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Jadą do nas turyści 
Nie wiem, co na ten stan wpływa.
Coraz bardziej zaskakują mnie lu-

dzie z Polski, którzy po miesiącach
pandemii i uwięzienia we własnych do-
mach, jadą tłumnie do Gorzowa, żeby
podziwiać nasze miasto. Skąd wiem,
że ludzie tu jadą? Ano stąd, że właś-
nie oszalał mój przewodnicki telefon i
non stop dzwoni, bo ktoś pragnie
usługę przewodnicką zamówić. I za-
mawia

Nie wiem, co na ten stan wpływa, ale
tak się dzieje. Może ludzie obejrzeli
program z cyklu Polska z góry i uwie-
rzyli, że tu ładnie jest? Może zobaczyli
w telewizji coś, co nam w codziennym
pędzie umyka albo na własne oczy po-
strzegamy inaczej? Może są jakieś in-
ne powody. Nie wiem, ale naprawdę
mnóstwo wycieczek zamierza odwie-
dzić miasto. No i za każdym razem pa-
dają pytania – a może pani polecić
jakąś niekoniecznie drogą knajpkę na
obiad? Na co ja zwykle nic nie mówię,
bo bladego pojęcia nie mam, gdzie
grupa 40-50 osób może zamówić nie-
drogi obiad…Ba, gdzie w ogóle można
zjeść niedrogi i dobry obiad?

RENATA OCHWAT

Papież Jan Paweł II 
z wizytą  w Gorzowie
25 lat temu, a dokładnie 2 czerwca 1997 roku, papież Jan Paweł II odwiedził Gorzów. Więcej na s. 9.

Jadą do nas
turyści 
Nie wiem, co na ten stan
wpływa.
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ww  2.07.
1257 r. - założono miasto Go-
rzów. 
ww  3.07.
1950 - z udziałem prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego rozpoczął
trzeci ogólnodiecezjalny zjazd
księży w Gorzowie. 
1954 r. ur. się Tadeusz Kudel-
ski, gorzowski alpinista, pierw-
szy lubuski zdobywca
najwyższej góry świata, a także
11 najwyższych szczytów w An-
dach i góry Kilimandżaro na ro-
werze, zginął w 1999 r.
schodząc ze szczytu Mount Eve-
rest.
1929 ur. się Stanisław Lisow-
ski, najsłynniejszy gorzowski
rajdowiec i konstruktor samo-
chodów terenowych, pionier
miasta i gorzowskiej motoryza-
cji, zm. w 2015 r.
ww  5.07.
1979 r. - w hali sportowej przy
ul. Czereśniowej odbył się mię-
dzypaństwowy mecz siatkówki,
w którym reprezentacja Polski
pokonała Japończyków 3:2; w
drużynie Huberta Wagnera za-
grali: Ryszard Bosek, Wiesław
Gawłowski, Leszek Molenda,
Tomasz Wójtowicz, Mirosław
Rybaczewski, Lech Łasko oraz
Włodzimierz Stefański, Włodzi-
mierz Nalazek, Ireneusz Kłos,
Wiesław Czaja; odnotowano
nadkomplet widzów - 1300 kibi-
ców.
ww  7.07.
1951 r. - z udziałem premiera
Józefa Cyrankiewicza nastąpiło
uruchomienie Gorzowskich
Zakładów Włókien Sztucznych,
następnie Zakładów Włókien
Chemicznych „Stilon”,  ostatnio
„Stilon” S.A. 
ww  8.07.
2007 r. - na linii Krzyż - Kost-
rzyn pojawił się pierwszy szyno-
bus.
ww  9.07.
1959 r.  - Edmund Migoś jako
pierwszy gorzowianin zadebiu-
tował w żużlowej reprezentacji
Polski, startując w międzypań-
stwowym meczu z Austrią, roze-
granym w Nowej Hucie, który
Polacy wygrali 73:35.
ww  12.07.
1986 r. - w Gorzowie rozpoczął
się pierwszy dwudniowy festi-
wal „Reggae nad Wartą”.
1992 r. - zorganizowano pierw-
szy Memoriał Edwarda Jancarza
na żużlu.
ww  13.07.
1948 r. - w Gorzowie gościł po
raz pierwszy poeta Władysław
Broniewski.
1905 r. ur. się dr Stanisław Kir-
kor, lekarz weterynarii, badacz
pszczół, twórca polskiej apiopa-
tologii, b. zastępca kierownika
Oddziału Państwowego Instytutu
Weterynarii w Gorzowie, zm. w
1963 r. 
ww  14.07.
1959 r. - na ul. Podmiejskiej
doszło do największej w historii
miasta katastrofy tramwajowej:
pociąg złożony z 3 wagonów wy-
koleił się na łuku torów, a wa-
gon motorowy rozbił się o słup
przy ul. Warszawskiej; rannych
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Jesieni¹ 2021 roku pisaliœmy
o powsta³ym takim parku na
Osiedlu S³onecznym. Przypo-
mnijmy, ¿e za³o¿y³y go dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 6 przy
wsparciu przedstawiciele go-
rzowskich firm i urzêdników
urzêdu miasta. Przed dwoma
miesi¹cami zosta³ zrealizowany
kolejny etap tej spo³ecznej in-
westycji, pojawi³o siê bowiem
nowe oœwietlenie i girlandy.

Teraz zaœ trwaj¹ prace nad
parkiem kieszonkowym w okoli-
cy kina S³oñce. Zostanie po-
wiêkszony obszar znajduj¹cej
siê tam zieleni. Na nowy bêdzie
wymieniony murek oporowy.

Zostan¹ uporz¹dkowane na-
wierzchnie chodników, czêœæ
zostanie wymieniona. Jest wiêc

nadzieja, ¿e ten zak¹tek miasta
znowu bêdzie piêkny.

(RED.)

Powstaje kolejny
park kieszonkowy
W Gorzowie coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ zaczynaj¹ cieszyæ siê parki
kieszonkowe.

Jest to takie miejsce,
gdzie mo¿na zostawiæ
swoje ksi¹¿ki lub zabraæ
do domu te, które siê tam
znajduj¹ i oddaæ po prze-
czytaniu, by s³u¿y³y kolej-
nym czytelnikom.  W czer-
wcu z okazji œwiêta ksi¹¿ki
zasililiœmy budkê nowo-
œciami, w tym kolorowymi
ksi¹¿eczkami o gorzow-
skim nosoro¿cu i najnow-
szym wydawnictwem Zbig-
niewa Rudziñskiego „Wi-
doki z przesz³oœci”,
wspó³finansowanym przez
Urz¹d Miasta Gorzowa
Wlkp.  

Budka z wolnymi ksi¹¿kami
jest usytuowana w pobli¿u
pomnika Papuszy i gmachu

biblioteki, przy wejœciu od
strony ul. Sikorskiego.

MARTA LIBERKOWSKA/UM 

Miejsce wymiany
książek w plenerze
W parku Wiosny Ludów w Gorzowie jest budka bookcrossingowa.

Park kieszonkowy na Osiedlu Słonecznym, który powstał
jesienią ubiegłego roku 

Fo
t. 

UM
 w

 G
or

zo
wi

e

Budka z wolnymi książkami jest usytuowana w pobliżu
pomnika Papuszy
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A mo¿e wiesz, jak go roz-
pocz¹æ, ale brakuje Ci fun-
duszy? Nie przegap tej okaz-
ji. Gorzowski Oœrodek Tech-
nologiczny rusza z
Inkubatorem Przedsiêbior-
czoœci Think Thank.

- Liczê, ¿e bêdzie to wa¿ne
wsparcie dla lokalnego biz-
nesu i ¿e oœrodek przyczyni
siê do powstawania start-
upów. Wsparcie nowych firm
i innowacyjna gospodarka
bêd¹ tak¿e premiowane w

nowej unijnej perspektywie
finansowej - mówi cz³onek
zarz¹du województwa lubu-
skiego Marcin Jab³oñski.

- Projekt jest skierowany
do mieszkañców Gorzowa
Wlkp. Dziêki œrodkom euro-
pejskim chcemy pomóc tym,
którzy startuj¹ z w³asnym
biznesem, albo boj¹ siê te-
go startu, bo brakuje im wie-
dzy i pieniêdzy, ale maj¹
dobry pomys³ na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Oferujemy

miejsce w nowym biurowcu
na gorzowskim Zawarciu,
który jest remontowany ze
œrodków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Lubu-
skie 2020. We wrzeœniu
przenosimy ca³y oœrodek
technologiczny do nowej
siedziby. Inkubator to nie tyl-
ko biuro, to pomoc w doku-
mentacji, doradztwo zawo-
dowe i preferencyjne warun-
ki na start dzia³alnoœci
gospodarczej - mówi Justy-

na Kmietowicz, prezes Go-
rzowskiego Oœrodka Tech-
nologicznego.

Celem strategicznym pla-
nowanego przedsiêwziêcia
jest stworzenie przez Go-
rzowski Oœrodek Technolo-
giczny prorozwojowych wa-
runków dla inkubacji przed-
siêbiorstw z sektora MŒP w
Gorzowie. Elementem pro-
jektu jest równie¿ wdro¿enie
miêdzynarodowych standar-
dów œwiadczenia.

Wnioski aplikacyjne
mo¿na sk³adaæ w na-
stêpuj¹cych miejscach:

1. Gorzowski Oœrodek
Technologiczny Park Nau-
kowo-Przemys³owy Sp z
o.o., Stanowice 29, 66-450
Bogdaniec

2. Wydzia³ Obs³ugi Inwes-
tora i Biznesu, Urz¹d Miasta
Gorzowa Wlkp., ul. Myœli-
borska 34

RED.

Nabór do Inkubatora Przedsiębiorczości
Masz pomys³ na biznes, ale nie wiesz jak rozpocz¹æ? 

Nagle i niespodziewanie
jest. Tablica dedykowana
d³ugoletniej w³aœcicielce Let-
niej, miejsca tyle kultowego,
co kiczowatego, na pewno
jedynej takiej knajpie w kos-
mosie. Pani Ania, jak j¹
wszyscy nazywali, prowa-
dzi³a Letni¹ ¿elazn¹ rêk¹ w
jedwabnej rêkawiczce. Na-
wet najwiêksze wygibusy siê
jej s³ucha³y. Nie musia³ nic
robiæ, wystarczy³o, ¿e popat-
rzy³a. Kiedy zaczê³a mówiæ o
tym, ¿e sprzedaje Letni¹, bo
chcia³aby poodpoczywaæ,
nikt za bardzo nie uwierzy³.
Ale jednak sprzeda³a knajpê
i niestety, nie by³o jej dane
odpoczywaæ zbyt d³ugo.
Okropna choroba po¿ar³a j¹
bardzo szybko, wrêcz b³ys-
kawicznie.

Nowy w³aœciciel niewiele
zmieni³ w Letniej. Ca³y czas

ma ten zwodniczy urok PRL,
który jednych ca³y czas uwo-
dzi, innych odstrêcza. Ale
Letnia ca³y czas jest, ca³y
czas trwa i ca³y czas ma ten
sznyt i charakter nadany
przez pani¹ Aniê.

Dlatego ten mural, ta tabli-
ca pasuje tu znakomicie. Na-
wet jej kiczowaty, zamierzo-
ny artystycznie wymiar te¿ tu
pasuje. Inna tablica, w innym
klimacie by³aby nie na miej-
scu. 

Gratulacje siê nale¿¹
obecnym w³aœcicielom Let-
niej w³aœnie za taki gest.
Gratulacje te¿ artystkom,
Ewie Kozubal i Ewie Bone -
tandemowi artystycznemu
odpowiedzialnemu za mi-
êdzy innymi rzeŸbê Janu-
sza na Bulwarze wschod-
nim.

RENATA OCHWAT

Taką panią
Anię pamiętają
bywalcy
Muralo-tablica poœwiêcona Anieli Widerze,
zwanej przez wszystkich pani¹ Ani¹ pojawi³a
siê nagle. 

Ten mural, ta tablica pasuje w tym miejscu znakomicie
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zostało ok. 60 osób; w wyniku
obrażeń zm. dr Wacława Bars-
ka, popularna w mieście lekar-
ka.
1995 r. zm. Ryszard Nieścieruk
(46 l.), b. kierownik drużyny
Stali (1972-1979 i szkolenio-
wiec żużlowców, b. trener żużlo-
wej kadry narodowej, niegdyś
czołowy pływak i trener pływa-
ków Warty.
ww  15.07.
2011 r. - otwarto wschodnią
część bulwaru nad Wartą.
1906 r. ur. się Tadeusz Byrski,
reżyser teatralny i radiowy, dy-
rektor teatrów w Kielcach, Poz-
naniu, Łodzi i Gdańsku,
współtwórca (1962-1966) suk-
cesów  artystycznych Teatru im
Juliusza Osterwy w Gorzowie
pod  kierownictwem jego żony
Ireny Byrskiej (1901-1997), zm.
w 1987 r.
ww  16.07.
1950 r. - Mieczysław Cichocki
wygrał zawody żużlowe o „Sta-
lowy But” w Gorzowie, zorgani-
zowane przez KS Stal.
2008 r. - na bulwarze odsłonięto
pomnika legendarnego przewoź-
nika Pawła Zacharka.
ww  17.07.
1997 r. - na Starym Rynku w
Gorzowie odsłonięto pierwsze
tablice poświęcone zasłużonym
dla kultury miasta: Janowi Kor-
czowi, Andrzejowi Gordonowi,
Wiesławowi Strebejce. 
ww  18.07.
2004 r. zm. Florian Kroenke (95
l.), honorowy obywatel Gorzo-
wa, organizator polskiej admi-
nistracji w Gorzowie, pełnomoc-
nik rządu na obwód gorzowski i
pierwszy starosta, następnie
wicewojewoda poznański i kie-
rownik Ekspozytury Urzędu Wo-
jewódzkiego w Gorzowie (1946-
1949).
2013 r. zm. Jerzy Krajewski (58
l.), b. kajakarz i trener kajaka-
rzy Admiry 
ww  19.07.
1975 r. - na Placu Grunwaldz-
kim odsłonięto pomnik Brater-
stwa Broni dłuta Leszka Krzy-
szowskiego; od 1998 r. - Po-
mnik Niepodległości.
ww  20.07.
1963 r. -  w Gorzowskich
Zakładach Włókien Sztucznych
(Stilon) uruchomiono produkcję
taśmy magnetofonowej.
ww  21.07.
1951 r. - otwarto po odbudowie
most kołowy na Warcie, który
otrzymał imię Manifestu Lipco-
wego; wznowiono komunikację
tramwajową na Zamościu, która
funkcjonowała do 1967 r.; z tej
samej okazji oddano też do
użytku stadion żużlowy przy ul.
Śląskiej, wybudowany w czynie
społecznym
2001 r. zm. prof. Henryk Szukal-
ski (81 l.), gorzowski badacz
związany od 1950 r. z oddziałem
PINGW, IUNG i IHAR w Gorzo-
wie, gdzie do 1991 r. kierował
Zakładem Ekologii, autor kilku-
set publikacji naukowych. 
ww  22.07.
1949 r. - z okazji Święta Odro-
dzenia Polski w Gorzowie uro-
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- Niedawno odpisane
zosta³o porozumienie w
sprawie utworzenia Lubu-
skiego Parku Badawczo-
Wdro¿eniowego Technolo-
gii Energetycznych ,,Eko-
Energia’’. Na ile mo¿e to
byæ wa¿na inwestycja dla
rozwoju uczelni i miasta?

- W ostatnich latach bardzo
dynamicznie rozwijamy siê
badawczo i naukowo, dlate-
go Park ,,Eko-Energia’’ wpi-
suje siê w ten nasz pêd ba-
dañ i jest to dla nas bardzo
wa¿ne, poniewa¿ wspó³pra-
cujemy ze œrodowiskiem lo-
kalnym, ale te¿  mo¿emy
uaktywniæ naszych bada-
czy, którzy otrzymaj¹ mo¿li-

woœæ wdra¿ania swoich od-
kryæ, wynalazków czy
wreszcie wyników prowa-
dzonych badañ. Myœlê, ¿e
rozwinie siê to w dobrym
kierunku z korzyœci¹ dla
wszystkich zainteresowa-
nych, w tym oczywiœcie rów-
nie¿ naszego miasta.
- Uczelnia nie poprzesta-

je na uruchamianiu kolej-
nych kierunków medycz-
nych. Czy jest to spe³nia-
nie marzeñ czy
koniecznoœæ?

-  Nigdy nie sytuowa³am
marzeñ w sferze zawodowej
w ten sposób, ¿e chcia³am
¿ebyœmy otworzyli jakiœ je-
den czy drugi kierunek, a ju¿

tym bardziej kiedy mówimy o
tych medycznych. S¹ to bar-
dziej zadania, które podej-
mujemy z sukcesem i to na
pewno daje satysfakcjê nam

wszystkim. Poczynaj¹c ode
mnie, poprzez pracowników,
a koñcz¹c na studentach.
Natomiast zdecydowanie
mówimy tutaj o koniecznoœci.
St¹d ta dynamika w otwiera-
niu kierunków. Zaczêliœmy
od pielêgniarstwa, zaraz po-
tem pojawi³o siê ratownictwo
medyczne. W procedurze
jest dietetyka kliniczna oraz
medycyna laboratoryjna.
- Tempo uruchamiania

tych kierunków jest na-
prawdê szybkie. Z czego
to wynika?

- Staramy siê bardzo szyb-
ko reagowaæ na potrzeby
œrodowiska. Czasy s¹ bar-
dzo dynamiczne. Nikt z nas

jeszcze kilka lat temu nie
przewidywa³ lockdownu, za-
mkniêcia, separacji, nikt
parê miesiêcy temu nie my-
œla³, ¿e bêdziemy znajdowali
siê w s¹siedztwie wojny. To
co siê dzieje w Ukrainie tak
naprawdê dotyka równie¿
nas. Jeœli nie bezpoœrednio
to przynajmniej poœrednio.
Nasze uczelniane decyzje
maj¹ sprzyjaæ likwidowaniu
barier i problemów. Nasi ab-
solwenci dobrze przygoto-
wani do wykonania poszcze-
gólnych zawodów bêd¹ siê
w tym zakresie dobrze
sprawdzaæ.  I to przede
wszystkim chodzi.

RB

Zdecydowanie mówimy tutaj o konieczności
Trzy pytania do prof. dr hab. El¿biety Skorupskiej-Raczyñskiej, rektora AJP w Gorzowie

- Wracaj¹c pamiêci¹ do
ubieg³orocznego debiutu
Wartowni, to z perspektywy
czasu co uznaje pan za naj-
wiêkszy sukces?

- Wszystko, samo otocze-
nie nad rzek¹, ciekawa na-
zwa, klimat i fakt, ¿e wcze-
œniej nie by³o w Gorzowie ta-
kiego miejsca. Czas
pandemiczny, który pozamy-
ka³ nas w domach spowodo-
wa³, ¿e ludzie chêtniej wtedy
wyszli, choæ ograniczenia na-
dal by³y. Pozytywnie zostali-
œmy zaskoczeni frekwencj¹,
by³a bardzo du¿a, ale w razie
potrzeby w tym roku jesteœmy
przygotowani na jeszcze
wiêksz¹. Nie mogê oczywi-
œcie zdradziæ szczegó³ów na-
szej dzia³alnoœci, jako agencji
artystycznej, ale przy organi-
zowaniu tego rodzaju wyda-
rzenia najwa¿niejsza zawsze
jest wiedza. Trzeba wiedzieæ,
co klient chce, co najbardziej

lubi s³uchaæ, co nale¿y zro-
biæ, ¿eby chcia³ siê bawiæ. I to
staramy siê mu zapewniæ.
- W tym roku ma byæ o

szczebel wy¿ej. Jak to ro-
zumieæ?

- Idziemy wybran¹ ju¿
drog¹, ale chcemy ca³oœæ wy-
nieœæ o ten przys³owiowy
szczebel wy¿ej, czyli ¿eby
by³o jeszcze lepiej, wiêcej at-
rakcji. Bêd¹ choæby namioty,
co powinno byæ z korzyœci¹
szczególnie w razie niepogo-
dy. Wiele rzeczy powtórzy siê
sprzed roku, jak choæby at-
rakcje muzyczno-plastyczne
dla dzieci. Wartownia to nie
tylko bowiem koncerty, to
miejsce spotkañ dla ca³ych
rodzin. Oczywiœcie nie za-
braknie strefy gastronomicz-
nej. Uczestnicy ubieg³orocz-
nej zabawy zachêcali nas do
wyd³u¿enia godzin grania, ale
tutaj musimy wzi¹æ te¿ pod
uwagê mieszkañców, którzy

ceni¹ sobie ciszê nocn¹.
Oczywiœcie w tym wszystkim
najwa¿niejsi s¹ wykonawcy.
Mogê powiedzieæ, ¿e zaprosi-
liœmy takich artystów, o któ-
rych mo¿emy mówiæ, ¿e to
ju¿ europejska czo³ówka.
Niektóre nazwiska s¹
potê¿ne. Wspomnê choæby o
takich wykonawcach jak Mark
Knight, Westbam, Richard
Durand, Leeroy Thornhill,

Tom Novy, Angelo Mike,
Catz’N Dogz, Peja, S³oñ, Mr.
Polska, Diho i wielu innych.
Nowoœci¹ bêd¹ stand-upe-
rzy.
- Niektórzy mieszkañcy

trochê narzekali, ¿e by³o
jednak im za g³oœno. Czy
coœ uczyniono, ¿eby w tym
roku dŸwiêki koncertów
nie roznosi³y siê tak moc-
no jak przed rokiem?

