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Jak byłem mały, to z chęcią
biegałem tam się bawić, na
sanki, bo była tam niewielka
co prawda górka, ale nawet
fajnie i bezpiecznie się z niej
zjeżdżało. Były to jeszcze
czasy, w których od listopa-
da do marca leżał śnieg.
Wiosną i latem uwielbiałem
chodzić na huśtawki i nad
stawek, a jak byłem nieco
starszy też z przyjemnością
zaglądałem do  parku,
gdzie każdego lata odby-
wały się koncerty muzycz-
ne,  organizowane były wa-
kacyjne dyskoteki. Ciągle
coś ciekawego się tam
działo, nawet w mrocznych
czasach PRL-u.

Teraz mieszkam przy sa-
mym parku o przysłowiowy
rzut beretem i krew mnie
zalewa, jak widzę jego de-
grengoladę. I słyszę, że wy-
konawca prosi o kolejne
przesunięcie terminu, bo te-
go wrześniowego nie do-
trzyma. Może uda mu się
skończyć modernizację do
końca listopada. Może…

A ja się zastanawiam, co z
tego parku pozostanie, sko-
ro w listopadzie niczego nie

będzie można racjonalnie
ocenić. Dopiero wiosną
ukaże nam się jego praw-
dziwy obraz i boję się, że
będzie to obraz nędzy i roz-
paczy. Wystarczy spojrzeć
na zarośnięty zielskiem sta-
wek. Przecież jego oczysz-
czenie będzie trwało kilka
tygodni. Chyba, że wszystko
zaleje się wodą, resztę ukle-
pie, a dzień odbioru ustali
się na listopadowy poranek,
by mgła wszystko zasłonić.

A może się mylę. Może w
listopadzie ujrzymy park
pod każdym względem no-
woczesny, piękny, funkcjo-
nalny, wspaniały. Niczym
nowojorski Central Park na
Manhattanie, albo rzymski
Park Villa Doria Pamphili.

Bardzo chciałbym się więc
mylić i ujrzeć park moich,
naszych wspólnych marzeń.
Cierpliwości mi wystarczy.
Gorzej, jeśli robotnikom za-
braknie wyobraźni i precyzji
w prowadzeniu prac moder-
nizacyjnych. Gorzowianie
wiele wybaczą, ale znisz-
czonego Parku Róż już chy-
ba nie…

ROBERT BOROWY

Chirurgia naczyniowa -
samodzielnym oddziałem 
Początek września to w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie początek
funkcjonowania Oddziału Chirurgii Naczyniowej, jako samodzielnego oddziału, z własnym
skrzydłem w szpitalnym budynku, personelem i łóżkami dla chorych. Więcej na s. 11..

Chciałbym się mylić  
Z Parkiem Róż jest związane całe moje życie.  
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ww  1.09.
1899 r. - do mieszkań w Gorzo-
wie popłynął pierwszy prąd
elektryczny; doprowadzenie
energii elektrycznej związane
było z budową tramwaju elek-
trycznego w mieście.
1971 r. - rozpoczęła działalność
Filia AWF w Gorzowie.
2003 r. - na trasie Gorzów -
Zbąszynek pojawił się pierwszy
szynobus.
ww  2.09.
2006 r. - po raz pierwszy rozległ
się głos „Dzwonu Pokoju” na
Placu Grunwaldzkim.
2007 r. - otwarto zmodernizowa-
ny plac Grunwaldzki,
1996 r. zm. Kazimierz Wiśniew-
ski (71 l.), pionier Gorzowa, b.
żużlowiec i trener żużla,
współtwórca silnika żużlowego,
który w 1955 pozwolił Stali star-
tować w II lidze; pierwszy indy-
widualny mistrz okręgu zielono-
górskiego w 1950, pierwszy tre-
ner Jancarza, Migosia,
Padewskiego i Dziatkowiaka. 
ww  3.09.
1989 r. - na Górczynie erygowa-
no parafię św. Pierwszych Mę-
czenników Polskich, Świętych
Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna; była to 12 pa-
rafia katolicka w mieście.
2006 r. zm. Edmund Migoś (69
l.), żużlowiec, b. mistrz Polski 
ww  4.09.
1926 r. ur. się Zdzisław Moraw-
ski, pisarz, poeta i dramaturg,
działacz gorzowski,
współzałożyciel GTSK i GTK,
zm. 1992 r.
1968  r. - 22-letni Edward Jan-
carz został w Göteborgu II wice-
mistrzem świata.
1999 r. - oddano do użytku Most
Lubuski na Warcie. 
2010 r. zm. Ryszard Major (62
l.), aktor, reżyser, b. dyrektor
Teatru Osterwy (1995-2002).
ww  7.09.
1997 r. - Tomasz Kucharski, 16-
krotny medalista MP, wraz z
bydgoszczaninem Robertem Sy-
czem zdobył mistrzostwo świata
w dwójkach wioślarskich
ww  8.09.
1962 r. - uroczyście otwarto od-
budowany dworzec PKP.
1984 r. - bp Wilhelm Pluta ery-
gował parafię p.w. NSPJ i po-
święcił kościół parafialny przy
ul. Chodkiewicza, zbudowany w
latach 1976-1984 w sąsiedztwie
kaplicy tego samego tytułu
2001 r. - ruszyła giełda samo-
chodowo-towarowa przy ul.
Myśliborskiej.
ww  9.09.
1957 r. - otwarto ogród bota-
niczny przy gorzowskim muze-
um. 
1984 r. - bp Wilhelm Pluta po-
święcił kościół pw. NMP Królo-
wej Polski przy ul. Żeromskiego
22 i erygował nową dziesiątą
parafię katolicką w mieście. 
ww  11.09.
1965 r. - oddano po odbudowie
most kolejowy na Warcie, który
ponownie połączył stacje Za-
moście i Gorzów Główny.
2005 r. zm. Ludwina Nowicka
(76 l.), wybitna aktorka lubus-
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- Panie prezesie, czy pod-
pisanie listu intencyjnego
pomiêdzy Miastem a PGE
oznacza, ¿e w Gorzowie na
pewno zostanie wybudo-
wana Instalacja Termiczne-
go Przetwarzania z Odzy-
skiem Energii?

- Decyzja o realizacji tego
zadania zapad³a tak na-
prawdê wczeœniej, kiedy wpi-
sano j¹ do Strategii Woje-
wództwa Lubuskiego 2030
roku, natomiast w jaki spo-
sób to wszystko zostanie
zrealizowane oka¿e siê do-
piero w najbli¿szym czasie.
Podpisanie listu intencyjne-
go stanowi pierwszy etap,
ale de facto nie ma obo-
wi¹zuj¹cego charakteru. To
jest wstêpna umowa, na ba-
zie której obie strony  powie-
dzia³y sobie, ¿e chc¹
wspó³pracowaæ. Nie wiemy
jeszcze, w jakim to wszystko
pójdzie kierunku, najbli¿sze
miesi¹ce zapewne
rozœwietl¹ nam tê wizjê i
wówczas przejdziemy do
konkretów.
- Co jest w tej chwili naj-
pilniejsze?

- Nale¿y ustaliæ, w jakim
kszta³cie to wszystko ma byæ
realizowane, jak nale¿y przy-
gotowaæ ca³y monta¿ finan-
sowy i jak¹ wybraæ technolo-
giê. S³owem, na razie pozys-
kaliœmy partnera, z którym
mo¿emy teraz usi¹œæ i po-
rozmawiaæ na temat dal-
szych przygotowañ do reali-
zacji tej inwestycji.
- Do wmurowania kamie-
nia wêgielnego droga jest
wiêc daleka?

- Tak, nawet nie mo¿emy
byæ pewni, bo nigdzie nie jest
to powiedziane, ¿e obie stro-
ny poprowadz¹ inwestycjê.
Mog¹ bowiem na horyzoncie
pojawiæ siê inni partnerzy i za-
prezentowaæ ciekaw¹ ofertê.
Znam inwestycje, przy któ-
rych - zanim ruszy³y - podpi-
sano kilka listów intencyjnych.
W tym wszystkim najwa¿nie-
jszym etapem jest poprowa-
dzenie dialogu technicznego.
Grupa PGE wysz³a z propo-
zycj¹ wspó³pracy i zaofero-
wa³a pewne rozwi¹zania.
- Czyli obecne prace, w
jakim dok³adnie teraz pó-
jd¹ kierunku?

- W kilku. Przynajmniej w
trzech podstawowych.
Wa¿ny jest wybór lokalizacji
budowy spalarni, sfinanso-
wanie ca³ego projektu oraz
wybór technologii.
- Ca³y proces ju¿ jednak
ruszy³ wraz ze z³o¿eniem
podpisów. Jak d³ugo to
wszystko mo¿e teraz po-
trwaæ do chwili urucho-
mienia spalarni?

- Podobne inwestycje by³y
realizowane choæby w
Szczecinie czy Poznaniu i
tam ca³oœæ trwa³a miêdzy
11-13 lat. Obie instalacje za-
czê³y dzia³aæ przed piêcioma
laty. U nas proces mo¿e byæ
trochê szybciej zrealizowany,
gdy¿ zapewne skorzystamy
z doœwiadczeñ tamtych pio-
nierskich inwestycji. I nie tyl-
ko tamtych, bo podobnych
instalacji powstaje wiêcej. Z
ka¿dej takiej inwestycji
mo¿na wyci¹gn¹æ pewne
wnioski dla siebie. Myœlê, ¿e
licz¹c od dzisiaj spalarnia
powstanie u nas w ci¹gu naj-
bli¿szych oœmiu lat.
- A jaka jest kolejnoœæ
dzia³añ?

- Procedura dialogu tech-
nicznego powinna zostaæ za-
koñczona w ci¹gu roku do
pó³tora. Potem czeka nas
przygotowanie koncepcji
oraz zbudowanie biznespla-

nu. To jest kolejne dwa-
naœcie miesiêcy. Dalej
bêdzie postêpowanie prze-
targowe i bêdzie to trudny
przetarg. Trzeba siê przygo-
towaæ, ¿e potrwa on nawet
pó³tora roku. Dodam, w for-
mie ciekawostki, ¿e sama
umowa w jednym z miast,
gdzie jest prowadzona po-
dobna inwestycji liczy oko³o
tysi¹ca stron. To pokazuje
skalê trudnoœci i precyzyj-
noœci. Dlatego wszystko
trzeba dok³adnie przygoto-
waæ. Po wyborze wykonawcy
przyjdzie czas na projekto-
wanie, zebranie dokumenta-
cji i pozwoleñ. Na to te¿ trze-
ba przeznaczyæ rok, pó³tora.
Sama budowa to oko³o
trzech lat.
- Jednym z bardzo
wa¿nych elementów pro-
cesu bêdzie wyjaœnienie
mieszkañcom regionu,
dlaczego spalarnia ma
zostaæ wybudowana w po-
bli¿u ich domostw?

- Normy œrodowiskowe s¹
bardzo restrykcyjne, a ostat-
nio Unia Europejska wpro-
wadzi³a tak zwane ,,BAT-y’’,
czyli jeszcze zaostrzy³a te
normy i o tym wszystkim
oczywiœcie bêdziemy na
bie¿¹co informowali, ¿eby
spo³eczeñstwo mia³o pe³n¹
wiedzê. Tego rodzaju insta-

lacje do termicznego prze-
kszta³cania odpadów s¹ ju¿
w wielu miastach na ca³ym
œwiecie, przyk³adowo w To-
kio, Kilonii, ale takim euro-
pejskim wzorem jest spalar-
nia w centrum Wiednia.
Wszêdzie znajduje siê sta³y
monitoring spalin, czyli
wszystko jest badane co
wychodzi z komina. Nie
mo¿e tam byæ ¿adnych to-
ksycznych zwi¹zków i nie
ma, poniewa¿ monitoring od
razu by to wychwyci³. Te
zwi¹zki s¹ wypalane du¿o
wczeœniej w procesie tech-
nologicznym, w którym
znajduje siê ca³y system fil-
tracji mokrej i suchej. Nic
nie mo¿e przedostaæ siê co
jest nawet w minimalnym
stopniu toksyczne.
- Kiedy rozpoczn¹ siê ak-
cje informacyjne na ten te-
mat?

- Myœlê, ¿e z chwil¹ wyboru
kszta³tu ca³ej inwestycji, w
tym wyboru technologii.
£atwiej bêdzie wyjaœniaæ za-
interesowanym, jakie istniej¹
ryzyka i co nale¿y czyniæ,
¿eby je maksymalnie ograni-
czyæ.
- Co bêdzie spalane w ta-
kiej instalacji?

-  Wszystko to, czego nie
uda siê odzyskaæ. Jak wia-
domo, od kilku lat k³adziemy

mocny akcent na recykling i
zgodnie z przepisami Unii
Europejskiej dzia³amy na
rzecz odzyskiwania wszyst-
kich mo¿liwych materia³ów,
które mo¿na wykorzystaæ
powtórnie. Natomiast to, co
ju¿ do niczego nie bêdzie
mo¿na wykorzystaæ, jako
ostatnie ogniwo bêdzie mu-
sia³o zostaæ zutylizowane z
jednoczesnym odzyskiem
energii. Zamiast spalaæ
wêgiel b¹dŸ gaz bêdziemy
wytwarzali energiê z odpa-
dów, z których ju¿ nic war-
toœciowego nie uda siê od-
zyskaæ. Tym sposobem
ha³dy odpadów nie bêd¹
ros³y.
- O jakich iloœciach tu
mówimy?

- W tej chwili do Chróœcika
rocznie przywo¿onych jest
63 tysi¹ce ton odpadów i
d¹¿ymy do odzyskania oko³o
50 procent. S¹ to g³ównie
ró¿nego rodzaju opakowa-
nia, szk³o, plastik, tworzywa
sztuczne, papier. Niektóre
odpady nie nadaj¹ siê do po-
wtórnego wykorzystania lub
s¹ na tyle zanieczyszczone,
i¿ trafiaj¹ do sk³adowania
na tak zwanej kwaterze. Pro-
szê zwróciæ uwagê, ¿e je¿eli
tylko z naszego sk³adowiska
corocznie bêdziemy dalej
dok³adali po 30-35 tysiêcy
ton, to za ileœ lat pogubimy
siê w tych odpadach. Spalar-
nia jest wiêc konieczna, nie
ma innego wyjœcia. Ponad
400 miast w Europie posiada
takie instalacje i my mamy
zamiar do³¹czyæ do tego eli-
tarnego grona.
- Wtedy te 30 tysiêcy ton
bêdzie znika³o w piecu?

- Zdecydowanie wiêcej,
gdy¿ mówimy tutaj tylko o
naszym sk³adowisku, a
przecie¿ takich miejsc w
województwie lubuskim jest
kilka. Natomiast instalacja
bêdzie obs³ugiwa³a ca³y re-
gion. Myœlê, ¿e bêdzie to
150 tysiêcy ton odpadów
komunalnych rocznie. Kolej-
nym atutem inwestycji
bêdzie równie¿ to, ¿e wy-
twarzane ze spalania ciep³o
trafi na rynek i ogrzeje kilka-
dziesi¹t tysiêcy gospo-
darstw domowych.
- Dziêkujê za rozmowê.

Wytwarzane ze spalania
ciepło ogrzeje mieszkania
Z £ukaszem Marcinkiewiczem, prezesem spó³ki INNEKO, rozmawia Robert Borowy

Na razie jednak Schody Donikąd są nieczynne z powodu zamknięcia…
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ka, pionierka Gorzowa, do
ostatnich dni aktywna animator-
ka amatorskich teatrów w Go-
rzowie
2013 r. zm. prof. dr Jerzy Hry-
bacz (86 l.), ekonomista, b.
wykładowca i prorektor PWSZ,
b. poseł (1991-1993), b. radny
WRN (1988-1990) i RM (1994-
2006), b. delegat Pełnomocnika
Samorządu Terytorialnego na
woj. gorzowskie (1990).
ww  13.09.
1900 r. ur. się ks. bp Edmund
Nowicki, więzień obozów hitle-
rowskich, pierwszy administra-
tor diecezji gorzowskiej (1945-
1951), późniejszy biskup gdań-
ski, zm. w 1971 r.
ww  14.09.
1941 r. ur. się Bolesław Kowal-
ski, artysta-plastyk, pierwszy
szef delegatury ZPAP i pierwszy
plastyk miejski (1975-1976),
zm. w 2001 r. 
1912 r. - uruchomiono linię ko-
lejową Gorzów-Myślibórz i sta-
cję Wieprzyce; ruch pasażerski
na tej linii został wstrzymany w
1991 r., w grudniu 2000 r.
wstrzymano ruch całkowicie.
2013 r. zm. Edmund Wadzyński
(83 l.), pionier gorzowskiego
hokeja, budowniczy „Lodosti-
lu”.
ww  16.09.
1903 r. - po wybudowaniu torów
na ul. Mickiewicza i Kosynierów
Gdyńskich uruchomiona została
linia tramwajowa od Starego
Rynku do Parku Słowiańskiego,
bocznica kończyła się przy ul.
Słowiańskiej; linia, funkcjo-
nująca najczęściej w czasie
trwania w parku wystaw, została
zawieszona już w latach 30., to-
ry rozebrano po wojnie.
ww  17.09.
1979 r. - Teresa Jura i
Wiesława Gąsiorek jako
ajentki WSS „Społem” otwo-
rzyły przy ul. Łokietka 35 bar
naleśnikowy „U Bartosza”,
który prowadzą do dziś; naj-
starszy taki lokal w mieście.
ww  18.09.

1975 r. - przedpremierowym
pokazem „Nocy i dni” za-
inaugurowało działalność ki-
no „Kopernik”, czynne do
2007 r., rozebrane w 2009 r.
ww  19.09.
1954 r. - powstał Oddział
Polskiego Towarzystwa Foto-
graficznego, który później
przekształcił się w Gorzow-
skie Towarzystwo Fotogra-
ficzne.
1997 r. - w Gorzowie przeby-
wała po raz pierwszy oficjal-
nie Christa Wolf (1929-
2011), landsberczanka, świa-
towej sławy pisarka
niemiecka, autorka m.in.
„Wzorców dzieciństwa”.
1913 r. ur. się Zenon Bauer,
b. przewodniczący Prezydium
MRN w Gorzowie (1958-
1969), honorowy obywatel
miasta, zm. w 2012 r.
ww  20.09.
1969 r. - żużlowcy polscy na to-
rze w Rybniku zdobyli drużyno-
we mistrzostwo świata; w
drużynie polskiej obok Wyglen-
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Na pierwszego polskiego
biskupa, choæ w istocie
ksi¹dz Edmund Nowicki
jeszcze nim nie by³, w Go-
rzowie czekali nie tylko kato-
licy. Czeka³a te¿ w³adza. A
kiedy siê w koñcu pojawi³, to
i maj¹tek mia³ dostaæ… 

Ma³o kto pamiêta, ¿e z
przybyciem ksiêdza Edmun-
da Nowickiego, który urodzi³
siê 13 wrzeœnia 1900 r., ad-
ministratora apostolskiego w
Gorzowie wi¹¿¹ siê dziwne,
a niekiedy zabawne wyda-
rzenia. Z jego obecnoœci w
mieœcie cieszyli siê jednak
wszyscy.

Po latach reformacji znów
katolicyzm

Aby historia mia³a sens,
warto dodaæ, ¿e katolicki
Landsberg w 1537 roku, po-
dobnie jak i ca³a Marchia
Brandenburska przeszed³ na
ewangelicyzm. Co prawda,
swoj¹ synagogê mieli ¯ydzi,
ale ju¿ katolicy, zreszt¹ nie-
liczni, swojego miejsca
mod³ów nie mieli. Sytuacja
zmieni³a siê mocno na
prze³omie XIX i XX wieku,
kiedy do Landsbergu zaczêli
trafiaæ robotnicy najemni -
zwykle za prac¹ przyje¿d¿ali
z katolickich terenów Polski,
wówczas jeszcze pod roz-
biorami. Wtedy powsta³a ka-
tolicka parafia, czyli dziœ
Czerwony Koœció³. Ale nadal
wiêkszoœæ by³a ewangelicka. 

