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Pamięci Zenona Bauera,
który miastu służył

Fot. Archiwum

Staraniem Towarzystwa Miłośników Gorzowa naprzeciwko Urzędu Miasta
Gorzowa przy ul. Sikorskiego pojawiło się przed laty popiersie Zenona Bauera.
Więcej na s. 8.
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Skąd się bierze ta bylejakość?
Mamy święte prawo okazać niezadowolenie z jakości wykonanych prac.
Temat Parku Róż… wróć!... Parku
Wiosny Ludów przetoczył się przez lokalne media jak ostatni orkan przez
Polskę. Większość mieszkańców jest
pod wrażeniem licznych fuszerek.
Mam nadzieję, że urzędnicy odbierający inwestycję także dostrzegą to, o
czym wielu z nas rozpisywało się na
licznych portalach, zamieszczając
,,zdjęcia grozy".
Być może nie rozumiem twórczej
koncepcji wykonawcy, ale nie przekonuje mnie np. ,,mini brodzik dla kaczek" w głównej bramie od ulicy Sikorskiego. Czy mam rozumieć, że woda
stojąca na schodach to przemyślany
system mikroretencji, zaś farba, która z
pergoli schodzi płatami od samego
patrzenia to aerodynamiczne elementy
spowalniające podmuchy wiatru? Interesujący jest także moduł ,,skrzyniowych łapaczy" usytuowanych centralnie w świetle schodów od strony ronda.
Przynajmniej ludzie będą schodzić
uważniej. Jak alpiniści na Rysach.
Czy mamy prawo narzekać?! Tak!
Mamy święte prawo okazać niezadowolenie z jakości wykonanych prac,
adresowane do wykonawcy. Bieżący
nadzór zamawiającego także mógłby
być skuteczniejszy, by wykonawca bardziej przykładał się w kwestiach jakościowych. Jednak fakt modernizacji parku oceniam jak najbardziej pozytywnie.

Po usunięciu tychże niedoróbek zyskamy klimatyczne miejsce do odpoczynku, które latem będzie jak znalazł.
Całość wyszła fajnie. Podświetlane cisy w głównej alejce także zimą robią
klimat. Nawet, jak to ktoś określił ,,szare podświetlane trumienki" dodają uroku. Pod warunkiem, że rozsuniemy lekko na boki, tak by nie stwarzały zagrożenia.
Rynek robót budowlanych jaki jest,
każdy widzi. Ze świecą szukać profesjonalnych firm z wolnymi terminami, które skuszą się na inwestycje
,,po taniości" na miarę miejskich
budżetów. Prawo zamówień publicznych często skazuje nas na ustawową bylejakość. Jeśli wykonawca
ma konkurować głównie ceną, jest
szansa, że nie spełni kryteriów jakościowych nawet w przysłowiowym
białoruskim gospodarstwie rolnym im
Pawlika Morozowa. Urzędnicy często
mają związane ręce w poszukiwaniu
punktu równowagi relacji jakość - cena.
Nie ma prostej recepty. Jedyne co
miasto może uczynić to solidnie zdefiniować parametry jakościowe w dokumentacji przetargowej, a następnie egzekwować to od wykonawcy.
Wierzę, że tak będzie również w
przypadku Parku Róż.
ROBERT TRĘBOWICZ
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Kiedy sta³a siê tu niewyobra¿alna tragedia, natychmiast pojawi³o siê ¿¹danie - progi zwalniaj¹ce.

Fot. Renata Ochwat

Bo Armii Polskiej to szeroka, prosta i w miarê równa
ulica. Jest gdzie pêdziæ na
z³amanie karku. Przeciwnicy
marudzili, ¿e nie s¹ potrzebne, ¿e po co, ¿e przecie¿ to
nic nie da.
Magistrat tym razem nie
us³ucha³ marudz¹cych i od
jakiegoœ czasu progi zwyczajnie s¹. I chcieli, nie
chcieli, wszyscy musz¹ siê
piêæ razy zastanowiæ, nim w
pe³nym pêdzie bêd¹ je pokonywaæ. Znaczy - ¿ycie jednak wszystkim mi³e.

Trzeba zakładać progi i trudno, skoro nic innego nie pomaga

Od czasu do czasu jednak
zdarza siê, ¿e jakiœ kamikadze decyduje siê na szar¿ê,
dociska gaz…. Ale nie, jednak przed progiem kapituluje. Ja za ka¿dym razem
prze¿ywam moment grozy,
¿e znów jakiœ straceniec
znów coœ tu postanowi udowodniæ.
Dopóki rodacy nie zaczn¹
przestrzegaæ przepisów drogowych, zreszt¹ nie tylko
przepisów, trzeba coœ takiego stosowaæ. Dra¿ni mnie
owa dezynwoltura w podej-

œciu do materii, ale co zrobiæ.
Co chwila wychodzi na to, ¿e
gdzieœ by³ wypadek, ktoœ w
kogoœ wjecha³, ktoœ pêdzi³
na z³amanie karku. Bo przecie¿ dlaczego nie.
Zatem trzeba zak³adaæ progi i trudno, skoro nic innego
nie pomaga, niech bêdzie
wiêc to. Ja siê osobiœcie
cieszê, ¿e progi pod moim
oknem spe³ni³y swoje zadanie i debilni kamikadze niech
sobie kozacz¹, gdzieœ indziej.

RENATA OCHWAT

Małżeńska statystyka w Gorzowie
Kiedy w Gorzowie odby³ siê pierwszy œlub? A jaki by³ najd³u¿szy ma³¿eñski sta¿ w naszym mieœcie?
Pierwsze ma³¿eñstwo w
Gorzowie zawarto 9 czerwca 1945 roku. Pan m³ody
mia³ 29 lat (rocznik 1916),
pani m³oda 21 lat (rocznik
1924). Najd³u¿sze sta¿em
ma³¿eñstwo w naszym mieœcie trwa³o 76 lat (jeden ze
wspó³ma³¿onków zmar³ w
2018 roku), obecnie mamy
kilka par ze sta¿em 65, 69,
a nawet 70 lat.
Najm³odsi ma³¿onkowie,
po otrzymaniu zgody s¹du,

Fot. PIXABAY.COM

w 1.03.
1899 r. - uruchomiono połączenie kolejowe przez most kolejowy na Warcie i otwarto tzw.
dworzec nadwarciański, później
perony 3 i 4 na dworcu
głównym.
1998 r. - przy SP nr 20 w Gorzowie otwarto największą i najnowocześniejszą wówczas halę
sportowo-widowiskową w mieście i województwie
w 2.03.
1999 r. - Jan Majchrowski, dotychczasowy pełnomocnik rządu
i p.o. wojewoda został mianowany pierwszym wojewodą lubuskim.
w 3.03.
1995 r. - zm. Janusz Słowik (54
l.), działacz kultury w Sulęcinie
i Gorzowie, b. kierownik i naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki
UM (1971-1977 i 1983-1995), b.
zast. dyrektora Teatru im.
Osterwy (1977-1978),
współtwórca i inicjator wielu
przedsięwzięć kulturalnych w
mieście, m.in. Konfrontacji Fotograficznych, Spotkań Teatralnych, Pomorskiej Jesieni Jazzowej.
2009 r. - zm. Witold Karpyza (95
l.), nauczyciel matematyki,
działacz harcerski, podróżnik,
rysownik i pamiętnikarz.
w 4.03
1941 r. - ur. Hubert Wagner, b.
siatkarz i trener, olimpijczyk, b.
trener siatkarzy Stilonu (19941995), zm. 13.03. 2002 r.
1995 r. - zm. Andrzej Wołkowski
(82 l.), b. reprezentant Polski w
hokeju na lodzie, olimpijczyk,
ostatni trener hokeistów Stilonu
(1974-1982).
w 5.03.
1899 - zm. Hermann Paucksch (83
l.), syn tokarza, założyciel zakładów
mechanicznych w Gorzowie, honorowy obywatel miasta, fundator fontanny na Starym Rynku.
w 6.03
1920 r. - ur. Józef Czerniewicz,
fotograf, kombatant,
współzałożyciel i wieloletni prezes Gorzowskiego Towarzystwa
Fotograficznego (1973-1983),
kierownik Małej Galerii GTF,
zm. w 1997 r.
1991 r. - zm. Paweł Zacharek
(74 l.), kapitan żeglugi
śródlądowej, legendarny przewoźnik na Warcie.
w 7.03
1927 r. - ur. dr Jerzy Hrybacz,
ekonomista, b. działacz opozycyjny, b. radny WRN (19881990), Rady Miejskiej (19942006), b. poseł (1991-1993), b.
prorektor PWSZ (2003-2007).
zm. w 2013 r.
w 8.03
1969 r. - po 11 latach kierowania miastem Zenon Bauer
(1913-2012) został zmuszony do
złożenia rezygnacji; nowy przewodniczącym Prezydium MRN
został Jan Telec, były I sekretarz KMiP PZPR.
w 9.03
1994 r. - uchwałą Rady Miejskiej w miejsce ZDK „Chemik”
powołano Miejskie Centrum
Kultury
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Progi w mieście jednak się sprawdzają

Pierwsze małżeństwo w Gorzowie zawarto 9 czerwca 1945
roku

œlubowali sobie ma³¿eñsk¹
wiernoœæ w wieku 17 lat
(pani m³oda) i 19 lat. Najstarsi ma³¿onkowie, którzy
stanêli na œlubnym kobiercu, mieli 84 lata (pan
m³ody) i 50 lat (pani m³oda).
Œlubowali sobie „byæ ze
sob¹ na dobre i na z³e” ju¿
drugi raz - poinformowa³a
Miros³awa Winnicka, kierownik
gorzowskiego
Urzêdu Stanu Cywilnego.

W Gorzowie nie zabrak³o
ma³¿eñstw „egzotycznych”;
gorzowianki mieszkaj¹cej
we Francji z Nepalczykiem,
gorzowianki ze sta³ym pobytem w Wielkiej Brytanii z
Nigeryjczykiem, zdarza³o
siê,
¿e
któryœ
ze
wspó³ma³¿onków pochodzi³
z Libanu, Kamerunu, a nawet z RPA.
DARIUSZ WIECZOREK
WYDZIA³ PROMOCJI I INFORMACJI
UM

Może ktoś się na tych zdjęciach rozpozna
Trzy pytania do Mariana £azarskiego, prezesa Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego
- W Galerii GTF przy
Chrobrego czynna jest kolejna wystawa. Co to jest
za ekspozycja?
- To jest swego rodzaju
przypomnienie wystawy,
któr¹ w 1987 roku zrobiliœmy na 35-lecie Stilonu.
Odby³ siê wówczas dwudniowy plener fotograficzny
w zak³adzie, w którym
udzia³ wziê³o 11 autorów.
Powsta³o wówczas 130
zdjêæ. Plener by³ w kwietniu, a w czerwcu w nieistniej¹cym ju¿ muzeum stilonowskim odby³ siê wernisa¿. No i w³aœnie niedawno
minê³o 70-lecie Stilonu, niby
z tych zdjêæ mia³y powstaæ
jakieœ banery okolicznoœciowe, ale jak na tê chwilê
nic z tego nie wysz³o, dlatego my pokazujemy tê wystawê. Przechowa³o siê
trochê tych zdjêæ, wybraliœmy 35.

Fot. Renata Ochwat
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M. Łazarski: Już mamy takie głosy, że ktoś kogoś bliskiego
zobaczył

echogorzowa.pl, www.echogorzowa.pl
Redakcja
ul. Garbary 9, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 724 440 444
redakcja@echogorzowa.pl

- Jak powstawa³y te
zdjêcia?
- Tradycyjne. Ka¿dy mia³
aparat, film do niego i robi³
zdjêcia. I co ciekawe, na
tych zdjêciach s¹ ludzie, ale
nie ma zak³adu. Bo ówczesne kierownictwo wyrazi³o
zgodê na fotografowanie tylko stanowisk pracy i ludzi,
ale ju¿ nie wolno by³o robiæ
zdjêæ pokazuj¹cych w³aœnie
zak³ad. Dlatego te¿ ostatnich dziewiêæ zdjêæ na wystawie to moje, najnowsze,
które pokazuj¹ choæ w
czêœci, jak zak³ad wygl¹da³.
Mamy zatem ludzi, mamy
miejsca pracy, ale gdyby nie
te nowe zdjêcia, to byœmy
nie wiedzieli, jak zak³ad wygl¹da³.
- Czy mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e po wielkim
Stilonie osta³y siê tylko te
zdjêcia? By³ zak³ad, nie
ma zak³adu?

Redaktor naczelny: Robert Borowy
Skład: Marcin Klimczak – www.starparts.pl
Druk: Polskapresse sp. z o.o.
Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158

- Ale¿ nie, Stilon nadal istnieje. Pracuje tam oko³o 400
osób, firma ma ponoæ siedzibê w Hiszpanii i nadal robi to, co by³o g³ówn¹ osi¹
produkcji. Ale fakt, wielkiego
Stilonu ju¿ nie ma. Pokazujemy te zdjêcia, bo mamy
nadziejê, ¿e ktoœ siê na nich
rozpozna, mo¿e dzieci spotkaj¹ tu swoich rodziców lub
dziadków. Zreszt¹ ju¿ mamy takie g³osy, ¿e ktoœ kogoœ bliskiego zobaczy³. Ta
wystawa spe³nia te¿ i tak¹
rolê, ¿e my tu jesteœmy dla
przysz³oœci, mamy œwiadomoœæ archiwum. Bo przechowujemy pamiêæ, pokazujemy, jak by³o kiedyœ. Wystawa czynna jest do koñca
lutego,
mo¿e
siê
przeci¹gnie na pierwszy tydzieñ marca. Bo w kolejce
ju¿ czeka Doroczna Wystawa Fotografii.
RENATA OCHWAT

Wydawca:
Metalplast-Meblopol Zofia Wiernicka
Garbary 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 724 555 549

Poglądy zewnętrznych autorów tekstów, w tym prowadzących blogi na portalu echogorzowa.pl, nie są tożsame z poglądami redakcji echogorzowa.pl.
Każde przesłanie wiadomości do redakcji echogorzowa.pl, czy to w formie elektronicznej czy papierowej, jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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Dobre nawyki należy nagradzać
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemi¹ ponownie odbêdzie siê akcja, która cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem mieszkañców Gorzowa.

Fot. INNEKO

W tym roku po raz ósmy
odbêdzie siê wydarzenie po
nazw¹ ,,Wymieñ Odpady na
Kulturalne Wypady’’. Jest to
impreza, która ma s³u¿yæ
przede wszystkim ekologii i
uœwiadamiaæ mieszkañców,
jak wa¿na jest w³aœciwa segregacja odpadów. A na
czym dok³adnie polega?
Ka¿da osoba, która przyniesie okreœlon¹ iloœæ surowców w postaci makulatury,
puszek, plastikowych butelek, zu¿ytego sprzêtu elektronicznego czy elektrycznego otrzyma w zamian bilet
na wydarzenie kulturalne,
sportowe, do kina lub voucher na ró¿ne atrakcje.
Bêdzie równie¿ okazja wylosowania ciekawych niespodzianek. Nowoœci¹ podczas
tegorocznej akcji bêdzie
mo¿liwoœæ wymiany odpadów na sadzonki roœlin i
drzew.
Tegoroczna impreza odbêdzie siê 23 kwietnia (sobota) na placu GRH przy ul.
Targowej. Organizatorem
przedsiêwziêcia jest INNEKO, wspó³organizatorem
Oœrodek Sportu i Rekreacji, a partnerami Gorzowski
Rynek Hurtowy i lokalne instytucje kultury, kluby sportowe oraz lokale gastronomiczne. - Jest to jedna z
form edukacji - mówi Monika Piaskowska, dyrektor
dzia³u marketingu INNEKO
Sp. z o.o. - Ta akcja nie polega tylko na zbieraniu odpadów, ale przede wszystkim ma charakter edukacyjny.
Podczas
tego
wydarzenia przypomnimy,
jak nale¿y sortowaæ odpady, do jakich pojemników,
co nale¿y wrzucaæ. Edukacja prowadzona w szko³ach
i przedszkolach bardzo
dobrze funkcjonuje, a dziêki takim akcjom mobilizujemy mieszkañców do

W 2019 roku udało się zebrać ponad 5 tysięcy kilogramów elektroodpadów, czyli dużego i małego RTV i AGD. Ponadto 2,5
tysiąca kilogramów makulatury oraz 500 kilogramów butelek i puszek

Bêdzie w czym wybieraæ dodaje M. Piaskowska.
Akcja od lat cieszy siê
ogromnym zainteresowaniem mieszkañców. Z roku
na rok frekwencja jest coraz
wy¿sza i udaje siê zebraæ
coraz to wiêksz¹ iloœæ odpadów. Dla przyk³adu: w 2017
roku wydano oko³o 800 sztuk
biletów, a podczas kolejnej
edycji w 2019 by³o to ju¿ 2
tysi¹ce sztuk. W tym roku do
mieszkañców trafi 2,5 tysi¹ca wejœciówek.
- Wiele firm jest zainteresowanych wziêciem udzia³u
przy realizacji tego wydarzenia, ale wci¹¿ poszukujemy
nowych partnerów. Jest bardzo pozytywny odzew na nasz apel, zale¿y nam ¿eby jak
najwiêcej lokalnych przedsiêbiorców wspar³o tê akcje.
Dla nich jest to równie¿
mo¿liwoœæ zaprezentowania
swojej dzia³alnoœci - stwier-

Fot. INNEKO

w³aœciwego podejœcia do
segregacji odpadów - doda³a.
Podczas wydarzenia wyst¹pi¹ lokalne zespo³y artystyczne, bêdzie du¿o muzyki
oraz konkursy z nagrodami.
Pojawi¹ siê stoiska Nadleœnictwa Bogdaniec oraz
Skwierzyna, MG 6, Gorzowskiego Oœrodka Technologicznego, Laboratorium Inneko z pe³nym pakietem atrakcji dla dzieci, tak¿e z Pola
Golfowego. Nie zabraknie
punktu szczepieñ przeciwko
COVID-19.
- W tej chwili kompletujemy
bilety, które zostan¹ rozdane
mieszkañcom. Bêd¹ to wejœciówki m.in. na zawody
sportowe, wydarzenia kulturalne, bilety do kina, teatru i
filharmonii. W tym roku
mieszkañcy maj¹ te¿ mo¿liwoœæ wymiany surowców na
sadzonki drzew lub krzewów.