- Narzekania do nas za-
czê³y docieraæ zanim jesz-
cze Wartownia w ogóle po-
wsta³a. Staraliœmy siê tak
usadowiæ nag³oœnienie, ¿eby
nie byæ uci¹¿liwym dla pobli-
skich mieszkañców. Zda-
rza³y siê jednak pretensje,
ale zwróæmy uwagê, ¿e tak
naprawdê pierwszy raz zda-
rzy³o siê chyba w Gorzowie,
¿eby w centrum miasta orga-
nizowaæ co weekend nocne
imprezy taneczne. I liczba
protestów by³a naprawdê

znikoma. Oczywiœcie nie lek-
cewa¿ymy tego. Zgadzamy
siê z tym, ¿e jest grupa
osób, którym przeszkadzaj¹
nasze imprezy. Dlatego w
tym roku poczyniliœmy du¿o
pracy, ¿eby jeszcze bardziej
wyg³uszyæ miejsce, z które-
go leci muzyka. Przyk³ado-
wo parkiet znajduj¹cy siê
przed scen¹ zas³onimy
potê¿nym dachem, co
wyt³umi gwar. Nag³oœnienie
bêdzie ustawione centralnie
w stronê bawi¹cych siê
osób. Zreszt¹ ju¿ przed ro-
kiem dzia³aliœmy na rzecz
wyciszenia, bo inaczej by-
œmy musieli spakowaæ siê
po dwóch tygodniach. Oka-
za³o siê, ¿e nale¿y jeszcze
poczyniæ pewne dzia³ania w
tym kierunku i to robimy.
Nam bardzo zale¿y nam na
tym, ¿eby ¿yæ w zgodzie z
mieszkañcami. 

RB

Najważniejsza zawsze jest wiedza
Trzy pytania do Paw³a Kopali, wspó³organizatora Wartowni, szefa agencji artystycznej Copa
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- Co pani czu³a w mo-
mencie, gdy zauwa¿y³a
mê¿czyznê skacz¹cego
do Warty?

- Nie pamiêtam uczuæ,
by³a tylko reakcja, bo nie
by³o czasu na przemy-
œlenia.  Zobaczy³am
mê¿czyznê, który skacze
i  natychmiast  zareago-
wa³am bez jak iegokol-
wiek rozwa¿ania.  By³
moment, kiedy wchodz¹c
do wody,  rozejrza³am
siê, czy mo¿e ktoœ inny
ju¿ nie p³ynie z pomoc¹.
Poniewa¿ nikogo nie wi-
dzia³am, a wiedz¹c, ¿e
ka¿da sekunda siê l iczy
nie czeka³am na pomoc

innych i pop³ynê³am.
Uda³o mi siê dop³yn¹æ do
niego, a nastêpnie wraz z
nim stara³am siê wróciæ
do brzegu, czego nie u³at-
wia³ nurt rzeki. I w³aœnie
kiedy wydawa³o mi siê, ¿e
mogê nie daæ rady, bo za-
czyna brakowaæ mi si ³ ,
ale poczu³am, ¿e mam
pod stopami grunt. Wów-
czas poczu³am ulgê, ¿e
ju¿ nie muszê p³yn¹æ, bo
teraz ju¿ dojdê do brze-
gu holuj¹c pana za sob¹,
ale po chwi l i  ten grunt
raptownie st rac i ³am i
mia³am wra¿enie, ¿e za-
raz pójdziemy pod wodê.
W tamtym momencie po-

jawi³a siê chwila paniki,
¿e mogê nie daæ rady.
Na szczêœc ie w odpo-
wiednim czasie nadesz³a
pomoc od drugiej osoby.

- Uratowa³a pani ludz-
kie ¿ycie. Czuje siê pani
bohaterk¹?

- Nie. Byæ mo¿e gdyby
nie moja reakcja, to ktoœ
inny uczyni ³by to samo.
Mam tê œwiadomoœæ, ¿e
uratowa³am komuœ ¿ycie i
bardzo mnie to cieszy.
Jestem szczêœliwa, ¿e ta
akcja ratunkowa powiod³a
siê i  mia³a swoje
szczêœliwe zakoñczenie.
Tym bardziej,  gdy dziœ
uœwiadamiam sobie te
wszystkie zagro¿enia z
ni¹ zwi¹zane, o których
wówczas w ogóle nie my-
œla³am. To zdarzenie za-
pamiêtam do koñca ¿ycia

i na pewno czêsto bêdê
wraca³a do niego pami-
êci¹.
- To zdarzenie

wp³ynê³o w jakiœ spo-
sób na pani ¿ycie?

- Na co dzieñ jestem
osob¹ bardzo racjonalnie
myœl¹c¹, rozwa¿aj¹c¹
wszelkie za i przeciw, wo-
bec czego moim decyz-
jom towarzyszy raczej
ma³o spontanicznoœci. To
zdarzenie uœwiadomi³o
mi, ¿e ró¿ne sytuacje,
zw³aszcza te kryzysowe
mog¹ sprawiæ, ¿e zacho-
wamy siê zupe³nie ina-
czej, ni¿ na co dzieñ.

DOROTA WALDMANN

Nie czuje się bohaterką, ale to zdarzenie zapamięta
Trzy pytania do Magdaleny Kleist, policjantki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie
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czyście uruchomiono tkalnię
jedwabiu przy Państwowej Fab-
ryce Sztucznego Włókna, która
dała początek „Silwanie”; przy
ul. Drzymały 13 otwarto siedzi-
bę Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, gdzie umieszczono także
Powiatową Bibliotekę Pub-
liczną; stację Pogotowia Ratun-
kowego PCK przy ul. Kosynie-
rów Gdyńskich 21; otwarto też i
Gospodę Spółdzielczą przy ul.
Chrobrego 5.
1965 r. - otwarto po moderniza-
cji Park Wiosny Ludów.
ww  23.07.
1946 r. - ul. Wielka w Gorzowie
została przemianowana na ul.
gen. W. Sikorskiego.
1944 r. ur. się Bożydar Bibro-
wicz, b. wicedyrektor WPHW,
działacz społeczny, żeglarz,
założyciel Ligi Obywatelskiej na
Siedlicach i Nowego Towarzy-
stwa Upiększania Miasta, zm. w
2007 r.
ww  25.07.
1961 r. - oddział Polskiego To-
warzystwa Fotograficznego w
Gorzowie przekształcił się w Go-
rzowskie Towarzystwo Fotogra-
ficzne.
2010 - nad Kłodawką przy ul.
Łokietka runęła 130-letnia topo-
la czarna, jedna z najstarszych
w mieście.
2005 r. zm. Włodzimierz Ćwiert-
niak (58 l.), nauczyciel wf,
twórca gorzowskiej koszykówki
żeńskiej
2011 r. zm. Aleksander Ilnicki
(80 l.), działacz sportowy, b.
kierownik drużyny Stali i stadio-
nu żużlowego (1970-1980).
ww  28.07.
1998 r. zm. Zbigniew Herbert
(74 l.), jeden z  najwybitniej-
szych polskich poetów, drama-
turg, b. kierownik literacki Teat-
ru im. Osterwy w Gorzowie
(1965/66).
ww  29.07.
1988 r. - w gorzowskiej stoczni
odbyło się ostatnie wodowanie;
była to 130-tonowa barka górno-
pokładowa, jej matką chrzestną
była Janina Łaszuk, żona kie-
rownika stoczni.
ww  30.07.
1978 r. - na stadionie przy ul.
Myśliborskiej, w obecności po-
nad 10 tys. widzów, rozegrany
został pierwszy od 18 lat mecz
II-ligowy (dziś I liga), w którym
Stilon Gorzów przegrał 0:2 z
Wartą Poznań.
1994 r. zm. - Bronisław Rogal
(57 l.), legenda gorzowskiego
żużla, wychowanek i jeden z
najlepszych zawodników Stali
(1955-1969), członek pierwszej
polskiej reprezentacji na DMŚ
(1960), finalista IMŚ (1962).
ww  31.07.
1981 r.  - założone zostało Ro-
botnicze Stowarzyszenie Twór-
ców Kultury w Gorzowie.
2007 r. - po przeniesieniu
dwóch ostatnich oddziałów -
wewnętrznego i zakaźnego -  za-
mknięty został ostatecznie szpi-
tal przy ul. Warszawskiej.
2008 r. - na nadwarciańskim
bulwarze ustawiono 16 30-let-
nich palm. n

KALENDARIUM
Lipiec 2022

- Jak d³ugo pracuje pani w
INNEKO?

- Od 2017 roku. Na pocz¹tku
pracowa³am jako specjalista
ds. kadr  i p³ac, a obecnie jes-
tem kierownikiem ds. personal-
nych. Poprzedni prezes spó³ki
poprosi³ mnie o pomoc, ponie-
wa¿ wyst¹pi³y braki kadrowe w
tym dziale, a ja pracowa³am w
innej firmie, dwa piêtra wy¿ej.
To mia³a byæ tylko pomoc tym-
czasowa, a wysz³o tak, ¿e zos-
ta³am w INNEKO i jestem do
dnia dzisiejszego. 
- Ile osób zatrudnia INNE-

KO?
- Oko³o 190.
- Przewa¿aj¹ kobiety, czy

jednak mê¿czyŸni?
- Je¿eli chodzi o pracowni-

ków fizycznych, to w prze-
wa¿aj¹cej czêœci s¹ to
mê¿czyŸni pracuj¹cy na insta-
lacji komunalnej, czyli w sor-
towni odpadów.

- Pracownicy maj¹ otwart¹
œcie¿kê kariery?

- Tak. Nasz zak³ad pracy
umo¿liwia rozwój pracowni-
kom poprzez ró¿nego rodza-
ju szkolenia. Po ukoñczeniu
szkolenia podnosz¹cego
kwalifikacje istnieje mo¿li-
woœæ awansu. Mamy we-
wnêtrznie okreœlony system
p³ac. Je¿eli pracownik awan-
suje z sortowacza na opera-
tora, to ju¿ dostaje ca³kiem
inne wynagrodzenie. Mo¿na
równie¿ awansowaæ nie pod-
nosz¹c kwalifikacji zawodo-
wych, czyli np. z m³odszego
sortowacza na starszego
sortowacza. To te¿ oczywi-
œcie wi¹¿e siê z podniesie-
niem wynagrodzenia zasadni-
czego. 
- Szefostwo INNEKO doce-

nia pracowników, którzy

chc¹ siê szkoliæ i oferuje im
tzw. bonusy? 
- Tak. Pracownicy, którzy

chc¹ podnosiæ swoje kwalifika-
cje i posiadaj¹ ró¿nego rodza-
ju uprawnienia, to za ka¿de ta-
kie uprawnienie, które jest wy-
korzystywane w naszym
zak³adzie pracy dostaj¹ dodat-
kowo wynagrodzenie w kwo-
cie 50 z³otych brutto. Nieza-
le¿nie ile dany pracownik po-
siada takich uprawnieñ, za
ka¿de z nich otrzymuje bonus
w postaci kwoty, o której
wspomnia³am.  

- W jaki sposób poszukuj¹
pañstwo kandydatów do
pracy?

- Próbowaliœmy wielu metod.
Najskuteczniejsz¹ jest za-
mieszczenie og³oszenia w In-
ternecie na specjalnie dedyko-
wanych portalach. Roznosili-
œmy tak¿e ulotki na
gorzowskich osiedlach. W
ró¿nych czêœciach miasta po-

jawia³y siê banery, a tak¿e
og³aszaliœmy siê poprzez radio
i telewizjê. 
- Wprowadziliœcie w waszej

firmie program rekomenda-
cji pracownika. Na czym on
polega?

- Je¿eli nasz pracownik pole-
ci pracê w naszej spó³ce innej
osobie, zostanie ona zatrud-
niona i po okresie próbnym
podpiszemy z ni¹ umowê, to
pracownik polecaj¹cy otrzymu-
je od firmy nagrodê za ka¿d¹
osobê polecon¹. Dodam, ¿e
jest to spora kwota, a sama
metoda cieszy siê du¿ym zain-
teresowaniem. 
- Na jakich pracowników w

tej chwili jest zapotrzebowa-
nie ?

- Na operatorów ³adowarek i
kierowców kategorii C. Poszu-
kujemy równie¿ ³adowaczy
oraz sortowaczy. 
- Osób z jakimi predyspo-

zycjami poszukujecie?

- Je¿eli chodzi o operatorów,
to musz¹ posiadaæ uprawnie-
nia do prowadzenia ³adowarek
a w przypadków kierowców
oczywiœcie prawo jazdy.
Dobrze jest, gdy potencjalny
kandydat na pracownika ma
uprawnienia do przewozu rze-
czy, ale jeœli nie posiada, to nie
jest to te¿ przeszkod¹, bo jes-
teœmy w stanie sfinansowaæ
takie szkolenie. W przypadku
³adowaczy oraz sortowaczy
nie wymagamy ¿adnych
uprawnieñ. 

- Jak przebiega proces re-
krutacji?

- W pierwszej kolejnoœci
wszystkie zg³oszenia trafiaj¹ do
dzia³u personalnego. Na-
stêpnie po wstêpnej analizie
podania przekazywane s¹ do
kierowników danych dzia³ów,
którzy zapraszaj¹ wybrane
osoby na rozmowê kwalifika-
cyjn¹. Je¿eli chodzi o instalacjê
komunaln¹, czy wywóz odpa-
dów, to na pewno pokazywany
jest zak³ad pracy w celu zapo-
znania kandydata z warunkami
pracy i zakresem obowi¹zków.

- Jakby mia³a pani za-
chêciæ potencjalnych kandy-
datów do pracy, to proszê
powiedzieæ dlaczego warto
pracowaæ w spó³ce INNE-
KO?

- Jesteœmy stabiln¹ firm¹ o
ugruntowanej pozycji na rynku.
Dzia³amy ju¿ 30 lat. W naszych
szeregach s¹ osoby, które pra-
cuj¹ od pocz¹tku powstania
naszej firmy, tak wiêc jest to
spory sta¿. Oferujemy atrakcyj-
ny system wynagrodzeñ.
- To znaczy jaki?
- Oprócz wynagrodzenia za-

sadniczego nasi pracownicy
otrzymuj¹ premiê frekwen-
cyjn¹, która wyp³acana jest co

miesi¹c. Po okresie próbnym
pracownicy fizyczni maj¹
wyp³acane nagrody motywa-
cyjne. S¹ trzy przedzia³y tych
nagród. Ponadto po roku pracy
dochodzi jeszcze dodatek
sta¿owy. Od tego roku wpro-
wadziliœmy równie¿ dodatek
waloryzacyjny ze wzglêdu na
sytuacjê gospodarcz¹ i wci¹¿
rosn¹ce koszty ¿ycia. Oczywi-
œcie mamy tak¿e Zak³adowy
Fundusz Œwiadczeñ Socjal-
nych, karty multisport jak rów-
nie¿ oferujemy naszym pra-
cownikom dodatkowe ubezpie-
czenie zdrowotne w LUXMED.
Ogólnie rzecz ujmuj¹c zaple-
cze socjalne jest doœæ mocno
rozbudowane. 
- Spó³ka INNEKO jest jak

jedna wielka rodzina. Jak in-
tegrujecie pracowników?

- Organizujemy ró¿nego ro-
dzaju imprezy okolicznoœciowe
dla pracowników. W okresie
letnim jest to piknik. W listopa-
dzie mamy ekobiesiadê. Odby-
waj¹ siê równie¿ spotkania wi-
gilijne. Staramy siê, aby trzy,
cztery imprezy integracyjne
odbywa³y siê w ci¹gu roku. 

- Nie jest tajemnic¹, ¿e IN-
NEKO jest organizatorem
wielu lokalnych przedsiêw-
ziêæ, które odbywaj¹ siê z re-
gu³y w dni wolne od pracy.
Uczestnictwo w nich pra-
cowników jest na zasadzie
„kto chêtny”?

- Tak, za ka¿dym razem two-
rzona jest lista, na któr¹ chêtne
osoby mog¹ siê wpisywaæ. Za-
zwyczaj jest tak, ¿e mamy
du¿o wiêcej chêtnych do po-
mocy przy organizowaniu
ró¿nych przedsiêwziêæ (akcji
promocyjnych) a liczba miejsc
jest ograniczona. 
- Dziêkujê za rozmowê. 

W zwi¹zku z pytaniami, do-
tycz¹cymi obumieraj¹cych
nasadzeñ w Parku Koperni-
ka, wydzia³ urzêdu miasta,
zajmuj¹cy siê zarz¹dzaniem
miejsk¹ zieleni¹, przeprowa-
dzi³ ocenê sytuacji. Zosta³a
ona poparta opini¹ dendrolo-
giczn¹ sporz¹dzon¹ przez
zewnêtrznego eksperta. Oto
co z niej wynika:

Drzewa z gatunku grab po-
spolity sadzone w parku Ko-
pernika zaczê³y zamieraæ
jeszcze na etapie realizacji
zadania, w jego koñcowej fa-
zie. Na etapie odbioru ko-
ñcowego stwierdzono osta-
tecznie obumarcie 30 szt.

drzew i wyznaczono termin
na ich wymianê do koñca lis-
topada 2020 r.  Wykonawca
drzewa wymieni³. Jednocze-
œnie zosta³ zobowi¹zany do
prowadzenia rocznego utrzy-
mania drzew, aby zapewniæ
ich prawid³owy rozwój i przyj-
êcie siê. Wykonawca tej
czynnoœci nie wykona³ co
doprowadzi³o do obumiera-
nia kolejnych egzemplarzy.  

W okresie zaobserwowania
pog³êbiaj¹cego siê proble-
mu, wzywano Wykonawcê
do wymiany drzew. W odpo-
wiedzi Wykonawca zastrze-
ga³, ¿e jest na etapie tworze-
nia ekspertyzy, która mia³a

okreœliæ przyczynê obumar-
cia tych drzew oraz przed-
stawiæ j¹ Urzêdowi. To wyko-
nawca prezentowa³ stanowi-
sko, ¿e powodem
obumierania drzew jest
miejsce, w którym zosta³y
drzewa posadzone. Wyko-
nawca mimo wezwañ tej do-
kumentacji nie przed³o¿y³. 

Urz¹d zleci³ dokonanie
oceny drzew obumar³ych na
terenie parku Kopernika i
sporz¹dzenie opinii dendro-
logicznej ekspertowi ze-
wnêtrznemu, z której wynika,
¿e problemem jest sposób
posadzenia drzew - s¹ posa-
dzone za g³êboko. Z opinii

wynika równie¿, ¿e korzenie
drzew by³y Ÿle szkó³kowane,
nie posiada³y prawie w ogóle
korzeni w³oœnikowych, które
odpowiadaj¹ za prawid³owy
pobór wody i sk³adników
od¿ywczych przez drzewo. Do-
datkowo w korzeniach drzew
stwierdzono brak pozosta³oœci
hydro¿elu, a brak wpisów w
dzienniku budowy o podlewa-
niu œwiadczy, ¿e te czynnoœci
nie by³y wykonywane.  

Grunt w parku jest na tyle
bogaty w sk³adniki od¿yw-
cze, ¿e takie drzewa w
dobrej kondycji powinny bez
problemów przyj¹æ siê w tym
miejscu. Ze sporz¹dzonej

oceny urzêdu wynika, ¿e
ocenie Urzêdu materia³ by³
wadliwy i to by³a bezpoœred-
nia przyczyna obumarcia
drzew. 

W tej sprawie urz¹d pisem-
nie zwróci³ siê do wykonawcy
przedstawiaj¹c mu ostatecz-
ny termin na wymianê drzew
do 30.10.2022 r. W piœmie
wyznaczono wykonawcy 14-
dniowy termin na zajêcie sta-
nowiska w sprawie i okreœle-
nie sposobu dzia³ania. Jeœli
to nie nast¹pi, sprawa zosta-
nie skierowana na drogê
s¹dow¹. 

Ÿród³o: URZĄD MIASTA 
W GORZOWIE

Atrakcyjny system
wynagrodzeń w Inneko
Z Katarzyn¹ Budzan, kierowniczk¹ ds. personalnych w INNEKO Sp. z o.o., rozmawia Dorota Waldmann

Drzewa umierają stojąc
Co dalej z usychaj¹cymi drzewami w parku Kopernika? 

K. Budzan: W naszych szeregach są osoby, które pracują od
początku powstania naszej firmy
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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

Zaplanowano tak¿e czysz-
czenie zniszczonej ostatnio
elewacji.

- Na razie tylko bêdziemy
remontowaæ czêœæ wejœcia
do budynku, poniewa¿ drugi
segment jest w dobrym sta-
nie - mówi Pawe³ Nowacki,
dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej, który admi-
nistruje budynkiem zabytko-
wej £aŸni. 

Aby prowadziæ jakiekolwiek
prace w £aŸni, ZGM musi
uzyskaæ niezbêdne zgody od
konserwatora zabytków, po-
niewa¿ budynek ten jest wpi-
sany do rejestru zabytków.
W momencie, kiedy jasnym
siê sta³o, ¿e naprawy wyma-
ga jedno z wejœæ do budyn-
ku, poniewa¿ uszkodzeniu
uleg³ próg, ZGM poprosi³ o
ekspertyzê i konieczne zgo-
dy na przeprowadzenie nie-
zbêdnych prac. - Pierwszy
materia³, wapieñ muszlowy,
który mia³ byæ tu zastosowa-
ny, okaza³ siê jednak nietra-
fiony, Zatem trzeba by³o spro-
wadziæ inny, wskazany przez
konserwatora. Tym razem ka-
mieñ przyjecha³ z Niemiec -
mówi Pawe³ Nowacki. 

Ale obecnie materia³ ju¿
jest, wszystkie zgody na wy-
konanie niezbêdnych na-
praw tak¿e, zatem wszystkie
prace powinny byæ wykona-
ne do koñca czerwca. - I
zniknie ju¿ to ogrodzenie z
siatki technicznej, która irytu-
je mieszkañców - mówi dy-
rektor ZGM.

