrzañski,
ratownik górski, partyzant,
sportowiec, cz³owiek legenda.
Drugi, to Józef Krzeptowski,
tak samo wybitny ratownik,
przewodnik, gawêdziarz, te¿
cz³owiek legenda, ale jego los
po II wojnie zawiód³ na Syberiê. Warto jednak spojrzeæ na
sylwetkê tego pierwszego, bo
postaæ to zwyczajnie niezwyk³a. Doœæ dodaæ, to ten,
co skaka³ z kolejki na Kasprowy i do dziœ legendy o tym
opowiadaj¹ wszyscy przewodnicy oraz mi³oœnicy Tatr.

Jedno życie a na kilka
innych by wystarczyło

Józef Ujek Uznañski urodzi³
siê w góralskiej rodzinie w
1924 roku w Zakopanem w
domu nieopodal Nosala. Od
najm³odszych lat œmiga³ po
Tatrach na nartach, zreszt¹
jak ka¿de góralskie dziecko.
Sztuki nart uczy³ siê od legendarnych sportowców tamtych
czasów: Bronis³awa Czecha,
Heleny Marusarzówny i jej
brata Stanis³awa. A poniewa¿
nie wiedzia³, co to strach, bo
jaki m³ody w jego wieku wie,
nie tylko zje¿d¿a³ jak wariat
po stokach, ale i skaka³ z
Wielkiej Krokwi. Józef Uznañski mia³ 15-latek, kiedy znalaz³ siê ju¿ w sk³adzie reprezentacji Polski. Nawet topowi
zawodnicy mówili, ¿e to brylant, co w Zakopanem by³o
ogromnym komplementem.
Jednak mia³ za ma³o lat, ¿eby
wystartowaæ na mistrzostwach œwiata, które odby³y

Partyzant, Akowiec,
ratownik

Józef Ujek Uznański to legendarna postać prosto z polskich Tatr

siê w Zakopanem w lutym
1939. A potem, przysz³a wojna i beztroskie dzieciñstwo
skoñczy³o siê w jednej chwili.
Raz i na zawsze.

Najsłynniejszy skok z
kolejki

Od „zawsze” w Zakopanem
opowiada siê o s³ynnym skoku kuriera z kolejki na Kasprowy, który ucieka³ przed ssmanami. Tym, który skoczy³,
by³ w³aœnie Józef Ujek Uznañski. Jednak prawda jest nieco ró¿na od tego, co siê do
dziœ na Krupówkach plecie.
Jedni chc¹, ¿eby to by³a brawurowa akcja wojskowa, inni
w tym Antoni Kroh, autor fantastycznej ksi¹¿ki „Sklep potrzeb kulturalnych” - ucieczka
przed rozwœcieczonym ojcem
dziewczyny. A prawda, jak
zwykle, le¿y gdzieœ po œrodku. Tak opowiada³ sam bohater o tym wydarzeniu w filmie
Jerzego Porêbskiego mu poœwiêconemu: „W 1944 r.
zszed³em z gór do Zakopanego. Sakramencko zmêczony

poszed³em
do
babki,
zdrzemn¹æ siê. Prosi³em j¹,
by wczeœnie rano mnie obudzi³a. Ale babka, jak to babka,
mówi³a, ¿e tak spa³em, ¿e ¿al
jej by³o mnie budziæ. Nad ranem spad³o 30 cm œniegu i
nie by³o mowy, by iœæ z powrotem. Œlad zdradzi³by kierunek. Pozosta³a kolejka. Niestety, trafi³em na ostr¹ kontrolê. By nie wzbudziæ
podejrzeñ, nie mog³em siê
wycofaæ. Przy wejœciowych
drzwiach sta³ gestapowiec
Polak, on mnie zna³ i ja jego
zna³em. Po przeciwnej by³
¿andarm, jakbym chcia³ zawróciæ, toby mnie zatrzymali.
By³em jednak pewny, ¿e wysi¹dê na stacji przesiadkowej
na Myœlenickich Turniach.
Niestety, i tam by³o wszystko
obstawione. Wtedy konduktor, który mnie zna³, doradzi³,
¿e jak bêdziemy doje¿d¿aæ,
kolejka zwolni, a on mi drzwi
otworzy. Po³o¿y³em narty i
markowa³em, ¿e mi coœ nie
pasuje w wi¹zaniu. Gdy otworzy³, skoczy³em, ktoœ mnie

Józef Uznañski w czasach II
wojny dzia³a³ w partyzantce,
z³o¿y³ przysiêgê w Zwi¹zku
Walki Zbrojnej, WZ, by³ cz³onkiem 1. Pu³ku Strzelców Podhalañskich AK, 4. Batalionu
kpt. Józefa Zapa³y „Lamparta” dzia³aj¹cego w Gorcach w
rejonie Turbacza. Po zakoñczeniu wojny wróci³ do domu. I tu w kwietniu 1945 zosta³ aresztowany przez NKWD,
które przewioz³o go na
S³owacjê. Stamt¹d szed³
transport na Syberiê (Drugi
Ujek - Józef Krzeptowski tam
jednak trafi³ - roch). Uciek³
wówczas. Potem kolejny raz z
kolejnej zasadzki w Krakowie
te¿ uciek³ i wówczas trafi³ do
Gorzowa.
Po powrocie nie bez trudu
znalaz³ pracê, ale pomogli koledzy. Wróci³ do sportu, pracowa³ jako przewodnik, skoñczy³ kursy i doszed³ do „blachy II klasy” - blacha, czyli
oznaczenie przewodników
tatrzañskich, marzenie wielu.
By³ tak¿e instruktorem narciarskim. Potem przyszed³
czas na TOPR. Najpierw
ochotniczo a potem zawodowo.
By³ pierwszym w³aœcicielem
i przewodnikiem psa lawinowego. Pies, czarny owczarek

niemiecki, który wabi³ siê Cygan, by³ dla Ujka kimœ wiêcej,
ni¿ tylko psem. Œwietnie wzajemny stosunek Ujka do Cygana i Cygana do Ujka oddaje anegdota, jak to podczas
psich manewrów na S³owacji
Cygan zosta³ na noc rozdzielony ze swoim panem. Zdziwiony i nienawyk³y do takiego traktowania pies odnalaz³
Ujka w nocy. Trafi³ do ³ó¿ka
pana razem z wyrwanym
³añcuchem i kawa³kiem psiej
budy. Ale anegdot¹ nie jest,
¿e Cygan ¿ycie uratowa³ Ujkowi, kiedy tego porwa³a lawina w Wysokich Tatrach.
Pies go znalaz³ i do dziœ o
Cyganie, jak i o Bacy, psie
Józka Oppenheima, legendy
pod Tatrami siê opowiada.
Józef Ujek Uznañski zmar³
po bardzo ciekawym ¿yciu,
pe³nym niezwyk³ych zwrotów
i szalonych wydarzeñ w lutym 2012 roku w Zakopanem
i tam jest pochowany na Nowym Cmentarzu przy ulicy
Nowotarskiej. Do dziœ na posiadach gazdowskich i spotkaniach przewodnickich siê
go wspomina. Zreszt¹ jak i
Józefa Ujka Krzeptowskiego.
Obaj Ujki niezwykli, obaj legendarni, obaj ubogacaj¹cy
swoim ¿yciem ten niezwyk³y
ma³y kawa³ek Polski, jakim
s¹ polskie Tatry i kawa³eczek
Podhala. Warto, aby gorzowianie, którzy w Tatry je¿d¿¹,
wiedzieli, ¿e jedna z legend
tej niezwyk³ej krainy przez
ca³kiem spory moment swego ¿ycia to ¿ycie tu ratowa³a.
ROCH

Korzysta³am: z filmu „Ujek”,
re¿. i scenariusz Jerzy Porêbski; Wojciech Szatkowski
„Goralenvolk - historia zdrady”; Antoni Kroh „Sklep potrzeb kulturalnych”; „B³êkitny
krzy¿” pod redakcj¹ Stefana
Maciejewskiego; Alfons Filar
„Opowieœci tatrzañskich kurierów”; Zofia i Witold Paryscy Encyklopedia tatrzañska.
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Sprzątanie może być przyjemne i pożyteczne
Kilkaset kilogramów odpadów zebrali uczestnicy akcji, na któr¹ zaprosi³a firma Inneko.
szych. Wiele emocji dostarczy³o rozstrzygniêcie „Recycling Fashion Show”, czyli konkursu na najciekawsz¹
kreacjê z odpadów, któremu
towarzyszy³ pokaz mody. Jury w sk³adzie Natalia Œlizowska - znakomita gorzowska
projektantka ubiorów i Monika Kowalska przyzna³o trzecie miejsce pani Katarzynie
Ku³agowskiej, drugie miejsce
za swoj¹ kreacjê wywalczy³a
pani Sylwia Py¿yñska, a wygra³a pani Dorota Mañkowska.