W 2017 roku wydano około 800 sztuk biletów, a podczas ostatniej edycji w 2019 było to już
2 tysiące sztuk. W tym roku do mieszkańców trafi 2,5 tysiąca wejściówek

dza dyrektor Monika Piaskowska.
Przypomnijmy, ¿e 27 kwietnia 2019 roku podczas tego
wydarzenia uda³o siê zebraæ
ponad 5 tysiêcy kilogramów
elektroodpadów,
czyli
du¿ego i ma³ego RTV i AGD.
Ponadto 2,5 tysi¹ca kilogramów makulatury oraz 500 kilogramów butelek i puszek.
Co nale¿y zrobiæ, aby
otrzymaæ wejœciówkê w tym
roku? Zadanie jest banalnie
proste, a przy tym niezwykle
po¿yteczne, bo s³u¿y przede
wszystkim ochronie œrodowiska.
Wystarczy przynieœæ 23
kwietnia na specjalnie dedykowane stanowisko INNEKO
usytuowane na placu GRH
uzbierane odpady. Mo¿e to
byæ 20 puszek aluminiowych
lub butelek plastikowych, 3
kilogramy makulatury, 3
ma³e sprzêty RTV AGD typu

¿elazko, czy telefon, albo 1
du¿y sprzêt AGD. Wybór nale¿y do Pañstwa.
Pamiêtajmy, ¿e ochrona
œrodowiska naturalnego jest
obowi¹zkiem nas wszystkich, a jedn¹ z form jej
ochrony jest w³aœnie prawid³owa segregacja odpadów. Œwiadomoœæ spo³eczeñstwa jest coraz wiêksza,
ale do perfekcji jeszcze
du¿o brakuje. W³aœnie dlatego Inneko Sp. z .o.o. po
raz kolejny wychodzi do
mieszkañców z tak¹ inicjatyw¹. Dobre nawyki nale¿y
nagradzaæ i z takiego
za³o¿enia wychodz¹ pomys³odawcy.
Surowce, które dostarcz¹
mieszkañcy zostan¹ poddane recyklingowi, czyli procesowi, w którym bêd¹ powtórnie wykorzystane do wytworzenia nowego produktu.
DOROTA WALDMANN
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1999 r. - zm. Weronika Nowicka
(91 l.), pionierka Gorzowa, pedagog, choreograf działacz kultury, nauczyciel tańca i rytmiki
w gorzowskich szkołach i placówkach kulturalnych.
2009 r. - rozebrane zostało kino
„Kopernik” działające w l.
1975-2007.
w 10.03
1961 r. - decyzją ministra gospodarki komunalnej zamknięty
został oficjalnie poniemiecki
cmentarz ewangelicki przy ul.
Walczaka, dziś park Kopernika.
1971 r. - zm. ks. Edmund Nowicki (70 l.), biskup gdański,
pierwszy administrator apostolski w Gorzowie (1945-1951)
w 11.03
1939 r. - ur. Edward Borowski,
inżynier elektryk z EC, działacz
związkowy, współorganizator
MKZ i pierwszy przewodniczący
Zarządu Regionalnego NSZZ
„Solidarność”, działacz struktur
podziemnych, zm. w 1987 r.
1963 r. - zm. prof. dr Stanisław
Kirkor (58 l.), lekarz weterynarii, badacz pszczół, twórca polskiej apiopatologii i współorganizator gorzowskiego środowiska naukowego, od 1956 r. w
Swarzędzu, gdzie założył skansen pszczelarski.
w 13.03
1998 r. - gorzowscy i zielonogórscy parlamentarzyści podpisali w Paradyżu dokument w
sprawie organizacji woj. lubuskiego.
w 14.03
1993 r. - Ministerstwo Edukacji
Narodowej zatwierdziło nowy
program nauczania w II LO, oparty na amerykańskim systemie
oceniania i organizowania nauki,
wdrażany od września 1993 r.
w 15.03
1993 r. - zm. Febronia Gajewska-Karamać (88 l.), gorzowska
nauczycielka i działaczka charytatywna, b. wykładowczyni
przedmiotów zawodowych w
Technikum Gastronomicznym
(1946-1978), patronka Zespołu
Szkół Gastronomicznych.
w 16.03.
1984 r. zm. - Jan Korcz (79 l.),
artysta-malarz, pionier Gorzowa, uczestnik organizator słynnej „akademii pana Jana” dla
plastyków-amatorów.
w 18.03
1929 r. - ur. Christa Wolf z d.
Ihlenfeld, córka landsberskiego
kupca, światowej sławy pisarka
niemiecka, autorka m.in. powieści „Wzorce dzieciństwa” i
„Rozmyślania nad Christą T.”,
poświęconych młodości spędzonej w Gorzowie, zm. w 2011
r.
w 19.03.
1955 r. - W Gorzowie uruchomiony został po raz pierwszy
silnik żużlowy, skonstruowany
m.in. przy udziale Kazimierza
Wiśniewskiego (1925-1996),
dzięki tej konstrukcji Stal mogła
zostać zgłoszona do rozgrywek II
ligi żużlowej.
2007 r. - bazar znad Warty został przeniesiony na nowe targowisko przy ul. Cichońskiego.
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W 3. edycji programu „Voice Senior” w TVP 2 wyst¹pi³ Wojciech Mickunas z Baczyny.
Emerytowany hodowca i trener koni, autor poradników
hippicznych,
trzykrotny
uczestnik igrzysk olimpijskich
zwyczajnie lubi œpiewaæ. W
ca³ym programie nie pad³o
chyba ani razu stwierdzenie,
¿e sfilmowana i pokazana na
ma³ym ekranie farma koni to
„Koniczynka” w Baczynie.
Zreszt¹ Mickunasowie maj¹
te¿ inne, nader interesuj¹ce
zwi¹zki z Gorzowem.
Pan Wojciech, zreszt¹ tak¿e
Seweryn, sw¹ pasjê do koni i
jeŸdziectwa odziedziczy³ po
ojcu Janie Kazimierzu Mickunasie (1907-1973), przedwojennym kawalerzyœcie, trenerze jeŸdziectwa i tak¿e
olimpijczyku, kawalerze orderu Virtuti Militari. Z nazwiskiem tym po raz pierwszy zetkn¹³em siê blisko 40 lat temu,
gdy przygotowywa³em cykl reporta¿y historycznych o „S³ynnych ucieczkach z Woldenberga” w „Ziemi Gorzowskiej”.
Rtm. Mickunas, ¿o³nierz kampanii wrzeœniowej, wspólnie z
ppor. Jerzy Fulerskim dokona³
28 czerwca 1940 r. brawurowej ucieczki z Oflagu IIC Woldenberg w Dobiegniewie,
pierwszej w historii tego obozu, jednej z niewielu zakoñczonych pe³nym sukcesem.
Nie wiedzia³em wówczas, bo
nie mog³em tego wiedzieæ, ¿e
rtm. Mickunas by³ bohaterem
dwóch udanych ucieczek z
niewoli, po raz drugi uciek³ w
marcu 1945 r. z obozu NKWD
w Diagilewie, zdo³a³ wówczas
dotrzeæ do Wilna, stamt¹d poci¹giem repatriacyjnym do
Poznania, by zaszyæ siê lasach nadleœnictwa w Sompolnie, pow. Ko³o, tam w³aœnie w
1947 r. urodzi³ siê Wojciech,
ojciec zaœ ju¿ w 1948 r. siê
ujawni³, wracaj¹c do nazwiska
rodowego, odziedziczonego
po litewskich przodkach,
osiad³ych w koñcu w maj¹tku
Kazimierza Wielka, pow. Piñczów.
Nie maj¹c ju¿ po¿ytku z
umiejêtnoœci jeŸdzieckich ojciec zatrudni³ siê w 1947 r. w
Gimnazjum Samorz¹dowym
w Sompolnie jako nauczyciel
j. angielskiego i rosyjskiego, w
1955 r. przeniós³ siê do
ówczesnego Technikum Ra-

Fot. „Koniarz”

w 21.03.
1937 r. - ur. Benedykt Wiśniewski, b. prezydent Gorzowa
(1984-1985), organizator i dwukrotny prezes SM „Górczyn”
(1979-1984 i 1988-2005), zm.
2014 r.
w 22.03.
2004 r. - Tomasz Kucharski i
Robert Sycz zostali w Atenach
po raz wtóry mistrzami olimpijskimi w dwójce podwójnej.
w 24.03.
1995 r. - zm. Bolesław Kasierski (80 l.), kolejarz i pionier
Drezdenka, sędzia piłkarski, b.
członek zarządu PZPN i GOZPN
w Gorzowie (1976-1991), przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów (1981-1984).
w 25.03.
1992 r. - bullą ,,Totus Tuus Poloniae Populus” papież Jan Paweł II przemianował diecezję
gorzowską na diecezję zielonogórsko-gorzowską z siedzibą w
Zielonej Górze.
w 26.03.
2001 r. - zawiązało się Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich „Kuna” w celu m.in. rekonstrukcji zabytkowego lodołamacza „Kuna” z 1884 r.
w 27.03
1945 r. - ur. Wiesław Strebejko,
artysta plastyk, scenograf i
reżyser, plakacista, zasłużony
dla kultury gorzowskiej, zm. w
1994
1955 r. - ur. Aleksander Maciejewski, aktor gorzowski, zm. w
2007 r.
w 28.03.
1945 r. - grupa operacyjna z
Wągrowca powołała polską administrację w Gorzowie z burmistrzem Piotrem Wysockim na
czele.
1946 r. ur. prof. dr hab. Bogdan
J. Kunicki, działacz kultury, pracownik naukowy AWF, b. prodziekan (1987-1990) i b. prorektor (1999-2004). Zm.
11.02.2017.
1998 r. - Rada Miejska nadała
papieżowi Janowi Pawłowi II i
Florianowi Kroenke, pierwszemu staroście w Gorzowie, tytuły
honorowego obywatela miasta.
w 30.03.
1909 r. - uliczne latarnie gazowe zaopatrzono w zdalne zapalniki.
1998 r. - zm. Ryszard Świątkiewicz (64 l.), były siatkarz, jeden
z twórców gorzowskiej siatkówki, szkoleniowiec siatkarzy Unii
i Stilonu Gorzów, którzy pod jego kierownictwem w 1961 i
1987 r. awansowali do ekstraklasy.
w 31.03.
1973 r. - oddano do użytku nową
linię tramwajową na ul. Kazimierza Wielkiego z mijanką przy
ul. Okrzei i nową pętlą przy ul.
Czarnieckiego; była to trzecia
pętla tramwajowa w mieście.
1973 r. - w Gorzowie oddano do
użytku pętlę tramwajową na
Piaskach.
1945 r. - ur. Zygmunt Dolinkiewicz, nauczyciel wf w SP nr 9 i 15,
wychowawca kilku pokoleń piłkarzy ręcznych, zm. w 1993 r.
n
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Z miłości do koni i … śpiewu

Wojciech Mickunas podczas Dnia Konia w Gorzowie

Fot. TVP
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Wojciech Mickunas w programie „Voice Senior”

chunkowoœci Rolnej w podgorzowskim Zieleñcu, gdzie
uczy³ geografii i jêzyków obcych, by³ te¿ wicedyrektorem,
a w l. 1957-1961 nawet dyrektorem szko³y,
W 1962 r. wróci³ do swej koñskiej pasji. Z koñmi zetkn¹³
siê ju¿ w dzieciñstwie, w
maj¹tku dziadka, s³u¿¹c w
wojsku uczestniczy³ w zawodach hipicznych, a w 1934
zosta³ wicemistrzem Polski w
konkursie na konia wierzcho-

wego, wg niektórych przekazów mia³ znajdowaæ siê polskiej ekipie na olimpiadê w
Berlinie (1936), w l. 19371939 by³ instruktorem Grupy
Sportu
Konnego
w
Grudzi¹dzu, przygotowywa³
polsk¹ reprezentacje do IO w
Helsinkach, które jednak siê
nie odby³y w planowanym terminie z powodu wojny. W
1962 r. rozpocz¹³ pracê w Polskim Zwi¹zku JeŸdzieckim jako kierownik wyszkolenia, na-

stêpnie kierowa³ Zak³adem
Treningowym w Stadninie Koni w Chyszowie k. Tarnowa,
pracowa³ te¿ w oœrodkach jeŸdzieckich w Posadowie i na
Woli w Poznaniu na Woli, trenowa³ m.in. olimpijczyka Jana
Kowalczyka, jemu samemu
choroba uniemo¿liwi³a wyjazd
na IO w Monachium (1972),
by³ tak¿e sêdzi¹ miêdzynarodowym w jeŸdziectwie.
Syn Wojciech Mickunas,
który w l. 1955-1961 mieszka³

i uczy³ siê w Zieleñcu, a mo¿e
nawet w samym Gorzowie,
mia³ wiêcej „olimpijskiego”
szczêœcia. W 1964 r. ukoñczy³
I LO im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu, w 1968 - wydzia³
zootechniczny WSR, a w
1978 - AWF w Poznaniu. Ze
sportem konnym zetkn¹³ siê w
wieku 13 lat, w l. 1965-1972
by³ czo³owym jeŸdŸcem Polski, specjalizuj¹cym siê w
WKKW, startowa³ równie¿ w
uje¿d¿eniu, a po zakoñczeniu
kariery zawodniczej sta³ siê
szkoleniowcem i popularyzatorem jeŸdziectwa, tak¿e trenerem kadry narodowej
WKKW w Polskim Zwi¹zku
JeŸdzieckim (1988-1990),
dru¿yna jego wukakawistów
zajê³a 4 m. na IO w Seulu
(1988). Sam trzy razy goœci³
na igrzyskach olimpijskich, by³
uczestnikiem IO w Monachium (1972), gdzie nie ukoñczy³ konkurencji w WKKW, a
dru¿ynowo zaj¹³ 10 m., jako
trener uczestniczy³ te¿ w IO w
Seulu (1988), jako sêdzi¹
przeszkodowy w Barcelonie
(1992); w 2000 komentowa³
ze studia TVP w Warszawie
zawody na IO w Sydney.
Na pocz. l. 90. zamieszka³ w
Baczynie, gdzie hodowa³ konie, specjalizuj¹c siê w szkoleniu m³odych koni i w „leczeniu” koni z problemami psychicznymi; w 2008 r. zosta³
nawet
trenerem
nowo
za³o¿onego klubu jeŸdzieckiego „Rafi” przy ul. Kobylogórskiej. W koñcu zostawi³ sobie
tylko kilka wys³u¿onych koni,
sam wróci³ do dawnej pasji
œpiewania i zg³osi³ akces do
programu „Voice Senior”. W
pierwszym odcinku, wyemitowanym 1 stycznia br. podbi³
serca widowni i jurorów, brawurowym wykonaniem utworu
Elvisa Presleya „In the Ghetto”, po czym wybra³ dru¿ynê
Piotra Cugowskiego. Przy
okazji okaza³o siê, ¿e jedna z
jego córek (a ma ich dwie: Barbara i Bogna, obie urodzone
przed pó³ wiekiem w Zielonej
Górze) jest dobr¹ znajom¹ Maryli Rodowicz, te¿ „trenerki”
„Voice Senior”. W. Mickunas
zakoñczy³ swoj¹ karierê w pó³finale muzycznego show TVP.
JERZY ZYSNARSKI

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
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Od pieców kaflowych
do gazowych
W zasobach ZGM trwa wymiana pieców kaflowych na nowoczesne, dwufazowe gazowe.
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej od kilku lat walczy z
piecami kaflowymi i z sukcesem wymienia je na nowoczesne dwufazowe piece gazowe które nie tylko grzej¹
mieszkania, ale te¿ zapewniaj¹ podgrzewanie wody.
Do takiej wymiany dosz³o ju¿
m.in. przy ul. Kiliñskiego na
osiedlu Piaski.

przekonali siê ju¿ do pieców
gazowych, nie chc¹ wiêcej
przywoziæ wêgla do domu,
¿eby potem je nosiæ na któreœ piêtro. Wiedz¹ równie¿,
¿e nowe systemy grzewcze
to ochrona œrodowiska w
naszym najbli¿szym otoczeniu. Wszyscy chcemy
¿yæ zdrowiej, wygodniej i
taniej, poniewa¿ w wielu
przypadkach ogrzewanie
gazowe jest tañsze od
wêglowego.

Trzeba je wymieniać

We współpracy z
Elektrociepłownią

Fot. Archiwum

Polityka wymiany pieców
gazowych wpisuje siê w program walki o czyste powietrze w mieœcie. Pierwszym
krokiem by³o wprowadzenie
wielkiego programu KAWKA,
który obj¹³ swoim zasiêgiem
niemal ca³e Nowe Miasto. Po
zakoñczeniu KAWKI ZGM
rozpocz¹³ program wymiany
pieców w poszczególnych
budynkach komunalnych.
Jak informuje ZGM w planach jest wymiana pieców w
50 lokalach rozsianych po
ca³ym mieœcie, bo na osiedlu
Piaski, w œcis³ym centrum,
Dworcowej czy na Zawarciu.
Jak t³umacz¹ w ZGM, lokatorzy zwyczajnie oczekuj¹ polepszania standardu ¿ycia, a
wymiana pieców kaflowych
na lepsze, prostsze w

Podpis: W planach ZGM jest wymiana pieców w kolejnych 50 lokalach rozsianych po całym
mieście

obs³udze i zdecydowanie
wygodniejsze gazowe, które
te¿ s¹ zdecydowanie bardziej przyjazne œrodowisku.