Jako ciekawostkê opowia-
da, ¿e do ZGM zg³aszali siê
sami mieszkañcy, którzy pro-
ponowali naprawê tego wej-
œcia domowym sposobem. -
By³o kilka osób, które dekla-
rowa³y chêæ pomocy. Nawet
nie za jakieœ wielkie
pieni¹dze, ale niestety, to za-
bytek i jako taki podlega
okreœlonym prawom - mówi
dyrektor Nowacki. 

Ju¿ wiadomo, ¿e naprawa
progu kosztowaæ bêdzie
oko³o 50 tys. z³.

W ostatnich dniach ZGM
zosta³ zaskoczony wielk¹
skal¹ wandalizmu, jaka do-
tknê³a £aŸniê. W nocy z so-
boty na niedzielê (11/12
czerwca) na fasadzie po obu

stronach wejœcia do budynku
pojawi³  siê napis Noblesse
Oblige i nazwiska Henryki
¯bik-Nierubiec - nie¿yj¹cej
gorzowskiej artystki oraz wy-
bitnego polskiego filozofa
Leszka Ko³akowskiego. - Ju¿
zawiadomiliœmy policjê o ak-
cie wandalizmu. Bêdziemy
prosiæ o przegl¹d miejskiego
monitoringu, ale raczej nie
myœlê, ¿e przyniesie to jakiœ
skutek. W ka¿dym razie ma-
my zamiar œcigaæ sprawcê
tego wandalizmu i dociekaæ
ukarania - zapowiada Pawe³
Nowacki

ZGM chce, aby sprawca
odpowiedzia³ za wandalizm
oraz pokry³ koszty usuniêcia
tego napisu. Ju¿ wiadomo,

¿e koszty bêd¹ niema³e i
siêgn¹ oko³o 50 tys. z³otych.
- Te pieni¹dze bêdziemy mu-
sieli przesun¹æ z innych za-
dañ. Moglibyœmy je wydaæ
na inne, wa¿ne dla mieszka-
ñców cele, a tak przyjdzie je
wydaæ na oczyszczenie fa-
sady - zauwa¿a Pawe³ No-
wacki.

Dyrektor ZGM kolejny raz
podkreœla, ¿e £aŸnia to zaby-
tek wpisany do rejestru i
wszystkie prace musz¹ byæ
uzgadniane z konserwato-
rem, tak¿e i sposób usuwania
tego wielkiego napisu, ale ju¿
wiadomo, ¿e on zniknie.

Budynek £aŸni powsta³
wed³ug projektu berliñskiego
architekta Fritza Crzeliltzera

za spraw¹ landsberskiego
przemys³owca Maxa Bahra.
By³ to na owe czasy najno-
woczeœniejszy obiekt sporto-
wo-rekreacyjny w Prusach.
Otwarcie £aŸni Miejskiej od-
by³o siê 7 stycznia 1930 rok.
Jej najwa¿niejszym elemen-
tem by³ basen o d³ugoœci 25
m. Przed wojn¹ ³aŸnia posia-
da³a te¿ 27 wanien i osiem
kabin natryskowych. Z cza-
sem ³aŸnia straci³a na zna-
czeniu. W latach 90. ub. wie-
ku by³y ju¿ tylko cztery wanny
i dwa natryski Basen funkcjo-
nowa³ do 2002 roku. PóŸniej
pojawi³ siê tak¿e pomys³
urz¹dzenia tam palmiarni,
biblioteki, muzeum, centrum
rehabilitacyjnego, ale osta-
tecznie magistrat zdecydowa³
siê na przebudowê na salê
sportow¹ dla gorzowskiego
klubu tenisa sto³owego. 

W 2001 roku w holu
ods³oniêto (ponownie) po-
piersie Maxa Bahra - funda-
tora ³aŸni. Pod koniec 2014
roku, z okazji zbli¿aj¹cej siê
85. rocznicy wybudowania
³aŸni, kamienica artystyczna
Lamus zorganizowa³a w jej
wnêtrzu koncert symfoniczny
Echo £aŸni. Wystêp kwartetu
Straordinario i sekstetu Echo
obejrza³o ponad 300 osób. 

Obecnie w ³aŸni poza teni-
sem sto³owym funkcjonuje
równie¿ przychodnia rehabi-
litacyjna „Pod £aŸni¹”, oraz
kilka klubów w tym „Sejf” i
„MagnetOffOn”.

ROCH

Wejście do Łaźni odzyska dawny blask
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej sprowadzi³ konieczny materia³ i zaczyna remont wejœcia do zabytkowej £aŸni. 

Wymiana pod³óg oraz
wyk³adzin to kolejny remont,
jaki zaplanowa³ Zak³ad Gos-
podarki Mieszkaniowej w
Domu Dziennego Pobytu
przy ul. Stefanii Hejmanow-
skiej. I to nie koniec prac,
które maj¹ siê przyczyniæ do
poprawy jakoœci funkcjono-
wania tej placówki.

- W miarê naszych mo¿li-
woœci staramy siê wykony-
waæ takie remonty, które
s³u¿¹ poprawie infrastruktury
takich miejsc - mówi Robert
Jankowski, wicedyrektor
ZGM.

Teraz przysz³a kolej na
pod³ogi w Domu Dziennego
Pobytu przy ul. Stefanii Hej-
manowskiej. To placówka
przeznaczona do pomocy
osobom starszym. Prowadzi
dzia³ania wspieraj¹ce senio-
rów. Po³o¿ona na parterze
³atwo dostêpnego domu w
centrum, jest miejscem bar-
dzo popularnym. Tym bar-
dziej, ¿e Dom ma taras, na

którym latem tak¿e prowa-
dzone s¹ ró¿nego rodzaju
spotkania i dzia³ania.

- No niestety, tam siê zwy-
czajnie zapad³a pod³oga.
Miejscami porobi³y siê dziur,
miejsce sta³o siê niebez-
pieczne dla uczestników

zajêæ, wiêc przychodzimy im
z pomoc¹ - t³umaczy wicedy-
rektor ZGM. - Dom Dzienne-
go Pobytu funkcjonuje w
strukturach Gorzowskiego
Centrum Pomocy Rodzinie,
ale prace remontowe nadzo-
rujemy my, czyli Zak³ad Gos-

podarki Mieszkaniowej - do-
daje.

Jak t³umaczy Robert Jan-
kowski, ten remont nie jest
ani pierwszy, ani te¿ ostat-
nim w tej placówce. - W
ubieg³ym roku wykonaliœmy
kompleksow¹ wymianê in-

stalacji elektrycznej, bo te¿
tego pilnie wymaga³a - mówi.

Ju¿ te¿ wiadomo, ¿e kolej-
nym krokiem bêdzie wymia-
na drzwi wejœciowych do pla-
cówki oraz wymiana okien.
Jak stwierdza wicedyrektor
ZGM, wszystkie prace odby-
waj¹ siê ma³ymi krokami, w
miarê posiadanych funduszy.

Dom Dziennego Pobytu
funkcjonuj¹cy w strukturach
Gorzowskiego Centrum Po-
mocy Rodzinie jest jedno-
stk¹ przeznaczon¹ dla osób
starszych, niepe³nospraw-
nych, których funkcjonowa-
nie w spo³eczeñstwie zaczy-
na ulegaæ ró¿nego rodzaju
ograniczeniom. Oœrodek
dysponuje 35. miejscami,
zapewnia pomoc w organi-
zacji ¿ycia i zaspokajaniu po-
trzeb spo³eczno-kultural-
nych, jak dla przyk³adu zaj-
êcia kulturalno-oœwiatowe,
¿ycie towarzyskie, samopo-
moc kole¿eñska.

ROCH

Małymi krokami do przodu
Teraz wymiana pod³óg, potem przyjdzie  czas na kolejne prace.

Domu Dziennego Pobytu funkcjonuje przy ul. Stefanii Hejmanowskiej
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Budynek Łaźni powstał za sprawą landsberskiego przemysłowca Maxa Bahra
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Kolejny raz uda³o siê do-
prowadziæ do szczêœliwego
koñca ci¹¿ê w sytuacji, gdy
zbyt wczeœnie odesz³y wody
p³odowe. - Choæ to nie
pierwszy taki przypadek w
naszej lecznicy, to zawsze
jest on rozpatrywany w gra-
nicach cudu - mówi¹ lekarze
z Gorzowa Wlkp.

Pani Agnieszka na oddzia³
ginekologiczno - po³o¿niczy
w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w
Gorzowie Wlkp. trafi³a na po-
cz¹tku stycznia w 18 tygod-
niu ci¹¿y. - Pacjentce ode-
sz³y wody p³odowe. Ci¹¿e
prowadziliœmy dalej. By³o
du¿e ryzyko, ¿e dojdzie do
poronienie w przebiegu in-
fekcji, która jest niebezpiecz-
na dla kobiety ciê¿arnej i
mo¿e spowodowaæ sepsê.
Równie¿ dalsze prowadze-
nie ci¹¿y by³o wielkim ryzy-
kiem i niewiadom¹. Chodzi³o
o to, czy wykszta³c¹ siê
dobrze p³uca, bo do tego po-
trzebny jest p³yn owodniowy
- t³umaczy lek. Krzysztof
Kaczmarek, kierownik od-
dzia³u.

Czas narodzin uda³o siê
opóŸniæ o 13 tygodni. Ma³y
Tymon przyszed³ na œwiat w
31 tygodniu ci¹¿y. Wa¿y³ za-
ledwie 1170 g. Jego stan le-
karze okreœlili jako œrednio
ciê¿ki. - Wymaga³ du¿ej ilo-
œci tlenu. By³ pod³¹czony do
respiratora - opowiada dr n.

med. Barbara Michalczyk,
kierownik oddzia³u noworod-
kowego z pododdzia³em inten-
sywnej opieki nad noworod-
kiem w gorzowskiej lecznicy.
Po niespe³na dwóch

miesi¹cach malutki Tymon pra-
wie podwoi³ wagê (przy wypisie
mia³ 2130 g) i rodzice mogli go
wreszcie zabraæ do domu.

- Przez ca³y czas pobytu
synka w szpitalu codziennie

go odwiedzaliœmy z mê¿em -
podkreœla pani Agnieszka.
Kobieta opowiada, ¿e swój
pobyt w gorzowskim szpitalu
wspomina bardzo dobrze. -
Opiekê ordynatora oddzia³u

czu³am na ka¿dym etapie.
Przede wszystkim
wyt³umaczy³ mi z czym
wi¹¿e siê utrata wód na tak
wczesnym etapie ci¹¿y. Do
rozmowy podszed³ profes-
jonalnie i rzeczowo. Nie
obiecywa³ mi, ¿e nasza his-
toria bêdzie mia³a szczêœli-
we zakoñczenie, ale za-
troszczy³ siê o to, ¿ebym
czu³a siê jak najbardziej
komfortowo w szpitalu -
opowiada pani Agnieszka.
M³oda mama chwali ca³y
zespó³ lekarzy i po³o¿nych.
- Jestem im wdziêczna za
informowanie mnie o moim
stanie zdrowia na bie¿¹co i
dodawanie otuchy w tak
trudnych chwilach - podkre-
œla.

Pani Agnieszka w dniu wy-
pisu ma³ego Tymona do do-

mu pop³aka³a siê ze
szczêœcia. A lek. Krzysztof
Kaczmarek na po¿egnanie
wrêczy³ m³odej mamie w
imieniu ca³ego zespo³u bu-
kiet. - Podczas jednej z wielu
naszych rozmów obieca³em
pani Agnieszce kwiaty, jeœli
skoñczy 30 tydzieñ ci¹¿y i
wszystko siê dobrze bêdzie
mia³o szczêœliwy fina³. I
s³owa dotrzyma³em - uœmie-
cha siê lek. Krzysztof Kacz-
marek.

To nie pierwszy przypadek
w gorzowskim szpitalu, kiedy
uda³o siê doprowadziæ do
szczêœliwego koñca ci¹¿ê z
tzw. ma³owodziem czy bez-
wodziem. - Ale zawsze jest
to rozpatrywane w granicach
cudu - mówi¹ gorzowscy le-
karze.

WSZW W GORZOWIE

Mały Tymon jest już w domu
Wielki sukces po³o¿ników i neonatologów z gorzowskiego szpitala. 

Lek. Krzysztof Kaczmarek wręczył na pożegnanie pani Agnieszce kwiaty. - Obiecałem jej to
pod warunkiem, że skończy 30 tydzień ciąży i wszystko będzie miało szczęśliwy finał - mówi
szef oddziału położniczo - ginekologicznego.
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Malutkiego Tymona rodzice Agnieszka i Karol zabrali już do
domu.
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Na oddział ginekologiczny
zostałam przyjęta trzeciego
stycznia z podejrzeniem
przedwczesnego pęknięcia
pęcherza płodowego w 18
tygodniu ciąży. Nie do końca
wiedziałam co się w tamtym
momencie dzieje. Z mężem
pożegnałam się na oddziale SOR i
ze względu na okres covidowy
zobaczyłam go dopiero w
kwietniu.
Podczas badania lekarze
potwierdzili swoje podejrzenia i
zostałam przyjęta na oddział. W
szpitalu leżałam od stycznia do 14
kwietnia i byłam pod bardzo dobrą
opieką lekarzy z oddziału

ginekologiczno-położniczego. Cały
Zespół lekarzy współpracuje ze
sobą i przekazuje
najpotrzebniejsze informacje oraz
zalecenia i sposób leczenia. W
sposób szczególny jestem im
wdzięczna za informowanie mnie o
moim stanie zdrowia na bieżąco i
dodawanie otuchy w tak trudnych
chwilach jakie spędziłam na
oddziale.
Opiekę Ordynatora oddziału
ginekologiczno-położniczego
czułam na każdym etapie mojego
pobytu w szpitalu. Przede
wszystkim wytłumaczył mi z czym
wiąże się utratą wód na tak
wczesnym etapie ciąży. Do

rozmowy podszedł bardzo
profesjonalnie i rzeczowo i była
ona dla niego tak samo trudna jak
dla mnie. Pierwszy raz spotkałam
się z lekarzem, który troszczy się
o swoich pacjentów i podchodzi
do nich z sercem. Nie obiecywał
mi, że nasza historia będzie
miała szczęśliwe zakończenie,
ale zatroszczył się o to żebym
czuła się jak najbardziej
komfortowo w szpitalu. Zlecił
częste robienie badań ponieważ
było duże ryzyko pojawienia się
stanu zapalnego i osobiście
sprawdzał moje wyniki. Na
początku były one robione
codziennie a po jakimś czasie co

drugi dzień ze względu na to, że
mam słabe żyły. Doktor
Kaczmarek co jakiś czas
odwiedzał mnie i za pewniał o
tym, że jestem pod dobrą opieką
i wie co się u mnie dzieje od
innych lekarzy. Zawsze pytał czy
czegoś nie potrzebuje i czy
wszystko u mnie dobrze. To
niezwykle dobry człowiek, który
troszczy się o swoich pacjentów
i zna ich nie tylko z karty
pacjenta. Był pierwszą osobą,
która pogratulowała mi i mojemu
mężowi przyjścia na świat
naszego syna Tymona. Jako
rodzice dopilnujemy tego żeby
nasz syn wiedział jak duże

znaczenie miał Doktor Krzysztof
Kaczmarek w naszym życiu.
Szczególne podziękowania należą
się również doktor Maziakowskiej
oraz doktorowi Homa, którzy objęli
mnie swoją opieką na ostatnim
etapie ciąży.
Z całego serca jestem wdzięczna
położnym, które starały się żeby
czas spędzony w szpitalu był dla
mnie mile wspominany. Bardzo
dziękuję za słowa otuchy i
wspieranie w gorszych
momentach pobytu.
Wychodząc ze szpitala
wiedzieliśmy, że zostawiamy syna
pod dobrą opieką. Oddział
Intensywnej Opieki nad

Noworodkiem ma bardzo dobrą
aparaturę a lekarze i położne są
zaangażowane w swoją pracę i
szybko reagują kiedy jest taka
potrzeba. Nasz syn spędził tam
niecałe dwa miesiące swojego
życia i przez ten czas personel,
który opiekował się naszym
maleństwem przejawiał
opiekuńczość i troskę o nasze
dziecko. Dziękujemy Pani Doktor
Marzenie Genderze-Dudziak oraz
Doktor Karolinie Adamek, która
rzetelnie i zrozumiale dla nas
odpowiadała na nasze pytania i
przygotowała nas na wyjście
naszego syna że szpitala.

AGNIESZKA, MAMA TYMONA
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Wydzia³ Techniczny Akade-
mii im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim od lat
wspólnie z otoczeniem gospo-
darczym prowadzi szereg
dzia³añ zapewniaj¹cych wyso-
ki poziom kszta³cenia, ró¿no-
rodnoœæ, atrakcyjnoœæ naucza-
nia, zdobycie wysokich oraz
cenionych na rynku pracy kwa-
lifikacji zawodowych. Na Wy-
dziale Technicznym prowa-
dzone s¹ 3,5-letnie studia
in¿ynierskie oraz 1,5-roczne
studia magisterskie w trybie
stacjonarnym i niestacjonar-
nym. Realizowany jest pro-
gram studiów dualnych,
gdzie oprócz udzia³u w trady-
cyjnych zajêciach, studenci
uczestnicz¹ w sta¿ach u pra-
codawców naszego regionu.
Pozwala to na zdobycie klu-
czowych kwalifikacji i kompe-
tencji oraz na podjêcie pracy i
uzyskanie dochodów ju¿ w
czasie studiów. 
Kierunki in¿ynierskie ofe-

rowane na Wydziale Tech-
nicznym to:

1. AUTOMATYKA I ROBO-
TYKA, 

2. ENERGETYKA,
3. INFORMATYKA,
4. IN¯YNIERIA BEZPIECZE-

ÑSTWA,
5. MECHANIKA I BUDOWA

MASZYN.
Studia magisterskie ofero-

wane na Wydziale Technicz-
nym to:

1. INFORMATYKA, 
2. MECHANIKA I BUDOWA

MASZYN.
Aby jak najlepiej przygotowaæ

absolwentów do pracy zawo-
dowej, równie¿ dziêki
wspó³pracy z przemys³em,
Uczelnia wci¹¿ rozszerza bazê
laboratoryjn¹ i obecnie tworz¹
j¹ „Laboratorium Œrodowisko-
we” oraz „Laboratorium Tech-
nologiczne”. Dziêki temu stu-
dia na Wydziale Technicznym
to wysokiej jakoœci kszta³cenie
praktyczne w nowoczesnej i
wci¹¿ rozbudowanej bazie la-
boratoryjnej. Warto wspom-
nieæ, i¿ „Laboratorium Œrodo-
wiskowe” stanowi¹ m. in. labo-
ratoria:

· Diagnostyki Maszyn i
Urz¹dzeñ, które umo¿liwia
kszta³cenie w zakresie opro-
gramowania oraz efektywnego
wykorzystywania systemów
diagnostycznych w nadzoro-
waniu stanu maszyn i
urz¹dzeñ. 

· Automatyki i Robotyki za-
pewnia kszta³cenie w zakresie

sterowania obiektami technicz-
nymi, projektowania, urucha-
miania i obs³ugi mechatronicz-
nych urz¹dzeñ w systemach
pracy ci¹g³ej jako procesów ty-
powych dla wielu instalacji
przemys³owych. 

· Sterowników PLC umo¿li-
wia realizacjê programu z ob-
szarów oprogramowania, nad-
zorowania i efektywnego wy-
korzystywania systemów
produkcyjnych. Sk³ada siê z
szeregu stacji tworz¹cych
komplementarny ci¹g przed-
stawiaj¹cy elementy systemów
produkcyjnych. 

· Technik CNC i Grafiki
In¿ynierskiej umo¿liwia naby-
cie umiejêtnoœci w zakresie
programowania, uruchamiania
i obs³ugi sterowanych nume-
rycznie urz¹dzeñ technolo-
gicznych, stanowi¹cych pod-
stawowe elementy wspó³czes-
nych systemów
technologicznych. 

· Mechaniki i Wytrzyma³oœci
Materia³ów  zapewnia reali-
zacjê kszta³cenia w zakresie
podstaw dzia³ania mechaniz-
mów, obci¹¿eñ i odkszta³ceñ
konstrukcji oraz optymalizacji

sztywnoœci i wytrzyma³oœci
projektowanych elementów. 

· Podstaw Konstrukcji Ma-
szyn umo¿liwia kszta³cenie w
zakresie podstaw projektowa-
nia maszyn i urz¹dzeñ z za-
pewnieniem technologicznoœci
konstrukcji, optymalizacji cech
eksploatacyjnych, trwa³oœci
elementów, minimalizacji ener-
goch³onnoœci uk³adu. 

· Fizyki, Termodynamiki i Me-
chaniki P³ynów zapewnia reali-
zacjê zadañ w zakresie zasto-
sowañ termodynamiki tech-
nicznej i mechaniki p³ynów do
opisu zjawisk fizycznych oraz
modelowania matematyczne-
go i projektowania uk³adów w
procesach technologicznych.  

· In¿ynierii Materia³owej  po-
zwala na nabycie kompetencji
w zakresie m. in. badañ para-
metrów fizycznych materia³ów,
w³aœciwoœci warstwy wierzch-
niej, badañ topografii po-
wierzchni. 

·In¿ynierii Jakoœci umo¿liwia
zastosowanie nowych roz-
wi¹zañ wspieraj¹cych kontrolê
eksploatacyjn¹ wyrobów, we-
ryfikacjê i monitorowanie pro-
cesów i wyników produkcji.