No i przychodzi 1945 rok.
W wyniku wielkiej polityki
Landsberg staje siê Gorzo-
wem. W marcu tego roku in-
staluj¹ siê w mieœcie polskie
w³adze. Zaczyna siê nap³yw
przesiedleñców. Ale…, lu-
dzie nie chcieli siê osiedlaæ
w miejscowoœciach, gdzie
nie by³o ksiê¿y, gdzie nie
by³o parafii katolickich.
Ka¿dy duchowny by³ na
wagê z³ota, albo mórg, co
niemal przytrafi³o siê ksiêdzu
Nowickiemu.

I stracone zęby nie
pomogły

Interesuj¹ce jest, dlaczego
to w³aœnie ksiêdzu Nowickie-
mu przypad³ w udziale za-
szczyt, ale i ogromna praca
organizacji administracji
apostolskiej na tych zie-
miach. OdpowiedŸ mo¿na
znaleŸæ w pamiêtnikach
ksiêdza, w których pisze o
swojej bliskiej znajomoœci z
kardyna³em Augustem Hlon-
dem, prymasem Polski jesz-
cze sprzed II wojny œwiato-
wej. Prymasowi wydawa³o

siê to oczywiste, ¿e Nowicki
pojedzie na tê terra incognito
organizowaæ administracjê.
A tak o zdarzeniu pisze sam
ksi¹dz Nowicki: „W stosunku
do mnie uniós³ siê ks. kardy-
na³ Hlond raz jeden, a mia-
nowicie w 1945 roku, gdy
zleca³ mi urz¹d administrato-
ra apostolskiego a na pyta-
nie, czy urz¹d ten przyjmujê,
odpowiedzia³em, ¿e w moim
przekonaniu na zadanie to,
wymagaj¹ce wielkich wy-
si³ków fizycznych, brak mi
zdrowia. Ks. Kardyna³ wów-
czas ogromnie spowa¿nia³ i
wyg³osi³ mi egzortê, ¿e de-
wiz¹ kap³ana powinno byæ
“nie moja lecz Twoja niech
siê dzieje wola” a kto siê Pa-
pie¿owi przeciwstawia, ten
przegra³ kap³añstwo swoje.
Tymczasem rzeczywiœcie
samopoczucie moje wów-
czas by³o fatalne. W obozie
Gusen bowiem nie tylko wy-
bito mi zêby, ale okaleczono
mi szczêki, tak i¿ pod koniec
wojny prof. Meissner w szpi-
talu Omega w Warszawie
dwukrotnie mnie operowa³ i
w koñcu lipca 1945 sprawa
zaczê³a siê odnawiaæ. Kar-
dyna³ da³ mi trzy dni czasu
do zastanowienia siê a
zw³aszcza na modlitwê.
Dok³adnie w drodze od Ks.
Kardyna³a do swego miesz-
kania przy ulicy Spokojnej

spotka³em na ulicy dr. Koza-
ryna, który by³ œwiadkiem mo-
ich warszawskich operacji.
Gdy powiedzia³em mu o swo-
im samopoczuciu, skierowa³
mnie do prof. dr. med. Sarra-
zina. Ten¿e bezzw³ocznie
podj¹³ siê operacji w swoim
mieszkaniu choæ bez asysty,
wówczas jeszcze nie osi¹gal-
nej. W czasie operacji pod
narkoza wyrwa³em siê profe-
sorowi i spad³em ze sto³u na
pod³ogê. W wyniku tych
przejœæ musia³em potem
d³u¿ej le¿eæ w ³ó¿ku. Ks. Kar-
dyna³, dowiedziawszy siê o
wszystkim, wzruszaj¹co mnie
przeprasza³ za okazany brak
zrozumienia.

Jedzie administrator przez
Ziemie Odzyskane

Ksi¹dz Nowicki misjê po-
wierzon¹ przez zwierzchnika
jednak przyj¹³ i wyruszy³
szukaæ stolicy swojej admini-
stracji. Tak trochê w ciemno,
bo map tych terenów wów-
czas jeszcze nie by³o, za
bardzo te¿ nikt rozeznania w
rzeczywistoœci nie mia³. 

Los zetkn¹³ wówczas
ksiêdza Nowickiego z pew-
nym sowieckim oficerem. Ja-
koœ w po³owie wrzeœnia
1945 r. Po wizycie w S³ubi-
cach Rosjanin zapyta³ ks.
Nowickiego: „A co chcesz
smotriæ?” (Co chcesz wi-

dzieæ?) Ks. Nowicki odpo-
wiedzia³: No - miasto powia-
towe. Radziecki kapitan na
to: To mo¿e Landsberg? -
zaproponowa³, patrz¹c na
mapê. Niech bêdzie Lan-
dsberg - zgodzi³ siê ks. ad-
ministrator. 

I tak oto Gorzów zosta³ sto-
lic¹ administracji apostol-
skiej.

Dzwony biły i radość
nastała

Gdy ksi¹dz Nowicki i rosyj-
ski oficer dotarli do Lan-
dsberga - Gorzowa, miej-
scowy pe³nomocnik rz¹du,
który by³ jednoczeœnie sta-
rost¹, oraz prezydent miasta
zapewniali ks. Nowickiego,
¿e tylko tutaj powinien „za-
mieszkaæ i rezydowaæ, bo to
jest wielkie miasto. To jest
miasto wielkiej przysz³oœci;
to jest w ogóle centrum
ca³ych Ziem Zachodnich” i
¿e „jest koœció³, który nadaje
siê na katedrê jak sto dwa”.

Sam administrator dzieñ
ten wspomina tak: „Zajecha-
liœmy pod koœció³. Wszystkie
drzwi by³y otwarte na oœcie¿.
W koœciele, który póŸniej
s³u¿y³ za katedrê, to na metr
mo¿e by³o mierzwy, wszystkie
szyby wybite, drzwi otwarte
jak szeroko. No, rzeczywiœcie
- jedno spustoszenie. Na
oœcie¿ wszystko pootwierane,
drzwi powybijane, gdzieœ w
œrodku pewnie konie tam
sta³y, bo pe³no zanieczysz-
czonej s³omy, ¿adnych o³ta-
rzy, niczego. Stojê tak na tej
mierzwie i siê rozgl¹dam. Ale
za chwilê s³yszê - dzwony
bij¹! Za jakieœ 5-6 minut przy-
biegli panowie Kroenke
(pe³nomocnik rz¹du) i Wysoc-
ki (prezydent miasta) spoceni
jak myszy, rêce mi œciskaj¹ i
powiadaj¹, ¿e byli na wie¿y i
bili w dzwony, ¿eby uczciæ ten
historyczny moment”.

Ale spotkanie trwa³o dalej i
mia³o doœæ egzotyczny prze-
bieg. Starosta, m³ody
mê¿czyzna w wieku ok. 35-
40 lat, powita³ ks. Nowickie-
go doœæ swoiœcie: „No do
diab³a, czy to czasem nie
mój biskup”? Ks. Nowicki
prostowa³: „Jestem administ-
ratorem apostolskim”. Sta-
rosta nie przestawa³ wyra¿aæ
swojego zadowolenia: „Za-
raz mi siê widzia³o, psia
krew. No ale to jest histo-
ryczna chwila”. Jak napisa³
ks. Nowicki, starosta „ucie-
szy³ siê najwyraŸniej”. A po-
tem ju¿ by³o wybitnie egzo-
tycznie. Starosta bowiem za-

cz¹³ rozdawaæ maj¹tek hojn¹
rêk¹. Natychmiast zatelefo-
nowa³ do kierownika Urzêdu
Ziemskiego i kaza³ wyzna-
czyæ dla pierwszego polskie-
go biskupa na Ziemiach Za-
chodnich „maj¹tek przynaj-
mniej 2 tys. mórg”. Ksi¹dz
Nowicki oponowa³: „Nie, pa-
nie starosto, ja nie chcê ¿ad-
nego maj¹tku”. Na co staros-
ta zareagowa³ w znanym ju¿
stylu: „Cicho, nie bêdziemy
siê lumpowaæ”.

Urządzanie się w Gorzowie

Po wyjœciu z katedry rz¹dcy
miasta zapytali ks. Nowickie-
go, co chcia³by jeszcze zoba-
czyæ. Ksi¹dz administrator
chcia³ zobaczyæ miejsca,
gdzie mieli zamieszkaæ
ksiê¿a. Kroenke i Wysocki na
wszystko siê zgadzali, chcieli,
¿eby biskup - jak tytu³owali
Nowickiego, zamieszka³ w
mieœcie. ObwieŸli wiêc
ksiêdza administratora po
opustosza³ym jeszcze
mieœcie, pokazali budynki,
które mog¹ przekazaæ, kurii,
a¿ czas przyszed³ na szuka-
nie siedziby dla samego bis-
kupa. Pad³o  na obecny pa³ac
biskupów gorzowskich, czyli
willê Maxa i Roberta Bahrów.
Budynek by³ zajêty, starosta
Kroenke obieca³, ¿e zrobi
wszystko, aby pa³ac sta³ siê
siedzib¹ biskupa. No i trzeba
dodaæ, s³owa dotrzyma³.

Gdy ks. Nowicki przyby³ w
Uroczystoœæ Chrystusa Króla,
aby „obj¹æ Gorzów”, willa cze-
ka³a na dostojnego lokatora.

Nie pomieszka³ tam d³ugo.
26 stycznia 1951 w zwi¹zku
z „likwidacj¹ stanu tymczaso-
woœci w administracji koœciel-
nej na Ziemiach Zachod-
nich”, jak motywowa³a swoj¹
decyzjê strona pañstwowa,
musia³ opuœciæ administracjê
gorzowsk¹. Pojecha³ do Poz-
nania, gdzie zaj¹³ siê prac¹
w kurii, s¹dzie duchownym
oraz seminarium. A potem
zosta³ biskupem w Gdañsku.
Zmar³ 10 marca 1971 r. W
tym roku mija wiêc okr¹g³e
50 lat od jego œmierci. 

RENATA OCHWAT

Korzysta³am miedzy innymi z:
http://hlond.blogspot.com/201
0/09/bp-edmund-nowicki-
wielkoduszny-wobec.html;
http://laboratorium.wiez.pl/201
7/07/06/tysiac-klerykow-czyli-
przygod-ks-nowickiego-w-
go rzow ie - c i ag -da l szy / ;
ht tps: / /www.tygodnikpo-
wszechny.pl/gorzowska-notre-
dame-148875.

Jak wjeżdżał do miasta, 
to urzędnicy w dzwony bili
Ksi¹dz Edmund Nowicki by³ pierwszym administratorem apostolskim w Gorzowie, w latach 1945-1951. 
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Ksiądz Edmund Nowicki był pierwszym administratorem
apostolskim w Gorzowie
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dy, Tkocza, Gluecklicha wystę-
powali gorzowianie Edward Jan-
carz i Andrzej Pogorzelski. 
ww  21.09.
1954 r. - w kaplicy arcybisku-
pów poznańskich odbyła się po-
tajemna konsekracja biskupów
Edmunda Nowickiego (1900-
1971), b. administratora apos-
tolskiego w Gorzowie i
przyszłego koadiutora w Gdań-
sku oraz Teodora Benscha
(1903-1958), b. administratora
warmińskiego, wyznaczonego
na biskupa w Gorzowie
2001 r. - w Gorzowie oddano
pierwsze obiekty (lodowisko,
kręgielnia, kawiarnia) Centrum
Rehabilitacyjno-Sportowego
„Słowianka” wraz z nowym
fragmentem trasy średnicowej
ww  23.09.
2000 r. - gorzowianin Tadeusz
Kucharski i bydgoszczanin Ro-
bert Sycz zdobyli złoty medal w
olimpijskich regatach wioślar-
skich dwójek podwójnych w
Sydney.
2011 r. - w parku Górczyńskim
odsłonięto pomnik Włodzimie-
rza Korsaka.
1933 r. ur. się Jerzy Flizikow-
ski, b. żużlowiec „Stali” (1955-
1965), wcześniej represjonowa-
ny za udział w konspiracyjnej
Unii Młodzieży Demokratycznej,
zm. w 2002 r.
1935 r. - ur. się Edward Pilar-
czyk, b. żużlowiec gorzowski
(1952-1964) i mechanik klubo-
wy, zm. w 1994 r. 
1973 r. zm. Włodzimierz Korsak
(87 l.), pisarz, podróżnik, przy-
rodnik, przez 25 lat związany z
Gorzowem, autor książek pod-
różniczych, m. in. „Ku indyj-
skiej rubieży”, poradnika „Rok
myśliwego” oraz gawęd przy-
rodniczych „Las mi powie-
dział”.
ww  24.09.
1984 r. - w drodze na uroczys-
tości 700-lecia Choszczna prze-
wodniczący Rady Państwa Hen-
ryk Jabłoński spotkał się w Go-
rzowie z grupą działaczy
wojewódzkich, zwiedził też
miasto oraz nowe obiekty ZM
„Gorzów” w Baczynie; była to
pierwsza wizyta
przewodniczącego Rady Pań-
stwa w Gorzowie.
1999 r. - odbył się ostatni apel
4. Nadwarciańskiej Brygady Sa-
perów, d. Łużyckiej, i pożegna-
nie sztandaru; istniejąca od
1944 r. i stacjonująca od 1947
r. w Gorzowie jednostka została
rozformowana z dniem
30.09.1999 r. 
ww  25.09.
1962 r. - decyzją Prezydium
MRN w Gorzowie zamknięty zos-
tał cmentarz świętokrzyski. 
2010 r. - Tomasz Gollob został
indywidualnym mistrzem świa-
ta.
1949 r. ur. się Kuba Zaklukie-
wicz, wł. Kazimierz Jakub Za-
klukiewicz, aktor scen polskich,
od 1996 r. w Teatrze im. Oster-
wy, zm. w 1998 r. w skutek ob-
rażeń odniesionych w czasie na-
padu rabunkowego podczas to-
urnée w Wilnie.
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- Kiedy zobaczy³ pan Nataliê
Kaczmarek pierwszy raz na trenin-
gu pomyœla³ sobie, ¿e oto jest
przysz³a  mistrzyni olimpijska?

- Pozna³em j¹ w 2013 roku podczas
zawodów prze³ajowych rozgrywanych
na Zawarciu. Ona wygra³a ten bieg, a
ja zachêci³em j¹ wtedy do podjêcia
treningów w naszym klubie ALKS
AJP, zw³aszcza ¿e chodzi³a ju¿ do go-
rzowskiego Liceum Ogólnoksz-
ta³c¹cego nr 2. Nie powiedzia³bym,
¿e od razu widzia³em w niej wielki ta-
lent, ale zna³em jej starsz¹ o osiem
lat siostrê Martê, która by³a bardzo
zdoln¹ lekkoatletk¹ i pomyœla³em so-
bie, ¿e jak to s¹ te same geny, to Na-
talia mo¿e daleko zajœæ. Po rocznym
treningu nie mia³em ju¿ w¹tpliwoœci,
¿e jest to zawodniczka o potencjale
na skalê œwiatow¹. Kiedy przepraco-
waliœmy pe³en okres przygotowawczy
pod biegi na 400 metrów i ona w
pierwszym podejœciu uzyska³a mini-
mum na mistrzostwa œwiata juniorek
wiedzia³em, ¿e jest bardzo dobrze.
Jako 17-latka by³a dziewi¹t¹ zawod-
niczk¹ mistrzostw œwiata juniorek i
pi¹t¹ w sztafecie mieszanej w kolum-
bijskim Cali. To wtedy pierwszy raz
pomyœla³em, ¿e jest w stanie zakwali-
fikowaæ siê na igrzyska do Tokio.
Maj¹c bardzo krótki sta¿ treningowy

biega³a 400 metrów w czasie oko³o
54 sekund.
- Jak wiêc wychowuje siê mistrzy-
niê olimpijsk¹ w Gorzowie?

- Widaæ, ¿e skutecznie. Natomiast
nie jest tajemnic¹, ¿e warunki pracy
mamy bardzo ciê¿kie. Nie mamy na-
wet bie¿ni, ¿eby trenowaæ; stadion
dopiero jest budowany. Na szczêœcie
ani Natalii, ani innym naszym zawod-
nikom to nie przeszkodzi³o na tyle,
¿eby nie mogli rozwijaæ swoich
umiejêtnoœci. Powiem wiêcej, obec-
nie w klubie mamy przynajmniej

czworo lekkoatletów w biegach, któ-
rzy stan¹ za trzy lata przed szans¹
wywalczenia miejsca w kadrze na ig-
rzyska olimpijskie do Pary¿a.  W tej
grupie jest m³odsza siostra Natalii -
Alicja, która niedawno zajê³a szóst¹
pozycjê w mistrzostwach Europy w
Tallinnie na 400 metrów przed p³otki.
Jak ktoœ trochê œledzi nasze poczy-
nania, zwróci uwagê, ¿e ta grupa bar-
dzo m³odych i utalentowanych biega-
czy jest coraz szersza. Nasz dorobek
medalowy w ró¿nych imprezach po-
wiêksza siê z ka¿dym startem.

- Na ile sukces Natalii mo¿e pozy-
tywnie wp³yn¹æ na ca³¹ gorzowsk¹
lekkoatletykê?

- Mam nadziejê, ¿e bardzo pozytyw-
nie. Powiem szczerze, ¿e do zbudowa-
nia silnego oœrodka lekkoatletycznego
w Gorzowie droga nie jest wcale d³uga.
Z chwil¹ zbudowania stadionu, bazy
wa¿ne bêdzie tak¿e podejœcie miasta i
uznanie, ¿e lekkoatletyka jest wiod¹c¹
dyscyplin¹. Wierzê, ¿e tak siê stanie,
gdy¿ obecna wspó³praca z miastem
jest bardzo dobra. Œrodki na sport dla
dzieci i m³odzie¿y s¹ zagwarantowane,
ale potrzebne jest jeszcze finansowanie
grup m³odzie¿owych oraz najlepszych
seniorów. Mamy coraz wiêksz¹ grupê,
która odnosi du¿e sukcesy z uczestnic-
twem w fina³ach mistrzostw Europy.
¯eby mieæ jednak olimpijczyków, musi-
my im coœ zapewniæ, daæ gwarancjê
spokojnych treningów. Sportowo na-
prawdê stajemy siê wa¿nym oœrodkiem
w kraju i warto to rozwijaæ dalej.

RB

Od redakcji: Natalia Kaczmarek
(wspólnie z  Justyn¹ Œwiêty-Ersetic,
Karolem Zalewskim i Kajetanem Du-
szyñskim)  zdoby³a w Toki olimpijskie
z³oto w sztafecie mieszanej 4x400 m
oraz srebrny medal w sztafecie 4x400
m kobiet.

A stadion lekkoatletyczny jest dopiero budowany
Trzy pytania do Tomasza Saski, szkoleniowca ALKS AJP Gorzów i pierwszego trenera mistrzyni olimpijskiej Natalii Kaczmarek
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- Panie rektorze, jakie uniwersytet
ma najbli¿sze plany?