Jak deklarowa³ wicedyrektor ZGM Robert Jankowski
- Skorzystamy z ka¿dej
mo¿liwoœci likwidacji starych

pieców i przejœcia na nowoczesne metody ogrzewania.
Chcia³by zauwa¿yæ, ¿e lokatorzy, g³ównie kamienic,

ZGM ma w planach tak¿e
wykorzystanie inwestycji,
jak¹ latem poprowadzi Elektrociep³ownia na ulicy Dworcowej. Uzgodnienia rozpoczê³y siê ju¿ w ubieg³ym
roku, i jak tylko prace siê zaczn¹, wówczas do sieci
ciep³owniczej miejskiej zostan¹ pod³¹czone dwie miejskie kamienice przy ul.
Dworcowej oraz Sikorskiego.
Miasto zreszt¹ wykorzystuje wszelkie mo¿liwoœci, aby
skutecznie likwidowaæ piec
kaflowe, których jeszcze
trochê w zasobie miejskim
jest.
ROCH

Dłużnicy nie są zainteresowani
Wstrzymane eksmisje powodem wzrostu zad³u¿enia ZGM.
Pandemia sprawi³a, ¿e ju¿
kolejny rok z rzêdu Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej
nie móg³ podj¹æ skutecznej
egzekucji w stosunku do
d³u¿ników oraz osób stanowi¹cych zagro¿enie dla najbli¿szego otoczenia - czyli
eksmisji. Regulacje prawne
nie pozwalaj¹ na ich wykonanie w czasie pandemii.
- Mamy przygotowanych
kilkanaœcie lokali socjalnych,
do których natychmiast moglibyœmy przenieœæ najbardziej zad³u¿onych, wobec
których s¹ orzeczone prawomocne wyroki s¹dowe. Dopóki jednak nie skoñczy siê
stan pandemii, to nie
mo¿emy tego robiæ - mówi
Pawe³ Nowacki, dyrektor
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej. A zdaniem specjalistów, w³aœnie eksmisje s¹
najbardziej dotkliwe dla
d³u¿ników. Dlatego dopiero
w obliczu jej wykonania, wielu z nich podejmuje dzia³ania
i stara siê za wszelk¹ cenê

nie dopuœciæ do takiej sytuacji.

Generują długi wobec
miasta

D³u¿nicy, którzy maj¹
orzeczon¹ eksmisj¹, nale¿¹
do tych, którzy generuj¹
zad³u¿enie wobec Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej. Niestety, jest pewna grupa
mieszkañców, która nie
p³aci³a, nie p³aci i p³aciæ nie
zamierza. Wynika to choæby
ze œrodowiska zamieszkania
czy wzorców wyniesionych z
domów rodzinnych. S¹ to rodziny zamieszkuj¹ce pokoleniowo. Tak postêpowali
dziadkowie a nastêpnie rodzice - t³umaczy Pawe³ Nowacki.
Dlatego te¿ wobec tej grupy lokatorów bêdzie prowadzona twarda polityka eksmisyjna. Odebrane zostan¹
im obecne miejsca zamieszkania, a d³u¿nicy trafi¹ do lokali o obni¿onym standardzie, tj. mieszkañ socjalnych

lub pomieszczeñ tymczasowych.
- W chwili wybuchu epidemii SARS-COV 2 rozpoczêliœmy
przygotowania
na
szersz¹ skalê i zd¹¿yliœmy
zrealizowaæ kilka wyroków.
Jednak og³oszenie stanu
epidemii i wprowadzenie tarczy antykryzysowej w tym
zakresie, skutecznie zablokowa³o ich przeprowadzenie
zarówno w zasobie ZGM jak
i innych - mówi dyrektor
ZGM.
- Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e do miejskich lokali w
ramach realizacji wyroku
eksmisyjnego trafiaj¹ równie¿ mieszkañcy, którzy nie
op³acali regularnie czynszu
w Spó³dzielni mieszkaniowej, Towarzystwie Budownictwa Spo³ecznego czy w
sektorze prywatnym. Skoro
tego nie czynili u tamtych w
zarz¹dców, to jaka jest nadzieja, ¿e zaczn¹ w lokalach
komunalnych? - pyta dyrektor ZGM.

Program oddłużeniowy
wygasa

Ku zaskoczeniu specjalistów z ZGM nawet wprowadzony w 2020 roku, a nastêpnie przed³u¿ony o kolejny rok program odd³u¿ania
nie cieszy³ siê wielkim powodzeniem. By³ form¹ pomocy
w przezwyciê¿eniu trudnoœci
w sp³acie zaleg³oœci osobom, które znalaz³y siê w
trudnej sytuacji ¿yciowej i
materialnej. - Zaskakuj¹ce,
poniewa¿ liczba z³o¿onych
wniosków w stosunku do
liczby zad³u¿onych gospodarstw domowych wskazuje,
¿e d³u¿nicy nie byli zainteresowani popraw¹ swojej sytuacji ¿yciowej - wyjœcia z
pêtli zad³u¿enia. Przygotowanych zosta³o piêæ wariantów restrukturyzacji nale¿noœci. Nale¿a³o tylko zawrzeæ z
nami ugodê, p³aciæ regularnie czynsz oraz ustalone raty w wysokoœci przez siebie
okreœlonej. Niestety by³o na-

wet tak, ¿e ktoœ podpisywa³ z
nami ugodê i ju¿ w pierwszym przypadaj¹cym terminie nie wywi¹zywa³ siê z
ustalonych warunków p³atnoœci - mówi Pawe³ Nowacki.
Dlatego te¿ ZGM zawnioskowa³ o nieprzed³u¿anie na
kolejny rok realizacji programu
odd³u¿eniowego.
Uwzglêdnione bêd¹ tylko
ugody zawarte przed 31
grudnia 2021r.
Nie znaczy to, ¿e odpuszczamy d³u¿nikom. - Wrêcz
przeciwnie, zrobimy wszystko, aby utrudniaæ im ¿ycie
poprzez
wprowadzanie
ró¿nych
dopuszczalnych
prawem rozwi¹zañ. Nie ma
zgody na to, aby ktoœ mieszka³ w komunalnym lokalu i za
nie p³aci³ - zapowiada Pawe³
Nowacki.
Takie rozwi¹zania walki z
d³u¿nikami s¹ zreszt¹ pozytywnie oceniane zarówno
przez samych mieszkañców,
jak i w³adze miasta.
ROCH
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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
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Ostatnie dni przed kapitulacją
Kiedy koñczy³ siê Landsberg, a jeszcze nie zaczyna³ Gorzów, by³ chaos i zamieszanie.

Miasto jak bombonierka

Landsberg na chwilê przed
zajêciem przez Rosjan wygl¹da³ znakomicie. Miasto jak
bombonierka, takiego okreœlenia u¿y³a Truda Eckersdorf - Aleksandra Zawiejska, która w po³owie 1944 roku trafi³a tu z £odzi. Polka,
znakomicie w³adaj¹ca niemieckim, by³a œwiadkiem tego, co tu siê wydarzy³o w pamiêtnych dniach stycznia i lutego 1945 roku.

Miasto by³o bombonierk¹ do
30 stycznia - do dnia, kiedy to
zaczê³a siê dzika ewakuacja,
bo Rosjanie ju¿ stali u bram.
Pop³och zacz¹³ siê chyba 28
grudnia, kiedy w radiu podano informacjê o zajêciu
s¹siedniej Wielkopolski. Ale
nadal nie mo¿na by³o wyje¿d¿aæ, bo zabrania³y tego
w³adze.

lisy. Jak komentuje Zysnarski
to tylko anegdota bez pokrycia w okolicznoœciach. Burmistrz o takim nazwisku
sk¹din¹d nieznany, w¹tpliwe
by w warunkach paniki i chaosu ktokolwiek mia³by g³owê
do takich gestów, zreszt¹ nikt
nie widzia³ z którego kierunku
rzeczywiœcie nadejdzie wróg.

Pali się centrum, pali
długo

Uciekać za wszelką cenę

30 stycznia 1945 r. - wtorek
- by³ kolejnym mroŸnym
dniem. Temperatura siêga³a
oko³o minus 10 stopni. Jeszcze poprzedniego dnia zdyscyplinowani gospodarze posesji usuwali ze swoich
po³ówek ulic zwa³y œniegu, by
zrobiæ miejsce dla ci¹gn¹cych
siê bez koñca kolumn dla
uciekinierów. Nagle, wczesnym rankiem og³oszono ewakuacjê.
Mieszkañcy Landsbergu
rzucili siê do ucieczki. Ci, co
siê na ni¹ decydowali, wrzucali na sanki baga¿e i ruszali
na dworzec. Poci¹g, choæ
ob³adowany do granic mo¿liwoœci, zatrzymywa³ siê na
wszystkich stacjach. W obawie przed radzieckimi nalotami poci¹g by³ oznaczony czerwonym krzy¿em na dachu.
Ci szczêœliwcy, którym
uda³o siê wsi¹œæ do poci¹gu,
porzucali sanki i inne wózki
przed dworce. Mo¿na je by³o
ogl¹daæ do po³owy lutego. Ale
wielu nie zdo³a³o wsi¹œæ do
poci¹gu. Zrezygnowani i generalnie mocno przestraszeni
wracali do swoich domów.

Fot. Archiwum

O tym, ¿e sytuacja na froncie wojny zaczyna siê zmieniaæ, Landsberg zacz¹³ siê
przekonywaæ ju¿ w maju 1944
roku, kiedy do miasta zaczêli
trafiaæ cywile przesiedlani z zachodnich terenów Rzeszy.
Tworzono dla nich prowizoryczne miejsca zamieszkania,
ale mile i goœcinnie nie byli
traktowani. Tym bardziej, ¿e na
prze³omie roku do miasta zaczêli docieraæ uciekinierzy ze
wschodu, których pogania³a
szybko i sprawnie posuwaj¹ca
siê Armia Czerwona. A zima
ówczesna sroga by³a. Mrozy i
œnieg dodatkowo uprzykrza³y
¿ycie ju¿ i tak przestraszonym i
zaczynaj¹cym cierpieæ g³ód ludziom.
Ci z zachodu zaczêli wyje¿d¿aæ z miasta w koñcówce
grudnia 1944 roku, zanim
weszli Rosjanie. Natomiast
stali mieszkañcy niemal do
ostatniej chwili mieszkali i
pracowali normalnie. Nie wolno by³o miasta opuszczaæ, bo
mia³o byæ bronione jako ten
wa¿ny punkt oporu.

Żołnierze radzieccy w Landsbergu w lutym 1945 roku

Niektórzy gorzowscy fabrykanci, jak choæby rodzina
Gustava Schroedera - uciekali z Landsbergu furmankami. Inni rowerami. Wiela
ucieczka odbywa³a siê tym co
by³o pod rêk¹. Nawet na piechotê.

Miasto zamarło

Jak do chwili og³oszenia
ewakuacji wszystko dzia³a³o
w miarê sprawnie, tak z ta
chwila miasto stanê³o. Przesta³y
pracowaæ
firmy,
wy³¹czono pr¹d, wodê.
Stanê³y trolejbusy. Moment
grozy rozci¹gn¹³ siê w czasie.
Momentem zwrotnym by³o
tego dnia wysadzenie obu
mostów - Gerloffa i przeprawy

kolejowej. Sprzeczne relacje
s¹ co do godziny, kiedy to
Niemcy wysadzili mosty - od
16.00 przez 18.00 do 20.00
nawet. Ale to w³aœnie sami
Niemcy uczynili, a nie jak
chce jedna z legend o tamtym
czasie.
Redaktor Jerzy Zysnarski
przytacza anegdotê o tamtym
czasie. W styczniu zmrok
szybko spowi³ na po³y wyludnione miasto. Oto ostatni z
przedstawicieli niemieckiego
jeszcze miasta, burmistrz
Schmidt uda³ siê w pelisie,
samochodem, z symbolicznymi kluczami na rogatki, naprzeciw wojsk radzieckich.
Wróci³ po paru godzinach,
pieszo, bez kluczy i bez... pe-

Kiedy miasto zatrzês³o siê
od wysadzenia mostów, cisza
i marazm siê pog³êbi³y. Tym
bardziej, ¿e godzinê póŸniej
przyszli Rosjanie. Jak chc¹
Ÿród³a, nastêpnego dnia, 31
stycznia 1945 r. przed
po³udniem, zaczê³a maszerowaæ, jechaæ konno, kibitkami
jednokonnymi i samochodami, w³aœciwa Armia Radziecka.
Gorzów zosta³ zdobyty i to
praktycznie bez walki. Niemcy twierdz¹, ¿e Rosjanie
wkroczyli do centrum ju¿ o
godz. 23.00. Przez nastêpne
kilka tygodni w mieœcie tym
wolno by³o przede wszystkim
rabowaæ, mordowaæ i podpalaæ.
Palili je systemowo Rosjanie, twierdz¹c, ¿e skoro „wot
oto ona, proklataja Giermania” spali³a pó³ Zwi¹zku Radzieckiego i ca³¹ Polskê, to
teraz niech spotka j¹ ten sam
los. To by³o zaplanowane,
systemowe dzia³anie. Ma³o
tego, w po³owie lutego Sowieci obwieœcili, ¿e po¿ary s¹
dzie³em sabota¿ystów. I zakazali ich gaszenia.

Straszny czas

Pierwsze dni po wkroczeniu
Rosjan i Niemcy, i Polacy, dla
których w koñcu oznacza³o to
„wyzwolenie”, wspominaj¹
jednakowo tragicznie. Œródmieœcie p³onê³o, po przejœciu
wojsk frontowych miastem
zaw³adnêli maruderzy. Nocami przebija³y siê niedobitki
niemieckich oddzia³ów, zaczyna³ dzia³aæ Wehrwolf.
Ka¿dej nocy s³ychaæ by³o
strzelaninê, mno¿y³y siê napady i gwa³ty. I wszêdzie
mnóstwo trupów, których nie
mia³ kto pochowaæ.
Ma³o kto wychodzi³ na ulicê.
Mo¿e by³ taki zakaz, w nocy
na pewno, przede wszystkim
dyktowa³ to rozs¹dek. Niemcy
zabarykadowali siê w domach przystrojonych bia³ymi
przeœcierad³ami. Tak w³aœnie
dzia³a³ „polski Dziki Zachód”.
Pierwsi polscy kolejarze dojechali tu 19 lutego 1945 roku.
Zastali makabryczne obrazki
- zniszczony dworzec - niemieckimi bombami, przed
dworcem straszy³y zdewastowane trolejbusy z makabrycznymi pasa¿erami. Le¿a³y w
nich trupy.
Tak wykuwa³a siê tu polskoœæ, która ostatecznie nadesz³a 28 marca 1945 roku.
Ale to ju¿ inna opowieœæ.
RENATA OCHWAT

Korzysta³am z tekstów Jerzego Zysnarskiego oraz
wspomnieñ by³ych i obecnych
polskich i niemieckich mieszkañców miasta.

Zaufał swoim podwładnym
Niemiecki s¹d wojskowy skaza³ na karê œmierci ostatniego wojennego dowódcê Landsberga, genera³amajora Gerharda Keglera.
By³ zimny styczniowy wieczór 29 grudnia 1945 r, kiedy
dowódca rozbitej dywizji
„Woldenberg” genera³amajor
Gerhard Kegler przyjecha³ z
resztk¹ swoich ¿o³nierzy i
rozbitym sztabem do Landsbergu. Dywizja ucieka³a
przed nacieraj¹cymi w sile
50. czo³gów oddzia³ami Armii Czerwonej. Nastêpnego
dnia us³ysza³ o swojej nominacji na wojennego komendanta Landsberga. Tak zacz¹³ siê dramat niemieckiego
oficera, który tylko stara³ siê
zapanowaæ
nad
pog³êbiaj¹cym siê chaosem
koñca wojny.
Genera³major Kegler przyjecha³ do Landsbergu oko³o
22.00. Zatrzyma³ siê w punkcie dowodzenia w dzisiejszym szpitalu psychiatrycznym przy ul. Walczaka.
Uda³o mu siê po³o¿yæ na

oko³o dwie godziny. Oko³o
3.00 nad ranem, ju¿ 30
stycznia pojecha³ wraz ze
swoim szefem sztabu na
rozmowy
do
centrum.
Spêdzi³ tam kilka godzin.
Oko³o po³udnia po raz pierwszy us³ysza³, ¿e zostanie wojennym komendantem miasta. Ze Ÿróde³ wynika, ¿e on
sam tej funkcji pe³niæ nie
chcia³. Wola³ byæ wcielony do
korpusu genera³a Ericha von
dem Bacha-Zelewskiego. Na
miejscu przecie¿ by³ dotychczasowy komendant, kapitan
Kurze, który zna³ miasto i do
tej pory sobie radzi³. W³aœnie
w rozmowie z nim genera³major Kegler po raz pierwszy podda³ w w¹tpliwoœæ
obrony miasta za wszelk¹
cenê.
Landsberg bowiem by³ totalnie nieprzygotowany do
jakiejkolwiek
heroicznej

obrony. Jeszcze 27 stycznia
wysocy rang¹ oficerowie SS
grozili rozstrzelaniem ka¿demu, kto tylko pomyœli o
ucieczce przed zbli¿aj¹cymi
siê Rosjanami. 29 stycznia
normalnie pracowa³y wszystkie zak³ady w mieœcie, czynne by³y sklepy, banki, poczta, elektrownia i gazowania, dzia³a³y wodoci¹gi.
Wyszed³ nawet ostatni numer lokalnej gazety „General
Anzeiger”. Pozory normalnoœci skoñczy³y siê 30 stycznia
rano, kiedy zniesiono zakaz
opuszczania miasta. Na
dworcu kolejowym mo¿na
by³o nawet jeszcze kupiæ bilety, ale ju¿ ¿aden cywilny
poci¹g na zachód st¹d nie
odjecha³. Natomiast zaczê³a
siê masowa ucieczka ludnoœci cywilnej. Ucieka³ kto móg³
i jak móg³. We wspomnieniach by³ych mieszkañców

Landsbergu by³a to ucieczka pieszo, na saniach, zdobytym konnym wozem.
Rozproszone po mieœcie
nieliczne oddzia³y nie mia³y
³¹cznoœci. Tym bardziej
trudno by³o broniæ du¿ego,
licz¹cego oko³o 50 tys.
mieszkañców miasta. Jednak komendant poleci³ organizacjê sieci punktów
oporu, oko³o 18.00 podj¹³
decyzjê - wysadziæ oba mosty na Warcie. Nap³ywaj¹
wieœci, ¿e Rosjanie s¹ coraz bli¿ej. W tym czasie
ktoœ wyda³ rozkaz opuszczenia miasta. Kegler na tê
wieœæ jedzie do Bogdañca,
gdzie ma powstaæ kolejny
punkt obrony. Po drodze
usi³uje zawróciæ do miasta
uciekaj¹cych z niego ¿o³nierzy. Ale na wszystko by³o ju¿
a póŸno. Ostateczny rozkaz
wycofania siê do Witnicy

Kegler wyda³ 31 stycznia o
15.00.
Ostatniego wojennego komendanta miasta zatrzymano 5 lutego 1945 r. Zarzut oddanie miasta Rosjanom.12 lutego Kegler stan¹³
przed s¹dem. Usi³owa³ siê
broniæ, ¿e komendantem
wojennym Landsbergu zosta³ w ostatnim momencie i
ju¿ praktycznie nie by³o
szans na obronê miasta.
S¹d wojenny jednak skaza³
go na œmieræ. W dowód niezwyk³ej ³aski zamieniono mu
kulê na degradacjê i walkê
na froncie. Jako zwyk³y
¿o³nierz zosta³ wcielony do
dywizji Döberitz. 12 kwietnia
1945 r. w rejonie wsi Sachsendorf, na po³udnie od
Kostrzyna zosta³ postrzelony w lewe ramiê. Ju¿ w niewoli brytyjskiej rêkê mu amputowano.