Nie tylko odpady

Fot. Inneko

Akcja nosi³a tytu³ „Wymieñ
Odpady na Kulturalne Wypady” i odby³a siê 22 kwietnia
na placu Gorzowskiego Rynku Hurtowego. Gorzowianie
nie zawiedli. Jak niektórzy
mówili, ciekawym wyda³ siê
tytu³ wydarzenia, inni lubi¹
proekologiczne zachowania,
a jeszcze inni zwyczajnie nie
chcieli siedzieæ w piêkn¹ pogodê w domu.
O pomyœle na tak¹ akcjê tak
mówi prezes spó³ki Artur
Czy¿ewski - Rzeczywiœcie
by³a inna od dotychczasowych. Pomys³ów by³o wiele i
wiêkszoœæ, dziêki wytrwa³oœci
dyrektor Moniki Piaskowskiej,
ale te¿ wspó³pracy wielu
osób, zarówno z Inneko, jak i
innych firm, uda³o siê zrealizowaæ. Przede wszystkim w
tym roku akcja by³a pomyœlana jako piknik, a nie tylko wymiana surowców na atrakcje.
Chcieliœmy, aby mieszkañcy
zostali z nami d³u¿ej i mieli
okazjê siê pobawiæ, nawet jeœli nie przynieœli odpadów.
Dziêki temu mogliœmy szerzej
prowadziæ akcjê informacyjn¹
dla dzieci i doros³ych. I pokazaæ te¿ wspó³pracuj¹ce w
tym obszarze inne firmy odpadowe: Eneris, Rang Sels
oraz Lagunê. To równie¿ nowoœæ, bo po raz pierwszy ta

Do wymiany odpadów na „kulturalne wypady” ustawiała się kolejka chetnych

wspó³praca by³a tak szeroka
za co serdecznie wszystkim
dziêkujê.

Ludzie nie zawiedli,
odpady przynieśli

1380 kilogramów makulatury, 100 kilogramów plastikowych butelek, 200 kilogramów puszek aluminiowych i
2400 kilogramów zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elek-

tronicznego - to bilans tegorocznej edycji akcji „Wymieñ
Odpady na Kulturalne Wypady”. Impreza trwa³a w sumie
szeœæ godzin. - Takie akcje,
to kropla, która dr¹¿y ska³ê.
Efekty wieloletniej pracy widaæ. Nie tylko naszej. ¯e nie
jest idealnie? Zgoda, ale stara³em siê przekonaæ uczestników do bardzo wa¿nej rzeczy: ¿e lepsza jest niestaran-

na selekcja, od jej braku mówi Artur Czy¿ewski.
W tym roku zbiórce odpadów towarzyszy³ rodzinny piknik, a gorzowianie chêtnie korzystali z zapewnionych atrakcji.
Dzia³a³a scena g³ówna, na
której prezentowali siê tancerze, wokaliœci oraz inni artyœci. Inneko zadba³o tak¿e o
ró¿ne konkursy dla najm³od-

Prezes Artur Czy¿ewski ju¿
zapowiada, ¿e wiele siê jeszcze wydarzy. - Warto
zagl¹daæ na nasz¹ stronê internetow¹. W planach s¹ wydarzenia na Polu Golfowym
Zawarcie. Na pewno bêdziemy te¿ mocno widoczni na
dniach ulicy Teatralnej. A
skoro jesteœmy przy teatrze,
to w drugiej dekadzie sierpnia
odbêdzie siê tam koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki
¯ukowskiej. Dla mi³oœników
muzyki ¿eglarskiej i dawnego
festiwalu „Keja” powinno byæ
to bardzo sentymentalne wydarzenie. Wspomnê te¿ o
dwóch kolejnych wydarzeniach, jakie bêd¹ mia³y miejs-

ce na osiedlu GTBS. Od kilku
lat otwieramy tam sezon wakacyjny imprez¹ dla dzieci, a
zamykamy spotkaniem przy
ognisku dla doros³ych. I choæ
to ma³e i lokalne wydarzenia,
to dzieje siê tam bardzo
du¿o, bo mamy i turnieje
pi³karskie i konkursy pingponga i przy wspó³pracy z Inneko przeja¿d¿ki po osiedlu
meleksem,
które bardzo
ciesz¹ dzieci. A to tylko wycinek wydarzeñ - mówi prezes.

Inneko i inne firmy

W tegoroczn¹ akcjê „Wymieñ Odpady na Kulturalne
Wypady” zaanga¿owane by³y
wszystkie gorzowskie firmy
zwi¹zane z bran¿¹ wywozu,
segregacji i przetwórstwa odpadów. Pojawili siê wiêc
przedstawiciele firm: Laguna,
Ragn-Sells, Eneris Surowce.
Imprezê wspiera³y tak¿e Gorzowski Rynek Hurtowy,
Oœrodek Sportu i Rekreacji,
Zwi¹zek Celowy Gmin MG-6,
sklep ¯elazny, Radio Plus
Gorzów i wiele ró¿nych podmiotów, które przekaza³y bilety dla mieszkañców. Dla firmy
wa¿ne by³o tak¿e i to, ¿e patronatem honorowym wydarzenie obj¹³ prezydent Jacek
Wójcicki.
ROCH

Remiza straży pożarnej Stilonu ocaleje
Konserwatorzy zablokowali rozbiórkê zabytku na terenie dawnego Stilonu

●

tym tematem” - napisali dwaj
radni w interpelacji. Obu zaniepokoi³y pog³oski, ¿e po
Bramie i paru innych cennych
z punktu widzenia historii
miasta zabytkach, ktoœ chce
burzyæ remizê, która zreszt¹
jest w znakomitym stanie.
Zaczynamy ustalaæ, kto jest
w³aœcicielem zabytkowej remizy. Na stronie ZWCH Stilon
jest telefon odsy³aj¹cy do Aleksandrowa Kujawskiego, bo
okazuje siê ¿e Stilon jest
w³asnoœci¹ firmy Matiz. Mi³y
pan kieruje do Gorzowa, ale
tam nikt nie odbiera telefonu.
Pozostaje jedynie Miejski
Konserwator Zabytków. Agnieszka Dêbska zna sprawê.
- Remiza jest w rêkach prywatnych. Nale¿y do gorzowskiego inwestora, który rzeczywiœcie mia³ taki zamiar,
aby budynek ten rozebraæ.
Ale na chwilê obecn¹ jest to
niemo¿liwe - t³umaczy konserwator.
Okazuje siê bowiem, ¿e 17
kwietnia Lubuski Wojewódzki
Konserwator
Zabytków
wszcz¹³ z urzêdu postêpowa-

Fot. Emilia Wójcik

Alarm, ¿e prywatny w³aœciciel chce rozebraæ star¹ remizê stra¿ack¹ stoj¹ca na terenie Stilonu podnieœli radni
Jan Kaczanowski i Marcin
Kurczyna. W interpelacji do
prezydenta domagaj¹ siê stanowczych dzia³añ. Konserwator zabytków ju¿ zablokowa³
ewentualna rozbiórkê.
„Prosimy o informacjê, kto
jest w³aœcicielem tej nieruchomoœci? Czy w/w obiekt jest
spisany do rejestru zabytków
lub objêty inn¹ form¹ ochrony
konserwatorskiej? Powy¿sze
pytania s¹ wyrazem naszego
zaniepokojenia docieraj¹cymi
informacjami o potencjalnej
rozbiórce tego obiektu. Przypominamy, ¿e obiekt ten ma
du¿¹ wartoœæ historyczn¹ i
emocjonaln¹. Dlatego te¿ nale¿y uczyniæ wszystko by zapobiec ewentualnym planom
jego rozbiórki.
Jednoczeœnie sugerujemy wyst¹pienie
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o objêcie
szczególnym nadzorem tej
nieruchomoœci. Prosimy Pana
Prezydenta o pilne zajêcie siê

Tej zabytkowej portierni i bramy prowadzącej do Stilonu od
strony u. Pomorskiej nie udało się wcześniej uratować

nie administracyjne w sprawie
wpisania do rejestru zabytków
modernistycznego zespo³u
zabudowy dawnego Stilonu. Oznacza to, ¿e zgodnie z
obowi¹zuj¹cym prawem na
tym terenie od 17 kwietnia nie
mog¹ byæ prowadzone ¿adne, podkreœlam, ¿adne prace
budowlane - t³umaczy Agnieszka Dêbska. I cytuje przepisy, a konkretnie art. 10a
ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (t. j.