- Najwa¿niejsze, to chcemy zacz¹æ
rok akademicki nie 1 paŸdziernika,
jak do tej pory, ale ju¿ we wrzeœniu.
Chcemy przyspieszyæ, ¿eby wynagro-
dziæ naszym studentom to, ¿e tak
d³ugo byliœmy zamkniêci. Wiemy, ¿e
ludzie siê stêsknili do zajêæ, do spot-
kañ. Wielu z nich z trudem ju¿ siedzi
w domu, bo przyzwyczaili siê do ak-
tywnoœci, jak¹ daje UTW. Ju¿ jestem
po rozmowach z naszymi wyk³adow-
cami, z wolna zaczynamy siê organi-
zowaæ do roku akademickiego.
- Kto mo¿e zostaæ studentem
UTW?

- Przede wszystkim s¹ to emeryci i
renciœci, którzy ju¿ zakoñczyli swoj¹
dzia³alnoœæ stricte zawodow¹ i teraz
maj¹ czas na inne rzeczy. Teraz
maj¹ czas na rozwijanie pasji i
ró¿nych innych rzeczy, na które nie
mieli czasu w ¿yciu zawodowym.
Ka¿dy, kto chce zostaæ naszym stu-

dentem musi do nas przyjœæ, do sie-
dziby Uniwersytetu przy ul. Jagie³³y i
wype³niæ specjaln¹ ankietê oraz
oœwiadczenie covidowe. Nie
mo¿emy sobie pozwoliæ na to, aby
UTW sta³ siê rozsadnikiem choroby.

I z tego co wiem, raczej nie jest to ja-
kiœ problem.
- Co zatem mo¿na studiowaæ na
UTW?

- Mamy dwa rodzaje dzia³añ i aktyw-
noœci. Te rozwijaj¹ce umys³, ale i te

rozwijaj¹ce lub podtrzymuj¹ce spraw-
noœæ fizyczn¹. Jeœli chodzi o aktyw-
noœci umys³owe, to mo¿na chodziæ na
naukê jêzyków - angielski i niemiecki,
s¹ zajêcia poœwiêcone rozmowom o
ksi¹¿ce, wyk³ady z medycyny - tu bar-
dzo ró¿ne tematy s¹ poruszane. Jeœli
chodzi o sprawnoœæ fizyczn¹, to ma-
my zajêcia rehabilitacyjne - prowadz¹
je fachowcy z AWF, poza tym taniec
rehabilitacyjny. Mamy gimnastykê na
œwie¿ym powietrzu, która odbywa siê
bez wzglêdu na pogodê - jak pada al-
bo coœ innego siê dzieje, to wówczas
odbywa siê ona w Amfiteatrze, ale jest.
Mo¿na chodziæ z kijami na zajêciach z
nordic walking, mo¿na jeŸdziæ na ro-
werze. Zajêæ jest naprawdê bardzo
du¿o. Ka¿dy mo¿e sobie coœ wybraæ.
My nie prowadzimy indeksów, nie sta-
wiamy ocen, ale dobrze siê bawimy. U
nas studenci wybieraj¹ sobie pola ak-
tywnoœci - bywa nawet, ¿e spêdzaj¹
ca³e dnie w UTW. Taka to uczelnia.

RENATA OCHWAT

Tu stopni nie stawiają, taka to uczelnia
Trzy pytania do Czes³awa Gandy, rektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie

Trener Tomasz Saska i złota medalistka olimpijska Natalia Kaczmarek
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C. Ganda: Wiemy, że ludzie się stęsknili do zajęć, do spotkań

r  e  k  l  a  m  a



ww  26.09.
1962 r. - na nowym cmentarzu
komunalnym w Gorzowie przy
ul. Żwirowej dokonano pierw-
szego pochówku. 
ww  27.09.
1970 r. - Edmund Migoś jako
pierwszy gorzowianin został in-
dywidualnym mistrzem Polski
na żużlu.
1979 r. - podczas uroczystości
z okazji Dnia Energetyka pra-
cownicy gazowni pożegnali
swój zakład, który po wprowa-
dzeniu gazu ziemnego w mie-
ście zaprzestał produkcji ko-
ksu; zgodnie z decyzją resortu
gazownia miała zostać rozeb-
rana. 
1995 r. - otwarto nowo zbudo-
waną ul. Olimpijską. 
1852 r. ur. się Ernst Henseler,
syn wieprzyckiego rybaka, ar-
tysta malarz, profesor muzeum
rzemiosł artystycznych w Berli-
nie; jego obraz „Bismarck w
niemieckim Reichstagu”  znaj-
dował się przed 1945 r. w go-
rzowskim muzeum miejskim,
zm. w 1940 r. 
ww  28.09.
1975 r. - 29-letni Edward Jan-
carz, wywalczył w Częstochowie
po raz pierwszy tytuł mistrza
Polski na żużlu,
ww  29.09.
1960 r.  - w kinie „Słońce” od-
była się gorzowska premiera fil-
mu „Krzyżacy”; bilety zostały
wykupione na dwa tygodnie do
przodu, w soboty organizowano
dodatkowe seanse o godz. 0.40
i 4.00.
1974 r. - Gorzów był gospoda-
rzem finałów indywidualnych
mistrzostw Polski na żużlu; tytuł
mistrzowski, już po raz drugi,
wywalczył Zenon Plech; wice-
mistrzem został Edward Jan-
carz. 
1998 r. - rozformowana została
4. Gorzowska Brygada Zmecha-
nizowana, do 1995 r. - 12
Kołobrzeski Pułk Zmechanizo-
wany.
2000 r. - w Gorzowie oddano do
użytku trasę średnicową (Odro-
dzenia Polski i Roosevelta); w
okolicznościowym pikniku
uczestniczył prezydent Aleksan-
der Kwaśniewski.
1992 r. zm. Andrzej Gordon (47
l.), artysta plastyk, autor licz-
nych grafik erotycznych, ilustra-
cji, a także obrazów o tematyce
sakralnej.
ww  30.09.
1969 r. - uruchomiono piekarnię
mechaniczną przy ul. Koniaw-
skiej 11 o mocy produkcyjnej 20
ton pieczywa dziennie; była to
pierwsza piekarnia mechanicz-
na w Gorzowie. 
1998 r. - powstał Klub Turystyki
Pieszej „Relaks”.
1999 r. - rozformowana została
4. Nadwarciańska Brygada Sa-
perów, d. Łużycka, ostatnia jed-
nostka gorzowskiego garnizonu.
2007 r. - otwarto galerię „Aska-
na”.
2007 r. - po wygranym 49:41
meczu z Intarem Lazur Ostrów
Stal Gorzów wróciła po 5 latach
do ekstraklasy. n

�5Wrzesień 2021 r. PROSTO Z MIASTA

KALENDARIUM
Wrzesień 2021

W tym przypadku nie spraw-
dzi³a siê zasada, ¿e wiêkszy
mo¿e wiêcej.

- Nie ma œrodowiska, starzy
wymarli lub wymieraj¹, m³odzi
maj¹ inne kó³ka. Miejsce tra-
ci³o swój sens - mówi ci, co
jeszcze pamiêtaj¹ to miejsce.
Czy pustkê po klubie, gdzie
spotykali siê artyœci i ci, co ich
lubi¹, wype³ni nowy klub
£azienki 6, który lada moment
otworzy podwoje, czas po-
ka¿e. Po Lamusie, niegdyœ le-
gendarnym miejscu, pozosta³
jedynie szyld - latawiec. Nie-
których wzrusza, inni wzru-
szaj¹ ramionami.

Wszystko zaczęło się od
Janusza Słowika

Oficjalnie Klub Myœli Twór-
czej Lamus zacz¹³ swoje ¿ycie
w 1976 roku z inicjatywy Janu-
sza S³owika, naczelnika wy-
dzia³u kultury, który kocha³ lu-
dzi kultury oraz bywanie na
ró¿nych imprezkach. No i sta-
ra³ siê za wszelk¹ cenê uprzy-
jemniæ bohemie artystycznej
robotniczego miasta ¿ycie. Ale
jak chce plotka, któr¹ coraz
trudniej us³yszeæ, bo i nie ma
kto jej przekazywaæ, klub uro-
dzi³ siê pomiêdzy Letni¹ - któ-
rej zreszt¹ ju¿ nie ma, a stoli-
kiem nr 1 w ówczesnym Empi-
ku - te¿ go tam nie ma.
Ówczesna bohema potrzebo-
wa³a miejsca, gdzie mog³aby
spokojnie i przez nikogo nie
niepokojona gadaæ, piæ, paliæ,
spieraæ siê i godziæ. 

Optowa³ za otwarciem klubu
Zdzis³aw Morawski, który przy
stoliku nr 1 by³ ponoæ
najwa¿niejszy. S³owikowi
d³ugo marudziæ nie trzeba
by³o. Taki to by³ czas, ¿e

wszystko siê dawa³o zrobiæ.
W³adza siê zgodzi³a, bo lubi³a
artystów, Mieczys³aw Rze-
szewski zaprojektowa³ wystrój
i tak powsta³ Lamus, pierwo-
tnie siedziba Gorzowskiego
Towarzystwa Spo³eczno-Kul-
turalnego, potem, po 12 la-
tach, w 1987 roku jako Klub
Myœli Twórczej otwarty dla
ca³ego œrodowiska.

Od pocz¹tku do koñca
dzia³alnoœci w styczniu 2015
roku mieœci³ siê w przytulnej
kamieniczce pod nr 5, która
przed wojn¹ nale¿a³a do ro-
dziny Kirschke. Budynek zos-
ta³ przebudowany w 1929 ro-
ku wed³ug projektu niemiec-
kiego architekta Willego
Senckpiehla. Sam klub kilku-
krotnie remontowano, m.in. w
1987 (wed³ug projektu Mie-
czys³awa Rzeszewskiego,
który zaprojektowa³ nowy wy-
strój wnêtrza), 2000 i 2014 ro-
ku, gdy powiêkszy³ siê o po-
mieszczenia na I i II piêtrze
kamienicy, zaadaptowane
m.in. na now¹ galeriê.
Obecn¹ fasadê budynku za-

projektowa³a Joanna Bubien-
ko.

I rada była i wejściówki też

Od samego pocz¹tku miejs-
ce mia³o magiê. Mo¿e dlatego,
¿e w pocz¹tkach dzia³alnoœci,
aby wejœæ, trzeba by³o mieæ
wejœciówkê lub te¿ ktoœ musia³
zostaæ wprowadzony. Ma³o te-
go, ju¿ w czasie Klubu Myœli
Twórczej, czyli w 1987 roku
powsta³a nawet rada progra-
mowa. Jej powo³anie odby³o
siê na spotkani z artystami,
które zwo³a³ Janusz S³owik.
Udzia³ wziêli w nim Antoni Ba-
niukiewicz - dyrektor Teatru
Osterwy, Magdalena Æwietnia
- malarka, Ireneusz Dubicki -
architekt, Sylwester Koz³owski
- architekt, Marian £azarski -
fotograf, Zdzis³aw Morawski -
pisarz, Ludwina Nowicka - ak-
torka, Marek Pude³ko - aktor,
Mieczys³aw Rzeszewski - ar-
chitekt, Piotr Steblin-Ka-
miñski, Hieronim Œwier-
czyñski - architekt, Kazimierz
Wachnowski - pisarz, Euge-
niusz Wieczorek - dzia³acz

kultury, Tadeusz Zaborowski -
dzia³acz kultury. 

Pierwszym kierownikiem klu-
bu zosta³a Irena Kordoñ. Na-
stêpnie kierowa³a nim Halina
Katulska, potem Eugeniusz
Wieczorek, a ostatnim dyrek-
torem by³ Zbigniew Sejwa

I wystawa, i koncert

Lamus od pocz¹tku by³
miejscem, gdzie siê nie tylko
gada, ale organizuje wystawy,
spotkania z ciekawymi ludŸmi,
wieczory literackie. Wœród
najs³ynniejszych goœci byli: Ni-
kos Chadzinikolau - poeta
greckiego pochodzenia, Emila
Krakowska - wybitna polska
aktorka, Agnieszka Osiecka -
polska poetka. Prezentowali
siê tu tak¿e lokalni artyœci.

W 1996 roku zarejestrowane
zosta³o Stowarzyszenie Pro-
mocji Kultury wspomagaj¹ce
klub, od 2004 roku dzia³aj¹ce
jako Stowarzyszenie Promocji
Kultury Kamienica. Od
wrzeœnia 2013 roku klub
dzia³a³ pod nazw¹ Kamienica
Artystyczna Lamus, a 1 stycz-
nia 2015 roku zosta³ po³¹czony
z Miejskim Oœrodkiem Sztuki

I wesele, i karnawał, i co
tylko

Bywa³ te¿ Lamus œwiadkiem
rzeczy niezwyk³ych, jak
choæby wesele wybitnego ma-
larza gorzowskiego Andrzeja
Gordona z Zofi¹. Œrodowisko
d³ugo nie mog³o uwierzyæ, ¿e
do tego œlubu dojdzie, a jak
uwierzy³o, to pomyœla³o i poje-
cha³o na wieœ po prezent -
¿ywego prosiaka. Biedne
zwierzê pl¹ta³o siê podczas
zabawy pod nogami licznie
zgromadzonych weselników. 

Szczególnym okresem w
¿yciu klubu by³y lata dyrekcji
Zbigniewa Sejwy, czyli ostat-
nie lata dzia³alnoœci klubu.
Zbigniew Sejwa powo³a³ do
¿ycia ciekaw¹ galeriê na I
piêtrze kamienicy, na II w pie-
czo³owicie odnowionych po-
mieszczeniach mieœci³o siê
biuro klubu. 

Do legendy przesz³y opo-
wieœci o tym, jak dyrektor wraz
ze swoimi pracownicami oso-
biœci wyci¹ga³ obcêgami setki
gwoŸdzi z drewnianej pod³ogi.
To tak¿e za jego dyrekcji po-
wsta³a tu ma³a scena, na któ-
rej odbywa³o siê mnóstwo cie-
kawych koncertów, recitali i in-
nych wydarzeñ artystycznych. 

Lamus ca³y czas by³ tak¿e
miejscem dysput - artystycz-
nych, kulturotwórczych czy
zwyczajnie towarzyskich. By³
miejscem ³¹cznikiem ró¿nych
pokoleñ.

Koniec i coś dalej

Faktyczny koniec Lamusa
nast¹pi³ w styczniu 2015 roku,
kiedy zgodnie z reform¹ ¿ycia
kulturalnego ówczesnej dyrek-
tor wydzia³u kultury, dr Ewy
Pawlak, zosta³ po³¹czony z
Miejskim Oœrodkiem Kultury.
Fuzja przynios³a likwidacjê
miejsca, ale nie zatar³a nazwy.

Potem w by³ym Lamusie, jak
siê do dziœ to miejsce okreœla,
powsta³ na chwilkê Dom Histo-
rii Miasta Roberta Piotrowskie-
go, a dziœ mieszcz¹ siê
urzêdnicze biura. 

I tylko powiewaj¹cy Latawiec
projektu Magdy Æwiertni
zaœwiadcza, ¿e by³o tu kiedyœ
interesuj¹ce i intryguj¹ce
miejsce.

RENATA OCHWAT

Krzysztof Tuchalski mia³ 64
lata, z czego przez æwieræ
wieku zwi¹zany by³ z go-
rzowskim Teatrem Osterwy.
Odszed³ na Niebieska scenê
po ciê¿kiej chorobie.

Urodzi³ siê w Elbl¹gu i tam
zaczyna³ swoj¹ przygodê z
teatrem. Zwykle mówi³, ¿e
sta³o siê to trochê przez
przypadek, ¿e ostatecznie
zosta³ aktorem. Zanim trafi³
do Gorzowa, zd¹¿y³ poza-
chwycaæ widzów w Toruniu,
Elbl¹gu i Koszalinie.

Zawsze zdystansowany,
zawsze pozornie odleg³y od
tego, co przychodzi³o mu
robiæ, tworzy³ ciekawe i za-
padaj¹ce w pamiêæ kreacje,
jak choæby w „Kolacji na
cztery rêce” czy „Opowieœci
wigilijnej” czy „Wystawienie
Hamleta we wsi G³ucha
Dolna”. Zreszt¹ takich ról

by³o znacznie, znacznie
wiêcej.

Nie by³o ról, których nie
gra³. Nie znosi³ tylko …. Raj-
stopek, czyli takich ról, w któ-
rych trzeba by³o zak³adaæ
w³aœnie rajstopy. I tylko wów-
czas pozornie wyluzowany,

zdystansowany aktor zamie-
nia³ siê w aktora warcz¹ce-
go.

Piêknie wspomnia³
Krzysztofa re¿yser Jacek
G³omb, który od lat
wspó³pracuje z Osterw¹ i
we wszystkich sztukach,

które tu re¿yserowa³,
Krzysztof gra³.

Napisa³ tak: Zmar³ Krzysiek
Tuchalski, aktor z teatru z
Gorzowa. Od paru miesiêcy
chorowa³ ciê¿ko i w³aœciwie
czekaliœmy na t¹ straszn¹
wiadomoœæ. Z teatrem w Go-
rzowie jestem zwi¹zany od
11 ju¿ lat, od premiery „Za-
pachu ¿u¿la” (2010). Zro-
bi³em tu w tym czasie cztery
spektakle, w obsadach, któ-
rych zawsze by³ Krzysiek.
Wyj¹tkowy aktor, taki „praw-
dziwek”, a jednoczeœnie ak-
tor prawdziwy, bez najmniej-
szej maniery, prowincjonal-
noœci. W spektaklu „Stilon -
najlepszy ze œwiatów” (2016,
na zdjêciu) zrobi³ prawdziw¹
kreacjê, mówi³em o tym
g³oœno po premierze, patrzy³
na mnie z lekka ironicznym
uœmiechem czy tak na-

prawdê myœlê czy sobie jaja
robiê…

Zobaczy³em wtedy, ¿e gdy-
by Gorzów le¿a³ w Warsza-
wie, Krzysiek zrobi³by niesa-
mowit¹ karierê, której
zreszt¹ nie chcia³ bo by³
cz³owiekiem skromnym, sa-
motnym i jednoczeœnie moc-
no empatycznym. W polskim
teatrze tacy Krzyœkowie to
skarb, ale jednoczeœnie
rzadkoœæ. S¹ nie do
zast¹pienia po prostu. Bar-
dzo du¿o ostatnio bardzo
z³ych wiadomoœci. Œmieræ
Krzyœka jest jedn¹ z takich,
Bardzo ma³o dobrych. Œwiat
rozpada siê na coraz wiêcej
kawa³ków, których nie potra-
fimy skleiæ.

Szcz¹tki aktora zosta³y
z³o¿one w rodzinnym
Elbl¹gu.

ROCH

Tylko latawiec został na pamiątkę
Szeœæ lat mija, kiedy z pejza¿u miasta zgina³ Klub Myœli Twórczej Lamus. 

Odszedł Krzysztof Tuchalski, gorzowski aktor
Znakomity aktor Teatru im Juliusza Osterwy zmar³ 28 lipca br. 

K. Tuchalski  zapisał się w historii gorzowskiego teatru wie-
loma niebanalnymi rolami
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Lamus od początku był miejscem, gdzie się nie tylko gada,
ale także organizuje wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi,
wieczory literackie
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7387 101, 
95 7387 102
biuro@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie s¹ 
wstanie sp³aciæ zaleg³ych 
nale¿noœci.
Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug
tel. 95 7387 101 wew.4
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl 

Zamiana Mieszkañ
ul. We³niany Rynek 3
tel. 95 7387 129
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. 95 7387 242
adm1@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm1

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. 95 7387 150
adm2@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm2

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. 95 7387 173
adm3@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm3

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. 95 7387 194
adm4@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm4

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
tel. 95 7387 203
adm5@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm5

M³odzi szukaj¹ wiêkszych
metra¿y i chêtnie z wyjœciem
na zamkniête podwórko.
Starsi nadal najchêtniej wy-
bieraj¹ mniejsze mieszkania
na ni¿szych piêtrach.