Ostatni akt tej dramatycznej historii wydarzy³ siê w
1954 r. Wówczas s¹d Republiki Federalnej Niemiec
podj¹³ decyzjê o uchyleniu
wyroku z lutego 1945 r. a
ówczesny prezydent RFN
Teodor Heuss podj¹³ decyzjê o rehabilitacji Keglera i
przywróci³ mu wszystkie
utracone honory, dystynkcje, odznaczenia oraz godziw¹ generalsk¹ emeryturê.
RENATA OCHWAT

Na motywach: Wyrok
s¹du wojennego na gen.
Gerarda Keglera 12 II 1945,
op. Fritz Kohlase, Jerzy
Sygnecki: Kilka uwag dotycz¹cych obrony miasta
Landsberga w 1945 roku,
w: „Nadwarciañski Rocznik
Historyczno-Archiwalny”,
nr 12.

8

PROSTO Z MIASTA

Marzec 2022 r.

Polski desant z Wągrowca
na niemiecki Landsberg

Przygnał ich wiatr historii

Dlaczego budow¹ polskoœci w Gorzowie zajêli siê
akurat mieszkañcy W¹growca, skoro zgodnie z uchwa³¹
Rady Ministrów z marca
1945 roku, administracyjnie
nasze miasto podlega³o III
Okrêgowi Administracyjnemu
z oœrodkiem kierowniczym w
Koszalinie? Jak t³umaczy
szefowa gorzowskiego Klubu
Pioniera Zofia Nowakowska,
ju¿ na prze³omie lat 1941-42
w W¹growcu dzia³a³a konspiracyjna grupa patriotów ,,Ojczyzna’’, której celem by³a
m.in. budowa polskoœci… w
Landsbergu.
- W strukturach tej organizacji dzia³ali Wielkopolanie,
którzy nie mogli pogodziæ
siê z faktem, ¿e zachodnia
granica Polski nie przebiega³a na Odrze - opowiada
Zofia Nowakowska. - I postawili sobie za cel, ¿e po
skoñczeniu wojny pojad¹ na
Ziemiê Lubusk¹ i bez pytania kogokolwiek ustanowi¹
w³asny porz¹dek - dodaje.
Zreszt¹ sam Florian Kroenke we wspomnieniach zatytu³owanych ,,Wiatr historii’’
przyzna³, ¿e inicjatorami tej
¿ywio³owej ekspansji na tzw.
ziemie
odzyskane
byli
g³ównie mieszkañcy zachodnich czêœci Pomorza,
Wielkopolski i Œl¹ska. Mia³o
to swoje g³êbsze pod³o¿e i
uzasadnienie.
,,Proces spontanicznego
osiedlania siê Polaków na
opuszczonych przez Niemców ziemiach w miarê posuwania siê Armii Radzieckiej na zachód by³ zupe³nie
oczywisty i od pocz¹tku w
pe³ni zrozumia³y dla nas wychowanych na ziemiach

Fot. Archiwum Kurta Mazura

Fot. Archiwum Kurta Mazura

27 marca 1945 r. by³y burmistrz W¹growca Florian
Kroenke przyprowadzi³ do
Gorzowa 43-osobow¹ ekipê
polskich
osadników
z
W¹growca. Grupa zosta³a
„przemycona” z W¹growca
w warunkach frontowych
przez polskich kolejarzy, na
wêglarce, która by³a jedynym wagonem przyczepionym do lokomotywy.
Pierwsz¹ noc w mieœcie
ekipa spêdzi³a w domu na
rogu Obotryckiej i Pionierów
(dziœ Dom Rzemios³a), st¹d
wziê³a siê nazwa ulicy. Na
dworcu powita³a ich tablica
„Kobyla Góra”, któr¹ polecono zdj¹æ, a do czasu zatwierdzenia przez w³adze
nazwy Gorzów zdecydowano siê pos³ugiwaæ niemieck¹
nazw¹ miasta.

Fot. Archiwum Kurta Mazura

28 marca, w rocznicê ustanowienia w mieœcie polskiej administracji, w Gorzowie obchodzony jest Dzieñ Pioniera.

Florian Kroenke

Kruszona Leon

Wysocki Piotr

by³ego zaboru pruskiego i
dla osób znaj¹cych panuj¹ce tam stosunki. Tam, w
spo³eczeñstwie
polskim,
trwa³a przekazywana z pokolenia na pokolenie œwiadomoœæ, ¿e ziemie polskie
siêgaj¹ po Odrê, a ca³a Warta to rzeka tylko nasza. W
czasie niewoli wiara w odzyskanie niepodleg³oœci by³a
jednoczeœnie wiar¹ w powrót Polski na ziemie nadodrzañskie’’ - napisa³ w rozdziale ,,Rodowód w³adzy’’.
W¹growiacy wybrali Landsberg, poniewa¿ jeszcze w
trakcie dzia³añ wojennych
wielu kolejarzy czêsto przyje¿d¿a³o do tego miasta i w
konspiracji przed Niemcami
zbierali materia³y pozwalaj¹ce dok³adnie poznaæ infrastrukturê grodu. Trwa³o to
kilka lat, dziêki czemu Florian Kroenke i towarzysz¹ce
mu osoby w chwili przyjazdu
27 marca 1945 roku Florian
mia³y
naprawdê
spor¹
wiedzê o mieœcie.
Pierwszym
polskim
urzêdem za³o¿onym po II
wojnie w Landsbergu by³
Urz¹d Staroœciñski, który
zacz¹³ dzia³aæ w kwietniu
1945 roku. Zakres funkcjonowania tej instytucji obejmowa³ 11 gmin, a w nich 94
wsie. W tym czasie zorganizowany zosta³ równie¿ zarz¹d miejski, który pierwotnie by³ podzielony na
szeœæ referatów. Od maja
rozpoczêto masowe zasiedlanie miasta Polakami.
Byli to g³ównie robotnicy
wracaj¹cy z prac przymusowych oraz wiêŸniowie z
obozów koncentracyjnych,
le¿¹cych w Niemczech. Do
koñca 1945 roku sprowadzi³o siê ok. 17 tysiêcy nowych mieszkañców narodowoœci polskiej. Jednoczeœnie wysiedlano Niemców,
pozostawiaj¹c na miejscu
tylko specjalistów w ró¿nych
zawodach, którzy byli pomocni przy przywracaniu
miasta do ¿ycia.

7 lipca 1945 roku na podstawie uchwa³y Rada Ministrów powierzono administracjê Ziemi Lubuskiej wojewodzie poznañskiemu. Od
listopada 1946 roku w mieœcie dzia³a³a Ekspozytura
Urzêdu Województwa Poznañskiego. Trwa³o to do
czerwca 1950 roku, czyli do
reformy terytorialnej kraju,
kiedy to Gorzów z wiêkszoœci¹ terenu Ziemi Lubuskiej
trafi³ do województwa zielonogórskiego jako najwiêkszy
oœrodek miejski.

rzowskiego i samowolnie
przej¹³ prerogatywy pe³nomocnika rz¹du. Formalnie
pe³nomocnikiem zosta³ 8
kwietnia.
,,Niektóre zjawiska towarzysz¹ce
obejmowaniu
przez Polaków w 1945 roku
ziem odzyskanych wydaj¹
siê czasem niezupe³nie zrozumia³e. Dotyczy³o to na
przyk³ad takich zjawisk jak
spontanicznoœæ obejmowania w³adzy nieraz przez
ró¿ne ,,konkurencyjne’’ zorganizowane ekipy w tej samej miejscowoœci, a nawet
przez pojedyncze osoby. Inicjatorami tej ¿ywio³owej ekspansji byli g³ównie mieszkañcy zachodnich czêœci Pomorza,
Wielkopolski
i
Œl¹ska’’ - pisa³ po latach we
wspomnieniach ,,Wiatr historii’’ Florian Kroenke, dodaj¹c jednoczeœnie, ¿e
mia³o to swoje g³êbsze
pod³o¿e i uzasadnienie jeszcze z czasów zaborów. To
wtedy w Polakach tkwi³a
wiara nie tylko w odzyskanie
niepodleg³oœci, ale równie¿
powrót na ziemie nadodrzañskie.
,,Poczuliœmy siê wiêc i my
w W¹growcu upowa¿nieni i
jednoczeœnie zobowi¹zani
do w³¹czenia siê w wykonanie tego wielopokoleniowego testamentu’’ - doda³.
15 listopada 1946 roku
zosta³ kierownikiem Ekspozytury Urzêdu Województwa
Poznañskiego w Gorzowie,
co ³¹czy³o siê ze stanowiskiem wicewojewody poznañskiego. Na pocz¹tku 1949
roku zrezygnowa³ z zajmowanego stanowiska i z pracy
w administracji pañstwowej.
Po powrocie do W¹growca
pracowa³ jako robotnik, po
kilku miesi¹cach przeniós³
siê do Warszawy. W 1975
roku przeszed³ na emeryturê. W 1998 roku otrzyma³
honorowe obywatelstwo naszego miasta. Zmar³ 18 lipca
2004 roku. Dwa lata póŸniej
na fasadzie kamienicy przy

Pionierów trzech z
własnego wyboru

Florian Kroenke, Piotr Wysocki i Leon Kruszona - to
w³aœnie oni mieli w 1945 roku najwiêkszy wp³yw na proces tworzenia polskiej administracji i struktur gospodarczych w Landsbergu, który
sta³ siê Gorzowem.
Florian Kroenke urodzi³
siê 23 kwietnia 1909 roku w
Tarnowie Pa³uckim, siedem
kilometrów od W¹growca. W
1933 roku ukoñczy³ studia
ekonomiczno-prawnicze w
Poznaniu. Przed wojn¹ organizowa³
administracjê
skarbow¹ w Wielkopolsce.
W czasie wojny najpierw
prowadzi³ w £owiczu warsztat elektrotechniczny, potem
pracowa³ jako ksiêgowy w
W¹growcu. Dzia³a³ te¿ w
stowarzyszeniu ,,Ojczyzna’’ i
metod¹ konspiracyjn¹ zbiera³ informacjê o Landsbergu,
przygotowuj¹c siê do przejêcia po wojnie w³adzy w tym
mieœcie. Po wyswobodzeniu
w lutym 1945 roku W¹growca zosta³ natychmiast burmistrzem i zastêpc¹ przewodnicz¹cego Powiatowej
Rady Narodowej.
27 marca wraz z grup¹ 42
ochotników przyjecha³ do
Landsberga. Jeszcze w trakcie podró¿y zosta³ wybrany
przewodnicz¹cym grupy i
zgodnie z ustaleniami konspiracyjnymi okreœli³ siebie
jako starostê powiatu go-

ul. Sikorskiego 21 ods³oniêto
pami¹tkow¹ tablicê poœwiêcon¹ jego pamiêci.
Pierwszym gorzowskim
prezydentem miasta by³ natomiast Piotr Wysocki. Urodzi³ siê 27 czerwca 1898 roku w Rusiborku, w pobli¿u
Œrody Wlkp. Pochodzi³ z rodziny ch³opskiej, uczestniczy³ w powstaniu wielkopolskim. W latach miêdzywojennych
pracowa³
w
kancelarii adwokackiej, zajmowa³ siê te¿ dzia³alnoœci¹
zwi¹zkow¹.
Okupacjê
spêdzi³ w W¹growcu. Po
przyjeŸdzie w marcu 1945
roku do Lansberga Florian
Kroenke powierzy³ mu funkcjê p.o. burmistrza z zaznaczeniem, i¿ jest ona tymczasowa. By³a to jedyna nominacja w chwili kszta³towania
siê polskiej administracji w
naszym mieœcie, gdy¿ pozostali cz³onkowie w¹growieckiej grupy, przyby³ej 28
marca 1945 roku, zostali
upowa¿nieni do samookreœlenia swych funkcji. Piotr
Wysocki widocznie sprawdzi³ siê w roli burmistrza,
gdy¿ po trzech tygodniach
zosta³ prezydentem miasta.
Nominacjê wrêczon¹ przez
starostê z czasem zatwierdzi³ wojewoda poznañski,
który jednoczeœnie powierzy³ mu pe³nienie funkcji
pe³nomocnika rz¹du na terenie miasta. Do sierpnia 1946
roku z urzêdu przewodniczy³
te¿ tymczasowej Miejskiej
Radzie Narodowej. 30 maja
1947 roku zosta³ odwo³any
ze swojej funkcji i wyjecha³
do Pi³y, gdzie dwa dni póŸniej zosta³… prezydentem
miasta. Potem by³ jeszcze
starost¹ powiatowym w
Szczytnie, ale po dwóch latach na sta³e osiad³ w Pile i
od 1951 roku zaj¹³ siê
dzia³alnoœci¹
spo³eczn¹.
Zmar³ 5 paŸdziernika 1985
roku.
Leon Kruszona by³ pierwszym powojennym wiceprezydentem miasta. Choæ jego
zwi¹zek z naszym regionem
trwa³ niespe³na cztery lata,
to zdaniem wielu pionierów
wiele zrobi³ dla budowy polskoœci Gorzowa. Urodzi³ siê
18 czerwca 1909 roku w
Grzybowie, niedaleko Wrzeœni. Maj¹c 21 lat zosta³ nauczycielem w Powodowie,
gdzie pracowa³ do wybuchu
wojny. Podczas okupacji
pracowa³ w W¹growcu, jako
ksiêgowy w tamtejszej centrali rolniczej. By³ aktywnym
dzia³aczem organizacji patriotycznych. Do Lansberga

przyby³ 9 kwietnia 1945 roku
i nazajutrz zosta³ powo³any
do zarz¹du miejskiego. Dwa
dni póŸniej mianowano go
wiceprezydentem.
Jak opowiada szefowa gorzowskiego Klubu Pioniera
Zofia Nowakowska, stanowisko to nie by³o poparte
zakresem czynnoœci. Leon
Kruszona zajmowa³ siê wiêc
wszystkim.
Organizowa³
oraz nadzorowa³ administracjê i gospodarkê, budowa³
kulturê, uczestniczy³ w tworzeniu oœwiaty i ¿ycia politycznego w mieœcie. Rozdziela³ stanowiska pracy.
- Potrafi³ nawet zwróciæ siê
do komendanta wojennego Draguna o wydanie
zgody na odprawienie nabo¿eñstwa w koœciele dla
ludnoœci niemieckiej. Prosi³ o takie drobne rzeczy
jak niezabieranie narzêdzi
jednemu z niemieckich mechaników, by móg³ on pracowaæ. Interweniowa³ w
sprawie zabrania przez
NKWD roweru kierownikowi
rzeŸni miejskiej - opowiada
pani Zofia.
Dla Leona Kruszony najwa¿niejsza by³a walka z
g³odem w mieœcie. Wielokrotnie interweniowa³ u komendanta w sprawie zezwoleñ na rekwirowanie
byd³a, mo¿liwoœæ zabijania
chorych koni, przywo¿enia
mleka dla dzieci czy przejêcia fabryki p³atków ziemniaczanych. Wprowadzi³
gorzowski pieni¹dz miejski
o nomina³ach 1, 2, 5 i 10
z³otych. Oficjalnie nazwano je bonami. By³ otwarty
na prywatn¹ inicjatywê.
Powierza³ rzemieœlnikom i
kupcom
poniemieckie
sklepy oraz warsztaty. By³
aktywny
politycznie.
Za³o¿y³ w mieœcie Polsk¹
Partiê Socjalistyczn¹. W
okresie zjednoczenia partii
robotniczej zosta³ wydalony z PPS za - jak to argumentowano - odchylenia
prawicowe.
31 stycznia 1949 roku zrezygnowa³
z
pracy
w
zarz¹dzie i wyjecha³ do
Warszawy, choæ planowa³
pozostanie w Gorzowie na
sta³e. W stolicy pracowa³
jako starszy radca najpierw
w ministerstwie administracji publicznej, potem w ministerstwie gospodarki terenowej i ochrony œrodowiska. Pod koniec 1974
roku przeszed³ na emeryturê. Zmar³ 19 paŸdziernika
1990 roku.
ROBERT BOROWY
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Pamięci Zenona Bauera,
który miastu służył

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Za spraw¹ Towarzystwa Mi³oœników Gorzowa naprzeciwko UM przy ul. Sikorskiego pojawi³o siê popiersie Zenona Bauera.