· Modelowania i Nadzorowa-
nia Procesów pozwala na
kszta³cenia w zakresie szere-
gowania zadañ, optymalizacji
trajektorii przemieszczeñ mo-
bilnych robotów, optymalizacji
rozkroju materia³u, optymali-
zacji procesów z wykorzysta-
niem danych diagnostycznych
z innych operacji technolo-
gicznych.

· Podstaw Elektroniki i Elek-
trotechniki oraz Energetyki
daje mo¿liwoœæ realizacji pro-
gramu kszta³cenia w zakresie
projektowania i programowa-
nia przemys³owych urz¹dzeñ
kontrolno-pomiarowych, ba-
dañ i weryfikacji uk³adów re-
gulowanych i sterowanych
oraz pomiarów wielkoœci elek-
trycznych. 

· Technik 3D umo¿liwia na-
bycie wiedzy w zakresie za-
stosowañ in¿ynierii rekon-
strukcji, nowych rozwi¹zañ
wspieraj¹cych kontrolê eks-
ploatacyjn¹ wyrobów oraz we-
ryfikacjê i monitorowanie pro-
cesów i wyników produkcji. 

· Mechatroniki zapewnia
kszta³cenie w zakresie zasto-
sowañ uk³adów mechatro-

nicznych z wykorzystaniem
elementów sterowanych
pneumatycznie oraz sterowni-
ków PLC. 

·Fizyko-Chemiczne przezna-
czone jest do wykonywania
doœwiadczeñ z chemii jak:
krystalizacja, rozpuszczal-
noœæ roztworów, chromatogra-
fia cienkowarstwowowa, reak-
cje wymiany, analiza sk³adu
pierwiastkowego wybranego
materia³u oraz analiza para-
metrów fizyko-chemicznych
wód.

· Odnawialnych Źróde³ Ener-
gii umo¿liwia realizacjê zajêæ
w zakresie zastosowania od-
nawialnych Ÿróde³ energii oraz
w zakresie opracowywania,
budowy i eksploatacji racjona-
lizatorskich rozwi¹zañ tech-
nicznych na rzecz in¿ynierii
œrodowiska. 

Z kolei g³ównym celem „La-
boratorium Technologiczne-
go” jest wzrost dzia³añ nauko-
wo-badawczych realizowa-
nych w powi¹zaniu z lokaln¹
gospodark¹ i biznesem. Klu-
czowe obszary, które rozwija-
ne s¹ w laboratorium, to:

- in¿ynieria wytwarzania,

- mikroin¿ynieria,
- automatyzacja produkcji,
- diagnostyka materia³owa,
- modelowanie i symulacji

procesów przemys³owych.
Zadania postawione przed

„Laboratorium Technologicz-
nym” wynikaj¹ z analiz prowa-
dzonych wspólnie przez Wy-
dzia³ Techniczny, Lubuski
Klaster Metalowy, Kostrzy-
ñsko-S³ubick¹ Specjaln¹
Strefê Ekonomiczn¹, Zachod-
ni¹ Izbê Przemys³owo-Hand-
low¹, Lubusk¹ Organizacjê
Pracodawców, Miasto Go-
rzów oraz wiele innych pod-
miotów otoczenia spo³eczno-
gospodarczego. W ramach
dzia³alnoœci laboratorium
za³o¿ono po³¹czenie znajo-
moœci technologii, organizacji
produkcji, nowoczesnych me-
tod i technik wytwarzania z
wykorzystaniem wspomaga-
nia komputerowego, nie-
zbêdnego do sterowania pro-
cesami w celu poprawy ich
efektywnoœci.  Obszary sku-
pione w laboratorium koncen-
truj¹ siê na innowacyjnych
konstrukcjach i technolo-
giach, systemach nadzoro-
wania procesów produkcyj-
nych, nowatorskich technolo-
giach wytwarzania, budowie
systemów wspomagania de-
cyzji w przemyœle, nowych
metodach i narzêdziach do
precyzyjnej obróbki, automa-
tyzacji procesów projektowa-
nia elementów i zespo³ów
maszyn, jak równie¿ mikro-
in¿ynierii. 

Wydzia³ Techniczny Akade-
mii im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim, dzi-
êki wspó³pracy z otoczeniem,
³¹czy wysoki poziom kszta³ce-
nia z prowadzeniem badañ
naukowych, czym wyró¿nia
siê na tle du¿ych jednostek.
Umo¿liwia studentom zdoby-
wanie kluczowych kwalifikacji
i kompetencji zawodowych
oraz d¹¿enie do zdobywania
praktycznego doœwiadczenia
ju¿ na etapie studiów. Wydzia³
Techniczny, dysponuj¹c od-
powiedni¹ kadr¹ naukowo-dy-
daktyczn¹, bardzo dobr¹
baz¹ dydaktyczn¹ o naj-
wy¿szym standardzie oraz
dodatkowo dziêki kszta³ceniu
wspólnie z przemys³em, daje
ogromn¹ szansê na zatrud-
nienie oraz dalszy rozwój za-
wodowy. 

dr in¿. ALEKSANDRA 
RADOMSKA-ZALAS

Dziekan Wydzia³u Technicznego AJP
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Wysokiej jakości kształcenie praktyczne
Nowoczesne technologie na wyci¹gniêcie rêki, czyli studia na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Parady¿a. 
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Wczeœniej wspina³ siê w
Tatrach. Uwielbia³ Indie. To,
¿e nie wróci³ z najwy¿szej
góry œwiata, któr¹ zdoby³ 18
maja 1999 roku, do dziœ po-
zostaje otwartym pytaniem -
jak to siê sta³o?

- To taka niedokoñczona
sprawa. Cz³owiek znikn¹³ i
nie wiadomo, co siê z nim
sta³o. Ci, co maj¹ wyobra-
Ÿniê, wierz¹, ¿e mo¿e gdzieœ
tam ¿yje innym ¿yciem. A ci
bez myœl¹, ¿e le¿y gdzieœ
tam i byæ mo¿e kiedyœ ktoœ
odnajdzie cia³o, ale czy uda
siê je zidentyfikowaæ? - mó-
wi³a póŸniej Ewa Kudelska-
Merc, ¿ona Tadeusza Kudel-
skiego, jedynego jak do tej
pory gorzowianina, który
wszed³ na Dach Œwiata. 

18 maja 1999 roku wraz z
Ryszardem Paw³owskim i
Jackiem Mase³ko stan¹³ na
Mount Everest. Jako jedyny
z tej trójki nie zszed³ do bazy.
Cia³a jakiœ czas szukali Szer-
powie, ale nie znaleŸli nic.
Wszyscy, którzy znali Tadeu-
sza Kudelskiego do dziœ za-
daj¹ sobie pytanie, co siê
sta³o tak naprawdê, bo prze-
cie¿ by³ w znakomitej kondy-
cji, by³ absolutnie œwietnie
przygotowany.

Z koleżeńskiej namowy

Tadeusz Kudelski urodzi³
siê 3 lipca 1954 r. we wsi
BrzeŸnica pod Œwiebodzi-
nem, ale jak opowiada jego
¿ona, rodzina bardzo szybko
przenios³a siê do podgo-
rzowskiego Lubna. Tu jego
ojciec zosta³ kierownikiem
PGR a Tadeusz uczy³ siê w
miejscowej podstawówce i
broi³ z kolegami. Potem uczy³
siê w II Liceum Ogólnoksz-
ta³c¹cym. W tamtych cza-
sach nic nie zapowiada³o, ¿e
poci¹gn¹ go i zatrzymaj¹ gó-
ry.

Dopiero na studiach w go-
rzowskim wydziale pozna-
ñskiej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego pozna³ po-
chodz¹cego z Poznania
studenta Marka Paszkow-
skiego i to w³aœnie on poka-
za³ Kudelskiemu œwiat gór. 

Zaczyna³ jak wiêkszoœæ,
czyli w Sokolikach w Ruda-
wach Janowickich ko³o Jele-
niej Góry. Tu zacz¹³ pozna-
waæ alpinistyczny œwiatek,
góry poci¹ga³y go coraz
mocniej. Na tyle mocno, aby
wst¹piæ do Akademickiego
Klubu Alpinistycznego oraz
Klubu Wysokogórskiego w
Poznaniu.

W 1978 roku pierwszy raz
pojecha³ w Tatry i natych-
miast da³ siê poznaæ jako
osobowoœæ. Mówi¹c jêzy-
kiem œrodowiska alpinistycz-
nego, „robi³” bardzo trudne
drogi, takie, które zaskarbi³y
mu szacunek w³aœnie w tym
œrodowisku. 

Z miłości do Andów

W 1980 roku Kudelski poje-
cha³ pierwszy raz w Himala-
je. Ale Góry Najwy¿sze jed-
nak go nie przytrzyma³y. Rok
póŸniej pojecha³ w Andy i jak
mówi¹ znajomi, tam w³aœnie
odnalaz³ œwiat, który go za-
fascynowa³. - Potrafi³ z eks-
presj¹ i bardzo plastycznie
opowiadaæ o tym, co mu siê
przydarza³o - wspomina Do-
rota Fr¹tczak, gorzowska
dziennikarka, która dla nie-
istniej¹cego ju¿ „Kuriera Go-
rzowskiego” przeprowadzi³a
z Tadeuszem Kudelskim wy-
wiad rzekê. Zaznacza jed-
nak, ¿e Tadeusz Kudelski
nie mia³ zaufania do dzienni-
karzy i wiele wody musia³o w
Warcie up³yn¹æ, nim da³ siê
namówiæ na rozmowê. 

Kudelski wróci³ do Meksyku
w 1983 roku.

Potem poci¹gnê³o go po-
nownie  w najwy¿sze góry,
bo w Himalaje pojecha³ w
1985 i dwa lata potem. 

Ale przysz³o kilka lat po-
czekaæ na kolejn¹ wyprawê.
W 1995 roku Tadeusz Kudel-
ski ruszy³ wraz z przyjació³mi
Jerzym Sobolewskim i Sta-
nis³awem Dejnowiczem do
Afryki. Cel - Kilimand¿aro i to
na rowerze. Mimo, ¿e w³aœci-
wie nie wolno by³o tego ro-
biæ, on na szczyt wjecha³.
Rok póŸniej zamierza³ wje-
chaæ rowerem na Aconca-
quê (6961 m n.p.m.) - naj-
wy¿szy szczyt obu Ameryk.
Prawie siê uda³o, jednak na
szczyt wspi¹³ siê bez roweru.

Pięć na pięciolecie radia

Kolejny raz w Andy ruszy³
w 1998 roku, na wyprawê
nazwan¹ „Piêæ szczytów na
piêciolecie Radia Gorzów”.
Zabra³ na tê wyprawê tak¿e
¿onê Ewê. - By³am pod Co-

topaxi, to czynny wulkan, ale
wesz³am na wysokoœæ 5 tys.
m i prawie umar³am. To nie
dla mnie - wspomina Ewa
Kudelska-Merc. Opowiada,
¿e wyprawa by³a po³¹cze-
niem dwóch stylów chodze-
nia po górach - sportowego,
takiego, jaki uprawia³ Tade-
usz oraz turystycznego, czyli
takiego jaki uprawia znacz-
nie wiêcej ludzi. 

Rok póŸniej, na pocz¹tku
1999 Tadeusz Kudelski ru-
szy³ kolejny raz w Andy, tym
razem towarzyszy³ mu star-
szy syn Piotr, którego od
dzieciñstwa ojciec infekowa³
wysokimi górami. - No i zos-
ta³o mu do dziœ. Wspina siê
ca³y czas. A tamten czas
spêdzony tylko z ojcem
wspomina jako coœ bezcen-
nego i niezwyk³ego - opowia-
da Ewa Kudelska-Merc. 

W³aœnie ten wyjazd by³
przygotowaniem pod wio-
senn¹ wyprawê w Himalaje z
celem podstawowym - Mo-
unt Everest.

Czomolungma go
zatrzymała

Na spotkanie z Dachem
Œwiata, nie pierwszy zreszt¹
raz, Tadeusz Kudelski wyru-
szy³ kilka dni przed Wielka-
noc¹. - Nie chcia³am, ¿eby
tam jecha³ - mówi Ewa Ku-
delska-Merc. 

Gorzowianie œledzili losy
wyprawy, któr¹ kierowa³ Ry-
szard Paw³owski, bardzo do-
œwiadczony himalaista. Trze-
cim w zespole by³ Jacek Ma-
se³ko. Paw³owski co jakiœ
czas podsy³a³ do kraju infor-
macje o wyprawie. Kiedy za-
powiedzia³ atak szczytowy,
ca³e gorzowskie œrodowisko
ludzi zwi¹zanych z górami
zacisnê³o palce. 

No i 18 maja 1999 roku
przysz³a d³ugo oczekiwana

informacja - wszyscy trzej
stanêli na Mount Everest. -
Sukces - cieszy³ siê alpinis-
tyczny Gorzów i bardzo licz-
na ekipa przyjació³ Tadeusza
Kudelskiego. A potem przy-
sz³a tragiczna wieœæ, ¿e je-
den z nich zosta³ na naj-
wy¿szej górze œwiata. Na
pocz¹tku nie by³o wiadomo,
który. Po kilku godzinach
okaza³o siê, ¿e Czomolun-
gma, góra gór zatrzyma³a u
siebie w³aœnie Tadeusza Ku-
delskiego. 

We wspomnieniach Ry-
szarda Paw³owskiego
mo¿na przeczytaæ, ¿e akcja
powrotu do bazy odbywa³a
siê w koszmarnych warun-
kach. Tak opowiada o zej-
œciu „Na Drugim i Pierwszym
Uskoku, jakby progach sta-
nowi¹cych jedne z g³ównych
trudnoœci technicznych. Na
drodze wejœcia na Everest
od Prze³êczy Pó³nocnej by³y
liny porêczuj¹ce. Miêdzy ni-
mi, tam gdzie prawdopodob-
nie zgin¹³ Tadzio, sporadycz-
nie. Nie widzia³em jak spa-
da³. Odleg³oœæ miêdzy nami
wynosi³a wtedy ok. 100 m w
pe³nym wystêpów i za³omów
terenie. Uwa¿am, ¿e by³ to
nieszczêœliwy wypadek, Ÿle
postawiony krok”. Szerpo-
wie, którzy wyruszyli na po-
szukiwanie zaginionego Ta-
deusza Kudelskiego, nie
znaleŸli nic.

Przyjaciele do dziœ siê za-
stanawiaj¹, jak to siê mog³o
wydarzyæ. Tadeusz Kudelski
by³ w optymalnym wieku, by³
znakomicie przygotowany,
po aklimatyzacji na wysoko-
œci w Andach. Ale nikt do tej
pory nie umie powiedzieæ, co
tam, w górze tak naprawdê
siê sta³o.

- Ewa, jego ¿ona, bardzo
d³ugo nie mog³a uwierzyæ, ¿e
Tadeusz zosta³ w Himala-

jach. Bardzo d³ugo nie mog³a
siê pogodziæ z t¹ wieœci¹.
Zreszt¹ jakiœ czas póŸniej w
koœciele przy ul. ¯eromskie-
go odby³o siê nabo¿eñstwo
w intencji Tadeusza Kudel-
skiego. Nie mo¿na go na-
zwaæ ¿a³obnym, bo rodzina
sobie tego nie ¿yczy³a. Przy-
jecha³ na nie Ryszard
Paw³owski, zreszt¹ przyje-
cha³o znacznie wiêcej ludzi -
wspomina Dorota Fr¹tczak.

Trzeba było wyroku sądu

W œrodowisku himalaistów
nie mówi siê, ¿e ktoœ zgin¹³
w górach, jeœli nie ma jego
cia³a. U¿ywa siê okreœlenia -
zagin¹³. Tak przez wiele lat
mówi³a mama Wandy Rut-
kiewicz, wybitnej polskiej hi-
malaistki, która zosta³a na
K2. Tak te¿ do tej pory mówi
Ewa Kudelska. W 2001 roku
jednak zosta³a przeprowa-
dzona rozprawa s¹dowa,
podczas której Tadeusz Ku-
delski zosta³ uznany za
zmar³ego. 

Na pamiêæ tragicznych wy-
darzeñ na cmentarzu w Lub-
nie ¿ona i synowie ustawili
pami¹tkowy obelisk w
kszta³cie zbli¿onym do bry³y
Mount Everestu. - Ufundo-
waliœmy te¿ tablicê ze sto-
sownym napisem, któr¹ w
Himalaje mia³ zawieŸæ Ry-
szard Paw³owski, ale nie
wiem, czy tak siê sta³o - mó-
wi ¿ona.

Fajny facet

Kiedy Tadeusz Kudelski nie
jeŸdzi³ w góry, to pracowa³ i
zajmowa³ siê rodzin¹. Swoj¹
przysz³¹ ¿onê Ewê pozna³,
kiedy ona by³a w ósmej kla-
sie podstawówki. - Razem
trenowaliœmy w Kolejowym
Klubie Sportowym Warta i
poznaliœmy siê na obozie
sportowym. Byliœmy razem

30 lat, z czego 22 w
ma³¿eñstwie - wspomina
Ewa Kudelska-Merc. 

Razem studiowali w AWF w
Gorzowie, ale Ewa jakoœ nie
podziela³a fascynacji gór-
skich najpierw ch³opaka a
potem mê¿a. - Uprawia³am
inne dyscypliny sportu, to
wystarczy³o - t³umaczy. 

Para pobra³a siê w 1977 ro-
ku i w tym samym urodzi³ siê
ich starszy syn Piotr. Rodzi-
na mieszka³a w wynajêtym
pokoju i jakoœ musia³a sobie
radziæ. 

Tadeusz po zakoñczonych
studiach pracowa³ jako nau-
czyciel wf, jednak czarne la-
ta stanu wojennego i jego
bezkompromisowa postawa
patriotyczna sprawi³y, ¿e w
1983 roku tê pracê straci³.
Przyszed³ czas za³o¿enia
w³asnej firmy, która zajmo-
wa³a siê robotami budowla-
nymi i pracami na wysoko-
œci. W miêdzyczasie rodzi-
na przeprowadzi³a siê do
w³asnego mieszkania na
osiedlu Piaski. Potem przy-
szed³ czas na dom w San-
tocku, gdzie do dziœ miesz-
ka Ewa z m³odszym synem
Paw³em. - Nie, on siê nie
wspina, ale te¿ lubi adrena-
linê, bo jest zawodowym
stra¿akiem - œmieje siê jego
mama.

Pañstwo Kudelscy prowa-
dzili bardzo otwarty dom,
przez który ca³y czas prze-
wijali siê znajomi i przyja-
ciele. - Tadeusz by³ fanta-
stycznym koleg¹, znaliœmy
siê ze studiów, i ci¹gle jakoœ
tak byliœmy blisko siebie, bo
mieszkaliœmy na jednym
osiedlu - wspomina Janusz
Dreczka.

Andy i Indie

Przyjaciele mówi¹, i¿ praw-
dziwie ukochanymi krainami
Tadeusza Kudelskiego by³y
Andy i Indie. - Mówi³, ¿e mu-
si jeŸdziæ do Indii, bo bez
nich czuje jakby siê dusi³. W
Indiach ³adowa³ akumulatory.
Indie by³y mu potrzebne do
¿ycia - mówi Dorota
Fr¹tczak. I dodaje, ¿e decyz-
ja o wyprawie na Dach Œwia-
ta by³a lekkim zaskoczeniem
dla przyjació³ i znajomych. -
Dla niego Everest nie by³
marzeniem ¿ycia. Podobnie
mówi ¿ona Ewa. - Chcia³ po-
jechaæ i zdobyæ go, ale to nie
by³o najwiêksze jego marze-
nie. 

W tym roku Tadeusz Kudel-
ski skoñczy³by zaledwie 61
lat.

RENATA OCHWAT

P.S. O Tadeuszu Kudel-
skim powsta³a ksi¹¿ka auto-
rstwa Ewy Kudelskiej i Zbig-
niewa Szafkowskiego „Tade-
usz Kudelski. Gorzowski
himalaista 1954-1999”.

Tadeusz Kudelski przed Drogą Długosza i nad Kazalnicą - Tatry 1979

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

Pojechał, zdobył i już nie wrócił 
Tadeusz Kudelski zanim pojecha³ na Mount Everest, wszed³ na 11 szczytów w Ameryce Po³udniowej i wjecha³ rowerem na Kilimand¿aro. 
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D³ugo nie by³o wiadomo,
czy G³owa Koœcio³a w ogóle
przyjedzie na Ziemiê Lu-
busk¹. O wizytê papie¿a
mocno zabiega³y ró¿ne œro-
dowiska. Przygotowania do
tego, aby godnie przyj¹æ Pa-
pie¿a ruszy³y na kilka miesi-
êcy przed wyznaczon¹ dat¹.
Wa¿nym by³o wybranie
miejsca spotkania z wierny-
mi oraz jak logistycznie tê
wa¿n¹ wizytê rozegraæ. De-
cyzja o tym, ¿e szacowny
goœæ spotka siê z piel-
grzymami w³aœnie przy ko-
œciele pw. Pierwszych Piêciu
Mêczenników zapad³a doœæ
szybko. Koœció³ sta³ na no-
wym, powstaj¹cym dopiero
osiedlu. Dooko³a by³o wy-
starczaj¹co du¿o miejsca,
aby pomieœci³o siê nawet i
pó³ miliona p¹tników, bo na
tyle liczono. W efekcie przy-
jecha³o z ca³ego regionu
oko³o 400 tys. wiernych. I jak
do tej pory by³o to najwiêk-
sze publiczne zgromadze-
nia, jakie odby³o siê w Go-
rzowie.