- Pandemia zmieni³a trendy
w szukaniu mieszkañ na za-
mianê - mówi Marcin
Smela, kierownik Biura Za-
miany Mieszkañ Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej. -
Zamkniêcie w marcu
ubieg³ego roku na trzy mie-
si¹ce sprawi³o, ¿e ludzie po-
czuli koniecznoœæ posiada-
nia przestrzeni czy to w sa-
mym domu, czy choæby jako
wyjœcie na zamkniête po-
dwórko - dodaje.

Pierwsze pó³rocze w Biurze
Zamiany Mieszkañ up³ynê³o
bardzo pracowicie. - Mamy
ju¿ w tej chwili 12 dokonanych
zamian, ci¹gle nap³ywaj¹ no-
we oferty. Jak ju¿ mówi³em,
ludzie rozgl¹daj¹ siê za
czymœ nowym, innym - mówi
Marcin Smela.

Do Biura Zamiany Miesz-
kañ zg³aszaj¹ siê zarówno
m³odzi, jak i starsi miesz-
kañcy. Trafiaj¹ do zamiany
mieszkania obci¹¿one
d³ugiem, ale tak¿e
niezad³u¿one.

WyraŸna zmiana w poszu-
kiwaniu mieszkañ jest taka,
¿e znów wraca zaintereso-
wanie mieszkaniami w ka-
mienicach. - Tu nawet miesz-
kanie, które ma 60-70 met-
rów kwadratowych ju¿ daje
jakiœ oddech, pewn¹ prze-
strzeñ, której nie ma w
mieszkaniu w bloku. Do tego

dochodz¹ zamkniête po-
dwórka, bo kamienice prze-
cie¿ tworz¹ kwarta³y z za-
mkniêtymi i odizolowanymi
podwórkami - mówi kierow-
nik Biura Zamiany Miesz-
kañ.

Tego rodzaju mieszkañ
szukaj¹ przede wszystkim
m³odsi mieszkañcy. I co cie-

kawe, zainteresowani goto-
wi s¹ za takie mieszkanie
zap³aciæ nawet 200 czy 300
z³ miesiêcznie czynszu
wiêcej, byle tylko mieæ
w³aœnie tê przestrzeñ, której
tak brakowa³o podczas za-
mkniêcia na czas pandemii.

Natomiast wœród miesz-
kañców w starszym wieku

ca³y czas na topie s¹ mniej-
sze mieszkania. - Tu od lat
standard jest taki sam - dwa
pokoje, kuchnia, centralne
ogrzewanie, ciep³a woda z
kranu, powierzchnia do 40
metrów kwadratowych - wyli-
cza Marcin Smela.

Co ciekawe, lekko zmieni³y
siê priorytety lokalizacji. - Te-
raz najwa¿niejsze jest, aby
poszukiwane mieszkanie
by³o blisko przychodni, skle-
pu oraz przystanku komuni-
kacji miejskiej - mówi Marcin
Smela.

Obecnie w Biurze jest
ponad 300 ofert. Mieœci
siê ono w siedzibie
Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej przy ul.
We³niany Rynek 3. Czyn-
ne jest w poniedzia³ki od
8.00 do 16.00, wtorki od
8.30 do 16.30 oraz od œro-
dy do pi¹tku od 7.00 do
15.00. Interesanci przyj-
mowani s¹ w poniedzia³ki
od 9.00 do 16.00, wtorki
od 9.00 do 16.30 i czwart-
ki od 9.00 do 15.00.

Telefon do biura 95 7387
129 oraz 609 512 408. ZGM
prosi, aby wczeœniej uma-
wiaæ siê na telefon.

ROCH

- W tym roku na remonty
wolnych mieszkañ komu-
nalnych otrzymaliœmy z
Urzêdu Miasta 800 tys. z³.
Jest to wy¿sza kwota ni¿ w
ubieg³ym roku, kiedy dota-
cja wynios³a 630 tys. - mó-
wi Pawe³ Nowacki, dyrek-
tor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. Remont
mieszkañ komunalnych,
które wracaj¹ do ZGM w
ramach ruchu ludnoœci,
jest na chwilê obecn¹ jed-
nym z dwóch sposobów
przekazywania lokali ko-
munalnych, na które cze-
kaj¹ gorzowianie. Ponadto
w ramach realizacji po-
wy¿szych prac przygoto-
wywane s¹ równie¿ lokale
socjalne, które pos³u¿¹ do
realizacji wyroków eksmi-
syjnych.

Dotacja pozwoli na
remonty 

Wspólne dzia³ania Miasta
i Zak³adu zmierzaj¹ do
z³o¿enia wniosku o pozys-
kanie dofinansowania na
remont substancji miesz-
kaniowej z funduszu dop³at

którego obs³ugê prowadzi
Bank Gospodarstwa Krajo-
wego. - Jest to dla nas bar-
dzo wa¿ny projekt, który
mo¿e w najbli¿szej przy-
sz³oœci przyczyniæ siê do
remontu wiêkszej iloœci
mieszkañ. 

- Najwa¿niejsz¹ infor-
macj¹ jest ta, ¿e nabór do
programu jest ci¹g³y a
zwrot kosztów kwalifikowa-
nych wynosi nawet 80%.
W przygotowanych

za³o¿eniach wypracowano
dwa modele prac remonto-
wych. Pierwszy z nich
zak³ada wykonanie robót
najbardziej kosztownych -
instalacje elektryczna, ga-
zowa, pod³ogi czy stolarka
okienna i drzwiowa oraz
przejêcia na siebie proce-
dury  uzyskania wszyst-
kich niezbêdnych uzgod-
nieñ, decyzji konserwator-
skich czy pozwoleñ na
budowê. 

Z naszych doœwiadczeñ
wynika, ¿e powy¿sze
dzia³ania przysparza³y naj-
wiêcej trudnoœci osobom
remontuj¹cym mieszkania
we w³asnym zakresie -
t³umaczy Pawe³ Nowacki.
Nastêpnie tak przygotowa-
ne lokale trafi¹ na wykaz
mieszkañ do remontu
przez przysz³ego najemcê.
Mieszkañcom znajduj¹cym
siê na liœcie przydzia³u lo-
kali mieszkalnych na czas
nieoznaczony pozostan¹
tylko prace wykoñczenio-
we.  

Drugi z nich przewiduje
kompleksowy remont
mieszkania z myœl¹ o ro-
dzinach najbardziej po-
trzebuj¹cych czy osobach
niepe³nosprawnych.

15 dla kolejki, pięć dla
domu seniora

Obecnie Miasto jest na
etapie sk³adania wniosku
gdzie wskazano  do odno-
wienia 20 mieszkañ gmin-
nych - 15 z nich zostanie
w y r e m o n t o w a n y c h
czêœciowo i skierowanych

do osób oczekuj¹cych w
kolejce na lokal komunal-
ny, kolejne piêæ to bêd¹
mieszkania w Domu Se-
niora przy ul. Stefanii Hej-
manowskiej i te zostan¹
przygotowane pod klucz -
precyzuje Pawe³ Nowacki. 

Ale to nie koniec dobrych
informacji. ZGM wraz z
Wydzia³em Spraw
Spo³ecznych ju¿ pracuje i
przygotowuje lokale do
przebudowy a zakres wy-
konanych prac ma pod-
nieœæ standard zamieszka-
nia. Dotyczyæ to bêdzie
przede wszystkim przesta-
wiania siê z ogrzewania
piecowego na eta¿owe ga-
zowe - i tu s¹ potrzebne
wszelkie zgody budowal-
ne. Tak¿e na poprawê cze-
kaj¹ mieszkania, w których
nie ma toalet lub ³azienek.
- Mo¿e siê to wydaæ dziw-
ne, ale nadal s¹ takie
mieszkania w Gorzowie i
my chcemy je przebudo-
waæ, podnieœæ w nich stan-
dard - zapowiada Pawe³
Nowacki.

ROCH

Mieszkania w kamienicach
mają wzięcie
Pandemia wytyczy³a nowe trendy zamiany mieszkañ w Gorzowie.

Wyraźna zmiana w poszukiwaniu mieszkań jest taka, że znów wraca zainteresowanie miesz-
kaniami w kamienicach, gdzie są podwórka. Tu zrewitalizowane podwórko przy jednej z
kamienic na Chrobrego
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Dotacja pozwoli na remonty mieszkań
Miasto wraz z ZGM wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkaniowym gorzowian.
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Do wyremontowania jest w różnych rejonach miasta wiele
mieszkań komunalnych, na które czekają gorzowianie
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- Czêsto zagl¹da pan
jeszcze na ul. Walczaka
25?

- Z sentymentem patrzê na
Stilon, z którym zwi¹za³em
najwiêksz¹ czêœæ mojego
zawodowego ¿ycia. Na tere-
nie zak³adów bywam jednak
rzadko. Cieszê siê z inwesty-
cji w tej strefie przemys³owej.
Swojego czasu, jeszcze w
latach 90., jako zarz¹d firmy
proponowaliœmy w³adzom
miasta w³¹czenie obszaru
fabryki w obrêb struktur miej-
skich. Wtedy nie uda³o siê
tego zrobiæ. Nastêpuje to te-
raz, mo¿e wolno, ale sukce-
sywnie. Ten dobrze uzbrojo-
ny teren przemys³owy jest
ci¹gle cennym zasobem dla
jego w³aœcicieli i Gorzowa.
- Podczas porz¹dkowania
terenu czasami dochodzi
do wyburzania budynków,
które mog¹ mieæ zabytko-
wy charakter. Jest to ko-
nieczne, w³aœciwe?

- W³aœciciele poszczegól-
nych czêœci by³ych zak³adów
Stilonu wyburzaj¹ obiekty
dla nich nieprzydatne. Ce-
lem jest zmniejszenie podat-
ków od nieruchomoœci i
kosztów utrzymania budyn-
ków. Zdarzaj¹ siê pozytywne
przypadki, takim jest na
przyk³ad rewitalizacja budyn-
ku by³ej stra¿nicy po¿arowej
z charakterystyczn¹ wie¿¹
zegarow¹. Wspó³praca in-
westora, architekta i konser-
watora zabytków ocali³a
obiekt, da³a mu nowa funk-
cjê. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e
ca³y przyleg³y teren po
uporz¹dkowaniu bêdzie rów-
nie¿ miejscem prezentacji
wizualnej nawi¹zuj¹cej do
70-letniej historii ZWCH Sti-
lon.
- Dlaczego o Stilonie go-
rzowianie mówi¹ z senty-
mentem, ciep³o?

- Stilon ma od lat specjaln¹
pozycjê w sercach
wiêkszoœci gorzowian. Kolej-
ne pokolenia umiejêtnie
³¹czy³y interesy firmy i mias-
ta w wymiarze codziennym
oraz strategicznym. Doœæ
wspomnieæ o oczyszczalni
œcieków, która ufundowana
za spraw¹ Stilonu
rozwi¹za³a problemy ochro-
ny œrodowiska w czasach,
kiedy najwiêksze miasta w
kraju dopiero opracowywa³y
swoje koncepcje. Warto
przypomnieæ o ¿³obkach,
przedszkolach, szko³ach,
mieszkaniach, hotelach,
oœrodkach kultury, obiek-
tach sportowych. Jako w³ad-
ze przedsiêbiorstwa dopil-
nowaliœmy te¿ tego, aby nie
zosta³y po¿arte w czasie dzi-
kiej prywatyzacji i teraz

ci¹gle s³u¿¹ mieszkañcom
miasta.
- Niektórzy mieszkañcy
Gorzowa mówi¹ o Stilonie
w czasie przesz³ym, a
przecie¿ zak³ad wci¹¿
dzia³a.

- Dzia³aj¹ trzy firmy, które
mo¿na uznaæ za spadkobior-
ców Stilonu. Prawnym spad-
kobierc¹ jest spó³ka z kapi-
ta³em polskim Martis-Stilon,
która kontynuuje produkcjê
jedwabiu w³ókienniczego. W
niewielkiej iloœci, ale w do-
skona³ej jakoœci. Inwestuje w
nowe maszyny, kilka lat temu
zlikwidowa³a star¹ amonia-
kaln¹ technologiê klimatyza-
cji i przesz³a na nowe, bez-
pieczne systemy wytwarza-
nia ch³odu. Drugim nastêpc¹
Stilonu jest gorzowski od-
dzia³ grupy Domo, specjali-
zuj¹cy siê w
wielkotona¿owej produkcji
granulatów konstrukcyjnych.
Bazuje na technologiach,
które uruchomi³ jeszcze
pañstwowy Stilon. Wyko-
rzystuje ci¹gle stilonowskie
linie polimeryzacyjne. Zdol-
noœæ produkcyjna mo¿e
osi¹gaæ do 50 tysiêcy ton
rocznie. Wartoœæ produkcji
jest ogromna. Trzeci spadko-
bierca to spó³ka z kapita³em
szwajcarskim, która wytwa-
rza unikalne przêdze jed-
now³ókienkowe, które s¹
komponentami dla wyrobów
m.in w biotechnologii. Nie
mo¿na nie wspomnieæ te¿ o
spó³ce Energostil, która za-
rz¹dza ca³¹ infrastruktur¹
strefy przemys³owej i o Mes-
tilu - spó³ce z kapita³em pol-
skim, która bazuj¹c na wspa-
niale wyszkolonej kadrze
technicznej Stilonu, wyros³a
na znanego projektanta i

producenta zaawansowa-
nych urz¹dzeñ mechanicz-
nych. Ponadto na terenie
strefy Stilon pracuje kilka-
naœcie innych firm ró¿nych
specjalnoœci. Sumaryczne
zatrudnienie tam szacuje siê
na trzy tysi¹ce.
- Na pocz¹tku lipca tego
roku minê³o 70 lat od daty
oficjalnego uruchomienia
zak³adu. Dosyæ skromnie
wygl¹da³y rocznicowe ob-
chody. Dlaczego?

- Mo¿na mieæ pewien nie-
dosyt. Niech siê wstydz¹ ci,
którzy zapomnieli lub nie
chc¹ pamiêtaæ o Stilonie.
Milczy te¿ miasto, które
przez trzy czwarte wieku
by³o g³ównym beneficjentem.
Pamiêæ zachowujemy my -
grupa przyjació³ i d³ugolet-
nich pracowników. Urucho-
miliœmy stronê internetow¹
stilon70.pl, na któr¹ zapra-
szamy.
- Najlepszy czas w ¿yciu
przedsiêbiorstwa to by³y
lata 70. To wtedy by³ wy-
syp du¿ych inwestycji, a
technologie sprowadzano
nawet z Japonii. Jak wspo-
mina pan tamten czas, kie-
dy by³ m³odym in¿ynie-
rem?

- Mój zwi¹zek ze Stilonem
trwa od 1965 roku, kiedy
podpisa³em umowê stypen-
dialn¹. W latach 70. praco-
wa³em na kolejnych
szczeblach w s³u¿bach
technicznych i uczestni-
czy³em w ogromnym roz-
woju. Technologie i maszy-
ny z ca³ego œwiata trafia³y
do firmy obfituj¹cej w œwiet-
nie przygotowanych fachow-
ców i by³y nieustannie rozwi-
jane przez w³asn¹ s³u¿bê
badawcz¹, wspierane tak¿e

przez krajowe instytuty ba-
dawcze.
- Powróci³ pan do Stilonu
w 1986 roku ju¿ jako dyrek-
tor. Czy wiedz¹c, w co pan
wchodzi, jak bêd¹
wygl¹da³y kolejne lata,
zdecydowa³by siê pan na
przyjazd z Bia³egostoku,
gdzie przez kilka lat by³
pan dyrektorem nowej fab-
ryki dywanów?

- Powróci³em dobrowolnie,
jako zwyciêzca w konkursie.
Gdybym wiedzia³ co mnie
czeka w ci¹gu 18 lat dyrekto-
rowania w Stilonie, pewno
bym tamtej decyzji nie
podj¹³. Moje losy
potoczy³yby siê inaczej. W
piêknym Bia³ymstoku, gdzie
uruchomi³em fabrykê dywa-
nów, która do dziœ produkuje
œwietne dywany, czu³em siê
ju¿ zadomowiony.
- A dzieñ wizyty premiera
Jana Bieleckiego w Stilo-
nie w 1991 roku mocno za-
pad³ panu w pamiêci?

- Pozosta³ i pozostanie w
pamiêci na zawsze jako
smutne zdarzenie. Czu³em
wtedy wœciek³oœæ i bezsil-
noœæ. Oto premier odpowie-
dzialny za gospodarkê kraju,
bezmyœlnie zaœlepiony swoj¹
naiwn¹ liberaln¹ doktryn¹,
odmówi³ jakiejkolwiek pomo-
cy firmie o ogromnym poten-
cjale, która ponios³a straty ze
wzglêdu na niezale¿ne od
siebie zdarzenia na rynku
krajowym i miêdzynarodo-
wym.
- Nigdy publicznie nie
mówi³ pan o tym, co siê
dzia³o w pañskim gabine-
cie,  kiedy zatrzasnê³y siê
drzwi limuzyny premiera i
by³o wiadomo, ¿e na
rz¹dow¹ pomoc nie ma co

liczyæ. Jakie by³y te reak-
cje?

- Porozmawia³em wtedy
szczerze z ludŸmi. Zgodzi-
liœmy siê, ¿e pomóc mo¿emy
tylko sobie sami. Pracownicy
uwierzyli. Z bankruta sta-
liœmy siê firm¹, która wróci³a
do ekspansji w sprzeda¿y i
rozwoju.
- Wtedy czêsto mo¿na
by³o us³yszeæ opinie a za-
razem pytanie: jak to jest,
¿e Stilonowi siê powiod³o,
a innym du¿ym gorzow-
skim przedsiêbiorstwom
nie uda³o siê wyjœæ z kry-
zysu?

- Nie bêdê ocenia³ oczy-
wiœcie innych, ale si³¹ Stilonu
by³a za³oga o unikalnej struk-
turze spo³ecznej. Dla zdecy-
dowanej wiêkszoœci pracow-
ników Stilon by³ czymœ
wiêcej ni¿ miejscem pracy, a
przechodzi³o to czêsto z po-
kolenia na pokolenie. Pa-
miêtajmy, ¿e bardzo du¿o
pracowników przyjecha³o z
ca³ej Polski, ¿eby podj¹æ u
nas pracê. Zapewne wielu z
nich psioczy³o na warunki
pracy, na wszechobecny so-
cjalizm, niektórzy mówili
wprost, ¿e to komunizm, ale
mieli te¿ ,,zakodowane’’ po-
czucie wspó³w³asnoœci.  Do-
dam jeszcze, choæ mo¿e
bêdzie to nieskromne z mo-
jej strony, ale za³oga uwie-
rzy³a zarz¹dowi, a tak na-
prawdê mnie,  bo jako pre-
zes to wszystko firmowa³em,
¿e pomys³ na wyjœcie z kry-
zysu jest realny. Cieszê siê,
¿e ich nie zawiedliœmy.
- Pierwszym takim umow-
nym etapem by³o wydziele-
nie czêœci produkcyjnej
oraz powo³anie wielu
spó³ek-córek, które dalej
mia³y wspó³pracowaæ ze
Stilonem, ale jednoczeœnie
szukaæ swojego miejsca
na nowym rynku gospo-
darczym.

- Tak, to by³ bardzo prze-
myœlany program, którego
g³ównym celem by³a budowa
centrum produkcji i sprze-
da¿y. Pamiêtam, jak zapra-
sza³em do gabinetu ówczes-
nych kierowników wydzia³ów
pomocniczych i namawia³em
ich do tego, ¿eby zostali ka-
pitalistami. Zaczêliœmy budo-
waæ nowe spó³ki, z bardzo
du¿¹ zreszt¹ pomoc¹ przed-
siêbiorstwa, a przechodz¹cy
do nich pracownicy otrzymy-
wali pakiety udzia³ów. Do
dzisiaj sporo tych
wyodrêbnionych 30 lat temu
spó³ek dzia³a na rynku i ma
siê dobrze.
- W tym czasie pojawi³ siê
pomys³ na znalezienie in-
westora strategicznego?