Dz. U. z 2017, poz. 2187 ze
zm.): w którym stoi: ust. 1. Od
dnia wszczêcia postêpowania
w sprawie wpisu zabytku do
rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie siê
ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postêpowanie,
zabrania siê prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych
dzia³añ, które mog³yby prowadziæ do naruszenia substancji
lub zmiany wygl¹du zabytku.

ust. 2. Zakaz, o którym mowa
w ust. 1, dotyczy tak¿e robót
budowlanych objêtych pozwoleniem na budowê albo
zg³oszeniem, a tak¿e dzia³añ
okreœlonych w innej decyzji
pozwalaj¹cej na ich prowadzenie. ust. 3. Przepisów ust.
1 i 2 nie stosuje siê do zabytku s³u¿¹cego obronnoœci i
bezpieczeñstwu pañstwa.
Natomiast w myœl art. 3b informacjê o wszczêciu postêpowania w sprawie wpisania
zabytku nieruchomego do
rejestru do czasu ostatecznego zakoñczenia tego
postêpowania podaje siê do
publicznej wiadomoœci na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
starostwa powiatowego, na
obszarze którego znajduje
siê zabytek, a ponadto w
siedzibie w³aœciwego wojewódzkiego konserwatora
zabytków lub w sposób
zwyczajowo przyjêty w miejscowoœci, w której znajduje
siê zabytek.
Wojewódzki konserwator o
swojej decyzji poinformowa³

ju¿ zreszt¹ wszystkich zainteresowanych, czyli w³aœcicieli
dzia³ek na terenie Stilonu, na
których stoj¹ obiekty maj¹ce
byæ wpisane do rejestru.
Okazuje siê, ¿e jeœli prywatny w³aœciciel jednak powa¿y
siê na z³amanie przepisów,
to grozi mu za to wysoka kara. - Zmienione przepisy na
to pozwalaj¹. Nie mo¿na by³o
tego zastosowaæ w przypadku rozbiórki budynków tzw.
Folii - t³umaczy konserwator.
Gorzowscy radni s¹ bardzo
zadowoleni z takiego rozwi¹zania. - Taki sens mia³a ta
interpelacja. Chodzi³o o zablokowanie ewentualnych
dzia³añ, o których coraz
g³oœniej siê mówi. Bardzo
dobry ruch konserwatora ocenia Marcin Kurczyna.
Nie wiadomo natomiast,
jak¹
decyzjê
podejmie
w³aœciciel remizy, poniewa¿
nie uda³o nam siê z nim
skontaktowaæ. Nie odpowiedzia³ na proœbê kontaktu pozostawion¹ w jednej z jego
firm.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Kat mieszkał za murami miasta
Kaci œcinali g³owy, ³amali ko³em i pracowali jako rakarze.
Ka¿de szanuj¹ce siê œredniowieczne miasto zwyczajnie musia³o mieæ kata. No bo
kto by zajmowa³ siê pad³ymi
zwierzêtami? Kto by wy³apywa³ bezpañskie a groŸne
psy? No i ostatecznie, kto
zajmowa³by siê karami
œmierci, do pewnego czasu
torturami a tak¿e ustaleniem,
czy
skazany
wyraŸnie
zas³u¿y³ na swoj¹ karê?
Tak¿e œredniowieczny Landsberg mia³ swojego kata.
Źród³a raczej nie informuj¹
dok³adnie, do kiedy ta profesja by³a czynnym zawodem, mo¿na przypuszczaæ,
¿e doœæ d³ugo. Przecie¿ to
kaci musieli wykonaæ fizycznie wyroki po procesach norymberskich czy tak¿e w innych, które w Europie doœæ
d³ugo po II wojnie zapada³y
na mordercach i innych skazanych na œmieræ. Dla
przyk³adu ostatnie wyst¹pienie kata zanotowano w Polsce w 1988 roku. Wykona³
on wówczas wyrok na 29-letnim mordercy kobiety, który
nieskutecznie usi³owa³ tak¿e
zamordowa³ tak¿e dwie jej
córki. A zdarzy³o siê to
dok³adnie 21 kwietnia 1988
roku w celi straceñ krakowskiego wiêzienia.

r e k l a m a

Trudno precyzyjnie kreœliæ,
kiedy kat zawita³ do Landsbergu,
ale
mo¿na
zak³adaæ, ¿e by³ niemal od
samego pocz¹tku. I podobnie jak we wszystkich œredniowiecznych miastach zamieszka³ za jego murami. I
choæ œladu po nim dziœ
pró¿no szukaæ, to wiadomo,
¿e jego dom sta³ za murami
miasta, przy dzisiejszej ulicy
M³yñskiej. Móg³ mieszkaæ
sam, ale najpewniej w jego
domu przytulisko znajdowali
te¿ jego pomocnicy. W Landsbergu mia³ takiego jednego, którego zwano knechtem.
Profesja uznawana by³a za
ohydn¹, niegodn¹ prawych
ludzi, ale by³a potrzebna.
Pierwsze wzmianki o kacie
landsberskim pochodz¹ z
akt z XVII wieku, które przechowywane s¹ w Archiwum
Pañstwowym. Nazywa³ siê
on Mathiaz Lentze. Magistrat
p³aci³ mu pensjê w wysokoœci 24 talarów rocznie.
Drugim katem, o którym
Ÿród³a mówi¹, by³ Martin
Henge. Sytuacja zmienia siê
w 1716 roku, kiedy to zwalania siê posada mistrza topora, a na jego miejsce kandyduje a¿ dwóch chêtnych.
Pierwszym by³ Gottfried

Rudlof z Landsbergu a drugim Johan Casper Hoffman
z Drezdenka. Rozegrano
konkurs, jakbyœmy dziœ powiedzieli i pogardzan¹, ale
intratn¹ posadê dosta³ drezdenecki mistrz.
Nie popracowa³ jednak
d³ugo, bo ju¿ w lipcu 1716
roku stanowisko kata obj¹³
Rudlof. Ludzie siê go bali,
omijali ³ukiem, ale i sam na
to pracowa³, bo ponoæ by³
paskudnego usposobienia.
Do jego obowi¹zków nale¿a³y i tortury w celu wymuszenia zeznañ, i kary œmierci, i wy³apywanie groŸnych
psów, ale i kontrola nad tym,
aby ch³opi nie zdzierali skór
z pad³ych zwierz¹t. Jednak
landsberski kat mia³ sobie za
nic ten ostatni zakaz i sam
osobiœcie wiele razy skóry z
pad³ych zwierz¹t pozyskiwa³
i sprzedawa³, co by³o lukratywnym, acz nielegalnym
dzia³aniem. Dobrym dochodem, doœæ dodaæ.
Sytuacja w zawodzie katowskim zmienia siê nieco,
kiedy na tronie Prus zasiada
w 1740 roku Fryderyk II z
domu Hohenzollern, o którym potem zaczêto mówiæ
Wielki. Jednym z jego pierwszych zarz¹dzeñ by³ zakaz

stosowania tortur w celu wymuszania
zeznañ.
Ale
mo¿na przypuszczaæ, ¿e
edykt swoj¹ drog¹, a praktyka swoj¹. Bowiem w póŸniejszych Ÿród³ach mo¿na wyczytaæ, i¿ do obowi¹zków
mistrza topora nale¿a³o miêdzy innymi i to, aby w
dobrej kondycji utrzymywaæ
podleg³e
im
izby
wyposa¿one w takie przedmioty jak ko³o do ³amania koœci, odpowiedni¹ iloœæ lin i
powrozów do pêtania nieszczêœników, jak i stó³, do
którego ich przywi¹zywano.
Obowi¹zkiem podstawowym
by³o te¿ utrzymywanie w nale¿ytym
stanie
miecza
u¿ywanego do pozbawiania
g³ów nieszczêœników skazanych na œmieræ.
Mo¿na przypuszczaæ, i¿
paskudnik Rudlof tak¹ izdebkê mia³ i jak tylko móg³,
to z niej korzysta³, choæ jak
podaj¹ Ÿród³a, edykt królewski doœæ wyraŸnie zmniejszy³
stosowanie akurat tego procederu.
Jak ju¿ by³o, jednym z obowi¹zków kata by³ nadzór nad
tym, aby pad³e zwierzêta w
ca³oœci zakopywaæ. Ale
landsberski mistrz topora
jednak tego akurat nie robi³,

co wiêcej, sam z pad³ych
zwierz¹t skóry zdejmowa³.
Dosta³ za to w 1770 roku
karê dziesiêciu talarów. A
wydarzy³o siê to w stadninie
królewskiej w Pyrzanach,
gdzie kat zdj¹³ skórê z trzech
koni. Usi³owa³ siê t³umaczyæ,
¿e konie, owszem, widzia³,
ale jego pomocnik mia³ je zakopaæ. O pozyskanych nielegalnie skórach jednak informowa³ nadleœniczy Mendel i
s¹d to jemu uwierzy³. Có¿
by³o robiæ, kat karê zap³aci³.
Ale przykroœæ zapamiêta³
dok³adnie.
Dok³adnie w tej samej stadninie i tego¿ roku kupi³ sobie
konia. Pech chcia³, koñ wkrótce mu pad³. Kat landsberski,
niewiele myœl¹c, urz¹dzi³
wraz ze swoim knechtem prywatn¹ rajzê na stadninê i tam
w furii oraz w odwecie zerwa³
dach ze stadniny. No i za ten
czyn przysz³o mu zap³aciæ a¿
20 talarów. Co by³o dalej,
Ÿród³a milcz¹.
O tym, ¿e kat mia³ co robiæ
w Landsbergu w œredniowieczu, œwiadcz¹ choæby zapiski dotycz¹ce procesów czarownic, które zaczê³y siê w
po³owie XVI wieku. Biedne
kobiety wskazywali cz³onkowie rodzin, s¹siedzi, albo

zwykli zazdroœnicy. Poddawano je straszliwym sposobom dowodzenia prawdy,
czyli tego, ¿e nie s¹ czarownicami. Efekt zawsze by³ ten
sam. P³awienia czy innych
wymyœlnych metod dochodzenia do prawdy ¿adna nie
wytrzymywa³a. P³onê³y stosy
w Landsbergu. A za kaŸñ
odpowiada³ nie kto inny, jak
mistrz topora i stosu. Legenda chce, ¿e stosy p³onê³y na
wzgórzu - dziœ ulica Grottgera, czyli nieopodal starej siedziby Archiwum. Tam te¿
mia³a sp³on¹æ dziewczyna,
która podczas oblê¿enia Landsbergu w 1433 roku przez
Sierotki, czyli taboryck¹ armiê - bicz Bo¿y ówczesnej
Europy zakocha³a siê w jednym z tej armii tak, ¿e pokazaæ mia³a tajne przejœcie do
miasta. Niecny plan siê nie
powiód³. Sierotki odst¹pi³y od
miasta, a nieszczêœnicê spalono na stosie.
RENATA OCHWAT