Doœæ szybko zapad³a te¿
decyzja, ¿e o³tarz papieski,
wzorowany na namiocie kró-
la Jana III Sobieskiego spod
Wiednia zaprojektuje znany
gorzowski scenograf Micha³
Puklicz. Na kilka dni przed
wizyt¹ zaczê³y siê bardzo
szczegó³owe przygotowania.
Plac podzielono na sektory.
Zosta³y wyznaczone drogi
szybkiego ruchu. Wyznaczo-
no punkty sanitarne. Na po-
trzeby parkingu dla autoka-
rów zamkniêto Alejê Odro-
dzenia, dziœ Alejê Ksiêdza
Witolda Andrzejewskiego.
No i podano do wiadomoœci,
jak pielgrzymka bêdzie wy-
gl¹daæ. Mia³o byæ
nabo¿eñstwo na placu, po-
tem przejazd do Pa³acu Bis-
kupiego i odlot do nastêpne-
go miejsca papieskiej piel-
grzymki. Mia³o tak byæ.

Jan Pawe³ II przyby³
œmig³owcem asystowanym
przez piêæ innych o 17.40 na
l¹dowisko przy szpitalu woje-
wódzkim. Tu G³owê Koœcio³a
Katolickiego przywita³ ksi¹dz
biskup Adam Dyczkowski,
ordynariusz diecezji gorzow-
skiej, niegdyœ student kardy-
na³a Karola Wojty³y na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubel-
skim oraz najwy¿sze w³adze
œwieckie. Kawalkada samo-
chodów ruszy³a do miejsca
nabo¿eñstwa. Schorowany
ju¿ wówczas doœæ mocno
papie¿ jak zwykle nie wybra³
najkrótszej i najwygodniej-
szej drogi do spotkania z
wiernymi. Zawsze otwarty na
drugiego cz³owieka, tak¿e i
tym razem poleci³, aby sa-
mochód objecha³ ca³y plac. 

Potem wsparty na lasce
wszed³ na o³tarz. Wita³y go
okrzyki wiernych.

Nabo¿eñstwo toczy³o siê
zgodnie z ustalonym ryt-
mem. Ale Jan Pawe³ II nagle
przerwa³ jego tok. Popatrzy³
zamyœlony i uœmiechniêty na
zgromadzony t³um i wspom-
nia³, jak bywa³ na Ziemi Lu-
buskiej, jak p³ywa³ po rze-
kach. Zapamiêta³ te ziemiê
jak zwyczajnie piêkna.

Odczyta³ te¿ homiliê, w któ-
rej akcentowa³ koniecznoœæ
¿ycia w prawdziwe. Po zako-
ñczeniu homilii Papie¿ po-
œwiêci³ dziewiêæ dzwonów -
po trzy z parafii w Nowogro-
dzie Bobrzañskim, parafii
NMP Królowej Polski z Go-
rzowa i równie¿ gorzowskiej
parafii Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa. Poœwiêci³ te¿
figury Matki Boskiej Fatim-
skiej dla parafii Piêciu Braci
Mêczenników z Gorzowa i
parafii z W³ynkowa oraz tab-
lice pami¹tkowe dla Centrum
Pomocy BliŸniemu w Gorzo-
wie i szko³y w P³awie, a
tak¿e kamieñ wêgielny pod
budowê koœcio³a dla parafii
Œw. Brata Alberta w Zielonej
Górze i sztandar “Solidarno-
œci” sulêciñskiego Ursusa.

Ojciec Œwiêty dosta³ 47 da-
rów, w tym od wojewody go-
rzowskiego obraz Eugeniu-
sza Repczyñskiego “Belka
nadziei”, od prezydenta Go-
rzowa kielich mszalny z her-
bami Gorzowa i Watykanu, a
od seminarium duchownego
w Parady¿u ewangeliarz.

Program papieskiej piel-
grzymki zak³ada³, ¿e Jan Pa-
we³ II po nabo¿eñstwie mia³
przejechaæ do Pa³acu Bisku-
pów Lubuskich przy ul. 30
Stycznia. Ale Jan Pawe³ II
nie by³by sob¹, gdyby cze-
goœ nie zmieni³. Otó¿ poje-
cha³ do katedry. 

Co prawda, komitet organi-
zacyjny zak³ada³ tak¹ mo¿li-
woœæ, ale z Watykanu p³yn¹³

jednoznaczny przekaz - nie
ma szans na takie odwiedzi-
ny. Za ma³o czasu, za du¿o
obowi¹zków. Jednak tymi
s³owami jakoœ nie przejmo-
wa³ siê za bardzo ówczesny
proboszcz katedry, œp.
ksi¹dz kanonik Stanis³aw
Garncarz. - Jakoœ by³em
mocno przekonany, ¿e Oj-
ciec Œwiêty zechce nawie-
dziæ nasze progi - mówi³ po
wizycie. I jak siê okaza³o,
mia³ racje.

Jan Pawe³ II przyjecha³ do
katedry na krótk¹ modlitwê
przy grobie swego przyjacie-
la, ksiêdza biskupa Wilhelma
Pluty, który jest pochowany
w przedsionku katedry.
Ksi¹dz Stanis³aw Garncarz
wita³ G³owê Koœcio³a w
g³ównym wejœciu do œwi¹ty-
ni. Papie¿owi towarzyszyli
wysocy urzêdnicy watykañs-
cy, w tym kardyna³ Angelo
Sodano, jedna z najbardziej
wówczas wp³ywowych oso-
bistoœci koœcielnego œwiata.

Modlitwa trwa³ krótk¹
chwilê. Jan Pawe³ II odjecha³
w kierunku Pa³acu Biskupie-
go, a ksiêdzu Garncarzowi
pozosta³ album z wizyty - do
koñca ¿ycia by³a to najcen-
niejsza pami¹tka kanonika
Stanis³awa Garncarza.

Gorzowianie ustawili siê
wzd³u¿ drogi przejazdu z pla-
cu papieskiego do pa³acyku
biskupów gorzowskich przy
ul. 30 Stycznia. - No i widzie-
liœmy, jak papie¿ wysiada z
auta, zamienia s³owo z kimœ
obok, trwa³o to na tyle d³ugo,
¿e by³am wzruszona, ¿e tak
blisko mnie stoi papie¿ -
wspomina gorzowska artyst-
ka Magdalena Æwiertnia,
która specjalnie czeka³a na
Jana Paw³a II w³aœnie przy
pa³acu.

Po wizycie Jana Paw³a II,
oprócz duchowych i praso-

wych œladów, pozosta³o
tak¿e sporo materialnych.
Pierwszym by³ o³tarz, a
w³aœciwie baldachim nad
nim. Trafi³ w koñcu do Santo-
ka i jest jedn¹ z najwa¿nie-
jszych obiektów na nadwar-
ciañskim bulwarze. Dwa lata
po wizycie Papie¿a w Gorzo-
wie plac, na którym siê mod-
li³ wraz z 400 tys. piel-
grzymów nazwany zosta³ je-
go imieniem. A w miejscu
papieskiego o³tarza stan¹³
pomnik G³owy Koœcio³a auto-
rstwa krakowskiego prof.
Czes³awa DŸwigaja. Postaæ
papie¿a stoi z uniesion¹ rêk¹
na tle krzy¿a. 

Do placu co roku id¹ sym-
boliczne Bia³e Procesje, tam
te¿ gromadz¹ siê wierni z
okazji ró¿nych rocznic
zwi¹zanych z osob¹ Jana
Paw³a II. 

Wœród bardzo wa¿nych œla-
dów jest tak¿e i ten, ¿e Jan
Pawe³ II zosta³ Honorowym
Obywatelem Gorzowa,
pierwszym w powojennych
dziejach miasta. 

Choæ Jan Pawe³ II na Ziemi
Lubuskiej zagoœci³ tylko raz,
to jednak jako biskup a po-
tem kardyna³ Karol Wojty³a
bywa³ tu, a tak¿e mia³ i inne
zwi¹zki z tymi ziemiami i lud-
Ÿmi.

Wœród ciekawych œladów
jest i taki, ¿e Karol Wojty³a
zosta³ w tym samym dniu
biskupem krakowskim, co
Wilhelm Pluta biskupem go-
rzowskim. By³o to latem
1958 r. Ten pierwszy, ju¿ ja-
ko papie¿, tak wspomina³ te
chwile w liœcie kierowanym
na rêce Wilhelma Pluty:
„Nigdy nie mog³o siê to zda-
rzyæ Czcigodny Bracie, by-
œmy zapomnieli o owym
wspania³ym dniu 4 lipca, w
którym przed dwudziestu pi-
êciu laty zostaliœmy obaj

w³¹czeni do Grona Apos-
to³ów i równoczeœnie prze-
znaczeni do ró¿norakiej
pos³ugi biskupiej wœród du-
chowieñstwa i wiernego ludu
Ojczyzny Naszej” pisa³ Pa-
pie¿ w liœcie z okazji jego 25-
lecia pos³ugi biskupiej w Go-
rzowie.

Obaj biskupi potem spoty-
kali siê podczas obrad ple-
narnych Episkopatu Polski,
³¹czy³o ich zami³owanie do
dyskusji. Bo jak wspominaj¹
ci, co obu duchownych znali,
dogadywali siê znakomicie.
Obaj intelektualiœci, erudyci
z otwartymi g³owami. By³ to
podatny grunt, na której wy-
ros³o zrozumienie i sympa-
tia.

Ju¿ jako kardyna³ i ordyna-
riusz krakowski, ksi¹dz Karol
Wojty³a zagoœci³ w Gorzowie
6 listopada 1966 r. Wów-
czas, tego pamiêtnego roku
w Gorzowie koñczy³y siê ob-
chody Milenium Chrztu Pol-
ski. Gospodarz, ksi¹dz Wil-
helm Pluta szczególnie
ciep³o wita³ w³aœnie ksiêdza
Karola Wojty³ê. Mówi³ mi-
êdzy innymi, ¿e w³aœnie
gor¹co wita szczególnego
przyjaciela tej ziemi, diecezji
gorzowskiej. A skromny kar-
dyna³ s³ucha³ tego z uœmie-
chem na twarzy, który za ja-
kiœ czas mia³ poznaæ ca³y
œwiat.

Do kolejnej wizyty lubiane-
go krakowskiego ordynariu-
sza w Gorzowie dosz³o w
dniach 23-24 czerwca 1971
roku, podczas Konferencji
Plenarnej Episkopatu Polski.
I podczas tej szalenie praco-
witej wizyty biskupi gorzow-
ski i krakowski zd¹¿yli sobie
uci¹æ doœæ d³ug¹ rozmowê o
problemach wspó³czesnego
Koœcio³a.

Rok i trzy miesi¹ce póŸniej,
27 wrzeœnia 1972 r. ksi¹dz
kardyna³ Karol Wojty³a kon-
celebrowa³ mszê œw. w kapli-
cy pa³acu biskupiego przy ul.
30 Stycznia.

Natomiast 26 grudni 1973
r. ksi¹dz kardyna³ bra³ udzia³
w œwiêceniach biskupich
ksi¹dz Paw³a Sochy, wielo-
letniego sufragana naszej
diecezji. I choæ sakrê bisku-
pi¹ udziela³ mu ksi¹dz kardy-
na³ Stefan Wyszyñski, to
metropolita krakowski
wyg³asza³ specjaln¹ homiliê.
By³o to g³êboko religijne, teo-
logiczne kazanie bez
w¹tków pobocznych, czy
modnych w tamtych czasach
nawi¹zañ do polityki.

Tak¿e nastêpca biskupa
Pluty, ksi¹dz biskup Adam
Dyczkowski spotka³ w doœæ
niekonwencjonalnych oko-
licznoœciach przysz³ego pa-
pie¿a. A by³o to tak. Ksi¹dz
Adam Dyczkowski by³ wów-
czas studentem Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. -

Przyszed³em na œniadanie
trochê póŸniej ni¿ zwykle. I w
refektarzu naszego domu
akademickiego spotka³em
tylko jednego, nieznanego
mi wczeœniej ksiêdza. Sia-
daj¹c obok niego, przedsta-
wi³em siê. W odpowiedzi
us³ysza³em: Karol Wojty³a.
Wtedy to nazwisko nic mi nie
mówi³o, a ¿e wygl¹da³ bar-
dzo m³odo, wiêc skwito-
wa³em to s³owami: - Bardzo
mi³o mi poznaæ. W trakcie
rozmowy zapyta³ mnie, z ja-
kiej diecezji przyby³em i na
jaki wydzia³. Z kolei ja do-
szed³em do g³osu - A kolega
na jakim wydziale? W jego
oczach dostrzeg³em pewne
zaskoczenie. Kiedy jednak
zauwa¿y³, ¿e pytam zupe³nie
bona fide (w dobrej wierze),
odpowiedzia³, ¿e jest na wy-
dziale filozoficznym. - A na
którym roku? - docieka³em.
Rozeœmia³ siê szczerze roz-
bawiony. - Ja ju¿ dawno sko-
ñczy³em studia - odpar³. Kil-
ka godzin póŸniej szed³em
g³ównym korytarzem gma-
chu uniwersyteckiego z ko-
leg¹, ksiêdzem Tadeuszem
Styczniem. Przed nami za-
uwa¿y³em mojego poranne-
go rozmówcê. Tadzio Sty-
czeñ na jego widok tr¹ci³
mnie w ramiê - Patrz, to mój
profesor, biskup Wojty³a! Mu-
sia³em mieæ w tym momen-
cie wyj¹tkowo g³upi¹ minê,
ale Biskup uœmiechn¹³ siê
do mnie ¿yczliwie.

Z ksiêdzem Wojty³¹, wybit-
nym filozofem, spotykali siê
tak¿e na KUL-u inni gorzo-
wianie, którzy tam studiowa-
li i te¿ wspominaj¹ nie-
zwyk³¹ dobroæ oraz
m¹droœæ Ojca Œwiêtego.
Ponadto Karol Wojty³a
p³ywa³ po lubuskich rze-
kach. Obecnie w Zb¹szyniu
stoi jego pomnik, doœæ nie-
konwencjonalny. Bo Jan Pa-
we³ II przedstawiony jest na
nim w kajaku, nie w hiera-
tycznej pozie G³owy Ko-
œcio³a, jak ma to miejsce w
setkach miast, miasteczek i
wsi polskich, tak¿e i w Go-
rzowie i to w dwóch
ods³onach, bo na placu Pa-
pieskim oraz obok koœcio³a
przy ul. ¯eromskiego.

Gorzowianie jeŸdzili na je-
go pielgrzymki w Polsce, by-
wali w Watykanie. Tam za-
szczytu zaœpiewania dla pa-
pie¿a dost¹pi³ chór Cantabile
pod kierunkiem Jadwigi Kos,
a by³y proboszcz gorzow-
skiej katedry, ksi¹dz Zbig-
niew Samociak dost¹pi³ za-
szczytu osobistej rozmowy z
Ojcem œwiêtym, o czym do
dziœ pamiêta.

Tak¿e gorzowianie jechali
t³umnie na pogrzeb do Waty-
kanu i stale tam piel-
grzymuj¹. 

RENATA OCHWAT

To tu gromadzą się wierni przy okazji różnych rocznic związanych z osobą Jana Pawła II
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Papież Jan Paweł II z wizytą  w Gorzowie
25 lat temu, a dok³adnie 2 czerwca 1997 roku, papie¿ Jan Pawe³ II odwiedzi³ Gorzów.
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Mamy powa¿ny kryzys
energetyczny w UE w
zwi¹zku z wojn¹ Rosji z
Ukrain¹. By³em przekonany,
¿e to wystarczy, aby Unia
czasowo z³agodzi³a swoj¹
politykê energetyczn¹. Pod
niemieck¹ presj¹ UE jednak
przyspiesza dekarbonizacjê.
Zapewne zachód Europy
chce wykorzystaæ przewagê
swego przemys³u energii od-
nawialnej wobec Europy
Œrodkowo-Wschodniej, w
tym Polski. Szczególnie cho-
dzi o turbiny wiatrowe, sola-
ry, fotovoltaikê oraz o pompy
ciep³a. S¹ obawy, ¿e koszty
z tym zwi¹zane spowoduj¹
powa¿ne problemy gospo-
darcze oraz obni¿enie pozio-
mu ¿ycia, a efekt tej dekar-
bonizacji mo¿e wynieœæ tylko
ok. 1,5% zmniejszenia CO2
w atmosferze ziemskiej. Czy
Indie, Chiny i USA przy³¹cz¹
siê do tego planu walki z
CO2? W¹tpliwe. 
Mniej pieców wêglowych

na pewno prze³o¿y siê na
poprawê czystoœci atmos-
fery. „Kopciuchy” ju¿ od kilku
lat zamieniamy na gazowe,
elektryczne, na peletowe lub
na drewno, a nawet na
s³omê. W Unii ustalono, ¿e
szczególnie ekologicznym
paliwem jest gaz, wiêc na
gaz wszyscy postawiliœmy.
Nawet Niemcy z Rosj¹ za-
fundowa³y sobie przesy³ ga-
zu Nord Stream 1 i Nord
Stream 2, tak by sta³y siê
one hubem gazowym Euro-
py. Polska w celu ochrony
przed uzale¿nieniem gazo-
wym od Niemiec i Rosji wy-
budowa³a ruroci¹g Baltic Pi-
pe, port gazowy w Œwinouj-
œciu oraz magazyny paliw na
Litwie. Nie przewidziano tyl-
ko wojny Rosji przeciw
Ukrainie, która skompliko-
wa³a rynek energii. Niemcy,
ze wzglêdu na wojnê, zos-
ta³y zmuszone do wstrzyma-
nia przesy³u paliw tymi rosyj-
skimi ruroci¹gami. W
zwi¹zku z tym „niemiecka”
Unia zmieni³a politykê ener-
getyczn¹ i og³osi³a arbitral-
nie, ¿e gaz, ropa, a nawet
atom ju¿ dla nich nie s¹ eko-
logiczne. Komisja Europej-
ska, nie zwa¿aj¹c na obecny
kryzys i galopuj¹c¹ inflacjê
spowodowan¹ rosyjsk¹
wojn¹ oraz kryzysem pocovi-
dowym, ustali³a, ¿e ogrzewa-
nie paliwami kopalnymi mo¿e
byæ stosowane tylko przez
najbli¿szych siedem lat, a po
tym terminie konieczne
bêdzie przejœcie na Ÿród³a
ekologiczne. Piece najpierw
wêglowe, a teraz gazowe
maj¹ byæ bezpowrotnie za-
bronione. Taki zapis komi-
sarz Frank Timmermans za-
war³ w  projekcie „Fit for 55”.

S¹ to dzia³ania s³uszne, tyl-
ko ¿e wydaj¹ siê byæ wyko-

rzystywane przeciwko pa-
ñstwom s³abszym i nieprzy-
gotowanym na rewolucjê
energetyczn¹. Szefowa Ko-
misji Europejskiej Ursula von
der Leyen przedstawi³a do-
kument w maju br., mówi¹c,
¿e jest on planem unieza-
le¿nienia siê krajów UE od
rosyjskiego wêgla, gazu i ro-
py. W zasadzie dobrze… Ale
eksperci licz¹, ¿e to przed-
siêwziêcie bêdzie koszto-
wa³o kraje UE nawet bilion
euro. Unia ma do 2030 r.
osi¹gn¹æ 45% udzia³u odna-
wialnych Ÿróde³ w produkcji
energii, a ogrzewanie gazo-
we umieszczono wysoko na
cenzurowanym. Kto wymie-
ni³ wêglowe kot³y na opalane
gazem, ten ju¿ poniós³ po-
wa¿ne wydatki. Niestety, gaz
uznano za nieekologiczny i
trzeba te piece gazowe te¿
wymieniaæ na systemy solar-
ne, fotowoltaiczne lub na
pompy ciep³a. I znów kolejne
koszty…

Wêgiel, gaz i ropa jako
Ÿród³a energii s¹ do likwida-
cji w ci¹gu kilku lat! Komisja
Europejska chce, ¿eby pa-
nele s³oneczne oraz pompy
ciep³a by³y w ka¿dym domu i
zak³adzie, a ju¿ niebawem
przymusowo w ka¿dym no-
wo budowanym obiekcie. Za
cztery lata wprowadzony zo-
stanie obowi¹zek instalowa-
nia paneli s³onecznych w no-
wych budynkach publicz-
nych i handlowych oraz w
nowych domach mieszkal-
nych; obejmie on wszystkie
nowe obiekty publiczne i ko-
mercyjne o powierzchni po-
wy¿ej 250 m kw., a dla star-
szych obowi¹zek ten zacznie
siê od 2027 r. Ka¿dy, kto bu-
duje nowy dom lub posiada
inny obiekt publiczny, musi
ju¿ zawczasu pamiêtaæ, ¿e
instalacja grzewcza bêdzie
go dodatkowo wiêcej koszto-
wa³a. Wejd¹ przepisy zaost-
rzaj¹ce efektywnoœæ energe-
tyczn¹ budynków oraz nowe
parametry urz¹dzeñ grzew-
czych. Wszystko po to, aby
kot³y na wêgiel, olej i gaz
przesta³y istnieæ do 2029 r.