- W procesie ,,leczenia’’ fir-
my musieliœmy przede
wszystkim dostosowaæ siê
do wymogów rynkowych, co
nie by³o zadaniem prostym.
Nie mogliœmy sprzedawaæ
dro¿ej ni¿ konkurencja, nie
mogliœmy te¿ produkowaæ to-
waru o ni¿szej jakoœci.
Wszystkie przemiany by³y
nakierowane na to, ¿eby w
dalszej przysz³oœci pójœæ
drog¹ prywatyzacji, ale po-
cz¹tkowo wa¿niejsza by³a
realizacja pierwszego uk³adu
s¹dowego. Sp³aciliœmy
wszystkie zobowi¹zania,
ma³o tego, sporo pieniêdzy
zainwestowaliœmy w nowo-
czesne maszyny. I, jak ju¿
wspomnia³em, w pewnej
chwili byliœmy w dobrej kon-
dycji finansowej, staliœmy siê
nowoczesn¹, pozbawion¹
wszelkich garbów i dobrze
radz¹c¹ sobie na rynku
firm¹.
- Proces ,,w³aœciwej’’ pry-
watyzacji przebieg³ w kilku
etapach. Wzbudzi³ on jed-
nak u czêœci przynajmniej
pracowników pewne
w¹tpliwoœci, a i pan sam
mia³ te¿ chyba mieszane
odczucia, kiedy Stilon tra-
fi³ do Programu Powszech-
nej Prywatyzacji?

- Ten temat wymaga szer-
szego wyjaœnienia, ale warto
o tym kilka zdañ powiedzieæ.
Nie wszyscy mo¿e wiedz¹,
lecz kiedy Polska zg³osi³a
chêæ przyst¹pienia do Unii
Europejskiej jednym z wa-
runków by³a prywatyzacja
gospodarki, w tym sektora
przemys³owego. Wiadomo
by³o, ¿e takie przedsiêbior-
stwa jak Stilon równie¿
musz¹ znaleŸæ siê w tym
koszyku i niemo¿liwe by³o
dalsze utrzymywanie w³as-
noœci przez pañstwo. Poja-
wi³y siê trzy drogi sprzeda¿y
udzia³ów. Pierwsza to po-
przez znalezienie inwestora
strategicznego. By³ to jed-
nak czas otwarcia siê rynku
azjatyckiego i europejski
przemys³ w³ókien chemicz-
nych zacz¹³ przenosiæ swoje
centra g³ównie do Chin i tam
inwestowaæ. Nawet centra
tekstylne dzia³aj¹ce w £odzi
zaczê³y obieraæ wschodni
kierunek. Nie by³o z tego
powodu zainteresowania
kupowaniem akcji w Euro-
pie. Druga œcie¿ka to by³a
prywatyzacja mened¿erska,
ale ona z wielu powodów
nie wchodzi³a w rachubê.
Analizowaliœmy ten pomys³,
du¿o rozmawialiœmy, lecz
g³ównie z powodów spo³ecz-
nych uznaliœmy, ¿e nie damy
rady. Ta formu³a by³a dobra
dla ma³ych firm, które mog³y
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Dla pracowników Stilon był czymś więcej 
niż tylko miejscem pracy
Z Januszem Gramz¹, by³ym dyrektorem i prezesem zarz¹du ZWCh Stilon w latach 1986-2003, rozmawia Robert Borowy

J. Gramza: Zgodziliśmy się, że pomóc możemy tylko sobie sami
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- Archeolog, szefowa
nadzoru archeologicznego
prac na skrzy¿owaniu ulic
Chrobrego i Jagie³y….

- Kierownik badañ archeo-
logicznych na terenie inwe-
stycji „System
zrównowa¿onego transportu
miejskiego w Gorzowie Wiel-
kopolskim- przebudowa dro-
gi wraz z torowiskiem w ul.
Chrobrego i Mieszka I”. Pra-
cuje dla firmy ZUE SA i dla
Miasta Gorzów Wielkopolski. 
- Nie lubi siê archeolo-
gów.

- Przypuszczam, ¿e jest to
nieporozumienie i brak infor-
macji o zawodzie, o ustawie
o ochronie zabytków. Ar-
cheolog jest bardzo pomoc-
ny.
- Czyli?
- Przed inwestycj¹ projek-

tant, architekt czy osoba,
która siê ni¹ zajmuje, musi
rozpoznaæ teren. Ustaliæ, co
skrywa ziemia. Bo pod zie-
mi¹ mo¿e znajdowaæ siê sta-
ry fundament lub jakaœ daw-
na budowla, cmentarz. Mo¿e
siê te¿ okazaæ, ¿e jest tam
stanowisko archeologiczne:
osada, cmentarzysko. Jeœli
chodzi o tego typu stanowis-
ka, to informacje o nich s¹
zawarte w dwóch miejscach
- u Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Gminnej Ewi-
dencji Zabytków oraz u Wo-
jewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Jest to tak zwane
Archeologiczne Zdjêcia Pol-
ski.
- Co to jest?
- W latach 80. XX wieku

ca³a Polska wraz z wodami
przybrze¿nymi zosta³a po-
dzielona na kwadraty. W
tych ponumerowanych
kwadratach archeolodzy na-
nieœli informacje o tym, co
znaleŸli - jakiego typu stano-
wiska. To s¹ punkty orienta-
cyjne - oznacza to, ¿e czasa-
mi trafiliœmy w sedno, a cza-
sami, ¿e takie stanowisko
mo¿e byæ przesuniête o kil-
ka, kilkanaœcie metrów. By-
wa czasami tak, ¿e rejestruje
siê miejsca w terenie, które
powsta³y w wyniku wylewa-
nia gnojówki ze œmieciami
na pola. A my obecnie mamy
tak zwane stanowiska gnojo-
we, czyli nawet nie œmietniki.
Bo jak wiadomo, archeolog
uwielbia kopaæ i w œmietni-
kach, i w latrynach (œmiech).
- Jak to siê ma do inwe-
stycji?

- W³aœnie w ramach decyzji
o warunkach zabudowy, czy
w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzen-
nego konserwator zabytków
informuje inwestora, co
ewentualnie mo¿e siê na ta-

kiej dzia³ce znaleŸæ. Jeœli in-
westycja zostanie dobrze za-
planowana i wszystko wiado-
mo, to wiemy, co trzeba zrobiæ:
wykonaæ badania archeolo-
giczne. Bywa, ¿e archeolog
pomaga inwestorowi. 
- Jak?
- Jak ju¿ wykopie te swoje

obiekty b¹dŸ nawarstwienia
archeologiczne, wówczas in-
westor nie bêdzie mia³ k³opo-
tu z budow¹. Dla przyk³adu -
jak bêdzie budowa³ domek,
wówczas zyskuje pewnoœæ,
¿e stawia go na pewnym
gruncie, a nie na miejscu,
które mo¿e siê pod jego
ciê¿arem za³amaæ. Podobnie
jest i z jezdniami oraz innymi
konstrukcjami.
- Co zatem ju¿ wykopa-
liœcie w Gorzowie na tej in-
westycji?

- Na ca³ej inwestycji
zwi¹zanej z budow¹ torowis-
ka zosta³y odkryte dwa
miejsca, gdzie znajduj¹ siê
potencjalne œlady dzia³al-
noœci cz³owieka. Na ulicy Ja-
gielloñczyka, na wysokoœci
Karczmy S³upskiej odkry-
liœmy m.in. artefakty krze-
mienne. A na skrzy¿owaniu
ulic Wybickiego, Jagie³³y i
Chrobrego - w miejscu, co
do którego istniej¹ Ÿród³a
historyczna, jak choæby ma-
py, ods³oniliœmy pozosta³oœci
dawnego bastionu murowa-
nego, który zosta³ wzniesio-
ny w XVII wieku; to jest bu-
dowla wzniesiona przez
Szwedów. W innym miejscu
odkryliœmy fundament po
dawnej s³odowni wraz z
urz¹dzeniami, czyli dopro-
wadzeniem wody, studni¹.
Kolejna rzecz, to elementy
zwi¹zane z istniej¹ca tu
stacj¹ paliw.
- Czyli niektórzy powinni
pamiêtaæ tê stacjê?

- Dok³adnie. Uda³o nam siê
ods³oniæ ca³y zbiornik - na
szczêœcie pusty, bez ropy
(œmiech). Co prawda niektó-

rzy gorzowianie twierdzili, ¿e
jest to stara bimbrownia. Ale
jednak by³ to zbiornik paliwa.
I z wolna zbli¿amy siê do
murów miejskich. 
- I co siê okaza³o?
- Otó¿ pod ulic¹ Chrobrego

odkryliœmy pozosta³oœci mu-
rów. Okaza³o siê, ¿e Prusacy
w XIX wieku, jak rozbierali
mury, bo miasto siê dusi³o w
œredniowiecznym kszta³cie,
to pozostawili fragmenty fun-
damentów muru miejskiego.
Chyba stwierdzili, ¿e nie
bêdzie im w niczym prze-
szkadzaæ. Przed murami
miejskimi mamy pas szero-
koœci oko³o 10 metrów, na
którym znaleŸliœmy pozos-
ta³oœci z neolitu (2 tys. lat
przed nasz¹ er¹), czyli z
czasów pierwszych rolników,
którzy tu byli, nastêpnie lud-
noœci kultury ³u¿yckiej i cza-
sów wp³ywów rzymskich. 
- O czym to œwiadczy?
- O tym, ¿e w tym miejscu

osadnictwo w rejonie
K³odawki by³o bardzo inten-
sywne. Rzeka tu meandro-
wa³a. Przy obecnym
skrzy¿owaniu przypuszczal-
nie rzeczka mia³a rozlewisko
i tu, na lekko wyniesionym
terenie nad ciekiem wod-
nymmieszkali ludzie. 

Na tym obszarze wiele set
lat póŸniej wykopano fosê
miejsk¹. Fosê kopaliœmy do
g³êbokoœæ 3,75 m i ni¿ej nie
zejdziemy, jest to niebez-
pieczne. Ciekawe jest to, ¿e
mamy jej profil i mo¿emy w
przeœledziæ etapy jej funkcjo-
nowania, a dalej zasypywa-
nia, co dzia³o siê przez dwa
lata w XIX wieku.
- A co za murami - czyli w
stronê katedry?

- Za murami odkryliœmy po-
zosta³oœci arsena³u, który
zosta³ rozebrany w 1973 ro-
ku. Obok tego fundamentu
zanotowaliœmy niewielki -
w¹ski i d³ugi fundament. Ba-
dacz architektury Maciej

Gibczyñski wskaza³, ¿e
mo¿e to byæ jeszcze inna bu-
dowla, wczeœniejsza ni¿
XVII-wieczny arsena³. Po
stronie by³ej Filipinki odkry-
liœmy œlady licznych kamie-
nic, które sta³y tam do 1945
roku, znaleŸliœmy tu mnó-
stwo ciekawych rzeczy jak
choæby ³y¿ki czy inne tego ty-
pu przedmioty. Dochodzimy
do torowiska, w którym od-
kryliœmy ciekawe budowle.
- Coœ jeszcze kolejnego?
- Tak. Pierwsza budowla to

fundamenty Wagi Miejskiej,
dok³adnie We³nianej. Po-
twierdzi³a to kwerenda archi-
walna gorzovianisty Roberta
Piotrowskiego. Trzeba wie-
dzieæ, ¿e do XIX wieku ta
szeroka dziœ arteria by³a bar-
dzo w¹ska. Zarejestrowa-
liœmy uk³ad kamieni, które
kiedyœ wyznacza³y funda-
menty budowli orientowanej
jak koœció³. W jego pobli¿u,
po usuniêciu warstwy ziemi
ods³oniliœmy szkielety ludz-
kie.
- W samym centrum
miasta?

-Tak, cmentarz w samym
centrum, kto by przypusz-
cza³… Zaczêliœmy siê nad
tym zastanawiaæ z konser-
watorem B³a¿ejem Ska-
ziñskim. Niewykluczone, ¿e
istnia³ tu w œredniowieczu
przez krótki czas klasztor au-
gustianów. St¹d byæ mo¿e
w³aœnie te pochówki. Po-
chówki pod kamienicami wy-
daj¹ siê pochodziæ z okresu
nowo¿ytnego. 
- Kolejny koœció³?
- Tak, koœció³ œw. Jerzego

by³ na Zawarciu, wiêc nam
zosta³ tylko koœció³ klasztoru
augustianów b¹dŸ œw. Jana. 
- No proszê, do tej pory
ten koœció³ sytuowany by³
w innym miejscu.

- Tak naprawdê, to nie wie-
my, gdzie koœció³ œw. Jana
faktycznie by³. Ta œwi¹tynia
funkcjonowa³a krótko, mo¿e

oko³o 150 lat. By³a zbudowa-
ny naprêdce dla robotników,
osadników, którzy przybyli
na zaproszenie Askañczy-
ków do budowy tego miasta.
I to miejsce jest bardzo
prawdopodobne. Ze Ÿróde³
bowiem mamy informacjê,
¿e w tym miejscu by³ rynek
budowlany, sk³adowisko ma-
teria³ów budowlanych.
- Co o tym mo¿e œwiad-
czyæ?

- Niewykluczone, ¿e K³odaw-
ka wtedy by³a g³êbsza i szer-
sza, co u³atwia³oby transport.
Robotnicy zapewne chcieli
mieæ w³asny koœció³ i go zbu-
dowali. Mamy fundament i
warstwy przepalonej gliny, któ-
re zdaj¹ siê œwiadczyæ, i¿ by³
to koœció³ szachulcowy. I móg³
ten budynek funkcjonowaæ do
powstania katedry. A ten kolej-
ny, id¹cy w poprzek, bardzo
blisko koœcio³a mo¿e byæ fak-
tycznie pozosta³oœci¹ Dworu
Mnisiego zwi¹zanego z au-
gustianami. Co prawda to s¹
przypuszczenia, ale intere-
suj¹cym by³oby potwierdzenie
tej hipotezy. 
- Co bêdzie dalej z tymi
odkryciami?

- S¹ one dokumentowane
w ka¿dy mo¿liwy sposób -
m.in. zdjêciami z drona,
opracowaniem ich w 3D. Te
elementy zabytkowe, które
mo¿na zachowaæ (w porozu-
mieniu z konserwatorem,
miastem i wykonawc¹) s¹
pozostawione. Zostaj¹ za-
kryte specjaln¹ geow³óknin¹,
przysypane ziemi¹ i pozos-
taj¹ dla nastêpnych pokoleñ.
Niech nastêpni archeologo-
wie za 500 lat siê z tym ba-
wi¹. To, co nie jest mo¿liwe
do pozostawienia ze
wzglêdów funkcjonalnych,
musi zostaæ rozebrane.
- A co siê dzieje ze szkie-
letami, jak w przypadku
tych teraz odkrytych?

- Szkielety s¹ dokumento-
wane na specjalnych kartach
szkieletów; na nich zapisuje-
my wszystkie informacje, któ-
re na miejscu mo¿emy zaob-
serwowaæ. Karta szkieletu
wraz z koœæmi zostaje
odes³ana do antropologa, któ-
ry wykonuje kolejne badania.
Decyzja administracyjna wy-
dana przez konserwatora za-
bytków wskazuje, co dalej z
tymi koœæmi nale¿y zrobiæ. Po
badaniach taki szkielet jest al-
bo powtórnie pochowany we
wskazanym miejscu, albo te¿
zostaje na uniwersytecie dla
przysz³ych pokoleñ badaczy.
- Ciekawy ma pani za-
wód.

- Fakt, ciekawy, ale tak¿e i
czasem niebezpieczny.
- Bardzo dziêkujê. 
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Dla pracowników Stilon był czymś więcej 
niż tylko miejscem pracy
Z Januszem Gramz¹, by³ym dyrektorem i prezesem zarz¹du ZWCh Stilon w latach 1986-2003, rozmawia Robert Borowy

S. Groblica: Archeolog uwielbia kopać i w śmietnikach, i w latrynach
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Archeolog za głęboko kopać
też nie może
Z Sylwi¹ Groblic¹, archeologiem, rozmawia Renata Ochwat

siê ³atwo przekszta³ciæ i
stworzyæ nowy uk³ad w³aœci-
cielski. Dlatego wybór pad³
na trzeci¹ drogê. Akurat po-
jawi³ siê Program Powszech-
nej Prywatyzacji. Przyznajê,
¿e nie by³em przekonany, co
do tego pomys³u, ale o
wszystkim decydowa³
w³aœciciel, czyli pañstwo.
Inn¹ spraw¹ jest to, i¿
wchodz¹c do tego programu
liczyliœmy, ¿e t¹ drog¹ znaj-
dziemy inwestora, gdy¿
drêczy³a nas myœl o tym, co
bêdzie za kolejne kilka lat.
To, ¿e w pewnej chwili œwiet-
nie sobie radziliœmy nie zna-
czy³o, ¿e tak bêdzie ju¿ za-
wsze.
- Trzy lata póŸniej znalaz³
siê inwestor.

- Nasze akcje kupi³ nasz
konkurent. Ciekawostk¹ by³o
to, ¿e ju¿ w latach 70. te fir-
my - francuska Rhône-Po-
ulenc i w³oski Nylstar - za¿ar-
cie ze sob¹ konkurowa³y, ale
w obliczu konkurencji œwiato-
wej w pewnym momencie
po³¹czy³y si³y, a póŸniej za-
czê³y wykupowaæ mniej-
szych konkurentów w kra-
jach postkomunistycznych,
gdy¿ wiedzia³y, ¿e nied³ugo
te kraje wejd¹ do Unii Euro-
pejskiej. ZnaleŸliœmy siê w
tym gronie razem z zak³ada-
mi na S³owacji, £otwie i daw-
nym NRD. Muszê powie-
dzieæ, ¿e pocz¹tkowo pozy-
tywnie ocenia³em wszelkie
zmiany i szanse ca³ej grupy
na oparcie siê konkurencji
azjatyckiej. Stilon w nowym
koncernie szybko sta³ siê
bardzo wa¿nym ogniwem, a
wielu naszych specjalistów
wyró¿nia³o siê wiedz¹ na tle
specjalistów z innych
zak³adów. 
- Niestety, w pewnej
chwili przysz³o za³amanie i
Stilon znalaz³ siê na
krawêdzi bankructwa. Dla-
czego?

-  To by³ czas, kiedy ju¿
odszed³em z firmy, ale dalej
interesowa³em siê jej losa-
mi. W³oska czêœæ Grupy,
czyli Nylstar, przekonana o
swojej nieomylnoœci, zain-
westowa³a ogromne œrodki
w budowê fabryki w³ókien w
Stanach Zjednoczonych. I
na tym poleg³a, a w konsek-
wencji destabilizacji zaczê³a
podlegaæ ca³a grupa. Ra-
tuj¹c siê wszelkimi sposo-
bami Nylstar wyssa³ ze Sti-
lonu wszystkie mo¿liwe
œrodki finansowe i praktycz-
nie porzuci³ Stilon wraz z
d³ugami.

To historia, która jest warta
szerszej opowieœci w przy-
sz³oœci.
- Dziêkujê za rozmowê.