Zenon Bauer podczas spotkania u kolejarzy. Obok Henryk Land (1928-2004), ówczesny kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego PMRN (1965-1972). Dokument odbiera Stanisław
Gajewski (1919-1989), kolejarz-pionier, działacz związkowy, sportowy i kultury, jeden z tych,
który bardzo się chciało...

Zenon Bauer i rektor Politechniki Szczecińskiej (pierwszy z prawej) podpisują umowę o
utworzeniu Punktu Konsultacyjnego w Gorzowie, zapewne w roku 1965.

Ma przypominaæ gorzowianom o legendarnym ju¿
w³odarzu, któremu w niezwykle trudnych czasach
przysz³o troszczyæ siê o rozwój miasta. Zosta³ bowiem
zapamiêtany jako ten, który
troskê o miasto i jego mieszkañców przedk³ada³ ponad
wszystko, dziêki czemu dokona³ rzeczy wielkich i
ma³ych, które s³u¿y³y i s³u¿¹
nam wszystkim.

roku inspektorem miejskim.
„Sam charakter czynnoœci
s³u¿bowy wskazuje na to, ¿e
stanowisko to nie mo¿e byæ
obsadzone przez osobê o
przeciêtnych kwalifikacjach
zawodowych, tym bardziej,
¿e miasto Gorzów Wlkp.
spe³nia od 1-szego kwietnia
1948 r. wszystkie funkcje
rz¹dowej w³adzy administracji ogólnej I-szej instancji„ pisa³ gospodarz miasta w
1947-1949. To w³aœnie
Bauer, porz¹dkuj¹c administracjê miasta, spowodowa³
po 2 latach odzyskanie
przez Gorzów praw powiatu
miejskiego, czyli grodzkiego.
Dodajmy z³oœliwie, ¿e Zielona Góra takie prawa uzyska³a dopiero w 1950 r., „z
automatu”, ju¿ jako miasto
wojewódzkie...
Lista dokonañ Bauera jest
d³uga, ale ¿adne z nich nie
by³oby czymœ wyj¹tkowym,
gdyby nie czas, w którym
wszystko co normalne jawi³o
siê wyj¹tkowe i spektakularne. Swoje rz¹dy na ratuszu
Bauer zacz¹³ od wielkich porz¹dków w mieœcie, a
zw³aszcza wywózki gruzów.
Bo to, co nie zd¹¿ono
uprz¹tn¹æ w czasach pionierskiego entuzjazmu, pozamiatano póŸniej i poprzykrywano, udaj¹c, ¿e sprawy
nie ma. Natychmiast te¿ zabra³ siê za wysychaj¹ce krany, sprowadzaj¹c ju¿ w drugim miesi¹cu rz¹dzenia
dwoje specjalistów z politechniki w Gliwicach - Zbigniewa Hawe³kê (19262012) i Halinê Sporn¹
(1926-2011), by zadbali o
wodê dla gorzowian, i dbali
przez nastêpne 30 lat.
To w³aœnie na kadencjê
Bauera przypada czas za-

Na klatce schodowej mojego domu rodzinnego, który
nie by³ ¿adn¹ kamienic¹,
lecz przedwojenna will¹,
podlegaj¹c¹ jednak wszelkim re¿imom gospodarki
kwaterunkowej, przez d³ugie
lata wisia³o du¿e obwieszczenie z regulaminem,
po¿ó³k³e, ale trwa³e, bo wydrukowane na jakimœ grubszym papierze. Codziennie
wiêc, id¹c do szko³y i wracaj¹c, mia³em na wysokoœci
wzroku dwa nazwiska: przewodnicz¹cy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej in¿.
Zenon Bauer i sekretarz
Prezydium MRN Franciszek
Klessa. Tak wygl¹da³y pocz¹tki mojej edukacji regionalnej i samorz¹dowej.
F. Klessa (1921-2001), który na ratuszu spêdzi³ wiêcej
czasu (1950-1953 i 19571975) ni¿ Bauer, dziel¹c z
nim
okres
politycznej
nie³aski, poszed³ jednak w
zapomnienie,
natomiast
Bauer, choæ dzia³a³ w
niew³aœciwym czasie, sta³
siê ikon¹ miasta, wzorem
roztropnego gospodarza i
troskliwego ojca miasta,
zw³aszcza w czasach, gdy
lokatorzy magistratu zmie-

cia”. Zreszt¹ ju¿ na moœcie
przejecha³ siê sam Bauer,
wyczerpuj¹c cierpliwoœæ Zielonej Góry. Koniec tej inwestycji (1967-1969) zbieg³ siê
w czasie z jego odwo³aniem
z funkcji przewodnicz¹cego,
nie przypominam sobie
zreszt¹ ¿adnego oficjalnego
otwarcia mostu, chyba nast¹pi³o to ju¿ „z marszu”.
Bauer, stary przedwojenny
samorz¹dowiec, choæ wtedy
wcale nie tak stary, umia³ w
swych rozgrywkach z Zielon¹ Góra, wykorzystywaæ
znakomicie tak bezwolny organ, jakim z perspektywy
wydaje siê ówczesna Miejska Rada Narodowa, postrzegana li tylko jako maszynka do g³osowania.
Wszystkie kontrowersyjne
sprawy przepuszcza³ przez
MRN, by z uchwa³a w rêku
t³umaczyæ siê w Zielonej Górze, ¿e „wiecie-rozumiecie”,
ale ja nie mogê dzia³aæ
wbrew radnym. I na to doktrynalne stwierdzenie w czasach „w³adzy ludu” nie by³o
argumentu. Tak by³o te¿
podczas s³ynnego buntu
radnych w 1961, kiedy nie
przyjêto
narzuconego
bud¿etu, zrywaj¹c sesjê
MRN. Wprawdzie bud¿et ten
w koñcu uchwalono, z aneksem, który nigdy nie zosta³
zrealizowany, ale sprawa odbi³a siê g³oœnym echem w
kraju i mocno podbudowa³a
gorzowian.
Mam u siebie dokument
wyj¹tkowy, kopiê wniosku
prezydenta Zygfryda Kujawskiego (1909-1967) z
1948 r. do Ministerstwa Ziem
Odzyskanych w sprawie
przyznania „dodatku dla wysokowykwalifikowanych” dla
Bauera, który by³ wtedy od

budowy, bo raczej - nie odbudowy, œródmieœcia, a
tak¿e pierwszych gorzowskich osiedli i pierwszych
gorzowskich wie¿owców, to
za Bauera powsta³ teatr
pañstwowy w mieœcie, który
zreszt¹ za jego czasów
œwiêci³ swe najwiêksze
triumfy. Sprowadza³ do
miasta artystów, dla których
kaza³ budowaæ pracownie.
To z pocz¹tkami rz¹dów
Bauera kojarz¹ siê trzy doroczne, legendarne ju¿ wystawy gospodarcze (19581960), organizowane przez
niezwyk³ego spo³ecznika,
mec. Paw³a Dudê (19171976). To Bauer budowa³
zrêby szkolnictwa wy¿szego
w Gorzowie, powo³uj¹c
punkty konsultacyjne uczelni
szczeciñskich. To za Bauera
powsta³ spo³ecznym sumptem „Lodostil”, siedemnaste w kraju sztuczne lodowisko. W koñcu to Bauer
urz¹dzi³ nowy cmentarz przy
¯wirowej, gdzie zadba³ te¿ o
niewielki k¹cik dla siebie i
bliskich, tu¿ przy wschodniej
œcianie kaplicy cmentarnej.
Spocz¹³ wiêc obok ¿ony
W³adys³awy (1918-1997) i
ziêcia Adama Gêbki (19382000).
Nie wszystkie plany Bauera zosta³y zrealizowane, nie
wszystkie zd¹¿y³ zakoñczyæ.
Wiele z tego, co zacz¹³ lub
za³atwi³ dla miasta, otwierali
ju¿ nastêpcy. Nie mam pod
rêk¹ wspomnianego spisu
dokonañ, który dostarczy³ mi
sam Bauer, zawieruszy³ siê
podczas licznych redakcyjnych przeprowadzek. Sam
zreszt¹ zaczyna³em ju¿
w¹tpiæ, czy kiedykolwiek
bêdê mia³ okazjê wykorzystaæ ten wykaz w nekrologu.

Fot. Archiwum

Bauer - ikona starych
dobrych czasów?

niali siê jak rêkawiczki. Ukoronowaniem tej nowej, niezwyk³ej kariery Bauera by³o
nadanie mu honorowego
obywatelstwa miasta, chyba
najbardziej zas³u¿onego od
wszystkich innych podobnie
uhonorowanych, choæ i temu
aktowi towarzyszy³ zgrzyt ze
strony tych, którzy wy¿ej od
zas³ug stawiali czasy, w których musia³ dzia³aæ.
Zna³em Bauera, on w
koñcu pozna³ i mnie, ale nie
mogê sobie przypomnieæ,
czy poznaliœmy siê osobiœcie. Mo¿e jedna przypadkowa rozmowa, mo¿e jeden
telefon. I sporo korespondencji, któr¹ dziœ przechowujê jako wyj¹tkow¹ pami¹tkê. Pierwszy taki list,
który otrzyma³em co najmniej przed æwieræwieczem,
by³ spisem dokonañ Przewodnicz¹cego, który w ten
sposób chcia³ mi daæ do rêki
bryk, chyba na wypadek pisania nekrologu. Nikt wtedy
nie przypuszcza³, ¿e na ten
moment przyjdzie czekaæ
wyj¹tkowo d³ugo. Chyba
¿aden z ojców miasta nie ¿y³
tak d³ugo...
Z tego spisu dowiedzia³em
siê, ku swojemu zaskoczeniu, ¿e to Bauer wybudowa³
drug¹ nitkê ul. Armii Czerwonej czyli Konstytucji 3
Maja. Ku zaskoczeniu, bo
nawet dla mnie ulica ta by³
dwujezdniowa „od zawsze”.
By³ to zreszt¹ fragment
wiêkszej ca³oœci, na któr¹
z³o¿y³y przed³u¿enie ul.
Chrobrego do Warty i poszerzenie mostu, ca³oœæ przedsiêwziêcia rozbi³a siê jednak
o teren „Ursusa”, wówczas
prosperuj¹cego znakomicie,
który by³ ani „do przeskoczenia”, a zw³aszcza „do przebi-

Został zapamiętany jako ten,
który troskę o miasto i jego
mieszkańców przedkładał
ponad wszystko

Bauer wydawa³ siê wieczny,
za
dziewiêæ
miesiêcy
skoñczy³by 100 lat...
Rz¹dzi³ Gorzowem 11 lat
i 24 dni. To nijak ma siê do
rz¹dów Wilhelma Meydama (35 lat) czy Ottona
Gerloffa (28), ale na tle
powojennej karuzeli wydawa³o siê rekordem nie do
pobicia. Dokona³ tego dopiero prezydent Jêdrzejczak w koñcu listopada
2009 r. Ale i tak Bauer pozostaje wzorem niedoœcignionym. Sta³ siê ikon¹ Gorzowa,
wyra¿aj¹c¹
têsknotê
za
starymi,
dobrymi czasami, które nie
dla wszystkich by³y dobre,
ale wielu zapad³y w serca i
pamiêæ. By³y to czasy, gdy
ludziom chcia³o siê coœ robiæ, osi¹gaæ, dzia³aæ na
rzecz miasta i otoczenia,
nierzadko na przekór czasom i „województwu”, razem, bo przeciwnik by³ na
zewn¹trz. Bauer potrafi³
znakomicie ten entuzjazm
dyskontowaæ i podsycaæ.
JERZY ZYSNARSKI
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Silna gospodarka kluczem do suwerenności
W Gorzowie w po³owie lutego odby³o siê Forum Gospodarcze pod honorowym patronatem premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Fot. K-S SSE

To wyj¹tkowe wydarzenie
odbywa³o siê pod has³em
,,Silna Polska, Siln¹ Gospodark¹. Kompas dla przedsiêbiorstw Polski Zachodniej’’ i zosta³o zorganizowane
w ramach obchodów 25-lecia Kostrzyñsko-S³ubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
- Silna Polska, silna gospodarka - has³o konferencji
mówi wszystko - zwróci³
uwagê premier RP Mateusz
Morawiecki, który nie móg³
osobiœcie pojawiæ siê w Gorzowie, ale po³¹czy³ siê z
uczestnikami wydarzenia online.
Gospodarzem konferencji
by³a K-S SSE i prezes tej
spó³ki Krzysztof Kielec
przyzna³, ¿e g³ównym celem
spotkania by³o wspomo¿enie
lubuskich przedsiêbiorców.
- Cieszê siê, ¿e na konferencjê przyjecha³o wielu znamienitych goœci, przedstawicieli polskiego rz¹du oraz
ró¿nych instytucji gospodarczych, ale najbardziej cieszy
mnie du¿a frekwencja ze
strony
przedsiêbiorców.
Myœlê, ¿e to nasze spotkanie, bezprecedensowe w
skali Gorzowa i regionu, odbije siê szerokim echem i
wiedza na temat instrumentów wsparcia dla firm bêdzie
coraz bardziej powszechna zaznaczy³ prezes K-S SSE.
W sali w Filharmonii Gorzowskiej pojawi³o siê ponad
400
samorz¹dowców
i
przedsiêbiorców z kilku województw. Forum by³o pierwszym tego rodzaju wydarzeniem gospodarczym w historii województwa lubuskiego,
st¹d wojewoda W³adys³aw
Dajczak powiedzia³ wprost,
¿e to wa¿ny dzieñ dla regionu, a swoj¹ ocenê obecnego
stanu gospodarki zacz¹³ od
tego, ¿e Polska jest na drodze dobrego rozwoju gospodarczego, co jest ogromn¹
zas³ug¹ przedsiêbiorców.

r e k l a m a

Prezes K-S SSE Krzysztof Kielec przyznał, że głównym celem spotkania było wsparcie lubuskich przedsiębiorców

- Zmieniliœmy trochê model
gospodarczy, gdy¿ w stopniu
znacznie wiêkszym ni¿ nasi
poprzednicy postawiliœmy na
aspekt spo³eczny - mówi³
wojewoda. - Uwa¿amy, ¿e
gospodarka i spo³eczeñstwo
to jest jednoœæ i nie mo¿na
antagonizowaæ tych dwóch
sfer. Ponadto nie jest
prawd¹, ¿e przedsiêbiorcy
nie potrzebuj¹ pañstwa. Wystarczy spojrzeæ na kraje
najlepiej gospodarczo siê
rozwijaj¹ce, których domen¹
jest g³êboka i m¹dra
wspó³praca
pomiêdzy
pañstwem i przedsiêbiorcami. Gorzowskie forum jest
takim dobrym przyk³adem
umiejêtnego szukania tego
co ³¹czy te strony, a ta
wspó³praca jest najwa¿niejsza w trudnych czasach,
choæby ró¿nych kryzysów przypomnia³ wojewoda Dajczak.
Zadowolenia z przyjazdu
tak licznego grona przedsiêbiorców, samorz¹dowców
oraz przedstawicieli rz¹du i

instytucji centralnych nie kry³
prezydent Gorzowa.
- To pierwsze u nas tak
du¿e forum z udzia³em instytucji rz¹dowych. Dla nas o
tyle wa¿ne, ¿e to samorz¹d
jest najbli¿ej przedsiêbiorców i to nam zale¿y, ¿eby
mieli oni dobre warunki do
prowadzenia dzia³alnoœci.
Wiadomo, ¿e jak przedsiêbiorcy siê rozwijaj¹, to
rozwija siê miasto. W ostatnich latach na same inwestycje przeznaczyliœmy grubo
ponad
miliard
z³otych,
g³ównie w budowê nowej infrastruktury drogowej, komunikacyjnej oraz inwestycyjnej
- zwróci³ uwagê prezydent
Jacek Wójcicki.
Forum stanowi³o okazjê do
bezpoœredniego zapoznania
siê z ofert¹ instytucji udzielaj¹cych wsparcia biznesowi.
Do Gorzowa przyjechali
wiceministrowie cyfryzacji
Adam Andruszkiewicz, rozwoju i technologii Grzegorz
Piechowiak oraz klimatu i
œrodowiska Ireneusz Zyska.