Najnowsze rozwi¹zania
hybrydowe typu pompy
ciep³a w po³¹czeniu z kot³ami
gazowymi bêd¹ dopuszczo-
ne, ale z nowymi parametra-
mi. Nasz rz¹d powinien wy-
negocjowaæ w Unii Euro-
pejskiej korzystne wsparcie
finansowe dla Polski i nie
ulegaæ energetycznemu
szanta¿owi. Odchodzenie od
paliw kopalnych musi odby-
waæ siê tak, abyœmy my, Pola-
cy, nie popadli w k³opoty fi-
nansowe i w biedê.
Informacja z ostatniej

chwili: Niemcy obliczyli, ¿e
po ograniczeniu dostaw
gazu z Rosji zabraknie im
energii na jesienno-zimo-

wy sezon grzewczy, wiêc
nie zwa¿aj¹c na dyrektywy
unijne, og³osili powrót do
wêgla na najbli¿sze lata.
Poinformowa³ o tym niemiec-
ki minister gospodarki Ro-
bert Habeck. Austria i Holan-
dia równie¿ zapowiedzia³y
zwiêkszenie produkcji ener-
gii z elektrowni wêglowych.
Polska musi zrobiæ to samo!
Tylko jak na razie za nieza-
mkniêcie kopalni Turów, wy-
rokiem TSUE, Unia nalicza
Polsce bezprawnie kary.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹
energetyczn¹ stoimy u progu
globalnej zawieruchy gospo-
darczej, mo¿e nawet recesji.
G³ówni gracze tworz¹ przy
tym nowy œwiatowy uk³ad
g o s p o d a r c zo - o b r o n ny.
Wa¿ne, gdzie znajdzie siê
Polska: uzale¿niona od Ros-
ji, w podleg³oœci z Niemcami
czy w uk³adzie z USA i
Wielk¹ Brytani¹?

Parlament Europejski
przyj¹³ za jeden z
g³ównych celów, aby za 13
lat zlikwidowaæ sprzeda¿
nowych aut spalinowych w
UE. Na ich miejsce ma siê
rozpocz¹æ produkcja samo-
chodów elektrycznych. Za-
st¹pienie samochodów spali-
nowych elektrykami bêdzie
dla Polski powa¿nym proble-
mem. Mimo ¿e dynamika
sprzeda¿y elektryków jest
dobra, to jednak, aby na na-
szych drogach one by³y
wiêkszoœci¹, jest w tak krót-
kim czasie niemo¿liwe. W
Polsce jest obecnie ok. 22,5
tys. samochodów elektrycz-
nych i ok. 24,2 tys. aut hyb-
rydowych na stan ok. 20 mln
pojazdów osobowych
ogó³em. Komisja Europejska
ju¿ w 2021 r. zapowiedzia³a
w ramach programu „Fit for
55” ograniczenie sprzeda¿y

samochodów spalinowych,
tak aby w 2035 r. wprowa-
dziæ ca³kowity zakaz ich
sprzeda¿y i produkcji.

G³ównym argumentem
ograniczania spalinowców
jest koniecznoœæ ochrony kli-
matu i zmniejszenia emisji
spalin. Unia zaproponowa³a
podatek od samochodów
spalinowych, ¿eby przyspie-
szyæ ich wymianê na elektry-
ki. Wicemarsza³ek Sejmu
Ryszard Terlecki ju¿ zapo-
wiedzia³, ¿e Polska na taki
podatek siê nie zgodzi. Nie-
mcy najpierw chcieli, a teraz
mówi¹, ¿e na tak¹ rewolucjê
samochodow¹ siê nie zga-
dzaj¹. Ich przemys³ samo-
chodowy siê za³amuje, a na
rynek wejd¹ tañsze samo-
chody amerykañskie, korea-
ñskie i chiñskie. 
Na ten karko³omny plan

przeciw transportowi spa-
linowemu Unia daje 13 lat.
Do realizacji tego przedsiêw-
ziêcia potrzebne bêdzie
przestawienie rynku i ca³ych
ga³êzi motoryzacyjnych na
samochody elektryczne oraz
wybudowanie stacji ³adowa-
nia baterii i przestawienie
bazy serwisowej. A przecie¿
po drogach bêd¹ jeszcze je-
Ÿdziæ spalinowce i tak¿e one
bêd¹ wymagaæ obs³ugi. Unia
szykuje nam niez³y fer-
ment… W eksploatacji auta
elektryczne bêd¹ tañsze, ale
przesiadka ze spalinowego
na elektryczny bêdzie boles-
na finansowo. Elektryki bêd¹
w zakupie dro¿sze o 40-50%
od spalinowców. Wielu na to
nie bêdzie staæ. Pozostaje
jeszcze problem jakoœci i
¿ywotnoœci samochodowych
baterii, no i kwestia, co robiæ
z ha³dami akumulatorów po
ich zu¿yciu. „Produkcja i uty-
lizacja litowych baterii wcale

nie jest eko” - pisze izraelski
publicysta w „Jeruzalem
Post”.

Polski Instytut Ekonomicz-
ny podaje, ¿e Polska jest
jednym z najlepiej przygoto-
wanych krajów na wstrzyma-
nie dostaw rosyjskiego gazu.
Magazyny Terminalu LNG w
Œwinoujœciu s¹ pe³ne i w tym
roku zaczyna funkcjonowaæ
polski gazoci¹g Baltic Pipe.
Jego pe³na wydajnoœæ, to
znaczy ok. 10 mld m3, pla-
nowana na 2023 r., to tyle,
ile importowaliœmy z Rosji.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wiele
pañstw UE nie jest przygoto-
wanych na brak rosyjskiego
gazu, a Niemcy s¹ od niego
uzale¿nione. 
Polska pomiêdzy Nie-

mcami, Rosj¹ i w bliskim
s¹siedztwie wojny na
Ukrainie jest w bardzo
trudnej sytuacji geopoli-
tycznej. To, ¿e sobie radzi fi-
nansowo i gospodarczo, jest
chyba cudem. Kraj nasz ma
jeden z najlepszych wska-
Ÿników rozwoju i poziomów
zad³u¿enia w stosunku do
PKB. W dodatku UE wcale
Polsce w tej sytuacji nie u³at-
wia, a nawet blokuje 24 mld
euro nale¿nych nam dotacji
na rozwój pocovidowy. Pol-
skê po prostu próbuje siê
os³abiæ, „zag³odziæ” - jak za-
powiedzia³a wiceszefowa
Parlamentu Europejskiego
Niemka Katarina Barley. Tyl-
ko to nie s¹ ¿arty - ten sce-
nariusz jest realizowany
przez Uniê doœæ konsek-
wentnie.

Chleba nam nie zabraknie,
bo to ju¿ widaæ po stanie na-
szych zbó¿ i p³odów rolnych,
ale gospodarczo recesjê
mog¹ nam zafundowaæ! Nie
bez przyczyny Polska i
Wielka Brytania og³osi³y
nowy etap wspó³pracy
wolnych i niezale¿nych
pañstw w sojuszu z USA, a
swój akces zg³osi³a te¿
Ukraina i inne pañstwa. Ta-
ki alians zmieni³by uk³ad si³
w Europie i ma silne wspar-
cie finansowo-gospodarcze
USA i prezydenta Joe Bide-
na. Stany Zjednoczone po-
rzuci³y koncepcjê Europy
pod przywództwem Niemiec
w obliczu tego, co one robi¹
podczas inwazji Rosji na
Ukrainê. Stawiaj¹ na Polskê.
Nie bez przyczyny 25-26
marca br. prezydent Stanów
Zjednoczonych przylecia³ do
Polski z wizyt¹ specjaln¹, a
8 czerwca telefonicznie roz-
mawia³ z prezydentem An-
drzejem Dud¹. To nie tylko
sympatia - to tworzy siê no-
wy uk³ad geopolityczny, w
którym Polska przy wsparciu
USA i Wielkiej Brytanii przej-
muje przywództwo Trójmo-
rza. To spowoduje, ¿e nasz
kraj w krótkim czasie

wznieœæ siê musi na wy¿szy
poziom gospodarczy i mili-
tarny w swoim rejonie geo-
politycznym. Analogicznie
by³o kiedyœ z Arabi¹ Sau-
dyjsk¹, Kore¹ Po³udniow¹
czy Tajwanem, a wczeœniej z
Izraelem. W polityce œwiato-
wej nie ma sentymentów -
jest tu zimna amerykañsko-
brytyjska kalkulacja, w któr¹
polski rz¹d siê dobrze wpisu-
je.

Polska staje siê nie tylko
wa¿nym hubem energetycz-
nym, ale tak¿e zostaje na-
znaczona na kraj prze-
wodz¹cy Europie Œrodkowo-
Wschodniej i ju¿ musi
pod¹¿aæ drog¹ do gospodar-
czej i militarnej potêgi z naj-
wiêksz¹ i jedn¹ z najlepiej
uzbrojonych armii w NATO.
Rodzi siê nasza polska
historyczna szansa. Ale
³atwo nam nie bêdzie. Dzi-
siaj, 24 czerwca br., w Nie-
mczech minister Robert Ha-
beck og³osi³ wielki kryzys ga-
zowy i ostrzeg³ przed
wzrostem cen gazu. Dro¿yz-
na oraz brak ¿ywnoœci doty-
ka coraz wiêcej pañstw afry-
kañskich, a to grozi kolejnym
exodusem g³odnych ludzi na
europejski kontynent. Co zro-
bimy, jak nam do UE przy-
bêd¹ miliony Afrykanów?

Inflacja w wielu krajach jest
obecnie najwiêksza od 40
lat, ceny rosn¹, puste pó³ki
zaczynaj¹ siê pojawiaæ na-
wet w sklepach na zachodzie
Europy, Niemcy masowo wy-
kupuj¹ w Polsce ¿ywnoœæ,
szykuj¹c siê na ewentualny
kryzys ¿ywnoœciowy. A co ro-
bi UE? W³aœnie wczoraj pod-
jêli decyzjê w Parlamencie
Europejskim, ¿e bêdziemy
dodatkowo p³aciæ za upraw-
nienia do CO2 prawie w
ka¿dym produkcie, m.in. za
samochód, mieszkanie, za
transport publiczny i Bóg wie
jeszcze za co…
Bez w¹tpliwoœci o matkê

ziemiê oraz o jej atmosferê
w interesie cz³owieka trze-
ba powa¿nie dbaæ, tylko ¿e
nie mo¿e Unia tego reali-
zowaæ kosztem Polski.
Patrzê na komisarza UE
Franka Timmermansa -
g³ównego architekta dekar-
bonizacji - i mam takie
wra¿enie, ¿e w tym szale-
ñstwie jest metoda, ¿e po-
przez s³uszn¹ dba³oœæ o kli-
mat realizowana jest jakaœ
„ideologia panowania” w in-
teresie jakiejœ jedynie
s³usznej grupy trzymaj¹cej
globaln¹ czy europejsk¹
w³adzê. Daj Bo¿e, ¿ebym siê
w tym pomyli³… A my?
Oszczêdzajmy, g³upio nie
wydawajmy, polskie pro-
dukty kupujmy i solidnie
dla siebie, rodziny i Polski
pracujmy.

AUGUSTYN WIERNICKI 

Szykuje nam się rewolucja energetyczna
Wêgiel jako paliwo do ogrzewania musimy w Polsce ca³kowicie wyeliminowaæ - tak zaleci³a Unia Europejska. 

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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Przyzwyczailiœmy siê do tego.
Ja równie¿. Bez zmiany podej-
œcia osób decyzyjnych lepiej
nie bêdzie. Niektórzy z Was
pisz¹, ¿e trzeba mocniej,
ostrzej… Punktowaæ, wskazaæ
winnych... Inni zaœ, ¿e to szuka-
nie dziury w ca³ym. Przecie¿
,,jest super, a kolej nikomu nie
jest potrzebna”.  Nie zamie-
rzam wpisywaæ siê w jakiekol-
wiek oczekiwania. Robiê to co
uwa¿am za s³uszne, by choæ
spróbowaæ coœ zmieniæ.
Mo¿ecie siê z tym zgadzaæ, lub
nie. Mimo wszystko, warto szu-
kaæ dobrych rozwi¹zañ. Tak¿e
w trudnych relacjach gorzow-
sko-zielonogórskich, o których
ostatnio w mediach wiele. Byæ

mo¿e z perspektywy po³udnio-
wej stolicy  jesteœmy, jak ktoœ
celnie napisa³, jedynie ,,zamor-
skim terytorium”, które wiecznie
czegoœ chce. Nie doceniamy
rzuconej raz na kilka lat koœci.
Coœ w tym jest. Czêsto bywam
w Zielonej Górze. S³ysza³em to
niejednokrotnie. G³ównie od
osób, które w Gorzowie bywaj¹
rzadko, a jeszcze rzadziej pod-
ró¿uj¹ kolej¹. Z okien samolotu
Babimost-Warszawa nasze
problemy wydaj¹ siê odleg³e, a
ci¹g³e bzyczenie dobiegaj¹ce
znad Warty jedynie irytuje,
zak³ócaj¹c b³ogi spokój...

By zachowaæ obiektywizm:
To mit, ¿e po³udnie jest krain¹
kolejowej szczêœliwoœci. Wy-

starczy wybraæ siê chocia¿by w
okolice ¯agania, by zobaczyæ,
¿e tam równie¿ mieszkañcy
lekko nie maj¹. Nawet zielono-
górzanie skazani s¹ na autobu-
sow¹ komunikacjê zastêpcz¹,
jeœli chc¹ wydostaæ siê w kie-
runku Poznania lub Gorzowa.
Rozkopana linia kolejowa po-
rasta pokrzywami kolejny rok z
rzêdu, a koñca modernizacji nie
widaæ.  Ma³o tego! Cieszê siê,
¿e powstaje most w Milsku.
Tam tak¿e mieszkaj¹ ludzie,
którzy codziennie doje¿d¿aj¹
do pracy.

Pytam jednak g³oœno: Co z
Gorzowem?! Wspó³stolic¹, za-
mieszka³¹ przez 120 tysiêcy
mieszkañców. Miastem, które

wnosi pokaŸny wk³ad do
bud¿etu województwa. Bodaj¿e
najwiêkszy w regionie. Dwa
szynobusy raz na kilka lat, w
dodatku na najbardziej ob-
ci¹¿ony odcinek Kostrzyn-
Krzy¿ to kropla w morzu po-
trzeb. Wiem, ¿e na po³udniu
tak¿e brakuje pojazdów, ale to
Gorzów generuje najwiêksze
potoki pasa¿erskie. Tabor nie
jest wieczny, zu¿ywa siê. Tak¿e
technologicznie. Potrzeby co do
jego pojemnoœci równie¿ rosn¹.
Ludzie chc¹ korzystaæ z kolei.
To, co 15 lat temu by³o standar-
dem, dziœ nadaje siê co naj-
wy¿ej na mniej obci¹¿one linie.

Mo¿e któryœ z rzêdu artyku³
kolejnej redakcji, pobudzi do re-

fleksji, ¿e w lubuskim nale¿y
mocniej postawiæ na kolej, mo-
dyfikuj¹c  priorytety?  Znaj¹c
bud¿et nie liczê na cud, ale
przynajmniej na gest dobrej
woli. Super, ¿e jesteœmy, tu cy-
tujê, „zielon¹ krain¹ nowoczes-
nych technologii”. Ba! Nawet
kosmicznych... Jak jednak cie-
szyæ siê lubuskim podbojem
kosmosu z perspektywy miesz-
kañca, dla którego podró¿ od
stacji A do stacji B jest jedn¹
wielk¹ niewiadom¹?!

Nie jestem psem ogrodnika.
Jeœli port lotniczy, winiarstwo i
kosmiczne technologie to lu-
buskie marzenia po³udnia -
szanujê. Warto mieæ cel,
wizjê. Naszym marzeniem jest

elektryfikacja oraz nowoczes-
ny, pojemny tabor z dumnym
herbem województwa na bur-
cie.  Jak ostatni Mohikanin da-
lej naiwnie wierzê, ¿e lubuskie
mo¿e rozwijaæ siê równomier-
nie. Zarówno Gorzów, jak Zie-
lona Góra, Sulechów, ¯agañ.
S¹ dwie drogi: Mo¿emy za-
mkn¹æ siê w twierdzach na li-
nii pó³noc-po³udnie. Podgry-
zaæ siê pod aksamitnym dy-
wanem lub udawaæ Greka.
Mo¿emy tak¿e poszukaæ
dobrych rozwi¹zañ.  Mo¿e
warto zacz¹æ po ludzku roz-
mawiaæ?

ROBERT TRÊBOWICZ
Ekonomista, publicysta. Forum

Interesów Komunikacyjnych Gorzowa

Lubuskie łączy czy dzieli mieszkańców?
Kolejne newsy o kolejowych niedomaganiach w Gorzowie sta³y siê codziennoœci¹. 

- Czym zajmuje siê orga-
nizacja PTTK Stilon?

- Jesteœmy organizacj¹ tury-
styczn¹. Organizujemy i akty-
wizujemy wszystkich
chêtnych do odbywania
ró¿nego rodzaju wycieczek
turystycznych i krajoznaw-
czych, ale i nie tylko. Organi-
zujemy równie¿ wyjazdy do
teatru i opery. Generalnie za-
chêcamy ludzi do aktywnego
spêdzania czasu.
- Jaki przyœwieca wam

g³ówny cel?
- Nadrzêdnym celem jest

odkrywanie i poznawanie naj-
piêkniejszych zak¹tków na-
szego kraju oraz otaczaj¹c¹
nas przyrodê. Organizujemy
równie¿ wycieczki zagranicz-
ne, ale przede wszystkim
skupiamy siê na naszej rodzi-
mej ziemi. 
- W tym roku obchodzicie

55-lecie dzia³alnoœci. Jakie
by³y pocz¹tki waszej orga-
nizacji?

- Historia jest d³u¿sza ni¿
wspomniane 55 lat, poniewa¿
ju¿ w styczniu 1956 roku pra-
cownicy Gorzowskich
Zak³adów W³ókien Sztucz-
nych Stilon za³o¿yli ko³o Pol-
skiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego.
Zosta³o ono zarejestrowane
w oddziale miejskim. Ko³o li-
czy³o na pocz¹tku swojej
dzia³alnoœci 30 cz³onków, któ-
rymi byli g³ównie pracownicy
wydzia³u mechanicznego. 11
lat póŸniej, w 1967 roku zos-
ta³ za³o¿ony Oddzia³ Zak³ado-
wy PTTK, który mia³ ju¿ 1010
cz³onków. Przy oddziale po-
wsta³y kluby: motorowy, ¿eg-
larski i fotograficzny. Dzia³a³y
tak¿e trzy Komisje Turystyki
Kwalifikowanej - Komisja Tu-
rystyki Kajakowej, Górskiej
oraz Nizinnej Pieszej, które
zajmowa³y siê wybran¹ dzie-

dzin¹ turystyki. W celu roz-
szerzenia dzia³alnoœci tury-
stycznej w Stilonie powsta³o
Biuro Obs³ugi Ruchu Tury-
stycznego, które organizo-
wa³o naprawdê bardzo du¿o
wycieczek dla pracowników.
- Jak dzia³a³o towarzystwo

bêd¹c jeszcze w struktu-
rach zak³adu Stilon?

- By³o zupe³nie inaczej. Sze-
fostwo Stilonu bardzo nam
pomaga³o. Otrzymywaliœmy
okreœlon¹ kwotê z funduszu
socjalnego na organizacjê
wycieczek. Mieliœmy dofinan-
sowanie na zakup sprzêtu.
Oprócz tego zaadaptowali
nam pomieszczenia na biuro
i wypo¿yczalniê sprzêtu tury-
stycznego.  Dzisiaj nasza
dzia³alnoœæ opiera siê
g³ównie na sk³adkach cz³on-
kowskich.
- W jakich formach tury-

styki dzia³acie?
- Generalnie s¹ to wycieczki

autokarowe, ale organizuje-
my tak¿e rajdy piesze i
sp³ywy kajakowe. Przed laty
dwie ostatnie wymienione

przeze mnie formy odbywa³y
siê zdecydowanie czêœciej
ani¿eli obecnie, a jest to
zwi¹zane ze œredni¹ wieku
naszych cz³onków.
- Ju¿ œwiêtowaliœcie swój

jubileusz?
- 18 maja odby³ siê zlot inte-

gracyjny „Majówka-55 lat
PTTK Stilon” w Dankowie.
Zorganizowaliœmy go wspól-
nie z Oœrodkiem Wypoczyn-
kowym „£ubu Dubu” w Dan-
kowie i Nadleœnictwem La-
sów Pañstwowych w
Strzelcach Krajeñskich.
- Ilu cz³onków liczy ko³o?
- Tutaj zaskoczê wszystkich.

PTTK Stilon jest jednym z
najwiêkszych w wojewódz-
twie lubuskim. Obecnie w na-
szym Oddziale jest prawie
300 osób z czego 3 to emery-
ci. Najm³odszy cz³onek ma
10 lat, a najstarszy 88.

- Na przestrzeni ostatnich
kilku lat liczba cz³onków ro-
œnie, czy maleje?

- Nasze grono ca³y czas siê
powiêksza. Na pocz¹tku
2017 roku PTTK Stilon liczy³o

195 osób, a w tej chwili jest
nas 292 osoby. Tendencja
jest wzrostowa i mamy na-
dziejê, ¿e tak pozostanie.
- Jakie trzeba spe³niæ

warunki, ¿eby zostaæ
cz³onkiem PTTK Stilon?
- Przede wszystkim mieæ

dobry humor, pozytywne na-
stawienie do œwiata i ludzi.
To jest najwa¿niejsze. Poza
tym trzeba lubiæ aktywnie
spêdzaæ czas i chcieæ
wêdrowaæ.
- A pan od kiedy jest

zwi¹zany z ruchem tury-
stycznym?

- Od 1970 roku. Pierwsz¹
imprez¹, na której by³em to
zlot motocyklowy w Z³oto-
wie. Od tamtego czasu
uczestniczy³em w wielu wy-
cieczkach. Jestem równie¿
organizatorem wypraw.
- Co zmotywowa³o pana,

¿e zapisaæ siê do PTTK
Stilon?