Samodoskonalenie wyma-
ga poznania siebie, zw³asz-
cza swoich mocnych stron i
ograniczeñ. Pomagaj¹ w
tym przedmioty psycholo-
giczne, które Akademia im.
Jakuba z Parady¿a propo-
nuje studentom ró¿nych
kierunków. Najwiêcej
przedmiotów o tym charak-
terze znaleŸæ mo¿na oczy-
wiœcie w programie studiów
pedagogicznych. Ju¿ na
pierwszym roku studenci
realizuj¹ przedmiot - wpro-
wadzenie do psychologii
(wyk³ady i æwiczenia). Za-
poznaj¹ siê na nim z naj-
wa¿niejszymi pojêciami
psychologii, z jej histori¹ i
kierunkami rozwoju. Przed-
miot jest prowadzony w
sposób zak³adaj¹cy du¿y
aktywny udzia³ uczestni-
ków, co zwykle wzbudza
niema³y entuzjazm i zaan-
ga¿owanie w wykonywanie
æwiczeñ. W programie
przedmiotu znajduj¹ siê
równie¿ bardziej ogólne za-
gadnienia, których znajo-
moœæ jest przydatna w
przysz³ej pracy nauczyciel-
skiej. Studenci poznaj¹ za-
tem pojêcie pamiêci, inteli-
gencji, emocji, motywacji i
wiele innych. Ju¿ w drugim
semestrze pojawia siê bar-
dzo wa¿ny z punktu widze-
nia przysz³ego zawodu
przedmiot - psychologia
rozwojowa. W pracy peda-
goga znajomoœæ prawide³
rozwoju biologicznego i
psychologicznego cz³owie-
ka od narodzin do œmierci

to wiedza fundamentalna.
Sfery biologii i psyche prze-
nikaj¹ siê i wzajemnie na
siebie wp³ywaj¹ przez ca³y
okres ¿ycia cz³owieka, wiêc
niezbêdna jest wiedza o ich
prawid³owoœciach. Na æwi-
czeniach i wyk³adach stu-
denci zapoznaj¹ siê z kryte-
riami rozwojowymi, jak rów-
nie¿ z zaburzeniami, które
pojawiæ siê mog¹ na
wszystkich etapach ¿ycia.
Æwiczenia prowadzone s¹
przez doœwiadczonych
praktyków, którzy prezen-
tuj¹ przyk³ady i studia przy-
padków z w³asnej pracy
diagnostyczno-terapeutycz-
nej. Po uzyskaniu przez tej
niema³ej porcji wiedzy na
przysz³ych pedagogów cze-
ka nauka kolejnych zagad-
nieñ z dziedziny psychologii
lub dziedzin pokrewnych. W
zale¿noœci od wybranej
specjalnoœci przyszli peda-
godzy zg³êbiaj¹ wiedzê z
psychopatologii i psycholo-
gii klinicznej (przedmiot ele-
menty psychologii klinicznej
i neuropsychologii), technik
terapeutycznych (terapia
psychologiczna) czy psy-
chologicznej pracy z ro-
dzin¹ (terapia œrodowiska
rodzinnego). W programie
studiów znajduj¹ siê rów-
nie¿ przedmioty pokrew-
ne: warsztaty umiejêtnoœci
wychowawczych i terapeu-
tycznych, terapia pedago-
giczna czy podstawy
prawne pomocy psycholo-
gicznej. Warto podkreœliæ,
¿e do tych specjalistycz-

nych przedmiotów studenci
podchodz¹ bardzo
powa¿nie, z du¿ym zaan-
ga¿owaniem i odpowie-
dzialnoœci¹.

Pozyskiwanie wiedzy w
czasie studiów na gorzow-
skiej Akademii mo¿e byæ
równie¿ czasem rozwoju
wewnêtrznego. Jak mówi
Anna, absolwentka peda-
gogiki Akademii im. Jakuba
z Parady¿a w Gorzowie
Wielkopolskim: „Studia
mnie zmieni³y. Jestem pew-
niejsza siebie, nauczy³am
siê poprawnej komunikacji
z ludŸmi. Przezwyciê¿y³am
swoj¹ nieœmia³oœæ - mogê
wystêpowaæ przed grup¹,
przedstawiaæ swoje zdanie,
argumentowaæ. Nauczy³am
siê s³uchaæ ludzi ze zrozu-
mieniem, a tak¿e czytaæ
»pomiêdzy wierszami«,
czyli dostrzegaæ i interpre-
towaæ sposób zachowania
siê dziecka lub osoby do-
ros³ej. Zara¿am swoimi
przekonaniami, uœmiechem
oraz radoœci¹ uczenia siê”.  

Nie dziwi wiêc, ¿e peda-
gogika - interdyscyplinarna
nauka o wychowaniu to je-
den z chêtniej wybieranych
kierunków studiów. Na tym
kierunku gorzowska Uczel-
nia oferuje studia licencjac-
kie (I stopnia), magisterskie
(II stopnia) i jednolite ma-
gisterskie (piêcioletnie),
które realizowaæ mo¿na w
systemie dziennym
(bezp³atnym), zaocznym
(weekendowym, p³atnym)
oraz jako tzw. studia 26+

(bezp³atne zajêcia w tygod-
niu od godz. 15:30).

Na studiach licencjackich,
po pierwszym roku pozna-
wania podstaw wiedzy kie-
runkowej (m.in. z psycholo-
gii, pedagogiki ogólnej, filo-
zofii), studenci dokonuj¹
wyboru jednej specjalnoœci.
Do wyboru maj¹:

- pedagogikê opiekuñczo-
wychowawcz¹ z asysten-
tem rodziny,

- pedagogikê opiekuñczo-
wychowawcz¹ z artetera-
pi¹.

Studia magisterskie
zwi¹zane s¹ z takimi mo-
du³ami (specjalizacjami),
jak:

- terapia pedagogiczna,
- logopedia szkolna.
Jednolite studia magister-

skie kszta³c¹ w zakresie
pedagogiki przedszkolnej i
wczesnoszkolnej.

Absolwenci studiów przy-
gotowani s¹ do aktywnoœci
w ró¿nych obszarach
dzia³añ edukacyjnych oraz
do pracy w szkolnictwie i
placówkach oœwiatowych,
placówkach opiekuñczo-
wychowawczych, animacji
kulturalnej i pomocy
spo³ecznej, poradniach
specjalistycznych, s³u¿bie
zdrowia, jak równie¿ w in-
stytucjach profilaktyki
spo³ecznej i wymiaru spra-
wiedliwoœci. Tak szeroki
wybór mo¿liwoœci doce-
niaj¹ studenci, którzy
uwa¿aj¹, ¿e: „Ukoñczenie
pedagogiki na AJP gwaran-
tuje odpowiednie przygoto-

wanie do zawodu m.in. po-
przez du¿¹ liczbê praktyk
oraz zajêcia praktyczne”
(Edyta). Ceniony jest rów-
nie¿ „szeroki wybór dalszej
drogi edukacji (studia pody-
plomowe)” (Paulina).

Dlaczego warto studiowaæ
pedagogikê na Akademii
im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim?
Najlepiej chyba oddaæ g³os
samym studentom, on w
koñcu jest najwiarygodniej-
szy, prawda? Wiêkszoœæ
odpowiedzi odnosi siê do
pracy nauczycieli akade-
mickich, np.: „podejœcie do
studenta, otwartoœæ, mi³a
atmosfera” (Jola); „kwalifi-
kacje wyk³adowców, którzy
potrafi¹ przekazaæ swoj¹
wiedzê i zainteresowaæ stu-
denta dan¹ dyscyplin¹” (Ilo-
na); „podoba³o mi siê przy-
gotowanie wyk³adowców do
zajêæ; posiadali oni
ogromn¹ wiedzê w danej
dziedzinie oraz s³u¿yli po-
moc¹” (Monika); „wykwalifi-
kowana kadra + wysoka
kultura osobista” (Agniesz-
ka). 

Dla wielu studentów wy-
bór studiów pedagogicz-
nych na gorzowskiej uczelni
zwi¹zany jest z jej bliskim
po³o¿eniem od miejsca za-
mieszkania. Studenci
chwal¹ dogodn¹ lokalizacjê
uczelni, dobrze
wyposa¿on¹ Bibliotekê Wy-
dzia³u Humanistycznego
oraz kawiarenkê, w której
istnieje mo¿liwoœæ zakupu
ciep³ych posi³ków. Wszyst-

kie trzy miejsca ³¹czy ad-
res: ul. Teatralna 25. Infra-
struktura jest dla wielu
znacz¹cym bodŸcem do
podjêcia studiów. Szczegól-
nie jednak cieszy fakt, ¿e
wybór uczelni i kierunku
zwi¹zane s¹ coraz czêœciej
z rekomendacjami od zna-
jomych, czyli naszych ab-
solwentów.

W opinii prof. Bogus³awa
Œliwerskiego (Wybór peda-
gogiki jako kierunku stu-
diów, sliwerski-
pedagog.blogspot.com):
„Pedagog jest dla ka¿dego,
a nie dla wybranych jako
ten, który potrafi podnosiæ,
wspieraæ, pomagaæ, który
podaje rêkê, pokazuje
drogê, wiêc sam nie mo¿e
byæ ani w cieniu, ani czy-
imœ cieniem”. W trakcie
studiów w studentach po-
winna byæ zatem wy-
kszta³cana zdolnoœæ „do
samodzielnego kierowania
sob¹, w tym tak¿e œwiado-
mej, wewnêtrznej dyscypli-
ny, zdolnoœci do twórczego
i krytycznego myœlenia
oraz wyrobienie (…)
okreœlonych postaw moral-
nych”. Tak te¿ pracujemy
ze swoimi studentami na
kierunku pedagogicznym
mieszcz¹cym siê na Wy-
dziale Humanistycznym
Akademii im. Jakuba z Pa-
rady¿a w Gorzowie Wielko-
polskim.

DR BEATA UCHTO-¯YWICA
DR ANNA WALLENTIN

Wydzia³ Humanistyczny AJP
Katedra Edukacji Dziecka

By pedagog mógł być przewodnikiem
Studia pedagogiczne przygotowuj¹ do profesjonalnego wspierania innych ludzi, ale daj¹ te¿ mo¿liwoœæ pracy nad swoimi emocjami i charakterem.
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To prze³om dla  pacjentów,
którzy do tej pory na lecze-
nie i zabiegi operacyjne mu-
sieli wyje¿d¿aæ do oœcien-
nych szpitali (np. w Zielonej
Górze, Nowej Soli,  Szczeci-
nie czy Poznaniu).

Chirurgia naczyniowa to
dziedzina medycyny czêsto
porównywana do Szpital-
nych Oddzia³ów  Ratunko-
wych. Gros pacjentów to
osoby przyjmowane w trybie
ostrym; obecnie to a¿ 90%
zabiegów wykonywanych na
Oddziale Chirurgii Naczy-
niowej w Wielospecjalistycz-
nym Szpitalu Wojewódzkim
w Gorzowie Wlkp. 

- Zgodnie z kontraktem z
Narodowym Funduszem
Zdrowia,  na pocz¹tek ma-
my przygotowanych 15
³ó¿ek - mówi dr Olga Szy-
roki - Lichota - kierownik
Oddzia³u Chirurgii Naczy-
niowej. - Docelowo bêdzie
ich 25. Zapotrzebowanie
jest ogromne. Doœæ powie-
dzieæ, ¿e jesteœmy jedynym
takim oddzia³em w pó³noc-
nej czêœci województwa lu-
buskiego, które do tej pory
mia³o najd³u¿szy czas ocze-
kiwania na poradê z zakre-
su chirurgii naczyniowej i
zabiegi operacyjne. Zaczy-
namy  to zmieniæ. 

W szpitalu ju¿ dzia³a po-
radnia chirurgii naczyniowej.
Rozpêdu nabiera te¿ od-
dzia³. W lipcu po raz pierw-
szy w historii szpitala wyko-
nany zosta³ zabieg implan-
tacji stentgraftu u pacjenta z
têtniakami aorty brzusznej.
Na pocz¹tku sierpnia - jesz-
cze jako pododdzia³ chirurgii

naczyniowej - specjaliœci z
gorzowskiego szpitala wy-
konali procedury endowas-
kularne czyli wszczepianie
stentów i ma³oinwazyjne za-
biegi naczyniowe. Tym sa-
mym w lecznicy wprowadzo-
no ju¿ wszystkie procedury
z zakresu chirurgii naczy-
niowej. 

- Stentgraf to niewielka
„sprê¿ynka” (wielkoœci
d³ugopisu) pokryta dakro-
nem, umieszczana
wewn¹trz naczynia krwio-
noœnego w celu rozprê¿enia
naczynia od wewn¹trz - wy-
jaœnia dr Rados³aw Turow-
ski. - Dakron po
rozci¹gniêciu siê w stosow-
nym segmencie organizmu
dopasowuje siê do rozmiaru

aorty i „zapamiêtuje” nada-
ny kszta³t. Stentgrafty zwyk-
le wprowadzane s¹ do aorty
przez têtnicê udow¹, a na-
stêpnie mocowane w miej-
scu wystêpowania têtniaka.

- Polska jest na jednym z
pierwszych miejsc w Euro-
pie jeœli chodzi o liczbê am-
putacji koñczyn z powodu
mia¿d¿ycy, a ta jest przy-
czyn¹ a¿ 90 procent takich
zabiegów - mówi dr Olga
Szyroki - Lichota. - Mimo
postêpu w medycynie
czêsto jesteœmy bezradni.
Prawie po³owa (ok. 45%)
osób po amputacjach
koñczyn z powodu
mia¿d¿ycy umiera w ci¹gu
zaledwie 6 miesiêcy po za-
biegu. To skutek nie tylko

mia¿d¿ycy, ale tak¿e innych
chorób towarzysz¹cych
(m.in. cukrzycy). Dlatego -
przy ka¿dej okazji apeluje-
my o to, aby daæ sobie
szanse na d³ugie i zdrowe
¿ycie i korzystaæ z badañ
profilaktycznych.

Dziêki uruchomieniu Od-
dzia³u Chirurgii Naczyniowej
w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w Go-
rzowie Wlkp. jest mo¿liwoœæ
leczenia pacjentów najbar-
dziej obci¹¿onych ryzykiem
amputacji koñczyn. Odpo-
wiednio wczeœnie wykonana
operacja naprawcza (rewas-
kularyzacji) nie tylko pozwala
zapobiec amputacjom, ale
te¿ znacznie poprawiæ kom-
fort ¿ycia pacjentów. 

- Lepiej zapobiegaæ ni¿
leczyæ i zachêcamy do re-
gularnych kontaktów z le-
karzem pierwszego kon-
taktu, który pokieruje pa-
cjenta we w³aœciwy sposób
i miejsce - dodaje dr Olga
Szyroki-Lichota. - Po am-
putacji koñczyny wielu pa-
cjentów (szczególnie doty-
czy to osób starszych) nie
jest w stanie pomyœlnie
przejœæ procesu rehabilita-
cji i wróciæ do samodziel-
nego poruszania siê. Dla-
tego tak mocno stawiamy
na profilaktykê.

Dr Olga Szyroki-Lichota
marzy  o sytuacji, gdy za-
biegi pacjentów bêdzie
mo¿na zaplanowaæ, przy-
gotowaæ do nich  chorych,

jak i zespó³.  Jest pewna,
¿e wówczas powik³añ po-
operacyjnych bêdzie
mniej, a sama rekonwa-
lescencja po koniecznym
do wykonania zabiegu
bêdzie przebiega³a szyb-
c iej .  Dziœ -  jak mówi:
Udro¿niamy têtnice szyj-
ne,  zapobiegamy uda-
rom i  poudarowym po-
wik ³aniom, leczymy
mia¿d¿yce koñczyn dol-
nych i  ró¿nego rodzaju
têtn iak i ;  zak³adamy te¿
przetoki dializacyjne, bo
œciœle wspó³pracujemy z
Oddzia ³em Nefro logi i .
Czêœci  t ych zabiegów
nie da s iê zaplanowaæ,
trzeba dzia³aæ tu i teraz.  

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Dr Olga Szyroki Lichota - kierownik Oddziału Chirurgii
Naczyniowej WSzW 
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Odpowiednio wcześnie wykonana operacja naprawcza nie tylko pozwala zapobiec amputa-
cjom, ale też znacznie poprawić komfort życia pacjentów 
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Chirurgia naczyniowa 
- samodzielnym oddziałem 
Pocz¹tek wrzeœnia to w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie pocz¹tek funkcjonowania Oddzia³u Chirurgii Naczyniowej jako

samodzielnego oddzia³u, z w³asnym skrzyd³em w szpitalnym budynku, personelem i ³ó¿kami dla chorych. 
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1 wrzeœnia 1939 r. wojska
niemieckie zaatakowa³y nasz
kraj si³¹ 1 850 tys. ¿o³nierzy,
11 tys. dzia³, 2,8 tys. czo³gów
oraz 2 tys. samolotów. Ist-
niej¹ca wtedy zaledwie od 21
lat Polska, po 123-letniej nie-
woli, mog³a wystawiæ 950 tys.
¿o³nierzy, 4,8 tys. dzia³, 700
czo³gów i 400 samolotów. Do
tej barbarzyñskiej wojny Nie-
mcy przygotowywali siê wiele
lat; swój przemys³ ustawili na
zbrojenia, a spo³eczeñstwo
przygotowali do uprzywilejo-
wanego zdobycia przestrzeni
¿yciowej dla „narodu panów”
„wielkich Niemiec”. Dzia³ania
zbrojne, bez wypowiedzenia
wojny, Niemcy rozpoczêli o
godz. 4.45 ostrza³em artyle-
ryjskim Westerplatte z pan-
cernika „Schleswig-Holstein”.
Niemcy zaplanowa³y wojnê
uderzeniem b³yskawicznym z
powietrza, morza i l¹du. „Sta-
wiaj¹c czo³o blitzkriegowi
przez piêæ tygodni w osamot-
nieniu - pisze prof. Norman
Davis - armia polska spisa³a
siê lepiej ni¿ po³¹czone si³y
brytyjskie i francuskie w roku
1940. Polacy spe³nili swój
obowi¹zek”.

Niemcy byli dobrze przygo-
towani do zniszczenia Polski.
Na ostatniej naradzie dowód-
ców w przededniu paktu Rib-
bentrop-Mo³otow, podpisane-
go 23 wrzeœnia 1939 r., Adolf
Hitler powiedzia³: „Nasz¹
si³¹ jest nasza szybkoœæ i
nasza brutalnoœæ. [...] W
tym celu przygotowa³em na
razie tylko na wschodzie
moje oddzia³y Totenkopf,
rozkazuj¹c im zabijaæ bez
mi³osierdzia i bez litoœci
mê¿czyzn, kobiety i dzieci
polskiego pochodzenia i
polskiej mowy. Tylko w ten
sposób zdobêdziemy prze-
strzeñ ¿yciow¹, której po-
trzebujemy. […] Polska zo-
stanie wyludniona i zasied-
lona Niemcami. […] Po
œmierci Stalina, który jest
ciê¿ko chorym cz³owie-
kiem, rozbijemy Zwi¹zek
Radziecki. A wówczas na-
stanie okres panowania
Niemiec nad œwiatem. [...]
B¹dŸcie twardzi, b¹dŸcie
bezlitoœni, dzia³ajcie szyb-
ciej i brutalniej ni¿ przeciw-
nicy.[…] A teraz na wroga!
W Warszawie bêdziemy
œwiêciæ przywitanie!”(za:Ta-
deusz Ku³akowski, Gdyby Hit-
ler zwyciê¿y³...,W-wa
1959,s.22-23).