Korzysta³am miêdzy innymi
z: Rados³aw Gaziñski, Urz¹d
kata w Gorzowie w II po³owie
XVII i XVIII wieku, Nadwarciañski Rocznik HistorycznoArchiwalny, ISSN 12313033, nr 9, 2002, ss.79-87.
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Dla klubów i kibiców wyniki ligowe
Ze Stanis³awem Chomskim, trenerem ¿u¿lowców Cash Broker Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy

Fot. Bogus³aw Sacharczuk

- Który to ju¿ pañski sezon ¿u¿lowy w ekstralidze
w roli trenera?
- Szkoleniem zajmujê siê
od 1981 roku, przy czym w
pierwszych latach terminowa³em u bardziej doœwiadczonych trenerów. Samodzielnie pracê ze Stal¹ Gorzów rozpocz¹³em w 1987
roku i od razu wywalczyliœmy
w lidze br¹zowy medal. Pracowa³em ponadto w Pile,
Gdañsku oraz krótko w Toruniu. Kilka sezonów z niektórymi dru¿ynami spêdzi³em
na zapleczu ekstraligi. Jak
tak szybko policzy³em, wychodzi mi, ¿e przede mn¹
jest 24 rok jazdy w ekstralidze. Do tego nale¿y doliczyæ
osiem lat pobytu w pierwszej
lidze.
- Co jest najwa¿niejsze w
przygotowaniu m³odych
zawodników do wyjazdu
na tor?
- Przygotowanie mentalne.
Nie wszyscy mo¿e na to
zwracaj¹ uwagê, ale w pracy
z
zawodnikami
bardzo
wa¿ne jest uœwiadomienie
im celu, do jakiego tak naprawdê powinni d¹¿yæ. Nie w
najbli¿szych zawodach, nawet nie w najbli¿szym miesi¹cu. Cel nale¿y wyznaczyæ
z du¿ym wyprzedzeniem i
jednoczeœnie wprowadziæ
poœrednie etapy. Zachowuj¹c przy tym obecny stan
w³asnej wartoœci oraz umiejêtnoœci. Trzeba te¿ potrafiæ
oceniæ posiadane zaplecze
oraz w³asne predyspozycje
na dan¹ chwilê.
- Czyli wyskakiwanie na
pocz¹tku kariery ze s³owami, i¿ marzy mi siê mistrzostwo
œwiata
jest
dzia³aniem szkodliwym?
- Nie. Nikt nikomu nie zabrania marzyæ o mistrzostwie œwiata. M³odzi powinni
nawet stawiaæ przed sob¹
ambitne plany. Inaczej lepiej
nie zaczynaæ kariery, bo nie
ma nic gorszego, jak skupianie siê na ma³ych celach.
Wa¿ne, ¿eby potrafili systematycznoœci¹, z pokor¹ oraz
szacunkiem do pracy pokonywaæ kolejne etapy na drodze do tego wymarzonego
punktu.
- Kiedy ju¿ m³odzi
¿u¿lowcy znajd¹ siê na torze, na co trzeba zwróciæ
uwagê, ¿eby po pierwszych udanych startach
nie uderzy³a im popularna
woda sodowa?
- To jest pewien problem,
zw³aszcza kiedy dany junior
wygra jeden, drugi bieg z zawodnikiem ze œwiatowej
czo³ówki. S¹ to chwile, ¿e

St. Chomski: Przy wygranej jest wielka radość, ale w razie drobnego potknięcia trzeba zmierzyć się z falą krytyki

wydaje im siê, i¿ osi¹gnêli
ju¿ optymalny poziom. Nie
bior¹ pod uwagê przyk³adowo tego, ¿e akurat trafili w
dobry silnik lub w s³absz¹
dyspozycjê rywala. Potem
przychodzi okres, ¿e adept
przegra kilka, kilkanaœcie
biegów z rzêdu i zaczyna siê
narzekanie na… sprzêt. Bywa, ¿e pocz¹tkuj¹cy ¿u¿lowcy nie szukaj¹ przyczyn w
sobie, we w³asnych b³êdach,
ale wszêdzie rozpowiadaj¹,
¿e ich s³absza jazda jest
zwi¹zana ze s³abszymi motocyklami.
- Co wtedy?
- W takich chwilach buduje
siê charakter zawodnika.
Dzisiaj o wynikach najczêœciej decyduj¹ niuanse. I
poza oczywiœcie wyszkoleniem technicznym, smyka³k¹
do jazdy wa¿ne jest umiejêtne czytanie toru oraz przekazywanie
mechanikom
uwag dotycz¹cych ustawienia sprzêtu w danej chwili.
To nie jest przypadek, ¿e zawodnicy topowi nie schodz¹
poni¿ej okreœlonego poziomu. Bo nawet, jak maj¹
do³ek formy lub k³opoty
sprzêtowe, zawsze s¹ w stanie doœwiadczeniem, sprytem wyci¹gn¹æ okreœlon¹
liczbê punktów. Dobry za-
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wodnik umie równie¿ na
bie¿¹co analizowaæ wnioski i
nawet po wygranych wyœcigach reagowaæ na ustawienie sprzêtu. Kto tego nie czyni, póŸniej jest zaskakiwany.
I zdziwiony, ¿e pierwszy bieg
wygra³ niemal o prost¹, a potem przyje¿d¿a daleko z ty³u.
M³odzi zawodnicy na ogó³
nie interesuj¹ siê detalami i
przez to du¿o trac¹. Nie rozumiej¹, ¿e Ÿród³em sukcesu
jest umiejêtnoœæ sprzedania
mechanikom i tunerom jak
najwiêcej wartoœciowych informacji o sprzêcie.
- W którym momencie poziom napiêcia zwi¹zanego
z jazd¹ na ¿u¿lu osi¹ga
najwy¿szy pu³ap?
- Takich chwil u ka¿dego
jest
wiele.
Adept
wyje¿d¿aj¹cy na tor najczêœciej obawia siê wypadku. Jak ju¿ dobrze opanuje
jazdê i zacznie startowaæ w
zawodach, to kolejn¹ barier¹
jest umiejêtnoœæ radzenie
sobie z pora¿kami. Przegrane mog¹ byæ spowodowane
ró¿nymi przyczynami. Najtrudniejsze chwile zawodnicy
prze¿ywaj¹ jednak po powrocie na tor po ciê¿kim wypadku. Szczególnie, kiedy te
powroty odbywaj¹ siê zbyt
szybko. Jeszcze z niezale-

czonymi urazami. W takich
chwilach prawie ka¿dy ma
gdzieœ z ty³u g³owy zakodowany ten wypadek. Mowa
przede wszystkim o m³odych
¿u¿lowcach. Oni przed powrotem na tor powinni byæ fizycznie do tego przygotowani, bo wtedy ³atwiej jest popracowaæ nad psychik¹.
Trudne s¹ ponadto pora¿ki
po serii zwyciêstw. Zawodnicy czêsto nie wiedz¹ czemu
tak siê dzieje i wpadaj¹ w
spiralê obawy, czy uda im
siê powróciæ na prezentowany ju¿ wczeœniej wysoki poziom?
- S³absze wyniki to tak¿e
rosn¹ca krytyka otoczenia,
która nie sprzyja raczej odbudowie dyspozycji.
- Z t¹ krytyk¹ mamy coraz
wiêkszy problem. Wczeœniej
gdzieœ w gazecie napisano
jedno zdanie, w radiu dopowiedziano drugie i wszyscy z
tym sobie radzili. Dzisiaj mamy internet, z którego wrêcz
wylewa siê hejt. Nie krytyka,
bo z ni¹ mo¿na sobie poradziæ.
- Jak sobie w takich chwilach najlepiej radziæ?
- Bardzo wa¿na jest
wspomniana ju¿ tu praca
mentalna. Trzeba nauczyæ
siê odizolowaæ od wszyst-

kich zewnêtrznych Ÿróde³,
które mog¹ mieæ jakikolwiek
negatywny
wp³yw
na
osi¹gniêcie wyznaczonego
celu. Nie jest to proste, bo
nie zawsze jest zale¿ne od
samego zawodnika. Takim
przyk³adem niech bêd¹ telewizyjne wywiady w trakcie
meczów. Dziennikarze lubi¹
wracaæ do przykrych dla zawodników zdarzeñ i czêsto
pytaj¹ o ostatnie wypadki.
Dodawanie kolorytu, ¿e
¿u¿lowcy s¹ rycerscy, s¹
wrêcz gladiatorami œwietnie
sprzedaje siê w mediach, ale
z punktu widzenia psychiki
zawodnika nawi¹zywanie do
tych zdarzeñ na gor¹co jest
bardzo negatywne.
- Na ile wa¿na w takich
momentach jest pomoc
psychologa?
- Jeszcze jak pracowa³em
w Polonii Pi³a, Hans Nielsen
mówi³ mi, ¿e korzysta z pomocy psychologa, poniewa¿
dochodz¹c do najwy¿szego
w tym czasie poziomu sportowego szuka³ dodatkowych
rezerw w sobie. Nie w
sprzêcie, bo mia³ idealny.
Nie w technice jazdy, bo mia³
œwietn¹. On szuka³ tych rezerw w g³owie, czyli w psychice. Wielu zawodników
szuka wsparcia w coachin-