Na sali byli ponadto prezes
Narodowego
Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski, prezes Agencji Rozwoju Przemys³u Cezariusz
Lesisz, prezes Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
Miko³aj
Ró¿ycki, czy cz³onek zarz¹du Polskiej Agencji Inwe-

stycji i Handlu Grzegorz
S³omkowski.
Panowie
uczestniczyli w panelu, przekazuj¹c wiele ciekawych informacji z obszaru swojego
dzia³ania.
Minister Piechowiak zwróci³
uwagê, ¿e za nami jest rekordowy rok pod wzglêdem
inwestycji, a najwa¿niejsze,
¿e w tej chwili ca³a Polska

jest jedn¹ wielk¹ stref¹ ekonomiczn¹ i w planie jest dalsze przyci¹ganie do niej nowych firm. W planie jest ponadto
pomaganie
samorz¹dom w zbrojeniu odpowiednich terenów i stawianie na zielon¹ energiê. Skoro mowa o zielonej energii,
to minister Zyska doda³, ¿e
s¹ czynione inwestycje, ¿eby
w Polsce produkowaæ fotowoltaikê od podstaw, czyli
wszystkie jego elementy.
Z kolei prezes Krzysztof
Kielec w uzupe³nieniu przyzna³, ¿e obecna oferta dla
przedsiêbiorców nie jest
wszystkim znana, ale nastêpuj¹
ju¿
kolejne
dzia³ania maj¹ce na celu
pe³ne uœwiadomienie zainteresowanym mo¿liwoœci
wsparcia procesów inwestycyjnych, finansowaniu,
szczególnie w obecnym
czasie, poszukiwaniu rynków zbytu zagranic¹ oraz
dzia³alnoœæ w zakresie badañ i innowacji.
- St¹d komplementarny i
synergiczny dobór prelegentów i panelistów oraz mo¿liwoœæ bezpoœrednich kontaktów w ramach warsztatów
podczas konferencji - podkreœli³ K. Kielec.
ROBERT BOROWY

Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów:
- Historia K-S SSE, podobnie jak innych Stref, które powstały ćwierć wieku temu, to
tak naprawdę historia gospodarki w pigułce. Wchodziliśmy w nową rzeczywistość w
niepodległej Polsce z wielkimi nadziejami, ale również z wielkim deficytem rozwojowym. Polakom nie brakowało inwencji, natomiast braki zaplecza kapitałowego i infrastrukturalnego odziedziczone po PRL-u były dla rodzimej przedsiębiorczości niczym kula u nogi.
Specjalne Strefy Ekonomiczne stały się przyczółkami inwestycyjnymi, swoistym magnesem przyciągającym
kapitał. W pierwszej kolejności korzystały z niego firmy zagraniczne, wnosząc do polskiej gospodarki nową
kulturę przedsiębiorczości. Z upływem czasu coraz większe wsparcie pozyskiwali również polscy przedsiębiorcy. Silna gospodarka to klucz do suwerenności, a tej nie zbudujemy bez wzmacniania polskiego kapitału. I bez nowego impulsu innowacyjnego.
Przez wiele lat pokutowało w Polsce myślenie, że wystarczy kapitał zaimportować, a wraz z kapitałem
przyjdą miejsca pracy i dobrobyt. To prawda, ale tylko w połowie. Ten model rozwojowy pozwala grać tylko na
średnim poziomie. A przecież chcemy zdecydowanie więcej. Dlatego liczę, że Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ale także inne Strefy coraz bardziej będą przekształcać się w huby innowacyjności i
stwarzać coraz lepszy eko-system, zwłaszcza dla polskich firm, również dla tych małych i średnich.
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Budżet Polski trzyma się dobrze
Minê³y dwa miesi¹ce 2022 r., a tak wiele w tak krótkim czasie siê wydarzy³o.
jednej tony CO2 wzros³a z ok.
6 dolarów za tonê do ok. 90
dolarów. W cenie polskiej
energii elektrycznej op³ata na
CO2 stanowi ju¿ ok. 60 %, a
dziêki spekulantom bêdzie
jeszcze dro¿ej.
Tego wiele s³abszych gospodarek UE po prostu nie wytrzyma, ale najpierw tych cen
energii nie udŸwign¹ ludzie.
W rolnictwie wszystkie procesy produkcyjne s¹ zmechanizowane i wymagaj¹ ogromnego nak³adu energii, nowoczesnego sprzêtu, œrodków
ochrony roœlin i coraz nowszych odmian. Dzisiaj w rolnictwie decyduje nauka,
szczególnie genetyka, technika i agrochemia, a przede
wszystkim pieni¹dze, których
rolnikom zaczyna brakowaæ.
Pojawia siê widmo braku ¿ywnoœci w UE…
Wed³ug danych Departamentu Rolnictwa USA, Chiny
zaczê³y wykupywaæ ¿ywnoœæ
z ca³ego œwiata. „Aktywnoœæ
Chin w gromadzeniu ¿ywnoœci, ale te¿ innych surowców,
jest zapewne wynikiem
tworz¹cego siê chaosu w
œwiecie” - czytamy w ksi¹¿ce
Biznes w Chinach Rados³awa
Pyffela z Instytutu Sobieskiego. Nie wiemy czy Chiny tego
chaosu same nie wywo³a³y,
ale na pewno go dobrze wykorzystaj¹. Podobnie zrobi to
jeszcze kilka innych œwiatowych gospodarek; gorzej
bêdzie ze s³abszymi. Jest
prawdopodobne, ¿e nowa
wojna, choæ bez czo³gów i
bombardowañ, rozegra siê na
rynku ¿ywnoœci. Wygraj¹ ci,
którzy bêd¹ tê ¿ywnoœæ produkowaæ oraz j¹ u siebie
przetwarzaæ. Dotyczy to produkcji rolnej, ogrodniczej i sadowniczej. Jest to jeden z pilnych celów polskiej gospodarki.
Jan K. Ardanowski, przewodnicz¹cy Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
przy Prezydencie RP, mówi,
¿e takie zapotrzebowanie na
¿ywnoœæ na œwiatowych rynkach jest du¿¹ szans¹ dla
polskiego rolnictwa. Eksport
polskiej ¿ywnoœci na rynki UE
i inne œwiatowe wzrós³ w poprzednim roku o 10%, a w
produkcji i eksporcie zbo¿a
Polska jest w czo³ówce europejskiej. Dla dobrej polskiej
¿ywnoœci rynki s¹ dzisiaj
otwarte. Wydawa³oby siê, ¿e
w rolnictwie polskim mo¿e siê
zacz¹æ jakiœ wielki skok rozwojowy. By³by on mo¿liwy,
ale… Pojawia siê jednak na
horyzoncie polityki Unii Europejskiej wizja strategii Europejskiego Zielonego £adu.
Efekt tego „³adu” dla rolnictwa
bêdzie taki, ¿e spadnie produkcja rolna, któr¹ zad³awi
obsesja walki z CO2. O czyste powietrze trzeba dbaæ, ale

Fot. Archiwum

Ten pocz¹tek roku jest bogaty w wydarzenia, które zapewne bêd¹ determinowaæ
sytuacjê na polskim i europejskim rynku. Przedstawiê tylko
te, które szczególnie mog¹
nas doœwiadczyæ.
Dwa lata pandemicznych
obostrzeñ w spo³eczeñstwie
odbi³y swoje znamiê na wielu
dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. W gospodarce zachwianiu uleg³y dostawy zarówno
do sektora produkcji, jak i na
rynek konsumpcji. Monopoliœci wykorzystali ten czas; wywindowali ceny i bez wiêkszych podejrzeñ zrealizowali
swoje wielkie zyski. Podro¿a³y
prawie wszystkie surowce dla
przemys³u, przetwórstwa i budownictwa.
Ju¿ pod koniec 2021 r.
szczególnie przyspieszy³
wzrost cen ¿ywnoœci. Najpierw by³y to podwy¿ki niewielkie, mo¿e o 3-5%, co
jeszcze mieœci³o siê w granicach zwyk³ej korekty rynkowej. Ale ju¿ w styczniu br. inflacja siêga³a ponad 9%. W
sektorze rolno-spo¿ywczym
pod koniec roku 2021 i na pocz¹tku 2022 dosz³o od dwucyfrowego wzrostu cen, w
tym miêsa drobiowego o ponad 23%, t³uszczów roœlinnych o ok. 22%, cukru o prawie 20%, a wo³owiny o ok.
14% (wg analityka Banku
BNP Paribas). Strach przed
dro¿yzn¹ ¿ywnoœci zajrza³
wielu Polakom w oczy...
Inflacja szaleje w ca³ej Europie i musi te¿ trafiæ do Polski,
bo przecie¿ jesteœmy uzale¿nieni od rynków i producentów zachodnich; kiedyœ
mieliœmy swoje polskie
zak³ady produkcyjne, ale po
1989 r. pozbyliœmy siê ich, bo
obcy kapita³ ponoæ nie ma narodowoœci. Teraz ten niby
beznarodowy kapita³ ustala
nam ceny wed³ug swojego
uznania i dyktuje dro¿yznê...
Na rynkach œwiatowych produkty rolne znacznie podro¿a³y. Ogromne znaczenie
ma cena energii elektrycznej,
gazu i ropy, nawozów, pasz
dla zwierz¹t, us³ug weterynaryjnych, maszyn i us³ug rolnych. Zreszt¹ nawozy nie tylko dro¿ej¹, ale wrêcz zaczyna
ich brakowaæ, a nawoziæ trzeba ju¿. Bez w³aœciwej dawki
nawozów plony mog¹ spaœæ
nawet o 50%. To wszystko
przek³ada siê na ceny produktów rolnych.
Unia Europejska ustala
trend wzrostu cen energii
swoj¹ trudn¹ do zrozumienia
polityk¹ tzw. dekarbonizacji,
czyli odejœcia od wêgla jako
g³ównego Ÿród³a CO2. A
przecie¿ Polska na wêglu
stoi! ¯eby siê rozwijaæ, kraje
musz¹ kupowaæ uprawnienia
do emisji CO2. Tyle tylko, ¿e
ta cena za mo¿liwoœæ emisji

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.

nie mo¿e to byæ broñ przeciw
s³abszym.
Zapowiadaj¹ w UE, ¿e produkcja rolno-spo¿ywcza obci¹¿ona bêdzie kosztem tzw.
wk³adu wêglowego. To dodatkowo podro¿y ¿ywnoœæ. „Hodujesz krowy, œwinie, owce
czy masz inne zwierzêta, to
p³aæ za CO2, które one wydzielaj¹. Produkty spo¿ywcze te¿ maj¹ byæ obci¹¿one
dodatkowym
kosztem
wk³adu wêglowego, bo w
zwi¹zku z ich produkcj¹ wygenerowano CO2. Ponadto
ideologiczny Europejski
Zielony £ad zak³ada ograniczenie nawo¿enia i œrodków ochrony roœlin, a w dodatku
ka¿de
pañstwo
bêdzie musia³o 1/4 ziemi
wy³¹czyæ spod tradycyjnej
uprawy” - alarmuj¹ eksperci.
„Ten system jeszcze nie jest
wdro¿ony, a polscy rolnicy ju¿
pisz¹ do UE, ¿e kryzys jest
blisko” - mówi przewodnicz¹cy Rady i Obszarów
Wiejskich przy Prezydencie
RP. W wyniku tej polityki
musz¹ dalej wzrosn¹æ ceny
¿ywnoœci i bêdzie jej mniej.
Pisa³em ju¿ kilka razy na
EchoGorzowa.pl, ¿e nale¿y
usprawniæ warunki naszego
rynku hurtowego, skróciæ
cykl drogi od rolnika czy
ogrodnika bezpoœrednio do
konsumenta z pominiêciem
poœredników. To poœrednicy,
szczególnie wielkie monopole, bior¹ narzuty nawet ponad
100% kosztem rolnika i konsumenta. Najlepszym narzêdziem kszta³towania cen w
warunkach wieloœci dostawców s¹ du¿e gie³dy, dziêki
którym mielibyœmy wp³yw na
ceny rynkowe, a tak kszta³tuj¹

je spekulanci i poœrednicy.
„Trzeba siê przygotowaæ na
braki ¿ywnoœci i spadek plonów” - mówi Edward Kosmal,
przewodnicz¹cy NSZZ RI
„Solidarnoœæ” Województwa
Zachodniopomorskiego. Zakres pomocy dla rolników
oraz poziom cen rozstrzyga
siê w Brukseli, a nie w Polsce.
Rz¹d znowu musi coœ z tym
zrobiæ i znowu dofinansowaæ,
ale czy bud¿et to wytrzyma?
W wyniku wysokich kosztów
produkcji rolnej i przetwórstwa
nast¹pi nap³yw taniej ¿ywnoœci z importu. Swojej produkcji polski rolnik nie bêdzie
wtedy mia³ gdzie sprzedaæ.
Rz¹dowe tarcze antyinflacyjne 1.0 i 2.0 obni¿aj¹ce czasowo podatki VAT, m.in. na paliwo, energiê elektryczn¹, nawozy i ¿ywnoœæ, do 31 lipca
2022 r. zmniejsz¹ inflacjê o
kilka procent - ale co dalej?
Do zakupionych nawozów rolnicy mo¿e dostan¹ 500 z³
dop³aty do hektara, o ile zgodzi siê na to Bruksela. Za
wzrost cen nawozów azotowych odpowiada wzrost
cen gazu ziemnego, który
jest g³ównym surowcem do
ich produkcji oraz wzrost
cen uprawnieñ do emisji
CO2, który obecnie ma
wrêcz charakter spekulacyjny.
Trudno zrozumieæ, dlaczego
Bruksela godzi siê na niekontrolowany wzrost kosztów
produkcji rolnej wiedz¹c, ¿e
one s¹ podstaw¹ inflacji i
dro¿yzny ¿ywnoœci w UE.
Premier Mateusz Morawiecki
wiele razy w Unii Europejskiej
tê zale¿noœæ wyk³ada³, ale
przedstawiciele bogatszych
pañstw jakby tego nie s³ysze-

li... Mówi³ te¿, ¿e wzrost cen
nie jest spowodowany przez
nasz¹ gospodarkê. Ta europejska wêglowa ideologia
prowadzi nas do permanentnej dro¿yzny. A mo¿e to celowa droga do chaosu, która
ma doprowadziæ do z góry
zaplanowanych zmian typu
reset prof. Schwaba?...
Holenderski komisarz UE
Frans Timmermans mo¿e puœciæ Polaków z torbami przez
realizacjê szaleñczego pomys³u klimatycznego Fit for
55 - czyli redukcji emisji CO2
o 55% do roku 2030! Wiceminister Sebastian Kaleta na
portalu
wPolityce.pl
(14.01.2022) mówi, ¿e musielibyœmy wówczas dop³acaæ
do tego szaleñstwa ok. 140
miliardów z³otych rocznie.
Efekt tego by³by wtedy prawie
niewidoczny, a „zar¿niêcie”
gospodarki pewne… Tylko
twarda postawa naszego
Rz¹du mo¿e Polskê uchroniæ
przed zaplanowan¹ finansow¹ katastrof¹. Ten Fit for
55 rz¹d musi zawetowaæ!
Francja ma atomowe elektrownie, Niemcy zd¹¿y³y
wszystkich wyprzedziæ z
energi¹ odnawialn¹, a w dodatku z Rosj¹ wybudowa³y
sobie gazoci¹gi. My oraz kilka innych krajów tych
szans nie mieliœmy. Je¿eli
UE pozbawi Polskê prawa
weta i swym politycznym
organem TSUE nêkaæ nas
bêdzie niesprawiedliwie karami
finansowymi,
a
spo³eczeñstwo polskie doprowadzi do biedy, to z takiego systemu trzeba siê
bêdzie wycofaæ. My Polacy
chcemy byæ w UE. Prewencyjnie jednak nale¿y komisarzom UE pokazywaæ, ¿e
Wielka Brytania bez tego
ideologicznego kaftana bardzo dobrze sobie radzi i my
te¿ potrafimy. Polska w NATO musi byæ silnym cz³onkiem, bo ten militarny sojusz
w obecnej sytuacji Polski jest
bardzo wa¿ny. Wspó³pracowaæ gospodarczo nale¿y ze
wszystkimi, tak jak inne wolne
pañstwa, a sojusz z USA trzeba umacniaæ. Prawo klimatyczne polski Rz¹d musi zawetowaæ z uwzglêdnieniem
polskiej racji gospodarczej.
Ewentualne kary - a szykuj¹
przeciw nam doœæ uci¹¿liwe potr¹caæ trzeba ze sk³adki
cz³onkowskiej UE. W negocjacjach dotycz¹cych Europejskiego Funduszu Rozwoju
w 2020 roku Rz¹d nasz zosta³
oszukany: Komisja Europejska prowadzi³a negocjacje w
z³ej wierze i wpuœci³a premiera M. Morawieckiego w
pu³apkê. Polska musi tu pokazaæ swoj¹ stanowczoœæ.
I co dalej? Nie mo¿emy
ci¹gle byæ szanta¿owani, nie
mo¿emy pozwoliæ na ignoro-

wanie traktatu UE i polskiej
konstytucji. Nie mo¿emy siê
zgodziæ, ¿eby Polskê i jej gospodarkê spychano do drugiej
ligi z uzale¿nieniem od Niemiec w sojuszu z Rosj¹. Nie
mo¿emy… Przecie¿ ju¿ to w
historii przerabialiœmy i
mia³aby nas ona nic nie nauczyæ?
Polska stoi przed ogromnymi wyzwaniami natury gospodarczej. Rozstrzyga siê w UE,
czy bêdziemy pañstwem wolnym, z w³asn¹ konstytucj¹
oraz z prawem do samostanowienia, czy mo¿e bêdziemy krajem podleg³ym zachodniemu s¹siadowi pod
prêgierzem TSUE.
Rosyjski atak na Ukrainê
na pewno polskiej gospodarce trochê zaszkodzi.
Za³amanie o 50% wymiany
handlowej z Ukrain¹ i Rosj¹
kosztowaæ bêdzie Polskê
oko³o 25 mld z³ rocznie, jak
uwa¿aj¹ analitycy. Eksport na
Ukrainê stanowi 2% ca³ego
eksportu Polski, a do Rosji
ok. 3%. Natomiast import z
Rosji i Ukrainy nie ma
znacz¹cych rozmiarów, ale
jest on o tyle wa¿ny, ¿e dotyczy w¹skiego sektora surowców, szczególnie ropy, gazu
oraz produktów rolnych. To
ograniczenie obrotu prze³o¿y
siê na kolejny wzrost cen gazu, ropy i p³odów rolnych ( Business Insider, 22.02.br.).
PKB Polski zmaleje mo¿e o
ok. 2-3%.
Tyle trudnoœci, a bud¿et
Polski trzyma siê dobrze.
Jak na razie na wszystko s¹
fundusze! Dlaczego? Parafrazuj¹c prezydenta Clintona,
mo¿na na to odpowiedzieæ:
po pierwsze gospodarka i po
drugie gospodarka… Mieliœmy kolejny dobry rok w gospodarce. Pocz¹tek roku
przynosi nam ju¿ wiele satysfakcji z polskiego rozwoju. W styczniu br. produkcja przemys³owa by³a
wy¿sza o 19,2% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy to sprzeda¿
wzros³a tylko o 0,7% w stosunku do okresu roku poprzedniego.
Najbardziej
zwiêkszy³a siê produkcja
zwi¹zana z energi¹ - o ponad 39%. Zakupy zaopatrzeniowe wzros³y o 19%, produkcja dóbr konsumpcyjnych
o ok. 16%, a wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych o
11,5%. S¹ to wyniki w warunkach szoku pocovidowego, który doœwiadczy³ boleœnie œwiatow¹ gospodarkê.
Te osi¹gniêcia musz¹ nas
cieszyæ i wywo³aæ uzasadniony optymizm polskich
przedsiêbiorców, który zaowocuje aktywnoœci¹ na rynku wewnêtrznym i zagranicznym.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Te prace powstały podczas uwięzienia w domu
Trzy pytania do Andrzeja Wieczorka, artysty malarza

Fot. Renata Ochwat

- Pañskie prace mo¿na
ogl¹daæ na wystawie w Filharmonii Gorzowskiej. To
pierwsza od kilku lat taka
du¿a prezentacja. Co pan
pokazuje?
- S¹ to ostatnie prace, które
powsta³y w czasie pandemii,
podczas uwiêzienia w domu,
w pracowni, czyli za ostatnie
dwa lata. Chcia³em pokazaæ
innego Wieczorka. Wszyscy
byli i s¹ chyba przyzwyczajeni do pejza¿y. Do takich innych nostalgicznych tematów. Natomiast teraz pokazujê trochê wspó³czesnego
malarstwa. Raczej staram
siê nie starzeæ, a szukam siê
w nowoczesnych formach
malarskich.
- Pana metod¹ na pandemiê jest praca? Codziennie przy sztaludze?