17 wrzeœnia 1939 r. Armia
Czerwona w sile 1,5 mln
¿o³nierzy zajmuje wschodnie
ziemie Polski, tym samym
wbijaj¹c walcz¹cemu polskie-
mu ¿o³nierzowi nó¿ w plecy.
Wielka Brytania i Francja
wprawdzie wypowiedzia³y
Niemcom wojnê 3 wrzeœnia,
ale do dzia³añ militarnych nie
przyst¹pi³y. Polska zosta³a

osamotniona. W nocy z 17
na 18 wrzeœnia prezydent Ig-
nacy Moœcicki wraz z rz¹dem
udaj¹ siê do Rumunii, gdzie
zostaj¹ internowani. Równo-
legle tworzy siê na uchod-
Ÿstwie polski rz¹d gen.
W³adys³awa Sikorskiego.
Wojsko Polskie zaczê³o siê
tworzyæ na Wschodzie i na
Zachodzie. Dzia³a³o wtedy
tak¿e Polskie Pañstwo Pod-
ziemne z ca³¹ sw¹ struktur¹ -
ewenement na skalê œwia-
tow¹. 
Polska przegra³a wojnê,
ale nigdy nie og³osi³a kapi-
tulacji, nie podda³a siê Nie-
mcom. Polski ¿o³nierz do 28.
wrzeœnia broni³ Warszawy, a
do 2 paŸdziernika walczy³a
za³oga Helu, do 6 paŸdzierni-
ka walczy³a Samodzielna
Grupa Operacyjna „Polesie”
gen. Franciszka Kleeberga.

Straty Polski podczas kam-
panii wrzeœniowej 1939 r. by³y
ogromne: 70 tys. poleg³ych,
140 tys. rannych lub zaginio-
nych; 400 tys. ¿o³nierzy trafi³o
do niemieckiej niewoli, w tym
10 tys. oficerów. Du¿ych strat
doznali Polacy ze strony Ros-
ji - ok. 22 tys. zamordowa-
nych oficerów, policjantów,
nauczycieli oraz urzêdników
w Katyniu, Miednoje, Ostasz-
kowie i Charkowie. Masowe
deportacje na Sybir oraz do
Kazachstanu. Ukraiñcy w
rzezi wo³yñskiej wymordowali
ok. 100 tys. niewinnych ludzi.
Tragiczny rozdzia³ niemiec-
kiej eksterminacji to zag³ada
polskich ¯ydów, niemieckie
obozy koncentracyjne oraz
plan likwidacji ¿ydowskiego i
polskiego narodu.

Polski ¿o³nierz przyczyni³
siê do powa¿nych strat nie-
mieckich; ich armia straci³a
45 tys. ¿o³nierzy, 1000
czo³gów i 700 samolotów -
30% stanu bojowego. Polacy
m.in. walczyli pod Tobrukiem,
pod Monte Casino, w obronie
Anglii, wyzwolili Holandiê,
walczyli o Wa³ Pomorski, for-
sowali Odrê pod Siekierkami
w drodze do Berlina. To
¿o³nierz polski zatkn¹³ bia³o-
czerwon¹ flagê na Reichsta-
gu. 
Polska w  II wojnie œwiato-
wej ponios³a najwiêksze
straty ludnoœciowe, które
wynios³y 6 milionów, w tym
prawie 3 miliony polskich
¯ydów, z czego w obozach
œmierci zginê³o niemal 2
miliony. Zginê³o wówczas
2,2 mln polskich dzieci, a
1,5 mln zosta³o sierotami.
Kilkaset tysiêcy by³o inwa-
lidami lub dozna³o po-
wa¿nego uszczerbku na
zdrowiu. 

W 1990 r. wyliczono, ¿e
straty wojenne ponios³o 13
mln obywateli polskich i z te-
go tytu³u Polakom oraz ich
spadkobiercom nale¿y siê

ponad 285 mld dolarów od-
szkodowania. Biura Odszko-
dowañ Wojennych przy Ra-
dzie Ministrów z 1947 r. osza-
cowa³o polskie straty na ok.
40% stanu sprzed roku 1939.
Najwiêksze zniszczenia, po-
nad 50%, by³y w oœrodkach
przemys³owych i centrach
miejskich. Zrabowano ponad
43% dóbr kultury, w tym ok.
516 tys. dzie³ sztuki. Straty
Polskie Biuro Odszkodowañ
Wojennych, w 2004 r., osza-
cowa³o na ok. 700 miliardów
dolarów, a dzisiaj to ponad 3
biliony z³otych.

A co zrabowali Polsce Ros-
janie? Profesor Marek Kornat
mówi („Rzeczpospolita”,
17.03.2017), ¿e Sowieci gra-
bili przede wszystkim dobra
przemys³owe, urz¹dzenia
fabryczne, tory kolejowe oraz
zwierzêta gospodarskie. Z
dóbr kultury kradli nam cenne
obrazy, zbiory biblioteczne,
dzie³a sztuki i zasoby mu-
zeów. W 1998 r. w Dumie
uchwalono ustawê zabra-
niaj¹c¹ jakichkolwiek zwro-
tów dóbr kultury i sztuki - roz-
mowy z Rosjanami na ten te-
mat s¹ wiêc niemo¿liwe.
Otwarty jednak pozostaje
problem niemieckich od-
szkodowañ. Debata o nie-
mieckich reparacjach wojen-
nych raz siê w Sejmie odby³a,
w sierpniu 2003 r. Podjêto
wówczas nawet uchwa³ê zo-
bowi¹zuj¹c¹ Rz¹d polski do
wyegzekwowania od Niemiec
reparacji wojennych z tytu³u
grabie¿y i zniszczeñ. Wtedy
nic przeciw temu nie mia³ ani
Donald Tusk, ani Marek Bo-
rowski razem z Antonim Ma-
cierewiczem. Powsta³a jed-
nak w Polsce jakaœ koalicja

proniemiecka neguj¹ca repa-
racje dla Polski. „Bêdzie bar-
dzo trudno podj¹æ rozmo-
wy z Niemcami, maj¹c tego
typu opozycjê” - mówi³ mi-
nister W. Waszczykowski.
„¯aden z traktatów z Niemca-
mi zawartych po 1990 r. tej
kwestii nie podnosi³. Nie ma
¿adnego dokumentu rz¹du
polskiego z 1953 r., który tê
kwestiê reguluje. Ponadto
Polska nie by³a wtedy krajem
niepodleg³ym, który móg³by
podejmowaæ samodzielnie
takie decyzje. Niemcy
wschodnie, jak i zachodnie,
te¿ nie by³y pañstwem w pe³ni
suwerennym”- powiedzia³
by³y minister. 

Zastêpczyni rzecznika
rz¹du Niemiec Ulrike De-
mmer mówi³a, ¿e w 1953 r.
Polska zrezygnowa³a z dal-
szych œwiadczeñ reparacyj-
nych od ca³ych Niemiec. Jest
to wersja niemiecka i nie-
prawdziwa. W œwietle prawa
miêdzynarodowego nie by³o
¿adnego dokumentu zrzecze-
nia siê reparacji przez Polskê. 

Niemcy zniszczyli nam po-
nad 162 tys. budynków
mieszkalnych, 353 876 za-
gród wiejskich, 14 tys. fabryk,
ponad 84 tys. warsztatów
rzemieœlniczych i 968 tys.
gospodarstw domowych.
Stolicê Polski w 85% za-
mieniono w wielkie gruzo-
wisko i 90% jej przemys³u, a
straty wojenne samej War-
szawy wynosz¹ 54 mld do-
larów. Niemcy zniszczyli
72% zabudowy mieszkalnej
Polski, 90% dóbr naszej kul-
tury narodowej i zabytków,
muzea, teatry, kina i domy
kultury, koœcio³y, biblioteki i
22 miliony ksi¹¿ek. Niemcy

zrabowa³y Polsce 616 tys.
dzie³ sztuki o wartoœci 11 mld
dolarów (wg kursu z 2001 r.),
zniszczyli nam szko³y i uni-
wersytety, szpitale, oœrodki
zdrowia i sanatoria. Zdewas-
towali 65% naszego prze-
mys³u chemicznego, 64% po-
ligraficznego, 60% elektro-
technicznego, 55%
odzie¿owego, 53% spo¿yw-
czego i 48% metalowego
oraz polskie rolnictwo. Zagra-
bili lub zniszczyli 2465 loko-
motyw, 6250 wagonów, 64
statków, 5948 km torów kole-
jowych, 47 767 metrów
bie¿¹cych mostów kolejo-
wych i wiaduktów, 14 900 km
dróg o twardej nawierzchni
oraz 15 500 metrów mostów
drogowych. To tylko niewielki
wycinek tego, co nam Nie-
mcy zniszczyli i ukradli. Tych
pieniêdzy nam w³aœnie dzisiaj
ci¹gle brakuje. Trzeba Nie-
mcom o tym przypominaæ, by
nie byli tak pyszni i zarozu-
miali. Polska mia³a siê z tej
ruiny ju¿ nie podnieœæ, a jed-
nak z tych „popio³ów” po-
wsta³a wielkim wysi³kiem
spo³eczeñstwa, niczym naro-
dowy cud.

Tylko wspomnê, ¿e podczas
potopu szwedzkiego w latach
1655-1660 Polska zosta³a
ograbiona z ca³ego swego
historycznego i gospodarcze-
go dorobku, a ponadto wy-
mordowano wówczas prawie
po³owê narodu polskiego, ok.
4. mln. osób. Tê historiê nisz-
czenia polskiego narodu po-
wtórzono pod zaborami oraz
podczas I i II wojny œwiatowej.
Nale¿y ten cykl niszczenia
Polski stanowczo przerwaæ. 
Niemcy pozostawili Pola-
ków po wojnie w bezna-
dziejnej sytuacji. Niechby
roz³o¿yli nam te reparacje na
wiele lat, jak to zrobili wobec
Francji, Anglii, i dziêki temu
nadrobilibyœmy zapóŸnienia i
wyrówna³by siê rachunek
krzywd uczyniony nam przez
Niemców.  W niemieckich
obozach œmierci zamordo-
wano ponad 1,86 mln osób,
wiêkszoœæ narodowoœci
¿ydowskiej. Zginê³o wów-
czas ponad 2,2 miliony
dzieci, a kilkaset tysiêcy
zosta³o okaleczonych fi-
zycznie i psychicznie przez
okupantów niemieckich.
1,5 miliona dzieci zosta³o
wtedy osieroconych. Ponad
po³owa to dzieci ¿ydowskie, a
wszystkie one prze¿y³y
bestialstwo wobec swoich
rodziców, rodzeñstwa i naj-
bli¿szych. Prze¿y³y obozy
masowej zag³ady i pracy
przymusowej, by³y poddawa-
ne nieludzkim eksperymen-
tom, wyniszczane g³odem i
ciê¿k¹ prac¹ fizyczn¹, ponie-
wierane, szykanowane, upo-
karzane i nierzadko gwa³co-
ne. W okrutny sposób by³y

oddzielane od rodzin, co
przez Miêdzynarodowy Try-
buna³ w Norymberdze uzna-
ne zosta³o za zbrodniê ludo-
bójstwa. Niemcy ukradli pol-
skim matkom do
germanizacji ponad 200 tys.
dzieci; tylko 15% z nich po-
wróci³o do Polski, a 700 tysi-
êcy dzieci starszych wywieŸli
do pracy. Dzieci by³y œwiad-
kami niemieckich egzekucji i
³apanek, dozna³y cierpieñ fi-
zycznych i psychicznych,
g³odu, zimna, nieprzespa-
nych nocy, pozbawione
szko³y i zdobycia zawodu.
Szczególny przyk³ad bestial-
stwa mia³ miejsce przy ul.
Spornej w £odzi - jedynym ta-
kim dzieciêcym obozie pracy
w okupowanej Europie, gdzie
8 tys. polskich dzieci by³o
zmuszanych do ciê¿kiej pra-
cy. Konferencja UNESCO w
1948 r. uzna³a proceder ra-
bunku i eksterminacji dzieci
za zbrodniê przeciwko ludz-
koœci. 

Po wojnie polskie dzieci na
zgliszczach miast dozna³y
biedy, tu³aczki, niedo¿ywienia
i chorób; poszukiwa³y naj-
bli¿szych oraz walczy³y o
przetrwanie. Zmaga³y siê w
wyrównaniu utraconych
szans edukacyjnych i zawo-
dowych. Mia³y nieporównanie
trudniejszy start w doros³e
¿ycie ni¿ dzieci niemieckich
sprawców wojny. Rodziny pol-
skie wywo¿one w bydlêcych
wagonach prze¿y³y koszmar
przesiedleñ i deportacji w tra-
gicznych warunkach sanitar-
nych.  To dzisiaj pionierzy
naszego miasta, to nasze
mamy i ojcowie, nasze bab-
cie i dziadkowie, to dziœ se-
niorzy najstarszej generacji
powy¿ej 76. roku ¿ycia, któ-
rych wg danych GUS ¿yje
dziœ w Polsce ok. 3 mln. 
Martyrologia polskich
Dzieci Wojny jest jakby za-
pomniana w publicystyce,
w œrodkach przekazu oraz
w podrêcznikach szkol-
nych, a w polityce histo-
rycznej jest ona prawie nie-
obecna. Nale¿y to naprawiæ.                                                                                                                                                  

Przywo³uj¹c w pamiêci II
wojnê œwiatow¹ z niepokojem
patrzymy, szczególnie tu na
Ziemiach Zachodnich, na
tworz¹cy siê ponad nami
uk³ad niemiecko-rosyjski,
umocniony wspólnym gazo-
ci¹giem Nord Stream 2 skie-
rowanym przeciw Polsce i
Ukrainie. Angela Merkel poje-
cha³a 22 sierpnia br. do
Moskwy w przeddzieñ 82.
rocznicy uk³adu Ribbentrop-
Mo³otow na spotkanie z
W³adimirem Putinem, a nie
na Ukrainê na spotkanie tzw.
Platformy Krymskiej z
udzia³em 40 rz¹dów, gdzie
obecny by³ te¿ nasz prezy-
dent. Historia magistra est.

AUGUSTYN WIERNICKI

Polska przegrała wojnę, ale nie ogłosiła kapitulacji
82 lata temu Niemcy przynieœli Polakom œmieræ, krzywdê, zniszczenia i grabie¿e. 

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.
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Przecinaj¹ go kana³y, kana-
liki i rowy. Jest tam te¿ kilka
wiosek, które do 1945 roku
nosi³y wybitnie egzotyczne
nazwy. To Ameryka nad
Wart¹.

Legenda chce, ¿e kiedy do
Fryderyka II Wielkiego Ho-
henzollerna przysz³a delega-
cja ubogiego ch³opstwa i po-
prosi³a o mo¿liwoœæ wyjazdu
do Ameryki, w³adca odpar³:
Ja wam Now¹ Amerykê i
wolnoœæ dam nad Wart¹. Ale
to tylko legenda, bo w³adca
nie zwyk³ spotykaæ siê z
w³oœciañstwem, ani nikomu
niczego dawaæ. Bo sk¹pstwo
Starego Fryca, jak do dziœ
jest nazywany, znane jest po
chwilê obecn¹. Ale faktycz-
nie od drugiej po³owy XVIII
wieku do 1945 roku na le-
wym brzegu Warty by³y wsie,
o takich nazwach jak Ceylon,
Saratoga, New Hampshire. 

Bagienny las zachował się
w Studzionce

Zanim Hohenzollernowie
zaczêli myœleæ o osuszeniu
Warciañskich B³ot, lewy
brzeg Warty, a w³aœciwie ca³a
rzeka wygl¹da³a jak wielka
delta Nilu. Wystarczy popat-
rzeæ na mapy z epoki, czyli z
XVIII wieku. Rzeka nie ma
tam g³ównego koryta, za to
p³ynie dziesi¹tkami rzeczek,
strumyczków i innych cieków
wodnych. Teren by³ wówczas
mocno bagnisty, pozarastany
bagiennym lasem, który w
stanie pierwotnym zachowa³
siê jedynie w Studzionce,
ma³ej wsi, do której doje¿d¿a
siê Wa³em Warciañskim. 

Teren by³ kompletnie wy-
ludniony, kilka starych wsi,
za³o¿onych w XIII wieku
le¿a³o w znacznym oddale-
niu od siebie, na pagórkach
wystaj¹cych z bagien. 

A poniewa¿ Hohenzollerno-
wie nie znosili, kiedy coœ siê
marnowa³o, decyzja zapad³a
o melioracji tych terenów.
Podj¹³ j¹ król Prus Fryderyk
Wilhelm. Chichot losu spra-
wi³, ¿e jednak nie zd¹¿y³ pro-
jektu wcieliæ w ¿ycie. Zosta-
wi³ j¹ synowi i nastêpcy w
teczce opisanej s³owami „Dla
mojego najstarszego syna”. 

Fryc zabiera się do roboty

Fryderyk Wilhelm zmar³ w
1740 roku, a na tronie za-
siad³ jego syn Fryderyk II,
który ojca serdecznie i z ca³¹
moc¹ nienawidzi³. Jednak
projekt osuszenia b³ot bardzo
mu przypad³a do gustu. I tu
weryfikuje siê legenda o spot-
kaniu króla z w³oœcianami. 

Warto dodaæ, ¿e Fryderyk,
jeszcze jako nastêpca tronu,
usi³owa³ uciec do Anglii,
w³aœnie przez znienawidzo-
nego ojca. Ten osadzi³ go za
karê w Twierdzy Kostrzyn i tu
przysz³y król w 1731 roku

prze¿y³ katastrofaln¹ po-
wódŸ, wiêc dok³adnie wie-
dzia³, po co to robi. 

Poza tym doskonale zda-
wa³ sobie sprawê, ¿e jak
osuszy potê¿ne bagna war-
ciañskie, to bêdzie móg³ te-
reny zaludniæ, a jak ludzie
tam zamieszkaj¹, to bêd¹
p³aciæ podatki i kasa
pañstwa siê wzbogaci. No i
w³adca chcia³ koniecznie
znieœæ pañszczyznê.

A poniewa¿ nie lubi³ nicze-
go odk³adaæ na potem, wiêc
prace siê rozpoczê³y niemal
natychmiast. 

Olęderskie gospodarstwa

Na osuszanych bagnach
s³u¿by króla lokowa³y osad-
ników, którzy na wyraŸne po-
lecenie Fryderyka II powinni
pochodziæ spoza Prus. Wte-
dy osiad³o tu tak¿e trochê
ubogiego polskiego

ch³opstwa. Ka¿demu kolo-
niœcie dawano bezp³atnie 1
³an ziemi ornej i 0,5 ³ana ³¹k,
materia³ na budowê i opa³;
otrzymywa³ równie¿ zwolnie-
nie od podatków na osiem lat.

I tak powstawa³y osady
olêderskie, w³aœnie od
owych Holendrów, których
zreszt¹ na Warciañskich
B³otach nie by³o. Osadnicy
budowali doœæ typowe chaty,
obok stawiali stodo³y i budyn-

ki gospodarcze. I tak sobie
spokojnie gospodarzyli, ale
kiedy skoñczy³a siê karencja
i trzeba by³o zacz¹æ p³aciæ
podatki, to po ³êgach poszed³
bunt. 

A Fryderyk II buntów, i
ogólnie niepos³uszeñstwa w
swoim pañstwie nie lubi³,
wiêc na zbuntowane
ch³opstwo wojsko pos³a³. 

Zreszt¹ potem osadnicy
nad Wart¹ dostali, jak i inni

mieszkañcy Prus nakaz
uprawy ziemniaków, a skoro
nie chcieli, popêdliwy w³adca
znów wys³a³ na nich wojsko.
I w taki oto sposób ziemniaki
sta³y siê podstaw¹ ch³opskiej
diety.