Więcej sportu każdego dnia na stronach www.echogorzowa.pl ●

gu, ale tego nie mo¿na porównywaæ do pracy psychologa. To s¹ dwie ró¿ne sprawy, co nie oznacza, ¿e
¿u¿lowiec ma nie pracowaæ
z coachem. Psycholog stara
siê zdiagnozowaæ procesy
zachodz¹ce u konkretnego
sportowca. I poprzez ró¿ne
zajêcia, æwiczenia d¹¿y do
zbudowania u zawodnika silnej psychiki. To jest zaœ podstawa do osi¹gania najwy¿szego poziomu. Nie
wszyscy zawodnicy nadal
jednak doceniaj¹ rolê psychologów w sporcie, choæ
znam paru ¿u¿lowców, którzy od wielu lat korzystaj¹ z
pomocy, ale tego nie
uzewnêtrzniaj¹. Przy czym
od razu trzeba zaznaczyæ,
¿e mo¿na pracowaæ z psychologiem godzinami, dniami, tygodniami i wcale nie
ma siê gwarancji osi¹gniêcia
sukcesu.
- PrzejdŸmy do strony
sportowej. Jest pan zadowolony z zimowego przygotowania dru¿yny?
- System zimowych przygotowañ zosta³ wypracowany
przez wieloma laty. Potem
zosta³y wprowadzone pewne
modyfikacje. Pewne nowoœci
zaproponowa³ te¿ Piotr Paluch, bo nie wolno zapomi-
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są priorytetem
inauguracji ligowej kosztem przerwy lipcowej?
- Niedawno przeczyta³em
wypowiedŸ by³ego mistrza
Polski Zdzis³awa Dobruckiego, ojca Rafa³a, obecnego
trenera Sparty Wroc³aw i
m³odzie¿owej reprezentacji
Polski. Zaproponowa³ on,
¿ebyœmy z lig¹ ruszali dopiero na pocz¹tku maja, mo¿e
pod koniec kwietnia. Ze
wzglêdu na kapryœnoœæ pogody trudno jest szybko
przygotowaæ zespo³y do bezpiecznej jazdy. Chodzi równie¿ o kibiców. ¯u¿el jest
sportem stadionowym, widzowie chc¹ ogl¹daæ mecze
w dobrych warunkach pogodowych. Kiedy jest zimno
wol¹ siadaæ przed telewizorem i wtedy cierpi¹ na tym
widowiska oraz klubowe
bud¿ety.
- By³ pan trenerem reprezentacji Polski, zdobywaj¹cej dru¿ynowe mistrzostwo œwiata w 2005 roku. Czy z powodów
komercyjnych nie poœpieszono siê z likwidacj¹ tych
rozgrywek, stawiaj¹c na
nikomu nic nie mówi¹cy
Speedway of Nations?
- Rzeczywiœcie, sama nazwa sprowadza te rozgrywki
na nikomu nieznany obecnie
poziom. Kibice, nie tylko w
Polsce, przez dziesi¹tki lat
przyzwyczaili siê najpierw do
mistrzostw œwiata, potem pucharu, ale nowa nazwa chyba nie przebije siê, bo nic nie
mówi. Niestety, œwiatowy
¿u¿el zaczyna siê cofaæ. Naprawdê ³atwiej jest coœ utrzymaæ nawet w okresie kryzysu, ni¿ niszczyæ a potem odbudowywaæ.
To
samo
obserwujemy w rozgrywkach
ligowych, tak samo jest z
utrzymaniem klubów. Pamiêtam, jak kiedyœ mieliœmy
czwórmecze m³odzie¿owe i
zespo³y liczy³y z rezerwowymi po piêciu juniorów. Potem
zmniejszono liczbê startuj¹cych i efektem tego dzisiaj jest malej¹ca liczba
szkol¹cych oœrodków, a
ka¿dy junior zaczyna byæ na
wagê z³ota.
- Czyli nie wró¿y pan
œwietlanej przysz³oœci tym
rozgrywkom?
- Nie chcê czegoœ skazywaæ od razu na pora¿kê,
choæ mam krytyczny stosunek do wybranego kierunku.
Zobaczymy jak bêdzie. W
Polsce zapewne kibice bêd¹
chodziæ na te zawody, ale
ciekawi mnie, jak bêd¹ wygl¹da³y zagraniczne stadiony, kiedy tam trafi¹ te rozgrywki.

●

Jazda na żużlu bywa
bardzo ryzykowna

- Kto powalczy o indywidualne mistrzostwo œwiata?\
- Chcia³bym, ¿e wreszcie
by³ to Polak, bo przecie¿ tyle
lat dominujemy, ale ciagle
mamy na koncie tylko dwa
z³ote medale wywalczone w
du¿ych odstêpach czasowych. Pierwszy tytu³ wywalczy³ Jurek Szczakiel, drugi
Tomek Gollob. Problemem
naszych zawodników jest to,
¿e traktuj¹ oni wszystkie
starty bardzo powa¿nie. Zarówno te najbardziej presti¿owe, jak i te zdecydowanie
mniej. Trudno jest jeŸdziæ na
najwy¿szych
obrotach
wszêdzie. Czasami jest potrzebne odprê¿enie. Nie zawsze polscy zawodnicy to
potrafi¹ zrobiæ, zagraniczni
s¹ gotowi odpuœciæ nawet
najwa¿niejsze mecze ligowe
w Polsce, je¿eli walcz¹ o
mistrzostwo œwiata. Takie
mam przynajmniej wra¿enie,
obserwuj¹c ca³¹ otoczkê.
Swoj¹ drog¹ pewnym problemem jest to, ¿e czêsto po
sobotnich turniejach Grand
Prix mamy w kraju ligê. A
gdzieœ ta adrenalina zwi¹zana z jazd¹ w Grand Prix musi mieæ swoje ujœcie. U niektórych zawodników tym momentem jest w³aœnie liga, o
co potem pretensje maj¹
dzia³acze. Co jest zrozumia³e, bo dla klubów to wyniki ligowe s¹ priorytetem.
- S³uchaj¹c pañskiej opinii mam wra¿enie, ¿e ta
ocena ta pod wieloma
wzglêdami pasuje do Bartosza Zmarzlika. Czy rzeczywiœcie wielka ambicja
tego zawodnika nie jest
przeszkod¹ w walce o najwy¿sze trofea?
- To jest umiejêtnoœæ standaryzacji celów, do których
siê d¹¿y. Bartek ma jednak
syndrom zwyciêzcy i zawsze
jak staje pod taœm¹ jedzie na
pe³en gaz. Nie mo¿na go za
to krytykowaæ, bo w sporcie
najwiêksz¹ wartoœci¹ jest
d¹¿enie do zwyciêstw. Takim
samym zawodnikiem jest Nicki Pedersen. Poza parkingiem
wyluzowany, w rozmowach
prywatnych bardzo sympatyczny cz³owiek. Jak wsiada
na motocykl to robi siê wulkanem. Mo¿e po tych ostatnich
kontuzjach trochê ostyg³, ale
on nigdzie nie odpuszcza³.
Obojêtnie jakie to by³y zawody, zawsze jecha³ na maksimum. Bartek doskonale wie,
¿e musi wprowadziæ w swoje
poczynania trochê wiêcej
swobody i zapewne wczeœniej czy póŸniej to nast¹pi.
- Dziêkujê za rozmowê.

Rozmowa z Krzysztofem Cegielskim, by³ym ¿u¿lowcem Stali, obecnie
szefem Stowarzyszenia ¯u¿lowców ,,Metanol’’