A. Wieczorek: Raczej staram się nie starzeć, a szukam się w nowoczesnych formach malarskich

- Codziennie pracujê. Codziennie w pracowni, co-

dziennie przy sztaludze.
Cierpi trochê ¿ona, ale ina-

czej siê nie da. Ca³y czas
szukam jakichœ nowych roz-

wi¹zañ, ale te¿ takich,
gdzie ktoœ przy odbiorze
powie - o, to jest Wieczorek. Nie tylko pejza¿, ale i
to
coœ
nowego,
wychodz¹cego w granicê abstrakcji. Ale jak siê przyjrzeæ,
to zobaczy siê i pejza¿, i
dworek. Malowani tych tematów wysz³o z korzyœci¹,
bo technika ta daje siê wykorzystaæ w nowoczesnej
formie.
- Mamy w Gorzowie kilku artystów, trochê galerii. Jak pan ocenia kondycjê gorzowskiego œrodowiska artystycznego?
- Nie za bardzo chcê siê
rozwodziæ na ten temat, ale
zauwa¿y³em pewne przystopowanie. Mam nieodparte wra¿enie, ¿e wiêcej ciekawych prac jest w Liceum

Plastycznym ni¿ w naszym
œrodowisku, które siê zrobi³o trochê drêtwe, trochê
nieruchawe. Mo¿e to te¿
jest skutek tej pandemii, ¿e
tak jest. Tak to odbieram,
ale mo¿e Ÿle. W ka¿dym razie ja mam taki plan na
nadchodz¹cy rok, ¿e bêdê
siê pokazywa³ w ró¿nych
miejscach, tam, gdzie bywaj¹ ludzie. Bo mo¿e to jest
dobra droga, aby trafiæ do
odbiorcy?
RENATA OCHWAT

Wystawê malarstwa Andrzeja Wieczorka mo¿na
ogl¹daæ w Filharmonii Gorzowskiej od poniedzia³ku
do pi¹tku od 12.00 do 17.00
i przy okazji wszystkich wydarzeñ w FG do koñca marca.

Arcymistrzem można być nie tylko w szachach (cz. II)
Z gorzowianinem Robertem Bilem o jego arcymistrzostwie w polskiej ortografii oraz sensie i potrzebie jej zg³êbiania rozmawia Jacek Wiernicki,
gorzowski przedsiêbiorca i wydawca.
poprawnoœciowymi, któr¹ to
okaza³¹ publikacjê by³
uprzejmy mi przes³aæ w
2002 roku wraz z niezwykle
mi³¹ dedykacj¹. Pozwolê
sobie
tu
zacytowaæ
dos³ownie tê Jego dwuzdaniow¹ opiniê, poniewa¿
uwa¿am, ¿e jest ona stanowczo warta zapamiêtania, no i te¿ w pe³ni siê z ni¹
zgadzam: „Precyzyjne, poprawne, powszechnie aprobowalne, bo zgodne z zasadami ortografii, pisanie w
ka¿dym jêzyku wydaje siê
istotne, u³atwia bowiem
konwencjonalny, bezkonfliktowy i elegancki sposób
nawi¹zywania i utrzymywania wiêzi duchowej i kontaktów formalnych, u³atwia
przekazywanie poczucia
wspólnego - nierzadko podobnego - prze¿ywania
œwiata i pisania o tym, wiêc
choæby
z
tych
tylko
wzglêdów warte jest trudu,
by sztukê tê opanowaæ w
stopniu znacznym. Gdy
cz³owieka nawiedzi jakaœ
natchniona »daimonioñska« myœl czy niezwykle
urokliwe zestawienie s³ów,
nie rozprasza siê, myœl¹c,
jak by to poprawnie zapisaæ, lecz czyni to, maj¹c
ju¿ zautomatyzowane nawyki w³aœciwego ujmowania myœli w grafii”. No có¿,
zasadniczo na dziœ trudno
by mi by³o zwiêŸlej oraz
bardziej przekonuj¹co objaœniæ komukolwiek sens i
potrzebê uczenia siê poprawnej pisowni.
- A w czym jeszcze, w jaki sposób mo¿na wyko-

Fot. Archiwum

- Robercie, a czy widzisz
jeszcze jakieœ korzyœci z
bardzo dobrego, czy choæby ponadprzeciêtnego,
opanowania zasad pisowni ojczystego jêzyka?
- Ortografia jest w moim
odczuciu wa¿nym elementem kultury jêzyka, a wiadomo, ¿e kultura jêzyka stanowi integraln¹ czêœæ kultury
osobistej - tak w³aœnie na to
patrzê i myœlê, ¿e choæby
dlatego warto mo¿liwie najlepiej poznaæ pisowniê swego ojczystego jêzyka. Oczywiœcie w ¿adnym wypadku
nie nale¿y przy tym lekcewa¿yæ wyraŸnej, poprawnej
wymowy, poniewa¿ dobra
dykcja nauczyciela (nie tylko polonisty!) ogromnie
pomaga uczniom w przyswajaniu w³aœciwej pisowni ró¿nych s³ów. Wiem o
tym m.in. ze swojej szkolnej edukacji. Zreszt¹ jak
swego
czasu
bardzo
s³usznie zauwa¿y³ autor
niezapomnianej Lokomotywy: „W mowie niektórych
ludzi s³ychaæ b³êdy ortograficzne”. Pamiêtajmy o
tym…
A po co nam jeszcze ortografia i czy warto w ogóle
siê ni¹ zajmowaæ? Hm…
Mój nie¿yj¹cy ju¿ starszy
kolega polonista z Czêstochowy, œp. p. Stanis³aw Podobiñski, Wicemistrz Polskiej Ortografii z roku 1991,
moim zdaniem nader trafnie
uj¹³ sens poznawania pisowni w swoim Poradniku
ortograficznym ze s³owniczkiem wyrazów najtrudniejszych i tekstami edytorsko--

Arcymistrz Polskiej Ortografii Robert Bil podczas wręczania
nagród tuż po zdobyciu przezeń tytułu Arcymistrza Polskiej
Ortografii w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (21.02.2010 r.).
Trofea zwycięzcy przekazywała m.in. stojąca z prawej śp.
wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek, pomysłodawczyni i główna organizatorka konkursu pod nazwą
„Dyktando Mistrzów 1987-2009 o Tytuł Arcymistrza Polskiej
Ortografii”.

rzystaæ, tak praktycznie
bardziej, tak¹ nieprzeciêtn¹ znajomoœæ ortografii?
- Có¿, ja j¹ wykorzystujê
po prostu w pracy. Niemal
od pocz¹tku swoich studiów
polonistycznych zajmujê siê
zawodowo redakcj¹ jêzykow¹ oraz korekt¹ ró¿norakich tekstów tworzonych
przez co ambitniejsze i
dba³e o kulturê jêzyka osoby. Na szczêœcie jest ich
jeszcze trochê. Tak obrazowo mo¿na to uj¹æ, ¿e
dok³adam wszelkich starañ
o to, aby z tych diamentów,
które z ró¿nych Ÿróde³ raz
po raz docieraj¹ w moje
rêce, do r¹k czytelników tra-

fia³y brylanty. (R. Bil siê
uœmiecha)
A mówi¹c bardziej prozaicznie, no to moim zadaniem jest sprawienie, a¿eby
jêzyk wszelakich tekstów
by³ po wykonanej przeze
mnie korekcie mo¿liwie
przezroczysty - czyli taki,
¿eby ktoœ, kto je czyta, nie
musia³ siê, chc¹c nie chc¹c,
podczas lektury zastanawiaæ, czy jakiœ przecinek
jest tam postawiony w
dobrym czy z³ym miejscu,
tylko zwyczajnie móg³ siê
skupiæ na tym, o czym traktuje dany artyku³, praca dyplomowa czy ksi¹¿ka.
- Mówi³eœ, ¿e bardzo lubisz czytaæ… Ciekawi

mnie jeszcze, czy podczas lektury takiej dla
przyjemnoœci ksi¹¿ek czy
czasopism tak¿e zwracasz uwagê na znajduj¹ce
siê w nich b³êdy jêzykowe? Pewnie ortograficzne
zdarzaj¹ siê rzadko…?
- Oj, niestety, wcale nie
tak rzadko, jak by siê mog³o
wydawaæ. Ja mam skrzywienie zawodowe i chc¹c
nie chc¹c, widzê b³êdy ortograficzne czy interpunkcyjne we wszelkich tekstach,
które czytam, nawet i na
znaczkach pocztowych. (R.
Bil siê uœmiecha) Ca³kiem
czêsto choæby siê zdarza
Polakom mylenie „rz” z „¿”.
Kilkanaœcie lat temu kupi³em wydany w Warszawie
s³ownik ortograficzny (sic!) i
dowiedzia³em siê z niego,
¿e w jêzyku polskim mamy
s³owo „zrzymaæ siê”… Normalnie a¿ trzeba siê
z¿ymn¹æ - a nawet ¿achn¹æ
i oburzyæ - na takie graficzne brzydactwo… Brr! Widzia³em te¿ ju¿ „drzemy”
(takie do jedzenia - w „Gazecie Wielkopolskiej”), „wywarzanie drzwi” (w „Gazecie Lubuskiej”) czy „papierza” (to w powszechnie
dostêpnej ulotce, rozpowszechnianej przez Koœció³
zreszt¹…) oraz ca³e mnóstwo innych podobnych
kwiatków. Przez lata uda³o
mi siê zgromadziæ ich niez³¹
kolekcyjkê. (œmiech)
No a ju¿ szczególnie przykre jest dla mnie to, kiedy
ktoœ graficznie kaleczy nasz
piêkny jêzyk w moim imieniu, jak to na przyk³ad w

marcu 2011 roku zrobi³
ówczesny polski prezydent
Bronis³aw Komorowski (nb.
humanista z wykszta³cenia…), zamieszczaj¹c nastêpuj¹cy
w³asnorêczny
wpis w ksiêdze kondolencyjnej wy³o¿onej w ambasadzie Japonii w Warszawie:
„Jednoczymy siê w imieniu
ca³ej Polski z narodem Japonii w bulu i w nadzieji na
pokonanie skutków katastrofy”… Przyznasz, Jacku,
¿e wygl¹da to cokolwiek
paskudnie… Dzwoniono wtedy do mnie z „Super Expressu”, gdzie mia³ siê ukazaæ o
tym artyku³, z proœb¹ o skomentowanie (pod w³asnym
nazwiskiem) tej ¿a³osnej dosyæ, co tu kryæ, wpadki p. Komorowskiego, wiêc rzek³em
na to owemu panu redaktorowi z bolesn¹ ani chybi szczeroœci¹: „Moim zdaniem jest to
kompromitacja”. Niestety, ale
jakoœ zabrak³o wówczas odwagi temu „superowemu”
tabloidowi, a¿eby tamten mój
- no do bólu prawdziwy przecie¿ - komentarz na swoich
kipi¹cych tani¹ najczêœciej
sensacj¹ ³amach zamieœciæ… Hm, ktoœ z³oœliwy
móg³by te¿ za³o¿yæ, ¿e to
jednak by³o za trudne s³owo
dla ich czytelników...
I chocia¿ nadal nie raz, nie
dwa miewam dreszcze tudzie¿ kiszki siê we mnie
przewracaj¹, gdy zauwa¿ê
tego rodzaju na wskroœ
¿enuj¹ce dziwol¹gi, no to
dzisiaj ju¿ raczej niewiele
jest mnie w stanie w tej materii zaskoczyæ.
(CDN.)

AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA
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Nowoczesna humanistyka - drzwi do przyszłości
Studia na Wydziale Humanistycznym Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie daj¹ rozleg³e mo¿liwoœci.
warto wzi¹æ pod uwagê, ¿e
grupy s¹ nieliczne, co umo¿liwia budowanie relacji mistrz uczeñ, a wiêc tak¿e przysz³¹
karierê naukow¹.

Filologia

Fot. Archiwum AJP

Z jednej strony przygotowuj¹
do konkretnych zawodów (np.
t³umacza, nauczyciela, dziennikarza, wydawcy, logopedy,
terapeuty), z drugiej - wyposa¿aj¹ studentów w takie
umiejêtnoœci, które pozwol¹ im
w przysz³oœci zmieniaæ pomys³y na swoj¹ karierê.
Œwiat zmienia siê tak szybko,
¿e nie sposób dziœ przewidzieæ, jak bêdzie wygl¹da³ rynek pracy za kilka czy tym bardziej za kilkanaœcie lat. Zapewne powstan¹ zawody, których
w tej chwili nie mo¿emy sobie
nawet wyobraziæ. Studia humanistyczne, jak ¿adne inne,
pozwalaj¹ dostosowaæ siê do
tych zmian. Ucz¹ kreatywnoœci, samodzielnego myœlenia,
czytania ze zrozumieniem,
efektywnego komunikowania
siê z innymi. To s¹ umiejêtnoœci, które bêd¹ niezbêdne zawsze - niezale¿nie od przeobra¿eñ otaczaj¹cego œwiata.
Programy studiów na Wydziale Humanistycznym zosta³y zaprojektowane tak, by
³¹czyæ wieloletni¹ tradycjê
nauk humanistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii. Studenci komunikacji medialnej i spo³ecznej
oraz kierunków filologicznych
maj¹ zajêcia z wiedzy o literaturze czy poprawnoœci jêzykowej, ale ucz¹ siê te¿ poruszania w œwiecie wspó³czesnych
mediów. Poznaj¹ arkana komunikacji internetowej, kreatywnego pisania, projektowania stron internetowych. W zale¿noœci
od
wybranego
modu³u mog¹ uczestniczyæ w
zajêciach z grafiki komputerowej, marketingu internetowego, reklamy, komunikacji politycznej, filmu czy gier komputerowych. Z kolei przyszli
pedagodzy tworz¹ multimedialne pomoce dydaktyczne,
programuj¹ ozoboty, ucz¹ siê,
w jaki sposób wprowadzaæ do
zajêæ klasowych rzeczywistoœæ rozszerzon¹ i wykorzystywaæ internetowe kana³y wideo,
gry multimedialne czy edukacyjne podcasty.

Zajêcia na Wydziale Humanistycznym prowadz¹ zarówno doœwiadczeni praktycy (np.
nauczyciele, t³umacze, logopedzi, dziennikarze, pracownicy instytucji kultury), jak i naukowcy specjalizuj¹cy siê w badaniach
nad
jêzykiem,
literatur¹, mediami, histori¹, filozofi¹, edukacj¹ i wychowaniem. Dziêki temu oferta Wydzia³u skierowana jest nie tylko do osób, które chc¹
przygotowaæ siê do wykonywania konkretnego zawodu,
ale i tych planuj¹cych karierê
naukow¹. W trakcie studiów
mo¿na uczestniczyæ w konferencjach i sesjach gromadz¹cych specjalistów z kraju i zagranicy, wys³uchaæ relacji z ich badañ, ale tak¿e
zaplanowaæ w³asne projekty
naukowe, np. zapisuj¹c siê do
jednego z kó³ naukowych. Interesuj¹ce i nowatorskie prace
studenckie s¹ wyró¿niane prezentacj¹ na konferencjach i
publikacj¹ w uczelnianych wydawnictwach. Takie próby badawcze stanowi¹ zwykle

pierwszy krok do uzyskania w
przysz³oœci tytu³u doktora. Absolwenci filologii mog¹ nawi¹zaæ wspó³pracê z profesorami Wydzia³u Humanistycznego i otworzyæ przewód
doktorski z zakresu jêzykoznawstwa.
Pracê naukow¹ u³atwia dostêp do bogatych zbiorów bibliotecznych, z których znaczna
czêœæ znajduje siê na miejscu
- w Bibliotece WH przy ul.
Teatralnej 25. W kompleksie
budynków
nad
Wart¹
mieszcz¹ siê multimedialne
sale wyk³adowe i æwiczeniowe, laboratoria jêzyków obcych i logopedyczne (wszystkie przystosowane do potrzeb
osób niepe³nosprawnych),
amfiteatr umo¿liwiaj¹cy zajêcia na œwie¿ym powietrzu
oraz bufet, w którym mo¿na
spróbowaæ smacznych i zdrowych dañ.
Skoro ju¿ wiadomo, ¿e wybór Wydzia³u Humanistycznego jest najlepszym z mo¿liwych, przyjrzyjmy siê ofercie
kierunków.