Saratoga, Jamaica, Malta

Dziœ o tym, ¿e by³a tu Ame-
ryka nad Wart¹  œwiadcz¹
tylko dwa artefakty. Pierw-
szy, to nazwa malutkiej wsi
Malta - tylko kilka budynków.
A drugi, to kamieñ z napisem
Jamaica, który nadal stoi
miêdzy warciañskim wa³em
a Jamnem. A przecie¿ by³a
Saratoga, Floryda oraz inne
egzotycznie nazwane wsie.
By³ nawet Nowy Jork

Do 1778 roku za³o¿ono tu
122 kolonie i na tym pustko-
wiu zamieszka³o 1846 rodzin
w prawie 600 domostwach.
To w³aœnie w tym czasie po-
jawi³y siê takie nazwy jak
Pennsylvanien, Hampshire,
Saratoga, Florida, New York,
Yorktown. Historycy
twierdz¹, ¿e by³ to znak odbi-
cia czasu i ówczesnych na-
strojów, idei. Wtedy w latach
1775-83 kolonie pó³nocnoa-
merykañskie wywalczy³y nie-
podleg³oœæ. I jak chce kolej-
na legenda, w ówczesnych
Niemczech, a zw³aszcza w
oœwieconych Prusach fryde-
rycjañskich, œledzono te wy-
darzenia z sympati¹ dla
sprawy Amerykanów. I zna-
laz³o to swój wydŸwiêk
wœród nadwarciañskich ko-
lonistów. Z drugiej strony
dostrzegano te¿ podo-
bieñstwo kolonistów z No-
wego Œwiata i innych
zak¹tków kuli ziemskiej, do
tych, którzy osiedlali siê nad
Wart¹: st¹d te¿ powstawa³y
tu Sumatra, Jamajka, Cey-
lon. 

A tak te wsie siê nazy-
wa³y: Anapolis - Kuczyno,
Ceylon - Czaplin, Florida -
Sadowice, Hampshire -
Budzigniew, Jamajka -
Jamno, Korsika - Kosa-
rzewo, Louisa - Prze-
mys³aw, Malta - Malta,
Maryland - Marianki, Neu
Amerika Chyrzyno-¯ab-
czyn, New York - S¹¿nica,
Pennsylvania - Polne,
Philadelphia - Koœciêcin,
Saratoga - Zaszczytowo,
Savannah - Czubkowo,
Sumatra - Sumice, Yorks-
town - Ledargowo. Zacho-
wa³a siê tylko Malta, po
innych pozosta³y ju¿ tylko
wspomnienia.

RENATA OCHWAT

Korzysta³am miêdzy innymi
ze S³ownika gorzowskiego J.
Zysnarskiego, Gorzów 1999;
Nina Kracherowa Partyzant
moralnoœci, Katowice 1989;
Zbigniew Czarnuch, Ujarz-
mianie rzeki, Gorzów 2008.

Władca dał im Amerykę nad Wartą
P³aski jak stó³ teren rozci¹ga siê na lewym brzegu Warty, niedaleko od Gorzowa. 

Król Fryderyk II Wielki wraz z radcą dworu Franzem Balthasarem von Brenckenhoffem wizytuje osuszanie bagien, według
drzeworytu Ludwika Burgersa Zeichnunga z połowy XIX wieku
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Tak wyglądał typowy dom kolonistów warciańskich
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- Pozytywnie oceniam
rundê zasadnicz¹, gdy¿ mie-
liœmy sporo fajnych meczów,
by³o du¿o emocji i dopiero
wygrana gorzowian w
Czêstochowie wy³oni³a nam
tak naprawdê czwórkê kan-
dydatów do walki o medale -
mówi by³y ¿u¿lowiec Stali
Gorzów Marek Towalski. -
Nie zniechêci³o to mnie i in-
nych kibiców do dalszego
ogl¹dania, gdy¿ wszystkie
emocje przenieœliœmy na ob-
serwacjê tego, co by³o na
dole tabeli. A tam do koñca
trwa³a zaciêta walka o utrzy-
manie siê pomiêdzy Faluba-
zem Zielona Góra i GKM
Grudzi¹dz. Ostatecznie ligê
opuszczaj¹ ci pierwsi, co jest
du¿¹ niespodziank¹. Przed
sezonem nikt nie stawia³, ¿e
nasi po³udniowi znajd¹ siê w
a¿ tak du¿ych tarapatach i
ostatecznie spotka ich spor-
towy dramat, bo spadek za-
wsze jest trudny do przebo-
lenia  - dodaje.

Walka o pozostanie w naj-
silniejszej i najbogatszej li-
dze œwiata trwa³a do ostat-
niego biegu w meczu w Gru-
dzi¹dzu, gdzie miejscowy
ZOOleszcz DPV Logistic
GKM walczy³ z Eltroksem
W³ókniarzem Czêstochowa.
Dla tych drugich by³ to kla-
syczny pojedynek o
przys³owiow¹ ,,pietruszkê’’,
ale potencja³ sportowy wska-

zywa³, ¿e kierowani przez
trenera Piotra Œwiderskie-
go goœcie nie odpuszcz¹
walcz¹cym o ¿ycie
,,Go³êbiom’’. I nie odpuœcili,
ale miejscowi byli bardziej
zdeterminowani i uratowali
siê w ostatnim wyœcigu.

Rundê zasadnicz¹ na
swoj¹ korzyœæ rozstrzygnêli
¿u¿lowcy z Wroc³awia, któ-
rzy - co trzeba przyznaæ z
du¿ym uznaniem - byli zde-
cydowanie najlepsi i na
obecn¹ chwilê s¹ g³ównym
kandydatem do wywalczenia
dru¿ynowego mistrzostwa
Polski. Podopieczni trenera
Dariusza Œledzia w pó³fina-
le pojad¹ z Fogo Uni¹ Lesz-
no. To ciekawa para, gdy¿
leszczynianie w ostatnich
czterech latach nie schodzili
z najwy¿szego stopnia po-
dium i trzykrotnie w drodze
do tych sukcesów pokony-
wali Betard Spartê. Raz w
pó³finale i dwukrotnie w fina-
le. Czas na wielki rewan¿, w
stolicy Dolnego Œl¹ska ju¿
zapewne zacieraj¹ rêce, ¿e
stan¹ przed szans¹ przerwa-
nia jednej z najwspanial-
szych serii w historii polskie-
go ¿u¿la. A mo¿e bia³o-nie-
biescy sprawi¹
niespodziankê i po raz
czwarty stan¹ wroc³awianom
na drodze do mistrzostwa?

- Jestem bliski powiedze-
nia, ¿e tak siê stanie -

s³yszymy od Marka Towal-
skiego. - Na pocz¹tku sezo-
nu nie mia³bym w¹tpliwoœci,
¿e to Sparta jest faworytem,
ale w trakcie rozgrywek lesz-
czyñska m³odzie¿ poczyni³a
spore postêpy i dzisiaj nie s¹
ju¿ tylko dostarczycielami
punktów. A to wa¿ne, bo
dobry choæby jeden junior
mo¿e naprawdê du¿o
wnieœæ do takiej rywalizacji.
Uwa¿am, ¿e w tej parze
ka¿dy wynik jest mo¿liwy.
Powiem wiêcej, stawiam na
minimalne zwyciêstwo w
dwumeczu Unii i awans tej
dru¿yny do wielkiego fina³u -
przyznaje.

W drugiej parze
pó³fina³owej spotkaj¹ siê
zespo³y Moich Bermudów
Stali Gorzów oraz Motoru

Lublin. W ostatnim meczu
w rundzie zasadniczej go-
rzowianie mogli zdobyæ
jeszcze punkty na wyje-
Ÿdzie w spotkaniu z eWin-
ner Apatorem Toruñ, ale
pojechali tam bez
lecz¹cych urazy Martina
Vaculika i Szymona Wo-
Ÿniaka. W ostatniej chwili
do sk³adu wskoczy³ te¿ po
wyleczeniu z³amania oboj-
czyka Wiktor Jasiñski. Mi-
mo œwietnej postawy Bar-
tosza Zmarzlika i Jasi-
ñskiego oraz w drugiej fazie
spotkania Andersa Thom-
sena naszej dru¿ynie nie
uda³o siê wywalczyæ ani
jednego oczka, co ozna-
cza³o automatycznie, ¿e
stalowcy trafili w pó³finale
na wspomniany Motor.

- Jechaliœmy w Toruniu
bez kluczowych zawodni-
ków. Co mogliœmy zrobiæ w
tej sytuacji? 40 punktów to
nie by³a siara - stwierdzi³ na
gor¹co Bartosz Zmarzlik,
który w szeœciu ukoñczo-
nych biegach wywalczy³
17+1 punktów. Raz mia³
równie¿ defekt na starcie po
tym, jak spad³ mu ³añcuch.

Dla podopiecznych trenera
Stanis³awa Chomskiego
bêdzie to ju¿ ósmy udzia³ w
play-offach po powrocie do
PGE Ekstraligi w 2008 roku.
W dotychczasowych sied-
miu startach ¿ó³to-niebiescy
ka¿dorazowo koñczyli rywa-
lizacjê na podium. Dwukrot-
nie by³o to pierwsze miejsce
(2014 i 2016), trzykrotnie
drugie (2012, 2018 i 2020)
oraz dwukrotnie trzecie
(2011 i 2017). Lublinianie
zaœ pierwszy raz pojad¹ na
tym szczeblu rozgrywek.
Bliscy byli przed rokiem, ale
zabrak³o im wówczas jedne-
go ma³ego punktu w ostat-
nim meczu z Falubazem
Zielona Góra.

- Lublinianie s¹ na fali
wznosz¹cej, maj¹ bardzo
wyrównany i solidny sk³ad, a
do tego s¹ szczêœliwi, ¿e po
tylu latach ziœci³y siê ich ma-
rzenia w postaci awansu do
czwórki najlepszych - konty-
nuuje Marek Towalski. - Czy
to wszystko wystarczy na

doœwiadczon¹ Stal Gorzów?
Sam fakt, ¿e w ostatnich
dziesiêciu sezonach nasz
zespó³ a¿ siedmiokrotnie
stawa³ na podium pokazuje,
jak¹ si³ê mentaln¹ maj¹ w
sobie. Stawiam, ¿e je¿eli
Motor wygra ze Stal¹ walkê
o fina³, to tylko dziêki proble-
mom zdrowotnym naszego
zespo³u. Wierzê jednak, ¿e
wszyscy gorzowianie po-
wróc¹ do pe³ni sprawnoœci
fizycznej i pojad¹ optymal-
nie przygotowani, a wtedy
bêd¹ dla mnie faworytem tej
pary, choæ zapowiada siê
bardzo wyrównana walka -
koñczy.

Ju¿ wiemy, ¿e pierwsze
starcie pomiêdzy tymi ze-
spo³ami bêdzie mia³o miejs-
ce 5 wrzeœnia na stadionie
im. Edwarda Jancarza w
Gorzowie, zaœ rewan¿ ty-
dzieñ póŸniej w Lublinie.
Jest to efekt tego, ¿e Ko-
zio³ki w ostatniej chwili wy-
przedzi³y jednym punktem
stalowców w tabeli i maj¹
ten przywilej, ¿e w rewan¿u
bêd¹ gospodarzami. Dodat-
kowym atutem jest to, ¿e w
przypadku remisu w dwu-
meczu awansuj¹ do fina³u
dziêki wy¿szej pozycji w ta-
beli po rundzie zasadniczej. 

Spotkania o medale zapla-
nowane s¹ na kolejne dwie
niedziele - 19 i 26 wrzeœnia.

ROBERT BOROWY
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Żużlowcy Stali Gorzów w walce o awans do wielkiego finału
pojadą z Motorem Lublin
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Spadkowicz znany, czas na
medalowe rozstrzygnięcia
Zakoñczy³a siê faza zasadnicza w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Ju¿ wiemy, kto powalczy o medale, a kto musi opuœciæ przynajmniej na jeden sezon
szeregi najsilniejszej ligi œwiata.
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Do Torunia jeŸdzi siê na
pierniki, dla Miko³aja Koper-
nika czy w koñcu na s³ynne
lody od Lenkiewicza. Ja po-
jecha³am, bo nigdy nie
by³am, a wróci³am maksy-
malnie zakochana w tym
mieœcie. Sprawi³y to nie-
zwyk³e rzeŸby miejskie, które
decyduj¹ o tym, ¿e to piêkne
miasto jest wyj¹tkowe.

Po śladach różnych

Jedn¹ z pierwszych rzeŸb,
jaka znalaz³a siê na moim to-
ruñskim szlaku, by³ wózek
przesiedleñców, który stoi
sobie na Nowym Rynku. To
najpiêkniejszy œlad po tym,
jak po II wojnie œwiatowej
zmieni³a siê tkanka spo³ecz-
na miasta. Dla nas w Gorzo-
wie ta niebanalna rzeŸba ma
jeszcze jedno znaczenie.
Otó¿ œwiadczy, ¿e w tym
miejscu krêcono „Prawo i
piêœæ”, pierwszy polski we-
stern i chyba jedyny film,
gdzie pada nazwa Gorzów. 

Jak siê stoi przy wózku, to
k¹tem oka mo¿na dotrzeæ
kolejn¹ rzeŸbê - czyli To-
ruñsk¹ Przekupkê. Ma pod
pach¹ kaczkê, a w koszyku
kacze jaja i jak tradycja na-
kazuje, koniecznie trzeba
dotkn¹æ tego jaja, bo to
szczêœcie przynosi. 

To dwie nowe rzeŸby na
Nowym Rynku. Na nie do-
stojnym wzrokiem patrzy ba-
rokowy œw. Jakub z ogrodze-
nia koœcio³a pod jego wez-
waniem. Tak zaczyna siê
moja podró¿ po ciekawych
pomnikach i rzeŸbkach.

Do pani piernikarki 

I od Przekupki trzeba ju¿
iœæ w kierunku Starego Ryn-
ku, najlepiej ulic¹ Królowej
Jadwigi, bo w³aœnie przy niej
stoi rzeŸbka Toruñskiej Pier-
nikarki. Piêkna, pokryta pa-
tyn¹ figura kobiety te¿ ma
koszyk, a za ni¹ stoi ma³y
piesek, który targa r¹bek jej
sukni. By³am tam przez
d³u¿sza chwilkê i patrzy³am,
jak dzieci z zapartym tchem
g³aszcz¹ tego psiaka. 

Jak ju¿ siê cz³owiek napat-
rzy na pani¹ z koszykiem,
idzie dalej, a po chwili, po je-
go lewej rêce majaczy niski
p³otek, za którym ukrywa siê
ni mniej, ni wiêcej a … toru-
ñski smok. Ceramiczna rze-
Ÿba œwiadczy, ¿e jesteœmy
te¿ w mieœcie ceramików i
warto siê rozgl¹daæ, bo ta-
kich cudeniek jest tu wiêcej.

Do osiołka i Filusia

Od smoka wyprowadza
nad w kierunku Starego
Miasta ulica Szeroka. To ju¿

turystyczne centrum miasta.
W chodniku mo¿na zoba-
czyæ herby miast hanzeatyc-
kich, bo wszak Toruñ te¿ by³
miastem Hanzy. Ale ja siê
specjalnie rozgl¹dam za
osio³kiem. I po chwili jest.
Niemal naprzeciw pomnika
Miko³aja Kopernika, wielkie-
go astronoma, zreszt¹ chyba

przedstawiaæ nie trzeba.
Osio³ek sobie stoi i jest jedn¹
z najbardziej oblê¿onych
rzeŸbek w Torunu. Ka¿dy
chce mieæ z nim zdjêcie. 

Ja po chwili ruszam w ulicê
równoleg³¹, tak, aby po chwili
dojœæ do rzeŸby Filusia. Ma³y
piesek stoi sobie obok para-
sola opartego o lampê i jest

œwiadectwem zwi¹zku Zbig-
niewa Lengrena z Toruniem.
Znakomity rysownik studiowa³
w Toruniu i jest twórc¹ w³aœnie
Filusia i jego pana profesora
Filutka. Jeden z g³ównych ce-
lów mojego przyjazdu w³aœnie
zosta³ osi¹gniêty.

Po chwili i zrobieniu setki
zdjêæ ruszam dalej, w kie-

runku do Poczty. Po to tylko,
¿eby dojœæ do kolejnej nie-
zwyk³ej rzeŸby - Flisaka To-
ruñskiego. To te¿ i fontanna
z ¿abkami na cokole, te¿ ulu-
biona przez dzieci. 

I do innych też

Ciekawych i niezwyk³ych
rzeŸbek w Toruniu jest

wiêcej. Warto podejœæ do
Muzeum Zabawek, a tam w
murze popatrzeæ na B³êkit-
nego Misia i Kota w Butach.
Kawa³ek dalej jest katedra
œwiêtych Janów, przepiêkna
gotycka ceglana budowla, o
której d³ugi papirus napisa-
no, a tam stoi replika Piêknej
Madonny, chyba najpiêkniej-
szej gotyckiej rzeŸby, która
zaginê³a podczas II wojny. I
kolejny mój cel zosta³
osi¹gniêty. D³ugo siedzia³am
w tym koœciele tylko po to,
¿eby siê na Ni¹ pogapiæ. A
potem oko moje z³owi³o ta-
jemniczy malunek - tajem-
nicê, o której nikt nic nie wie.

Z katedry ruszam w kierun-
ku za mury miejskie, czyli
opuszczam Stare Miasto.
Idê tam, do placu Grzegorza
Ciechowskiego, bo chcê siê
spotkaæ z Kargulem i Pawla-
kiem. I s¹, stoj¹ przy jednym
z kin. Scena odwzorowana z
najs³ynniejszej polskiej ko-
medii. Obok wskaŸnik na
Kru¿ewniki. Trzeba zwyczaj-
nie tam pójœæ. 

A kiedy wracam na Stare
Miasto, idê obok rzeŸby ge-
nera³ El¿biety Zawackiej -
Zo, jedynej polskiej cicho-
ciemnej, która do¿y³a sêdzi-
wego wieku 100 lat i do ko-
ñca ¿ycia zajmowa³a siê pe-
dagogik¹ osób doros³ych. I
tak kolejny cel zosta³ osi¹gni-
êty.

Po drodze warto siê roz-
gl¹daæ, bo w za³omach mu-
rów, na parapetach przy-
siad³o mnóstwo ceramicz-
nych postaci. Wszak w
mieœcie nie tylko piernika,
ale i ceramików jestem.

RENATA OCHWAT

Od Kopernika do osiołka i Filusia
Jest milion powodów, dla których warto pojechaæ do Torunia. 

Psa Filusia i jego pana profesora Filutka pamiętają już tylko
najstarsi…
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Mikołaja Kopernika nikomu przedstawiać nie trzeba
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Pani piernikarka zaprasza na toruńskie pierniki, znane nie
tylko w kraju
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Kargula z Pawlakiem koniecznie trzeba zobaczyć
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Osiołek sobie stoi i jest jedną z najbardziej oblężonych
rzeźbek
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Toruńska przekupka stoi niedaleko wózka przesiedleńców
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Wszystkie rzeŸby w Toruniu
odnosz¹ siê do jego historii oraz
tradycji. Nawet te najmniejsze i
stoj¹ce w ró¿nych dziwnych
miejscach.

Do Torunia z Gorzowa mo¿na bardzo
prosto dojechaæ, pod warunkiem
wszak¿e, ¿e poci¹gi siê nie bêd¹
spóŸniaæ. Bilet tam i z powrotem to
wydatek oko³o 120 z³.

W mieœcie bez ¿adnego k³opotu
mo¿na znaleŸæ niedrogi nocleg, jest
mnóstwo hosteli i hoteli oferuj¹cych
spanie za przyzwoity - niedrogi
pieni¹dz.

Jeœli chodzi o jedzenie, to mo¿na tu
znaleŸæ knajpki i restauracje
oferuj¹ce jedzenie niemal z ca³ego
œwiata. Ceny te¿ s¹ przyzwoite. No i
wszêdzie mo¿na kupiæ toruñskie
pierniki. 

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć::

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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