Fot. Robert Borowy

naæ o jego istotnej roli w codziennej pracy. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e w tej chwili
pod opiek¹ mamy g³ównie
juniorów oraz adeptów, poniewa¿ praca w grupie zawsze przynosi wiêcej korzyœci. Podsumowuj¹c ten
okres powiem, ¿e wszystko
zosta³o zrealizowane zgodnie z planem.
- Dawniej mia³ pan do
dyspozycji ca³y zespó³, poza obcokrajowcami. Obecnie niemal wszyscy seniorzy pracuj¹ indywidualnie.
Nie wp³ywa to negatywnie
na poziom wytrenowania
tych zawodników oraz
konsolidacjê dru¿yny?
- Co do jakoœci przygotowania nie mam ¿adnych powodów do narzekañ. To s¹
profesjonaliœci i kiedy spotykamy siê na obozie widaæ
efekty ich ciê¿kiej, wielomiesiêcznej pracy. Badania wydolnoœciowe to tylko potwierdzaj¹. Oczywiœcie, ¿e wspólna praca niesie w sobie
wiele pozytywnych cech, w
tym budowanie wiêzi. Mniej
pracy nale¿y wtedy wk³adaæ
w budowê relacji interpersonalnych. W tej chwili tego
czasu jest jednak niewiele,
ale ka¿dorazowo staramy siê
go maksymalnie wykorzystaæ.
- Przed ka¿dym sezonem
zarz¹d klubu wyznacza
dru¿ynie i sztabowi trenerskiemu konkretny cel do
zrealizowania. Co tym razem us³ysza³ pan od prezesa Ireneusza Macieja Zmory?
- Nie jest ¿adn¹ tajemnic¹,
i¿ podstawowym celem jest
awans do pierwszej czwórki.
Je¿eli ju¿ tam siê znajdziemy
bêdziemy walczyli o jak najlepszy wynik. Podobnie by³o
w poprzednim sezonie. Bardzo chcieliœmy awansowaæ
do wielkiego fina³u. Wysz³o
jak wysz³o. By³ ma³y fina³ pocieszenia, co wielu kibiców
odebra³o jako pora¿kê. Dla
mnie i zawodników to te¿
by³a bolesna lekcja. W sumie
nie mo¿na kibicom siê dziwiæ, bo po latach posuchy od
kilku sezonów Stal walczy o
medale. Po powrocie do elity
ju¿ zdobyliœmy piêæ medali,
w tym dwa z³ote. Tym samym klub sam postawi³ bardzo wysoko poprzeczkê. To
sprawia, ¿e przy wygranej
jest wielka radoœæ, ale w razie drobnego potkniêcia trzeba zmierzyæ siê z fal¹ krytyki. (…).
- Nie czas pomyœleæ o
tym, ¿eby odejœæ od zbyt
wczesnego
planowania

21

Krzysztof Cegielski z córką Otylką

- Po ubieg³orocznym
ciê¿kim wypadku Tomasza
Golloba œrodowisko sportowe wykaza³o siê spor¹
inicjatyw¹ w zbieraniu funduszy na jego leczenie.
Mo¿e jednak lepszym rozwi¹zaniem by³oby powo³anie fundacji, któr¹ zarz¹dzaliby sami zawodnicy?
- Ka¿da inicjatywa zmierzaj¹ca do udzielania pomocy jest dobra. To naturalne.
Od wielu lat spotykam siê z
ró¿nymi przypadkami kontuzji i w takich chwilach trzeba szybko dzia³aæ, ¿eby pomóc poszkodowanemu zawodnikowi. Przypomnê, ¿e
tak naprawdê nie ma potrzeby powo³ywania fundacji
przy naszym stowarzyszeniu, bo taka organizacja
znajduje siê przy Polskim
Zwi¹zku Motorowym. I
czêsto wystêpujê do niej w
imieniu ¿u¿lowców o pomoc.
Uwa¿am jednak, ¿e temat
ten powinien raczej dotyczyæ
najm³odszych ¿u¿lowców.
Tych, którzy nie s¹ jeszcze
w pe³ni œwiadomi ryzyka
oraz nie zawsze staæ ich na
dobre ubezpieczenie.
- Temat ubezpieczeñ jest
wa³kowany od lat. W czym
tkwi problem, ¿e wielu zawodników nie posiada polis na wypadek ciê¿kich
kontuzji?
- W braku ich œwiadomoœci. Pamiêtam jeszcze czasy
moich startów i wtedy naprawdê ciê¿ko by³o znaleŸæ
dobrego ubezpieczyciela.
Za³atwia³em go przez Jasona Crumpa i w konsekwencji
dobrze uczyni³em, bo jednak

spotka³a mnie tragedia na
torze. By³em ubezpieczony
w Szwecji i Anglii. Dzisiaj
uwa¿am,
¿e
jeszcze
mog³em lepiej siê ubezpieczyæ, ale cz³owiek kiedy jeŸdzi nie myœli o wypadku.
Obecnie
wygl¹da
to
zupe³nie inaczej. Zawodnicy
ka¿dego roku maj¹ na stole
dobre oferty od polskich firm
i wystarczy naprawdê niewiele pieniêdzy, ¿eby dobrze
siê ubezpieczyæ. Powiem
jednak wprost, ¿e z t¹ œwiadomoœci¹ u ¿u¿lowców
ci¹gle jest spory problem.
Proszê mi wierzyæ, ale wielu
zawodników nie ubezpiecza
siê, jakby nie zdawa³o sobie
sprawy z ryzyka jazdy na
¿u¿lu.
- I nie ma pomys³u, ¿eby
ich do tego zachêciæ?
- Namawiam PZMot, ¿eby
wprowadziæ obowi¹zkowe
ubezpieczenia. Zw³aszcza
dla najm³odszych. Jest
szansa, ¿e od przysz³ego roku we wszystkich ligach takie polisy bêd¹ obowi¹zkowe. Chodzi g³ównie o te dotycz¹ce nietrwa³ej zdolnoœci
do uprawiania ¿u¿la.
- Przed nami nowy sezon. Czy pana zdaniem
bêdzie to liga dwóch
prêdkoœci, jak niektórzy
sugeruj¹?
- Liga praktycznie nigdy
nie jest wyrównana, bo zawsze lubi czymœ zaskakiwaæ. Przed trzema laty
ówczeœni mistrzowie Polski
z Gorzowa ponieœli szeœæ
pora¿ek z rzêdu. Kto siê
wtedy tego spodziewa³? W
kolejnym sezonie broni¹ca
tytu³u Unia Leszno sko-
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ñczy³a sezon na siódmym
miejscu i tylko dlatego, ¿e
rozgrywki I ligi wygrali £otysze z Daugavpils leszczynianie nie musieli startowaæ
w meczach bara¿owych o
utrzymanie siê wœród najlepszych. W zesz³ym roku tylko
dopingowa wpadka Grigorija £aguty uratowa³a przed
spadkiem jednego z faworytów do mistrzostwa Polski Get Well Toruñ. Dlatego
by³bym ostro¿ny z typowaniem faworytów. Dzisiaj nikt
nie daje szans tarnowskiej
Unii na pozostanie w PGE
Ekstralidze, a mo¿e siê okazaæ, ¿e tarnowianie, co mieliœmy ju¿ w przesz³oœci, tak
œwietnie dopasuj¹ siê do
w³asnego toru, ¿e zbuduj¹
tam twierdzê nie do zdobycia. I kandydata do spadku
trzeba bêdzie szukaæ gdzie
indziej.
- Nale¿y w lidze powróciæ
do Kalkulowanej Œredniej
Meczowej?
- Co do KSM nigdy nie
by³em zwolennikiem ograniczeñ punktowych, poniewa¿
liczby tak naprawdê nie oddaj¹ wartoœci zawodnika na
torze. Myœlê jednak, ¿e powrót do tej œredniej jest nieunikniony. Wszêdzie s³yszê,
i¿ takie mamy zapotrzebowanie. Podoba mi siê propozycja, ¿eby obliczaæ œredni¹
z kilku lat a nie jedynie z
ostatniego sezonu. Takie
wyliczenie bardziej ju¿ oddaje rzeczywist¹ wartoœæ
ka¿dego z ¿u¿lowców, a
przede wszystkim ogranicza
manipulacje zwi¹zane ze
zbijaniem œredniej.
RB
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Wojownik, którego
Jedn¹ z barwniejszych postaci gorzowskiego ¿u¿la w latach wielkich sukcesów Stali by³ Marek Towalski.
Co prawda w osi¹gniêciach
sportowych nigdy nie dorówna³ Edwardowi Jancarzowi,
Zenonowi Plechowi czy nawet Jerzemu Rembasowi,
ale swoj¹ postaw¹ zyska³
sympatiê wielu kibiców.
Marek Towalski na œwiat
przyszed³ 18 maja 1956 roku
jako gorzowianin z krwi i koœci. Jak mówi, do ¿u¿la
ci¹gnê³o go od dziecka. Z
pierwszych lat chodzenia na
stadion najbardziej zapamiêta³ Bronis³awa Rogala.
Chcia³ jak najszybciej pójœæ
w jego œlady. Kiedy zg³osi³
siê do szkó³ki trafi³ na Andrzeja Pogorzelskiego. Po
kilku treningach Edward Jancarz popatrzy³ na filigranowego ch³opaczka i poradzi³
mu, ¿eby najpierw nabra³
masy. Zaproponowa³ mu nawet, ¿eby poszed³ graæ w...
hokeja.

dzieli, ¿e powinienem wygraæ. Chwilê potem znowu
jechaliœmy i tym razem wyprzedzi³em ,,Puzona’’, gdy¿
nie chcia³em ponownie dostaæ bury. Zje¿d¿amy do parkingu, wszyscy mnie poklepuj¹ a po chwili nasi ch³opacy z tak¹ ironi¹ zaczêli
¿artowaæ z Andrzeja, ¿e
przegra³ z takim nowicjuszem jak ja, którego przecie¿
przyjmowa³ do szkó³ki - przyznaje.
Najciekawsze,
¿e
wys³uchawszy ¿artów Andrzej Pogorzelski odwróci³
siê na piêcie i poszed³ do
szatni. Tam przebra³ siê w
garnitur i powiedzia³, ¿e
w³aœnie zakoñczy³ karierê
zawodnicz¹.