- Bêd¹c pracownikiem Sti-
lonu mieszka³em w hotelu
zak³adowym, a na parterze
by³o biuro oddzia³u zak³ado-

wego PTTK. Prowadzi³ je
wówczas Leszek Stelmasz-
czyk. Zainteresowa³em siê
dzia³alnoœci¹ ko³a, spodo-
ba³a mi siê uprawiana tury-
styka i postanowi³em
wst¹piæ w jej szeregi. I jes-
tem do dziœ.
- Co daje panu ta dzia³al-

noœæ?
- Przede wszystkim satys-

fakcjê, ¿e pomagam lu-
dziom. Dziêki dzia³alnoœci
PTTK Stilon ludzie mog¹
aktywnie spêdzaæ czas,
poznawaæ przepiêkne
zak¹tki naszego kraju, o
których wczeœniej nawet nie
s³yszeli. Wspólne wyjazdy
integruj¹ ludzi, zawi¹zuj¹
siê znajomoœci, a przede
wszystkim otwieraj¹ siê na
œwiat, nie s¹ zamkniêci w
sobie. Jest to zas³uga nie
tylko moja, ale ca³ego sied-
mioosobowego zarz¹du na
czele, którego stoi Ryszard
Bronisz. Chcê zaznaczyæ,
Oddzia³ PTTK Stilon nie
prowadzi dzia³alnoœci gos-
podarczej, a zarz¹d i cz³on-
kowie funkcyjni pracuj¹ nie-
odp³atnie.
- Jakie s¹ jeszcze plany

wycieczkowe na obecny
rok?

- Mamy zaplanowanych
³¹cznie 28 imprez. Wœród
nich s¹ wycieczki turystycz-
no-krajoznawcze, m.in. do
Cottbus, Nowego Czarno-
wa, Warszawy, Katowic, Ka-
lisza, czy Szczecina. Nie za-
braknie wyjazdu nad morze
oraz w góry. W tym roku
bêdzie to Zlot Rodzinny w
Ustroniu Morskim. Odwie-
dzimy Zakopane.  W pla-
nach jest cykliczna impreza
Z³ota Polska Jesieñ - Ruda-
wy Janowickie. Ponadto zor-
ganizujemy rajdy „Œladami
Zamków, Pa³aców i Dworów

Ziemi Lubuskiej”. Udamy siê
tak¿e do Spreewalda, gdzie
odbêdziemy sp³yw ³odziami
po kana³ach Szprewy-Lube-
nau i zwiedzimy Manufak-
turê Czekolad Felicitas
Hmow. W planie s¹ równie¿
wyjazdy do opery i wyjœcia
do teatru. Naprawdê jest w
czym wybieraæ. Na nudê nie
mo¿emy narzekaæ.
- Rajdy piesze ile licz¹ ki-

lometrów?
- W granicach 10-12. Or-

ganizowane s¹ raz w mie-
si¹cu.
- Ich trasa biegnie przez

Gorzów, czy bardziej
przez okoliczne miejscow-
oœci?

- Rajdy piesze odbywaj¹
siê z regu³y na trasach
biegn¹cych wokó³ naszego
miasta, czyli K³odawa, Nie-
rzym, Santok, Santoczno,
Marwice.
- Jest pan w stanie okre-

œliæ ile ³¹cznie w ci¹gu 55
lat dzia³alnoœci zorganizo-
waliœcie wycieczek?

- By³o tego naprawdê bar-
dzo du¿o. Mogê powiedzieæ,
¿e w ostatnich piêciu latach
odbyliœmy 121 imprez, w
których uczestniczy³o oko³o
piêæ tysiêcy osób. Jeœli to
pomno¿ymy przez lata i do-
damy, ¿e kiedyœ by³o tego
wiêcej, to wyjdzie nam co
najmniej kilka tysiêcy.
- Bogat¹ historiê dzia³al-

noœci PTTK Stilon mo¿na
zobaczyæ w specjalnie wy-
danych kronikach, w któ-
rych znajduj¹ siê
pami¹tkowe zdjêcia, czy
wycinki z gazet.
- To prawda. Prowadzimy ta-

kie kroniki dokumentuj¹ce na-
sz¹ dzia³alnoœæ. Jest to zapisa-
na historia naszego oddzia³u,
która liczy ju¿ kilka tomów.
- Dziêkujê za rozmowê.

Naprawdę jest w czym wybierać
Z Kazimierzem Kamiñskim, wiceprezesem Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego  Stilon, rozmawia Dorota Waldmann

K. Kamiński: Nadrzędnym celem jest odkrywanie i poznawanie najpiękniejszych zakątków
naszego kraju oraz otaczającą nas przyrodę
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- Jak siê zaczê³a twoja
przygoda z ¿u¿lem?

- Nie pamiêtam. 
- Nie wierzê.
- Mój tata by³ dzia³aczem w

Stilonie i ci¹ga³ mnie na
ró¿ne imprezy Stilonu
w³aœnie, jak hokej, pi³ka
no¿na, waterpolo. Natomiast
na ¿u¿el trafi³em przez przy-
padek. I tak mnie siê to spo-
doba³o, ¿e potem sam bie-
ga³em na mecze. Czasami
tata poszed³ ze mn¹, ale to
tak sporadycznie. To by³a
po³owa lat 70. i zafascyno-
wa³ mnie ten sport, jak chyba
co drugiego gorzowianina.
Pamiêtam, ¿e raz namó-
wi³em ojca na wyjazd na der-
by lubuskie do Zielonej Góry
w 1978 roku. Po meczu by³y
takie rozróby, ¿e szybko wia-
liœmy naszym maluchem z
parkingu przystadionowego. 
- Siedzia³eœ w klatce kibi-

cowskiej?
- Nie. Zreszt¹ w latach 70.,

do po³owy 80. XX wieku nie
by³o czegoœ takiego jak klat-
ka kibicowska. W pi³ce by³y,
bo te¿ czasami jeŸdzi³em na
mecze Stilonu w drugiej li-
dze. Natomiast w ¿u¿lu
d³ugo nie by³o ultrasów. To
siê zaczê³o rodziæ w drugiej
po³owie lat 80. I to w³aœciwie
na mecze z Falubazem. Na
innych spotkaniach siedzia³o
siê wspólnie. Ja w tamtych
latach du¿o jeŸdzi³em po
Polsce na mecze i sie-
dzia³em sobie z miejscowymi
kibicami. Nigdy w ³eb od ni-
kogo nie dosta³em. No i z
tamtych czasów mia³em i
mam nadal sporo znajo-
mych. Ludzie mnie pami-
êtaj¹. 
- Dlaczego?
- To by³y takie czasy, kiedy

razem z nie¿yj¹cym ju¿ Mir-
kiem Wieczorkiewiczem
ca³kiem nieŸle nam siê ¿y³o.
Mirek robi³ zdjêcia, ja je
sprzedawa³em i by³y pie-
ni¹dze na wyjazdy. Czasami
na zagraniczne te¿. 
- Czyli zaczyna³eœ w cza-

sie, kiedy gorzowski ¿u¿el
by³ na topie?

- Zgadza siê, to by³y czasy
z³otej dru¿yny. Czasy kiedy
z³ota gorzowska dru¿yna se-
ryjnie zdobywa³a mistrzow-
skie tytu³y. Pamiêtam, ¿e w
pewnym momencie tak siê
kibicom to znudzi³o, ¿e prze-
stali przychodziæ gremialnie
na mecze. 
- Naprawdê?
- Oczywiœcie. Pamiêtam jak

dziœ, w 1978 roku Stal zdo-
by³a z³oto, po raz szósty w
historii i odbywa³o siê to
praktycznie przy pustych try-
bunach. Kibice przenieœli siê
na pi³kê no¿n¹, bo wówczas
Stilon awansowa³ do II ligi. I
na stadion pi³karski trudno
by³o siê dostaæ. A na ¿u¿el
ju¿ prawie nikt nie chodzi³.

Ja chodzi³em na ¿u¿el i na
pi³kê. Bo to by³o gorzowskie,
nasze. Do dzisiaj nie rozu-
miem tych podzia³ów.
- Na ¿u¿lu zawsze by³a ta-

ka ekipa, która chodzi³a,
siada³a na trybunach,
klê³a, komentowa³a, ale za-
wsze by³a. Bo to by³a
mi³oœæ i zabawa.

- Dzisiejszym ¿u¿lem jed-
nak jest siê coraz trudniej
bawiæ. Za du¿o jest regula-
minów, za du¿o jest ró¿nych
ograniczeñ, a za ma³o jest
rzeczywiœcie tej zabawy. Ale
ci stali kibice ci¹gle chodz¹,
szczególnie na te imprezy
mniej wa¿ne. 
- A kiedy pomyœla³eœ o

tym, ¿e mo¿na pisaæ o
¿u¿lu?

- W po³owie lat 80. zama-
rzy³em o tym, ¿eby byæ
dziennikarzem sportowym.
To by³ dziwny czas, pe³na
komuna,  cenzura. Zatem
¿eby zostaæ dziennikarzem,
to trzeba by³o jakieœ studia
skoñczyæ. No i trzeba by³o
byæ w tym systemie. A mnie
jakoœ to nie interesowa³o.
Ten system w³aœnie. Na
szczêœcie kiedy upad³ komu-
nizm w 1990 roku, okaza³o
siê, ¿e zaczê³y powstawaæ
gazety, w tym ¿u¿lowe. Za-
czêto wówczas szukaæ tak
zwanych korespondentów z
terenu, to mnie ju¿ znano w
tym œwiatku. W³aœnie przez
to, ¿e najeŸdzi³em siê po
ró¿nych wydarzeniach ¿u¿lo-
wych, po ró¿nych meczach.
Zaczê³y siê pojawiaæ propo-
zycje wspó³pracy. A ja
chcia³em, do tego zna³em
te¿ œp. Krzysztofa Ho³yñskie-
go (wybitnego dziennikarza
sportowego i spikera me-
czów ¿u¿lowych - roch), to
on mnie w³aœnie motywowa³
do tego. Mirek Wieczorkie-
wicz, ale i Jasiu Delijewski
te¿ mieli w tym swój udzia³.
Ten pierwszy czasami pisa³,
ale bardziej robi³ zdjêcia.

Drugi zaœ by³ profesjonalnym
dziennikarzem, od którego
mo¿na by³o siê uczyæ. I tak
siê to zaczê³o. 
- Co by³o pocz¹tkiem?
- Trafi³em do takiej gazety

Na wira¿u, potem zacz¹³em
pisaæ do Tygodnika ¯u¿lowe-
go. Ale równoczeœnie pan
Mieczys³aw Miszkin, który
zreszt¹ te¿ zna³ mego tatê,
kiedyœ go zagadn¹³ w taki
sposób - Twój ch³opak kocha
sport, jak chce, to mo¿e pi-
saæ w Stilonie Gorzowskim. 
- I tak siê to wszystko za-

czê³o?
- Tak siê to wszystko za-

czê³o. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e
pan Miszkin mi bardzo du¿o
wówczas pomóg³. W ogóle
mia³em wtedy szczêœcie do
ludzi. Ka¿dy chcia³ mi po-
móc, tak¿e Jerzy Zysnarski,
który zaprosi³ mnie do Ziemi
Gorzowskiej i pozwoli³ mi ko-
mentowaæ ró¿ne wydarzenia
w rubryce Taœma w górê. By³
jeszcze Robert Gorbat, z
którym du¿o jeŸdzi³em na
zawody i czasami poma-
ga³em mu w pisaniu do Ga-
zety Lubuskiej. 
- Ale jest ró¿nica pomi-

êdzy pisaniem tekstów
dziennikarskich, a budo-
waniem archiwum na pod-
stawie którego pisze siê
ksi¹¿ki. Bo przecie¿ ty na-
pisa³eœ kilka ksi¹¿ek o
czarnym sporcie.

- Oczywiœcie. Pierwsza
ksi¹¿ka, dwuczêœciowa po-
wsta³a we wspó³pracy z trze-
ma innymi osobami.  To by³o
dzie³o czterech m³odych i
ambitnych ludzi. To po³owa
lat 90., kiedy nikt nie wie-
dzia³, co to jest Internet.
Trzeba by³o wszystkiego
szukaæ po gazetach, po pro-
gramach meczowych, biblio-
tekach. I tak w³aœnie szukali-
œmy. Zespó³ to Robert Noga,
Krzysztof B³a¿ejewski,
Wies³aw Dobruszek i ja. Po-
dzieliœmy siê tematycznie,

kto pracuje w jakim obsza-
rze. Ja oczywiœcie wzi¹³em
te lata najwiêkszych sukce-
sów Stali Gorzów, czyli od lat
60. do 90.  I tak powsta³y
dwie ksi¹¿ki - Liga Polska.
Kiedy patrzê dziœ na nie, to
one s¹ bardzo ubogie. Ale
wówczas by³y prze³omem na
wydawniczym rynku. Podob-
nie  jak wczeœniejsze ¯ycie
na torze Jana Delijewskiego
o Edwardzie Jancarzu. 
- Dlaczego tak uwa¿asz?
- Bo jak siê dziœ na te

ksi¹¿ki patrzy, to one s¹ bar-
dzo skromne, ale wa¿ne. W
tamtych czasach, to by³a
prawdziwa rewelacja Bo ge-
neralnie coœ siê ukaza³o o
¿u¿lu. 
- Przypadki przypadkami,

ale przecie¿ napisa³eœ bio-
grafiê Jerzego Rembasa,
napisa³eœ monografiê Sta-
li…

- To póŸniejsze lata, kiedy
rynek ca³kowicie siê otwo-
rzy³. Ka¿da ksi¹¿ka ma
swoj¹ historiê. Zawsze jako
dziennikarz, ale te¿ i jako ki-
bic martwi³em siê, ¿e Stal
Gorzów, klub o olbrzymim
potencjale nie ma w³asnej
monografii, ksi¹¿ki, gdzie
choæby wszystkie wyniki zos-
ta³y zebrane w jednym miej-
scu. Jan Delijewski napisa³
jedn¹ ksi¹¿kê - do 1990 ro-
ku. Pojawi³a siê motywacja,
aby zachêciæ w³adze klubu
do wydania kolejnych
ksi¹¿ek. Trwa³o to wiele lat,
ale ostatecznie siê uda³o. Ja
napisa³em drug¹ czêœæ. I ta
2-czeœciowa ksi¹¿ka - ¯u¿el
nad Wart¹ siê przyjê³a. Sta³a
siê wa¿na dla pejza¿u mias-
ta. Wszystko bowiem zna-
laz³o siê w jednym, do-
stêpnym miejscu. I te ksi¹¿ki
tak siê spodoba³y ówczesne-
mu prezesowi Stali, panu
Ireneuszowi Maciejowi Zmo-
rze, ¿e zaproponowa³ mi,
aby na 70-lecie Stali zrobiæ
monografiê, ale z

uwzglêdnieniem wszystkich
sekcji.
- Stal to coœ wiêcej ni¿

¿u¿el?
- Ale¿ oczywiœcie. Stal to

mnóstwo sekcji, przynaj-
mniej kiedyœ. I jak ja sobie
spisa³em te sekcje, które
mniej wiêcej pamiêta³em, o
których te¿ siê
dowiedzia³em, to by³em
przera¿ony ogromem mate-
ria³u. 
- Czyli?
- Dochodzi³em do takich

mega informacji, znajdo-
wa³em takich ludzi, ¿e nagle
dowiedzia³em siê, i¿ Stal to
symbol historii miasta. By³a
na przyk³ad taka sekcja jak
kajakarstwo. ¯adnego me-
dalu nikt nie zdoby³, bo pro-
fesjonalnie nie trenowano,
ale chyba pó³ Gorzowa wte-
dy po Warcie p³ywa³o. Orga-
nizowano wyœcigi motoro-
wodne. To by³a sekcja rek-
reacyjna, w której ka¿dy
musia³ sobie zbudowaæ ka-
jak, wczeœniej p³ac¹c za
drewno, które zak³ad spro-
wadza³. Kierownik tej sekcji
pokaza³ mi instrukcjê budo-
wy kajaka. Jedna pochodzi³a
sprzed wojny. Takich ró¿nych
sekcji by³o oko³o 20. I w pew-
nym momencie okaza³o siê,
¿e ten ¿u¿el, pomimo ¿e jest
wiod¹cy, jest znany, to nie
wszystko. Reszta te¿ by³a
fascynuj¹ca. 
- A Jerzy Rembas?
- A Jerzy Rembas by³ moim

ulubionym zawodnikiem w
najlepszych latach Stali. Nie
Edward Jancarz, nie Zenon
Plech, a w³aœnie Jerzy Rem-
bas. Mo¿e dlatego, ¿e by³ z
boku, a przy tym œwietny.
Jak koñczy³ karierê i poz-
na³em go osobiœcie, okaza³
siê byæ otwarty, przyjazny. To
nie to co dzisiejsze gwiazdy.
Wiele z nich jest zwyczajnie
zadufanych w sobie. A z
Rembasem na zakoñczenie
kariery przeprowadzi³em bar-
dzo du¿o rozmów. Czêœæ z
nich posz³a w Tygodniku
¯u¿lowym pod tytu³em Z
Bogdañca na Wembley.
Mnie zafascynowa³a jego
pamiêæ, bo okaza³o siê, ¿e
pamiêta wszystko, najdrob-
niejsze szczegó³y w³asnej
kariery. Widaæ by³o, ¿e on ¿y³
t¹ karier¹. Mo¿e dlatego, ¿e
pochodzi³ z podgrzowskiej
wioski, a nagle trafi³ do wiel-
kiego œwiata, choæby na
Wembley. W tamtych cza-

sach nie by³o szans, aby wy-
daæ jak¹kolwiek ksi¹¿kê. A ja
mu obieca³em, ¿e kiedyœ wy-
damy. Minê³o 30 lat i ksi¹¿ka
siê ukaza³a. 
- A¿ przyszed³ czas na

opowieœæ o derbach lubu-
skich.

- Rzecz najnowsza, ale a¿
dziesiêæ lat czeka³a na wy-
danie. Przecie¿ to wrêcz
niewiarygodne, abyœmy nie
wiedzieli, jakie historie ³¹cz¹
siê z derbami? Podkreœlam,
nie mówiê o derbach Ziemi
Lubuskiej, bo ta ziemia to ja-
kiœ dziwny twór. Mówiê o
derbach lubuskich. Mia³em
bardzo prosty pomys³. Wy-
dawa³o mi siê, ¿e skoro
wyjdê z propozycj¹ opisania
derbów lubuskich, to wszys-
cy z³o¿¹ rêce do oklasków.
Bo¿e, jak siê pomyli³em.
Obietnice p³ynê³y te¿ z in-
nych stron, albo nie p³ynê³y,
bo niektórzy nawet nie od-
powiedzieli na moj¹ propo-
zycjê. Wspominam o tym,
¿eby pokazaæ, i¿ opisywanie
historii to takie hobby z to-
rem przeszkód. Mija³ czas,
ale widaæ tak mia³o byæ. A
nie chcia³em tego wydawaæ
w formie ubogiej, dlatego
szuka³em dofinansowania i
znalaz³em.
- W formie ubogiej, czyli

jakiej?
- Czyli takiej, gdzie s¹ tylko

wyniki i krótkie przypomnie-
nie przebiegu spotkania. To
by³aby sucha, uboga
ksi¹¿ka. Materia³ jest zaœ tak
ciekawy, tak barwny, ¿e zwy-
czajnie ¿al by³oby go nie
opublikowaæ. Wiadomo, ¿e
te ,,boki’’, jak siê mówi o ta-
kich dodatkowych tekstach,
s¹ zawsze najciekawsze.  To
s¹ wspominki zawodników,
dzia³aczy, kibiców. One s¹
barwne, ciekawe. I by³em za-
skoczony, ¿e jest taki s³aby
odzew ró¿nych instytucji,
które mog³y wspomóc wyda-
nie. Na szczêœcie pomóg³
prezydent Gorzowa i lokalni
sponsorzy. Mam nadziejê,
¿e ludzie bêd¹ zadowoleni.
Pierwsza czêœæ ju¿ jest, dru-
ga uka¿e siê za kilka tygod-
ni.
- Na pewno. No i ostatnie

pytanie. Plany pisarskie na
przysz³oœæ?

- S¹, ale nie chcê za bar-
dzo o nich mówiæ.
- Co jest zrozumia³e. Za-

tem powodzenia i dziêki za
rozmowê.

Dzisiejszym żużlem jest się coraz trudniej bawić
Z Robertem Borowym, dziennikarzem, biografem polskiego ¿u¿la, redaktorem naczelnym Echo Gorzowa, rozmawia Renata Ochwat

R. Borowy: W połowie lat 80. zamarzyłem o tym, żeby być dziennikarzem sportowym
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K. Błażejewski, R. Borowy, W. Dobruszek, R. Noga: Liga Polski cz. I: 1948-1975 
K. Błażejewski, R. Borowy, W. Dobruszek, R. Noga: Liga Polski cz. II: 1976-1996
R. Borowy: Żużel nad Wartą 1990-2014
R. Borowy: Siedem dekad Stali 1947-2017
R. Borowy: Asy Żużlowych Torów – Jerzy Rembas
R. Borowy: Nie ma jak derby (3) – Żużlowe Derby Lubuskie
R. Borowy: Nie ma jak derby (4) – Żużlowe Derby Lubuskie (II)

Robert Borowy ma w dorobku następujące pozycje książkowe:  
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- Dobiega koñca moder-
nizacja stadionu lekkoatle-
tycznego. Obiekt robi
wra¿enie. Jak siê panu po-
doba przysz³a arena zma-
gañ gorzowskich lekkoat-
letów?