Transfer, do którego nie
doszło

Oszukał lekarza

Fot. Archiwum

- I poszed³em do Stilonu,
zg³aszaj¹c siê od razu na
bramkê, bo bramkarze ubierali siê w ciê¿ki sprzêt wspomina. - Pomyœla³em sobie, ¿e od tego samego
dŸwigania bramkarskiego
stroju szybciej nabiorê masy
- œmieje siê i szybko dodaje,
¿e z przyjemnoœci¹ wraca
pamiêci¹ do tych kilku miesiêcy wystêpowania na lodowej tafli.
- Stilon mia³ wówczas siln¹
dru¿ynê seniorów, juniorzy
równie¿ jeŸdzili po ca³ej Polsce, my byliœmy natomiast
ich bezpoœrednim zapleczem, poznaj¹cym dopiero
tajniki gry. Choæ by³em krótko zd¹¿y³em poznaæ niemal
wszystkich zawodników, z
którymi potem czêsto utrzymywa³em dobre kontakty podkreœla.
Po powrocie na tor Marek
Towalski szybko pozna³ podstawowe tajniki jazdy i egzamin licencyjny zaliczy³ przed
meczem Polska - Wielka
Brytania, który w czerwcu
1973 roku odby³ siê w Gorzowie. Atmosfera towarzysz¹ca temu spotkaniu
by³a gor¹ca, nie tylko ze
wzglêdu na ³adn¹ pogodê,
ale przyjazd wielkich gwiazd
œwiatowego ¿u¿la, z Ivanem
Maugerem na czele. Polacy
pewnie zwyciê¿yli 75:33, a
kompletem 18 punktów popisa³ siê ówczesny najm³odszy
w historii indywidualny mistrz
Polski Zenon Plech.
- Zdaæ egzamin to by³o jedno, ale nauczyæ siê œcigaæ
na torze to drugie - t³umaczy

Jako reprezentant Polski nie osiągnął sukcesów, ale posmakował światowego żużla

Marek Towalski. - W krótkim
czasie mia³em mnóstwo
ró¿nych urazów, w tym dwa
razy uszkodzi³em sobie staw
skokowy, mia³em kontuzjê
kolana, z³ama³em obojczyk.
Spora iloœæ upadków bra³a
siê ze s³abych umiejêtnoœci i
przerostu ambicji. Pamiêtam, jak pod koniec mojego
debiutanckiego sezonu jechaliœmy towarzyski mecz z
Wybrze¿em Gdañsk. W drugim starcie z³ama³em koœæ
strza³kow¹ w lewej nodze. W
tej, gdzie ka¿dy ma na stopie
laczek. Ledwo doszed³em do
pomieszczenia, gdzie siedzia³ lekarz Henryk Gola.
Mówi do mnie, ¿ebym pokaza³ mu tê nogê. A ja wystawi³em mu praw¹. On nie wiedzia³, któr¹ sobie uszkodzi³em. Zbada³ z wszystkich
stron i stwierdzi³, ¿e mogê jechaæ dalej. Szczêœliwy
wsiad³em na motocykl i kiedy
dotkn¹³em potem t¹ z³aman¹
nog¹ toru, to jakby ktoœ mi
na ¿ywca j¹ ci¹³, taki by³ ból.
Tak, to by³ ten przerost ambicji - przyznaje.

Zakończył karierę Puzona

Pierwszy sezon startów zakoñczy³ jednak znacz¹cym
osi¹gniêciem. W lidze poje-

●

cha³ co prawda tylko raz, z
Uni¹ Leszno, i choæ nie ukoñczy³ ¿adnego z dwóch biegów móg³ œwiêtowaæ ze
Stal¹ dru¿ynowe mistrzostwo Polski. I to dos³ownie,
bo akurat spotkanie z Uni¹
odbywa³o siê w chwili zdobycia przez gorzowian drugiego w historii tytu³u i nadkomplet publicznoœci razem z zawodnikami celebrowa³ ten
sukces.
- Absolutnie nie przypisywa³em sobie jakiegokolwiek
wk³adu w ten sukces - mówi. Tak akurat jednak wysz³o, ¿e
mój debiut przypad³ na to spotkanie, kiedy wiadomo by³o, ¿e
ca³y Gorzów bêdzie œwiêtowa³
mistrzostwo. Ju¿ d³ugo przed
meczem rozpoczê³o siê to œwiêtowanie, boi nie wszyscy
chêtnie mogli dostaæ siê na
stadion. Mnie zaœ zjad³a trema.
Kiedy wyjecha³em do swojego
pierwsze w karierze biegu ligowego, Jurek Padewski, z którym jecha³em, powiedzia³,
¿ebym stan¹³ na drugim polu,
a on pójdzie na ostatnie. I po
starcie wszyscy zaczêli siê
sk³adaæ do krawê¿nika, a ja
tak siê pogubi³em, ¿e wjecha³em na trawê. Zosta³em
oczywiœcie wykluczony - przypomina.

W nastêpnym sezonie tych
startów ligowych by³o wiêcej,
pojawi³y siê nawet pierwsze
punkty. Jeden z nich zdoby³
na Andrzeju Pogorzelskim
i z tym wi¹za³a siê ciekawa
historia. Andrzej Pogorzelski,
nazywany przez kolegów
,,Puzonem’’, do Stali przyszed³ ze Startu Gniezno w
1962 roku. W 1973 roku powróci³ w rodzinne strony,
gdy¿ pochodzi³ z Leszna i
jeszcze przez dwa sezony
jeŸdzi³ w lidze w barwach
tamtejszej Unii. Jego po¿egnanie z torem by³o takie jak
ca³a jego kariera. Niekonwencjonalne z powodu…
Marka
Towalskiego.
Nast¹pi³o to w ostatniej kolejce ligowej w 1974 roku, w
której Unia podejmowa³a
Stal Gorzów. W pierwszym
wyœcigu Pogorzelski przyjecha³ do mety trzeci. Tu¿ za
nim by³ 18-letni jego wychowanek z Gorzowa.
- Mog³em spokojnie min¹æ
Andrzeja na trasie, ale
czu³em wobec niego du¿y
szacunek i po prostu g³upio
mi by³o przyjechaæ przed nim
- opowiada Marek Towalski. Kiedy zjecha³em do parkingu
zebra³em ostre ciêgi od
ch³opaków, bo wszyscy wi-

Mimo wygranej z trzykrotnym dru¿ynowym mistrzem
œwiata i swoim nauczycielem
Marek Towalski wiedzia³, ¿e
z tak¹ jazd¹, jak¹ w tym czasie prezentowa³, nie mia³
szans
na
wywalczenie
sta³ego miejsca w zespole.
Tym razem wicemistrzów
Polski, bo Stal przegra³a na
finiszu rozgrywek walkê o
z³oty medal z W³ókniarzem
Czêstochowa. W porozumieniu z trenerem Ryszardem
Nieœcierukiem i dzia³aczami
podj¹³ decyzjê o przeniesieniu siê do Gniezna.
- Moja przygoda z nowym
klubem tak naprawdê nigdy
nie dosz³a do skutku - opowiada dalej. - Owszem, na
pocz¹tku sezonu pojecha³em do Gniezna. Ze Stali
dosta³em nawet sprzêt i na
drugim lub trzecim treningu
odnowi³a mi siê kontuzja
obojczyka. To by³y takie czasy, ¿e raczej nie operowano
na si³ê z³amañ i po wczeœniejszym z³amaniu czeka³em a¿ koœæ sama siê zroœnie. Kiedy upad³em ponownie obojczyk od razu pêk³.
Wróci³em do Gorzowa,
wzi¹³em siê za porz¹dne leczenie i na tor powróci³em
dopiero w nastêpnym roku t³umaczy.
Nie chcia³ ju¿ próbowaæ
szczêœcia w innym klubie.
Pozosta³ w Gorzowie i wzi¹³
siê do ciê¿kiej pracy. Ale jak
pech, to pech. Pod koniec
kwietnia pojecha³ na m³odzie¿owy czwórmecz do
Gniezna i w drugim biegu
sta³ siê ofiar¹ niecodziennego wypadku. Jad¹c po szerokiej na drugim ³uku w pewnym momencie zauwa¿y³,
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jak leci na niego z góry motocykl. To by³ motocykl leszczynianina Stanis³awa Turka,
który
jad¹c
przy
krawê¿niku wpad³ w nierównoœæ i tak mu wyrwa³o maszynê, ¿e nie by³ w stanie jej
utrzymaæ.
- Obudzi³em siê w szpitalu i
nagle us³ysza³em jak pielêgniarka krzycza³a do lekarza,
¿e pacjent powróci³. Nie rozumia³em o co chodzi. Przyszed³ lekarz, zapyta³ siê, jak
siê nazywam, odpowiedzia³em mu, ale na kolejne
pytania, gdzie siê znajdujê,
co robiê w GnieŸnie, nie za
bardzo potrafi³em od razu
odpowiedzieæ. Dopiero po
rozmowie przypomnia³em
sobie praktycznie wszystko
oprócz samego wypadku przypomina.
Marek Towalski mia³ bardzo silne wstrz¹œnienie mózgu. Chcia³ jednak jak najszybciej wracaæ do domu i
wpad³ na pomys³, ¿eby nie
braæ tabletek, które garœciami dostawa³ i po których
ci¹gle spa³. Po trzech dniach
zosta³ na w³asn¹ proœb¹ wypisany ze szpitala.
- Przyjecha³ po mnie Jurek
Padewski i w drodze do Gorzowa strzeli³em sobie kielicha. Bo¿e, myœla³em ¿e nie
prze¿yjê tej drogi. Dojecha³em ca³kowicie wyczerpany i przez kilka kolejnych dni
dochodzi³em do zdrowia.
Zrozumia³em wówczas, jak
organizm dramatycznie reaguje na wstrz¹œnienie mózgu. Po takim zdarzeniu konieczny jest odpowiedni odpoczynek i regeneracja
organizmu - wyjaœnia.

Chciał do ligi angielskiej

Gdy ju¿ wróci³ do œcigania
poprzysi¹g³ sobie, ¿e ka¿dy
nastêpny wypadek bêdzie
oznacza³ rezygnacjê z dalszej jazdy, ale s³owa nie dotrzyma³. Ledwo powróci³ na
tor i ponownie przydarzy³ mu
siê kolejny upadek. Z winy
rywala, któremu zdefektowa³
motocykl, na który wpad³. Na
szczêœcie bez powa¿niejszych konsekwencji zdrowotnych.
- Mocno postawi³em na indywidualne zajêcia, bardzo
du¿o trenowa³em i z czasem
okaza³o siê, ¿e przesta³em
upadaæ - mówi dalej. - Dzisiaj, jak siêgam pamiêci¹ do
tamtych lat, jestem szczêœliwy, ¿e ¿aden z zawodników
w wyniku mojej jazdy nigdy
nie ucierpia³. Nie z³ama³ nawet palca. Ja z kolei wielo-
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kontuzje nie omijały

Fot. Archiwum

krotnie by³em kontuzjowany
w wyniku nie zawsze czystej
jazdy rywali. Ale taki jest ten
czarny sport - przypomina.
Od 1976 roku Marek Towalski coraz czêœciej znajdowa³ miejsce w sk³adzie ligowym i z ka¿dym sezonem
podnosi³ œredni¹ biegow¹. W
1979 roku w Lesznie zosta³
indywidualnym wicemistrzem Polski juniorów, przegrywaj¹c jedynie z Mariuszem Okoniewskim. W finale
Srebrnego Kasku na zielonogórskim torze przegra³ zaœ
tylko z Romanem Jankowskim. Ju¿ rok wczeœniej mia³
on spor¹ szansê pokazania
siê w fina³owym turnieju o
Srebrny Kask. Do Opola jednak nie pojecha³, bo zosta³
wykluczonych z tych zawodów przez zarz¹d Stali.
- Kilka dni przed fina³em
mieliœmy mecz ligowy u siebie z Wybrze¿em. JeŸdzi³o
mi siê znakomicie, w ogóle
znajdowa³em siê wtedy w fenomenalnej formie. W jednym z biegów Bolek Proch
ostro mnie wywióz³ w p³ot,
ale jakoœ siê utrzyma³em. Po
zjechaniu do parkingi Stasiu
Maciejewicz powiedzia³ mi,
¿eby poszed³ do Procha i
wyjaœni³ mu, ¿e tak nie nale¿y jeŸdziæ. Zrobi³a siê nerwowa sytuacja. Do akcji potem wkroczy³ zarz¹d, który
mnie zawiesi³ i straci³em
szansê zdobycia tego trofeum - dodaje.
W nastêpnym roku, ponownie w Zielonej Górze, siêgn¹³
ze swoim rówieœnikiem Jerzym Rembasem po srebrny
medal w parach, a w 1981
roku w Toruniu obaj stanêli
na najwy¿szym stopniu podium.
Dla Marka Towalskiego
1981 roku by³ nie tylko z tego
powodu bardzo udany. W lidze jeŸdzi³ znakomicie, pod
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Stal w latach 70-tych minionego wieku rządziła na polskich torach. Od lewej: B. Nowak, J. Szabłowski (kierownik drużyny),
K. Okupski, B. Proch, R. Nieścieruk (trener), E. Jancarz, M. Towalski, M. Woźniak i J. Rembas

wzglêdem œredniej biegowej
w zespole Stali ust¹pi³ jedynie Edwardowi Jancarzowi i
Jerzemu Rembasowi. W indywidualnych mistrzostwach
œwiata dotar³ do fina³u kontynentalnego. W Pradze mia³
k³opoty ze sprzêtem i znalaz³
siê dopiero na 14 miejscu. I
kiedy wydawa³o siê, ¿e
wszystkie ¿u¿lowe drzwi
zosta³y w³aœnie przed nim
otwarte, nagle podj¹³ decyzjê o zakoñczeniu kariery.
- Powód tej decyzji by³ jeden - kontynuuje. - Nie dosta³em zgody na wyjazd do
ligi angielskiej, choæ mia³em
to obiecywane przez kilka
lat. To by³ czas, ¿e nie zale¿a³o mi na pieni¹dzach a

rozwijaniu umiejêtnoœci. Tylko starty w lidze brytyjskiej
tak¹ realn¹ szansê umo¿liwia³y. Chodzi³o g³ównie o dostêp do najlepszego œwiatowego sprzêtu. By³em rozczarowany postaw¹ dzia³aczy,
ale nie tylko. Rozmawialiœmy
konkretnie, po mêsku, a potem us³ysza³em dziecinne
wymówki. Uzna³em, ¿e skoro
ktoœ nie potrafi dotrzymaæ danego mi s³owa, to nie mo¿e liczyæ na mnie - mówi wprost,
choæ w po³owie sezonu da³
siê przekonaæ do powrotu na
tor. Dzisiaj t³umaczy, ¿e mia³o
to zwi¹zek z prowadzon¹
przez niego firm¹ krawieck¹.
- To by³y trudne lata dla
prywatnej inicjatywy, do tego

mieliœmy stan wojenny, problemy zaopatrzeniowe - wylicza. - W tym momencie klub
pomóg³ mi, dlatego zgodzi³em siê pomóc dru¿ynie,
która walczy³a o powrót na
mistrzowski tron.

Najważniejsze dobro
drużyny

Nie uda³o siê jednak
siêgn¹³ po mistrzostwo Polski. Stal zakoñczy³a sezon
na trzeciej pozycji, a Towalski zd¹¿y³ odjechaæ po³owê
meczów. Brak startów w
pierwszej fazie rozgrywek
spowodowa³, ¿e nie by³ jednak w najwy¿szej formie.
W 1983 roku ponownie
œwiêtowa³ ze Stal¹ mistrzo-

stwo Polski. Rok póŸniej wyst¹pi³ tylko w pierwszych
czterech meczach ligowych.
Po wypadku w spotkaniu z
Apatorem Toruñ jego noga
trafi³a do gipsu. I to by³ jego
ostatni ligowy wystêp w karierze.
- Po zdjêciu gipsu chcia³em
jeszcze raz spróbowaæ wraca pamiêci¹ do 1984 roku. - Na jednym z treningów
jecha³em z Edkiem Jancarzem. W pewnej chwili na
drugim ³uku Edka wynios³o
szeroko, a ja tamtêdy akurat
jecha³em, i tak niefortunnie
mnie tr¹ci³, ¿e upadaj¹c uderzy³em
siê
kierownic¹.
Z³ama³em mostek oraz ¿ebro. W tym momencie powie-

dzia³em sobie, ¿e to ju¿ nie
ma sensu. Mo¿e bym jeszcze wróci³, ale by³ to czas inwestowania klubu w m³odych
ch³opaków. Pojawili siê Krzysiek Grzelak, Rysiek Franczyszyn, Mirek Daniszewski.
Dla nich szybciej znajdowano sprzêt ni¿ dla mnie. Nie
mia³em w³asnego motocykla,
jeŸdzi³em na czym popad³o,
a to nie sprzyja³o dobrym
wynikom i pracy nad budow¹
wysokiej formy. Do tego nie
¿y³em z ¿u¿la. Mia³em dobre
zajêcie, nieŸle zarabia³em i
dzia³acze to widzieli. Myœlami rzeczywiœcie coraz bardziej by³em poza ¿u¿lem i
gdy zapad³a decyzja o ca³kowitym wycofaniu siê, miesi¹c
czy dwa póŸniej wyjecha³em
do Niemiec - przypomina.
W Hamburgu z czasem
za³o¿y³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i dopiero przed kilkoma laty powróci³ do Gorzowa.
Marek Towalski, jak sam
przyznaje, na tle wielu bardziej utytu³owanych kolegów
nic wielkiego w ¿u¿lu nie
osi¹gn¹³. Ci co pamiêtaj¹ go
z torów maj¹ jednak inne
zdanie. To by³ jeden z najwiêkszych wojowników wielkiej Stali.
- Mia³em taki charakter, ¿e
zawsze liczy³o siê dla mnie
dobro dru¿yny. Wszystko jej
podporz¹dkowywa³em. Dzisiaj jestem z tego dumny, bo
choæ minê³o ponad 30 lat dalej tworzymy wspania³y zespó³. Czêsto siê spotykamy
przy ró¿nych okazjach, jesteœmy przyjació³mi. I tak ju¿
zapewne pozostanie do
ostatnich naszych dni - przyznaje.
W sumie ze Stal¹ wywalczy³ 10 medali w lidze. Wyst¹pi³ w 136 pojedynkach i
zdoby³ 894 punkty.
ROBERT BOROWY
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