- To jest moje wyœnione,
wymarzone „dziecko”. Podo-
ba mi siê. Walczy³em o to,
¿eby stadion mia³ w³aœnie ta-
ki wygl¹d. Co prawda mo¿e
jeszcze trochê inaczej wy-
gl¹daæ i byæ ³adniejszy za
spraw¹ wiêkszych trybun i to
z dwóch stron, ale powiedz-
my sobie szczerze, stadion
teraz bardzo wyró¿nia siê w
Gorzowie.
- Kiedy bêdzie gotowy?
- Liczê, ¿e od lipca bêdzie-

my ju¿ normalnie trenowaæ.
- Z której strony mo¿na

by³oby w przysz³oœci do-
stawiæ trybuny?

- Myœlê, i¿ od strony
K³odawki. Przy dzisiejszych
technologiach mo¿na na-
prawdê fajnie wkomponowaæ
trybuny, zachowuj¹c przy
tym obecn¹ œcie¿kê. Rów-
nie¿ od strony Alei ks. Witol-
da Andrzejewskiego jest
sporo miejsca. Jak ca³kowi-
cie zostanie zakoñczony re-
mont stadionu to i tak
bêdziemy musieli zastano-
wiæ siê nad wstawieniem
przynajmniej przenoœnych
trybun przed przysz³oroczny-
mi mistrzostwami Polski se-
niorów. Ponadto trzeba
postawiæ ekrany, gdy¿ nie
wyobra¿am sobie, ¿eby lu-
dzie z przystanku autobuso-
wego ogl¹dali zawody.  I
przynajmniej tymczasowo
musimy zadaszyæ sta³e try-
buny. Tak sobie myœlê, ¿e
jeszcze mo¿na dostawiæ 2-3
rzêdy do góry. Pracy jest
wiêc sporo, ale warto dalej
inwestowaæ, bo to jest w tej
chwili jeden z kilku zaledwie
stadionów lekkoatletycznych
w Polsce wysokiej kategorii.
- Mia³ byæ trzeciej?
- I tutaj jest ogromna nie-

spodzianka. Wykonawca
z³o¿y³ oficjalny wniosek do
World Athletics przyje¿d¿aj¹
do nas eksperci zbadaæ sta-
dion pod k¹tem - uwaga - I
kategorii, a wiêc najwy¿szej
jaka jest mo¿liwa. Mieliœmy
ju¿ okazjê zrobiæ na nim tes-
towy, luŸny trening i bie¿nia
jest rewelacyjna.
- Ile w Polsce stadionów

ma I kategoriê?
- W tej chwili trzy. W Cho-

rzowie, Bydgoszczy i War-
szawie.
- A czy naszej dwukrotnej

medalistce olimpijskiej Na-
talii Kaczmarek, która
obecnie trenuje we
Wroc³awiu, nasz stadion
te¿ siê podoba?

- Jeszcze nie mia³a okazji
byæ na nim, ani tym bardziej
potrenowaæ, a wiêc poczeka-

my na otwarcie stadionu i
przyjazd Natalii. Jestem
przekonany, ¿e bêdzie mia³a
o tym obiekcie same pozy-
tywne opinie, bo to jest
obiekt wysokiej klasy. Kiedy
jej opowiada³em o walorach
bardzo by³a zadowolona, ¿e
Gorzów wreszcie ma obiekt
najwy¿szej klasy.
- Czego na dzisiaj, oprócz

wspomnianych trybun,
jeszcze brakuje?

- Lepszego zaplecza, ale
prace nad ich budow¹ roz-
poczn¹ siê najwczeœniej za
dwa lata. Zobaczymy,
wszystko bêdzie zale¿a³o od
finansów miasta. Dobrze, ¿e
jest gotowy projekt i to na-
prawdê porz¹dny.
- Jak przebiegaj¹ prace z

remontem górnego obiek-
tu treningowego?

- To, co mia³o zostaæ zro-
bione, zosta³o wykonane. I
od razu powiem, ¿e te¿ jes-
teœmy bardzo zadowoleni.
Oczywiœcie chcia³oby siê
mieæ 400-metrow¹ bie¿niê,
ale nawet z tej 120-metrowej
jesteœmy zadowoleni. Do te-
go jest skocznia w dal i
wszystkie rozbiegi do konku-
rencji technicznych. Bie¿nia
jest najwy¿szej klasy, takiej

jak w Berlinie. Ju¿ trenujemy
na tym obiekcie, zawodnicy
s¹ zachwyceni.
- Niedawno wychwala³

pan otwarcie podobnego
stadionu RKS-u w £odzi.
Lepszy jest od naszego?

- Nasz jest ³adniejszy, ale
ten obiekt w £odzi te¿ jest

bardzo fajny, budowa³ go ten
sam wykonawca, co u nas.
Tam maj¹ tylko szeœæ torów.
Maj¹ za to lepsze zaplecze,
bo posiadaj¹ halê tartanow¹
200-letrow¹ i rozpoczêli bu-
dowê hotelu.
- W pe³ni profesjonalny

obiekt jak bardzo u³atwi

codzienne treningi pod-
opiecznym ALKS - u
AJP?

- Bardzo. Przez te wszyst-
kie lata by³o bardzo ciê¿ko,
a teraz miejmy nadziejê, ¿e
bêdzie ³atwiej. Przede
wszystkim iloœæ kilometrów
przejechanych na treningi
oraz zgrupowania siê
zmniejszy. Wyjazdy na co-
dzienne treningi do Myœli-
borza, Barlinka, Sulêcina i
Miêdzyrzecza bêdziemy
mogli zamieniæ na profesjo-
nalne treningi u siebie. Bez
w¹tpienia bêdzie to dla nas
du¿e u³atwienie, a czas,
który przeznaczaliœmy na
dojazdy w pe³ni wykorzys-
tamy do treningów.
- Planujecie ju¿ organi-

zacjê zawodów na zmo-
dernizowanym obiekcie
przy ulicy Krasiñskiego?

- Chcielibyœmy, ale naj-
pierw musimy ustaliæ z
miastem i OSiR-em, kto
bêdzie odpowiedzialny za
pewne rzeczy. Owszem,
by³y plany, ale sytuacja
trochê siê skomplikowa³a,
poniewa¿ k³adka, która jest
ju¿ skoñczona ma ró¿ne
terminy odbiorów. W tym
roku chcemy przede
wszystkim móc trenowaæ
na tym stadionie, a zawody
bêdziemy organizowaæ ju¿
w przysz³ym roku jeszcze
przed wspomnianymi mist-
rzostwami Polski, które od-
bêd¹ siê w sierpniu.
- Lekkoatletyka - królo-

wa sportu jest popularna
w naszym mieœcie?

- Ciê¿ko powiedzieæ. W
moim œrodowisku tak, ale
czy gorzowianie siê ni¹ in-
teresuj¹? Myœlê, ¿e z powo-
du tego, ¿e nie mieli zbyt
wielu okazji do zobaczenia
na ¿ywo zawodów i przede
wszystkim nie zostali wy-
chowani na tym sporcie, to

raczej nie. W naszym mie-
œcie by³o wielu lekkoatle-
tów, ale gorzowianie tak na-
prawdê nigdy nie mieli
mo¿liwoœci zobaczenia na
¿ywo zawodów lekkoatle-
tycznych i pokochania tej
dyscypliny sportowej.
- Ale ju¿ niebawem to

siê zmieni…
- To prawda. W przysz³ym

roku bêdzie wiele okazji do
obejrzenia na ¿ywo zmagañ
lekkoatletów z trybun nowo-
czesnego stadionu. W Go-
rzowie odbêdzie siê naj-
wiêksza impreza w historii
województwa lubuskiego -
Mistrzostwa Polski senio-
rów. Te zawody s¹ zdecy-
dowanie wiêksz¹ imprez¹
ni¿ popularne Grand Prix.
Myœlê, ¿e kibic zacznie siê
interesowaæ tym sportem,
jak ono zacznie w naszym
mieœcie „¿yæ”. Na dzieñ dzi-
siejszy jesteœmy jedynym
miastem w województwie z
takim stadionem, które
przejmie ca³¹ organizacjê
wszystkich imprez lekkoat-
letycznych. (…).
- W tym roku klub ob-

chodzi 10-lecia dzia³alno-
œci. Czy s¹ przygotowy-
wane z tego tytu³u jakieœ
atrakcyjne wydarzenia?

- Jubileusz bêdziemy ob-
chodzili dok³adnie 28 listo-
pada, a wiêc bardziej myœli-
my o balu andrzejkowym
ni¿ zawodach lekkoatletycz-
nych, ale raz na 10 lat
dobra zabawa nikomu nie
zaszkodzi. Na razie zbiera-
my fundusze, zobaczymy,
jakim bêdziemy dyspono-
wali bud¿etem i w zale¿no-
œci od tego postaramy siê
zaprosiæ nie tylko by³ych
naszych najlepszych spor-
towców i obecnych, ale
równie¿ znamienitych goœci
z ró¿nych œrodowisk.
- Dziêkujê za rozmowê.

Już trenujemy, zawodnicy są zachwyceni
Z Tomaszem Sask¹, prezesem i trenerem ALKS AJP Gorzów, rozmawia Dorota Waldmann

Trener Tomasz Saska ze swoją kolejną świetną wychowanka, Nikolą Horowską 

Fo
t. 

To
m

as
z 

Sa
sk

a/
FB

W tym roku chce przeje-
chaæ kolejna europejsk¹
trasê. Tym razem celem jest
Przyl¹dek Pó³nocny w Nor-
wegii. Do pokonania ma
oko³o 3 tys. kilometrów. Po
drodze odwiedzi Szwecjê,
Finlandiê, £otwê, Litwê i Es-
toniê.  

W podró¿ wyruszy³ 9
czerwca. Tym razem nie ma
limitu czasu na pokonanie
trasy. Jak mówi, na miejscu
bêdzie decydowa³ jak d³ugo
zostanie w konkretnym miej-
scu. W planie ma m.in. wi-
zytê w wiosce œw. Miko³aja w
Rovaniemi.

(IP)

Rowerem na Przylądek Północny
Mariusz Pastuszka w ubieg³ym roku na rowerze dojecha³ z Gorzowa do Stambu³u w Turcji. 

Mariusz Pastuszka zwyczajnie lubi pojechać rowerem w dalekie trasy
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Dwukrotny indywidualny
mistrz œwiata po raz dwuset-
ny pojecha³ w plastronie
Stali Gorzów w meczu ligo-
wym. Do tej statystyki zali-
czamy wszystkie jego wy-
stêpy w PGE Ekstralidze
oraz dwa spotkania
bara¿owe z Ostrovi¹ Ostrów
z 2019 roku.

Bartosz Zmarzlik zadebiu-
towa³ w polskiej lidze 25
kwietnia 2011 roku w meczu
z Uni¹ Leszno i wtedy wy-
walczy³ swoje pierwsze czte-
ry ligowe punkty. Dotychcza-
sowy jego bilans, do meczu
ze Spart¹, to 2.132 punkty,
co dawa³o mu bardzo wy-
sok¹, bo czwart¹ lokatê w

tabeli wszech czasów Stali
Gorzów. Przed nim znalaz³y
siê tylko klubowe legendy -
Piotr Œwist - 2.927 pkt., Je-
rzy Rembas - 2.646 pkt. i
Edward Jancarz - 2.278,5
pkt. Na pi¹tej pozycji jest
Piotr Paluch - 2.034 pkt.

B. Zmarzlik w 199 me-
czach pojecha³ w 984 bie-
gach i do wspomnianych
2.132 punktów trzeba doli-
czyæ jeszcze 97 bonusów.
Co daje mu to œredni¹ me-
czow¹ 11,20 punktów, a bie-
gow¹ 2,26 pkt.

W ponad po³owie swoich
wyœcigów, dok³adnie w 513
biegach mija³ on liniê mety
na pierwszym miejscu. Pro-

cent wygranych biegów wy-
nosi wiêc 52,13.

228 razy by³ drugi, 137 ra-
zy koñczy³ starty na trzecim
miejscu i 80 razy mija³ liniê
mety na koñcu stawki. Do
tego dochodzi 11 defektów
oraz 11 wykluczeñ, w tym
te¿ za upadki, gdy¿ oficjalnie
w rozgrywkach ligowych nig-
dy przy jego nazwisku nie
pojawi³a siê jeszcze literka
,,u’’. Czterokrotnie Zmarzlik
dotyka³ taœmy, ale ani razu
nie spóŸni³ siê na start i nig-
dy nie zosta³ wykluczony za
przekroczenie limitu dwóch
minut.

Na koniec dodajmy, ¿e
Zmarzlik w 31 spotkaniach

nie dozna³ pora¿ki z rywa-
lem. Z czego w 21 meczach
koñczy³ starty z samymi
,,trójkami’’, w tym 15-punkto-
wych zdobyczy mia³ jedena-
œcie, a 18-punktowych trzy.
Pozosta³e siedem komple-
tów to ni¿sze zdobycze
osi¹gane w mniejszej liczbie
startów.

B. Zmarzlik jedzie jednak
dalej i z ka¿dym dniem jego
ligowy dorobek startowy i
punktowy jest coraz wiêk-
szy. Swoje zrobi³ tak¿e w ju-
bileuszowym meczu ze
Spart¹ Wroc³aw. On te¿ sta³
siê ju¿ legend¹ gorzowskiej
Stali.
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Tegoroczne mistrzostwa
odbywa³y siê w Suwa³kach i
z naszych reprezentantów
najlepiej wypad³ £ukasz
¯ok (ALKS AJP Gorzów),
który ze œwietnym wynikiem
20.66 wygra³ bieg na 200
metrów.

- To by³ tak naprawdê do-
piero pierwszy start £ukasza
w sezonie ze wzglêdów
zdrowotnych i od razu zwyci-
êski. Nie ukrywam, ¿e przez
ostatnie kilka tygodni plano-
wanie dla niego treningu i je-
go wykonanie, to by³a jedna

z trudniejszych rzeczy w do-
tychczasowej mojej pracy
szkoleniowej - powiedzia³
Tomasz Saska, trener ALKS
AJP Gorzów.

Po srebrny medal, równie¿
w biegu na 200 metrów,
siêgnê³a Nikola Horowska

(ALKS AJP), uzyskuj¹c czas
22,99 sek.

- Z pewnoœci¹ medal cieszy,
ale nie o takim myœleliœmy -
przyznaje trener Saska. -
Krótko mówi¹c wynik przy-
zwoity, ale sam bieg ju¿ nie
do koñca. Zapewniam jed-

nak, ¿e to nie ostatnie nasze
s³owo w tym sezonie - doda³.

Br¹zowy medal w biegu na
400 m przez p³otki wywal-
czy³a Aleksandra Wo³czak
z AZS AWF Gorzów.

-  Medal bardzo cieszy,
bo droga do niego by³a

bardzo d³uga,  krêta i cza-
sem bardzo nierówna.  Ale
Ola stanê³a na wysokoœci
zadania nie przejmuj¹c siê
tym co by³o - skomentowa³
jej trener Sebastian Papu-
ga.

RB

Liczby, które robią wrażenie
Mecz z Betard Spart¹ Wroc³aw (19 czerwca) by³ wyj¹tkowy dla Bartosza Zmarzlika.

Bartosz Zmarzlik zadebiutował w polskiej lidze 25 kwietnia
2011 roku w meczu z Unią Leszno
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Sukcesy gorzowskich lekkoatletów
Z trzema medalami powrócili gorzowscy lekkoatleci z mistrzostw Polski seniorów.

7 czerwca swoje 16 urodzi-
ny obchodzi³ Oskar Paluch,
jeden z najbardziej uzdolnio-
nych ¿u¿lowców najm³od-
szego pokolenia, syn by³ego
kapitana Stali, dzisiaj trene-
ra Piotra Palucha. O soleni-
zancie pisa³y wszystkie
bran¿owe i lokalne media.
Nikt nie wiedzia³ jeszcze, ¿e
rano tego samego dnia funk-
cjonariusze  Warmiñsko-Ma-
zurskiego Urzêdu Celno-
Skarbowego w Olsztynie za-
trzymali prezesa Stali Marka
G., a uczynili to na polece-
nie Prokuratury Regionalnej
w Warszawie, w zwi¹zku ze
œledztwem dotycz¹cym zor-
ganizowanej grupy prze-
stêpczej dzia³aj¹cej w
bran¿y paliwowej. Jak nas
poinformowa³ rzecznik pra-
sowy Prokuratury Regional-
nej w Warszawie, prokurator
Marcin Saduœ, w sumie w
tej sprawie zatrzymano sie-
dem osób, w tym prezesa
Stali.

- Wy¿ej wymieniony
us³ysza³ zarzut pope³nienia
przestêpstwa tzw. „prania
brudnych pieniêdzy” - mogli-
œmy przeczytaæ w komunika-
cie prasowym warszawskiej

prokuratury. - Wed³ug usta-
leñ prokuratorów na rachu-
nek prowadzonego przez
niego kantoru wymiany wa-
lut zosta³a przyjêta kwota
ponad 66 milionów z³otych
pochodz¹c¹ z czynów za-
bronionych pope³nionych
przez grupê zajmuj¹c¹ siê
wystawianiem poœwiad-
czaj¹cych nieprawdê faktur
VAT. Wy¿ej  wymieniony nie
by³ cz³onkiem grupy - doda-
no.

Klub szybko odci¹³ siê od
sprawy, informuj¹c w spe-
cjalnym oœwiadczeniu, ¿e
sprawa nie dotyczy dzia³al-
noœci Stali Gorzów, przez to
wszelkie doniesienia medial-
ne nie bêd¹ komentowane
przez w³adze klubu. Dodano
równie¿, ¿e klub funkcjonuje
normalnie i zgodnie ze sta-
tutem decyzje mog¹ byæ po-
dejmowane nadal bez prze-
szkód przez pozosta³ych
cz³onków zarz¹du klubu.

Dwa dni póŸniej S¹d Rejo-
nowy Warszawa przychyli³
siê do wniosku prokuratury i
aresztowa³ na trzy miesi¹ce
Marka G. S¹d uzna³, ¿e za-
chodzi spore prawdopodo-
bieñstwo pope³nienie zabro-

nionego czynu, ale tak¿e
obawa matactwa. Czy ten
jest zagro¿ony kar¹ a¿ 12 lat
pozbawienia wolnoœci. Ma-
rek G. z³o¿y³ za¿alenie i cze-
ka na now¹ decyzjê s¹du.
Jednoczeœnie 15 czerwca
z³o¿y³ on rezygnacjê z
pe³nionej funkcji w Stali, co
otworzy³o radzie nadzorczej

drogê do szybkiego po-
wo³ania nowego prezesa.
Zosta³ nim Waldemar Sa-
dowski, dotychczasowy
wiceprezes. 

- W Gorzowie mieszkam
od 22 lat, ale pochodzê z
okolic naszego miasta i na
¿u¿el zacz¹³em przyje¿d¿aæ
ju¿ jako ma³y ch³opak z oj-

cem w czasach, kiedy star-
towa³ jeszcze Edward Jan-
carz - opowiada nam Walde-
mar Sadowski. - Jak trochê
podros³em, to nawet ucie-
ka³em z domu i przy-
je¿d¿a³em na mecze. By³em
nawet takim fanem, ¿e kie-
dyœ zg³osi³em siê do konkur-
su organizowanego przez
Gazetê Lubusk¹ o wiedzy o
¿u¿lu i wygra³em aparat foto-
graficzny - wspomina.

Waldemar Sadowski jest
przedsiêbiorc¹, ma firmê z
bran¿y drzewnej i sponsoru-
je nie tylko ¿u¿el, ale kilka
innych dyscyplin w regionie.
Pomaga gorzowskim koszy-
karkom, siatkarzom z Sul-
êcina. 

- ¯u¿el to jednak moja pas-
ja i jestem w tym sporcie od
kilkudziesiêciu lat. Mój
sponsoring ¿u¿lowy roz-
pocz¹³em od pomocy
Paw³owi Zmarzlikowi, wtedy
pozna³em Bartka, który mia³
12 lat. Potem dochodzili na-
stêpni zawodnicy, nawet po-
maga³em Mirkowi Daniszew-
skiemu, który próbowa³ swo-
ich si³ w ice-speedway’u. By³
te¿ Krzysiek Kasprzak -
zwraca uwagê.

Zapytany o najwa¿niejsze
cele na najbli¿sze miesi¹ce
stwierdzi³ krótko, ¿e nic siê nie
zmieni³o w stosunku do tego,
co zaplanowano w okresie zi-
mowym. - Chcemy w roku ju-
bileusz 75-lecia Stali walczyæ
o medal mistrzostw Polski, a
tak¿e œwiêtowaæ jubileusz klu-
bu - doda³ na koniec.

ROBERT BOROWY

Waldemar Sadowski: Żużel to moja pasja i jestem w tym
sporcie od kilkudziesięciu lat
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Zmiany w gorzowskiej Stali. Jest nowy prezes
Tego zapewne nie spodziewa³ siê nikt. W czerwcu w Stali Gorzów dosz³o do du¿ego trzêsienia ziemi.

Waldemar Sadowski jest
osiemnastym prezesem w 75-letniej
historii Stali Gorzów. Przed nim tê
funkcjê pe³nili:
Jan KOCOT (1947-50)
Stanis³aw JOÑCA (1950)
Wac³aw G£ADECKI (1950-51)
Otton WARDA (1951-52 i 1953-54)
Stanis³aw PRUDEL (1952-53)
Zdzis³aw KO£OSIEWICZ (1954-64)
W³adys³aw MAZUREK (1964-67)
Aleksander DZILNE (1967-72)
Witold G£OWANIA (1972-74, 1976-
79 i 1986-88)
Zygmunt KOZIARA (1974-76)
Janusz NASIÑSKI (1979-86 i 1988-
91)
Jerzy SYNOWIEC (1991-96)
Les GONDOR (1996-02)
Mariusz GUZENDA (2002-05)
W³adys³aw KOMARNICKI (2005-12)
Ireneusz Maciej ZMORA (2012-
2019)
Marek GRZYB (2019-2022)
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