Filologia polska

Ka¿dy absolwent filologii polskiej I stopnia otrzymuje dyplom uprawniaj¹cy do nauczania jêzyka polskiego w
szko³ach podstawowych, a dodatkowo mo¿e wybraæ zajêcia
z jednej z 3 dziedzin: komunikacji medialnej, logopedii i bibliotekoznawstwa. Dziêki temu
poloniœci mog¹ znaleŸæ pracê
nie tylko w szkole, ale i w bibliotekach, redakcjach, wydawnictwach, biurach promocji,
agencjach reklamowych, biurach prasowych firm i instytucji. Studia II stopnia przygotowuj¹ do roli nauczyciela polonisty w szkole œredniej. Osoby,
które nie planuj¹ pracy z
uczniami, mog¹ wybraæ zajêcia z komunikacji medialnej
lub kulturoznawstwa. Studia
polonistyczne to doskona³a
propozycja dla tych, którzy lubi¹ czytaæ, dyskutowaæ o literaturze, poznawaæ historiê
jêzyka i obserwowaæ zachodz¹ce w nim dzisiaj zjawiska. Przy wyborze polonistyki

Studia filologiczne I i II stopnia w zakresie jêzyka angielskiego lub niemieckiego
umo¿liwiaj¹ doskona³e opanowanie jêzyka oraz poznanie
kultury krajów danego obszaru
jêzykowego.
We
wspó³czesnym zglobalizowanym œwiecie nie brakuje firm i
instytucji, które dzia³aj¹ ponad
podzia³ami granicznymi. Dlatego we wszystkich bran¿ach
potrzebni s¹ specjaliœci sprawnie komunikuj¹cy siê w jêzyku
obcym, którzy bez trudu nawi¹¿¹ kontakty z zagranicznymi partnerami. Rozpoczêcie
studiów filologicznych I stopnia
nie wymaga perfekcyjnej znajomoœci jêzyka obcego. Kandydaci mog¹ zdecydowaæ, czy
kszta³ciæ siê w zakresie wybranego jêzyka obcego od podstaw, czy te¿ kontynuowaæ
naukê rozpoczêt¹ w szkole
œredniej. Zarówno na studiach
licencjackich, jak i magisterskich mo¿na wybieraæ miêdzy
modu³em nauczycielskim a
translatorskim,
przygotowuj¹cym do pracy t³umacza.

Komunikacja medialna i
społeczna

Studia I stopnia to propozycja dla osób zainteresowanych
œwiatem wspó³czesnych mediów. Przyszli dziennikarze,
rzecznicy prasowi, copywriterzy, specjaliœci PR poznaj¹ tu
wszelkie tajemnice skutecznej
komunikacji, naucz¹ siê pisaæ
i mówiæ tak, by przyci¹gaæ
uwagê odbiorców. Autorzy
programu studiów uwzglêdnili
rozwój technologii cyfrowych i
ci¹g³e powstawanie nieznanych do tej pory profesji medialnych. Z pewnoœci¹ wiêc
ten kierunek u³atwi przysz³¹
karierê blogerom, streamerom, komentatorom e-sportu i
wszystkim, którzy chc¹ zara-

biaæ na aktywnoœci w mediach
internetowych. Studenci wybieraj¹ jeden z dwóch proponowanych modu³ów: komunikacjê w nowych mediach lub
dziennikarstwo.

Pedagogika

Studia licencjackie i magisterskie przygotowuj¹ do pracy
w szko³ach i innych placówkach oœwiatowych, opiekuñczo-wychowawczych, podmiotach zajmuj¹cych siê animacj¹ kulturaln¹, pomoc¹ i
profilaktyk¹ spo³eczn¹, a tak¿e
w poradniach specjalistycznych, s³u¿bie zdrowia i wymiarze sprawiedliwoœci. Studia I
stopnia kszta³c¹ w zakresie
pedagogiki opiekuñczo-wychowawczej. Studenci mog¹
zdecydowaæ siê na poznawanie tajników pracy arteterapeuty lub asystenta rodziny. Program pedagogiki II stopnia
przewiduje wybór miêdzy logopedi¹ szkoln¹ i terapi¹ pedagogiczn¹.

Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna

W wyniku zmiany przepisów
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
przygotowuj¹ siê do zawodu
wy³¹cznie na piêcioletnich studiach magisterskich. Maj¹ one
charakter jednolity, czyli dyplomu magistra nie poprzedza
zdobycie tytu³u licencjata. Program studiów pozwala przysz³ym nauczycielom rozwin¹æ
wiele kompetencji, m.in. matematyczne, przyrodnicze, jêzykowe, artystyczne, techniczne
oraz medialne.
Nie pozostaje zatem nic innego, jak od paŸdziernika
podj¹æ wyzwanie i do³¹czyæ
do studentów Wydzia³u Humanistycznego. Bêdzie to nie
tylko niezwyk³a intelektualna
przygoda, ale tak¿e otwarcie
drzwi do przysz³ej kariery.
Studiuj z nami - bo warto!
(AJP, Teatralna 25 - nad Wart¹)

PROF. DR HAB. AGNIESZKA NIEKREWICZ
DZIEKAN WYDZIA³U
HUMANISTYCZNEGO AJP
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Wyprawa do serca Syberii

Fot. Cezary Nowaka

Fot. Cezary Nowaka

Pomys³ wyjazdu do serca Syberii zrodzi³ siê na pocz¹tku 2014 r. dosyæ spontanicznie.

Bloki na palach. Budowanie tam bloków na tradycyjnych w naszym rozumieniu fundamentach
ze względu na panującą tam wieczną zmarzlinę stwarzałoby techniczne zagrożenie budowli

nii, wiêc „lewostronne”, a tylko firmowe, autobusy i
ciê¿arówki s¹ „normalne”. W
Rosji doœæ popularne s¹ tzw.
mikrohotele bêd¹ce w rzeczy
samej mieszkaniami w blokach z pokojami na wynajem
- i takim te¿ „mikrohotelem”
by³a nasza kwatera niedaleko g³ównej arterii miasta.
G³ównymi naszymi celami
by³y Filary Leny oraz Królestwo Wiecznej Zmarzliny,
czyli wejœcie do wnêtrza syberyjskiej ziemi. Ale najpierw
postanowiliœmy zapoznaæ
siê z samym miastem, zwiedzaj¹c centrum i ciekawe
Regionalne Muzeum Historyczne pokazuj¹ce ¿ycie codzienne Jakutów oraz historiê tej ziemi.
U wejœcia do muzeum, jak i
œrodku widzimy serge - s³upy
maj¹ce znaczenie kultowe,
jak i praktyczne, na przyk³ad
do wi¹zania koni. Oczywiœcie odnaleŸliœmy tam symbol Jakucji, czyli szkielet mamuta.
W mieœcie brak centrów
handlowych znanych z Polski. Tutejsze centra s¹ nie-

Ciepłociągi nadziemne. Tylko takie techniczne rozwiązanie jest tam możliwe ze względu na
panującą w Jakucku wieczną zmarzlinę; zapewnia ono funkcjonowanie ciepła, a także
dopływ wody czy gazu

Fot. Cezary Nowaka

biurze turystycznym w Jakucku, oficjalnie przyby³o tylko 14 takich osób w ca³ym
roku).
W sercu Syberii znaleŸliœmy siê na drugi dzieñ o 10
rano, zmieniaj¹c po drodze
kilka stref czasowych. W Polsce by³a wtedy pierwsza w
nocy. Jakuck to prawie 300tysiêczne wówczas miasto
bêd¹ce stolic¹ Republiki Sacha, wchodz¹cej w sk³ad Federacji Rosyjskiej i s³yn¹cej z
wydobycia diamentów. W
sierpniu akurat koñczy siê
krótkie syberyjskie lato z
temperaturami 20-25 stopni
Celsjusza.
W koñcu wrzeœnia ju¿ od
razu rozpoczyna siê zima z
temperaturami oko³o minus
40 °C i rekordami oko³o minus 70 °C. Pierwsz¹
stra¿nicê w imieniu cara
postawi³ tutaj Kozak Piotr
Beketow 5 paŸdziernika
1632 r., zaczynaj¹c historiê
miasta nad Len¹.
Po przylocie udaliœmy siê
autobusem do wynajêtej
kwatery. Samochody osobowe s¹ sprowadzane z Japo-

Fot. Cezary Nowaka

Rok wczeœniej zobaczy³em
pierwszy raz zdjêcia Filarów
Leny i nie myœla³em, ¿e ju¿
rok póŸniej, w sierpniu 2014
r., tam bêdê. Ale na wiosnê
2014 r. decyzja zosta³a podjêta, pomimo tego, ¿e
w³aœnie wtedy dosz³o do zaostrzenia stosunków miêdzy
Federacj¹ Rosyjsk¹ a Zachodem w zwi¹zku z secesj¹
Donbasu i wojn¹ we
wschodniej Ukrainie.
Wyruszyliœmy, ja i Bartek
Jasiñski z Poznania, 1 sierpnia 2014 r. samochodem na
Litwê, gdzie dotarliœmy na
drugi dzieñ. Zostaliœmy tam
do 5 sierpnia, zwiedzaj¹c
Jurbork, Kowno, Troki oraz
Wilno, gdzie odwiedziliœmy
tak¿e cmentarz na Rossie
oraz Ostr¹ Bramê. 5 sierpnia
rano wylecieliœmy do Moskwy. Krótka wizyta na placu
Czerwonym oraz na Arbacie
i na drugi dzieñ wieczorem
wylot do Jakucka - miasta
nieodwiedzanego prawie
przez „obcych”, czyli osoby
niemaj¹ce obywatelstwa Federacji Rosyjskiej (w 2013 r.,
jak nas poinformowano w

Autor reportażu Cezary Nowak na tle szkieletu mamuta w Regionalnym Muzeum
Historycznym w Jakucku

Kontrasty zabudowy Jakucka. Nowe budownictwo przeplata się ze starszą drewnianą zabudową w regionalnym stylu

du¿e, pe³ne niewielkich sklepów. Ceny, szczególnie artyku³ów spo¿ywczych, s¹ tutaj
o wiele wy¿sze ni¿ w innych
czêœciach Rosji czy te¿ w
Polsce. Wi¹¿e siê to oczywiœcie z faktem, ¿e wszystko
trzeba tutaj dowieŸæ, bo rzeczywista produkcja rolna nie
jest mo¿liwa ze wzglêdu na
zbyt krótki okres wegetacji w
okresie krótkiego syberyjskiego lata.
Dopiero w 2011 r. do
po³o¿onego na drugim brzegu Leny Ni¿nego Biestiacha
doci¹gniêto magistralê Kolei
Amursko-Jakuckiej,
co
znacznie u³atwi³o po³¹czenie
z reszt¹ kraju. Niestety, na
most przez Lenê nie starczy³o pieniêdzy, bo posz³y
one na przeprawê ³¹cz¹c¹
po aneksji Krym z Rosj¹…
W 2014 r. ceny tu by³y minimum dwukrotnie wy¿sze ni¿
w Polsce. My znaleŸliœmy
przy g³ównej ulicy miasta,
oko³o 15 minut od swojego
hotelu, wspania³¹ smakowo
piekarniê, której produkty
stanowi³y podstawê naszego
wy¿ywienia w czasie pobytu
w Jakucku.

Miejscow¹ ciekawostkê
stanowi budownictwo na
palach. Zasadniczo budynki wymagaj¹ce solidnych
fundamentów, takie jak bloki mieszkalne, stawia siê
na palach, poniewa¿ kopanie w wiecznej zmarzlinie
jest mocno utrudnione.
G³ówn¹ ulic¹ Jakucka jest
- jak¿eby inaczej - Prospekt
Lenina z jego pomnikiem
na placu jego imienia. Mieœci siê tu wiêkszoœæ sklepów i instytucji. Niedaleko
centrum mo¿emy tak¿e
znaleŸæ koœció³ rzymskokatolicki pw. Œwiêtej Trójcy,
obok którego postawiono
tablicê
upamiêtniaj¹c¹
zes³añców z terenu Litwy z
okresu stalinowskiego z
napisami w jêzykach rosyjskim i litewskim.
Niestety, w innym miejscu, po³o¿onym dalej od
centrum na ogrodzonym terenie prywatnej posesji,
mo¿na znaleŸæ nowy pomnik odpowiedzialnego za
zbrodnie ludobójstwa Józefa Stalina, pod którym zawsze
widaæ
po³o¿one
œwie¿e kwiaty...

Jakuck to miasto kontrastów, gdzie „stare” miesza
siê z „nowym”. Niedaleko
przep³ywaj¹cej przez miasto rzeki Leny zobaczymy
wielki pomnik gloryfikuj¹cy
utrwalanie „w³adzy ludowej” na tym terenie po rewolucji paŸdziernikowej.
Nad Len¹ mo¿emy tak¿e
zobaczyæ najstarsz¹ istniej¹c¹ do dziœ stra¿nicê
kozack¹.
CEZARY NOWAK

Cezary Nowak - urodzony
w Poznaniu, ale od ponad
25 lat mieszkaniec ziemi
lubuskiej. Z zami³owania
podró¿nik samodzielnie organizuj¹cy swoje eskapady
do bardzo ciekawych i
czêsto nieodkrytych jeszcze miejsc na œwiecie. Dotychczas odwiedzi³ wiele
krajów europejskich oraz
azjatyckich republik postsowieckich. Wychodzi z
za³o¿enia, ¿e tam, gdzie
siê jedzie na w³asn¹ rêkê,
nale¿y poznaæ jêzyk miejsca podró¿y. Poza tym
dzia³acz spo³eczny i polityczny.
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Kto to rozumie, ten zajdzie daleko
Z Jakubem D³oniakiem, wychowankiem Chemika Gorzów, by³ym reprezentantem Polski w koszykówce, rozmawia Robert Borowy

Fot. Marta Tymszan/Kangoo Basket

potencjale. Jak pan j¹ ocenia?
- Bardzo dobrze siê w niej
czujê. Zreszt¹ zawsze, jak
jestem zdrowy, to mam ochotê
graæ na wysokim poziomie, a
wtedy ma siê poczucie, ¿e
wnosi siê coœ do ka¿dej
dru¿yny
wartoœciowego.
Przed sezonem za³o¿eniem
by³a walka o utrzymanie i z
jednej strony pilnujemy siê,
¿eby nie spaœæ ni¿ej w tabeli,
z drugiej ca³y czas widzimy
plecy dru¿yn znajduj¹cych siê
obecnie na granicy awansu
do play off. Myœlê, ¿e emocje
bêd¹ do ostatniej kolejki i
wszystko mo¿e siê wydarzyæ.
Szkoda tylko, ¿e w tej chwili
mamy drobny problem, bo
wypad³ nam z powodu kontuzji Fineto Lungwana, obok
mnie najskuteczniejszy strzelec zespo³u. Trochê to martwi,
ale musimy radziæ sobie bez
niego, licz¹c ¿e szybko powróci.
- Na pocz¹tku ligowej kariery przez wiele lat gra³ pan
w zespo³ach pierwszoligowych. Potem by³a Polska Liga Koszykówki… Teraz powróci³ pan do tej klasy rozgrywek, po dziewiêciu
latach. Jak zmieni³y siê te
rozgrywki?
- Jest to trochê inna koszykówka. Obecnie wystêpuj¹cy
w pierwszej lidze zawodnicy
maj¹ lepsze przygotowanie fizyczne i motoryczne. Gra
du¿o m³odych ch³opaków, którzy chc¹ siê przebiæ wy¿ej.
Dlatego powiedzia³bym, ¿e ta
liga jest naprawdê wymagaj¹ca, a przez to ciekawa i
stoj¹ca na dobrym poziomie.

Gorzów

- Jeszcze niedawno amatorsko gra³ pan w gorzowskich Kangurach w trzeciej
lidze, a teraz bryluje na
pierwszoligowych parkietach w zespole ¯aka Koszalin. Czyli nie powiedzia³ pan
jeszcze ostatniego s³owa?
- Dok³adnie. W 2019 roku
wystêpowa³em w Polskiej Lidze Koszykówki w zespole
GTK Gliwice, po czym
zszed³em o klasê ni¿ej i przez
rok gra³em w Ko³obrzegu.
Kiedy skoñczy³ mi siê kontrakt powróci³em do Gorzowa. Aby podtrzymaæ formê
pogra³em trochê w Kangurach. W pewnej chwili pojawi³a siê oferta z Koszalina,
który wystêpowa³ w drugiej lidze. Od razu zapowiedziano
mi, ¿e celem jest awans do
pierwszej ligi, co zrozumia³em, bo w Koszalinie
wszyscy od lat ¿yj¹ basketem i chc¹ siê cieszyæ gr¹ na
wysokim poziomie. Zgodzi³em siê, awansowaliœmy
do pierwszej ligi i teraz walczymy o awans do play off.
- A pan zostaje najlepszym
graczem ligi w grudniu, a
obserwuj¹c pañsk¹ grê
wcale to nie musi byæ jedyny sukces w tym sezonie.
- Przede wszystkim cieszê,
¿e dalej mogê ¿yæ koszykówk¹, oddycham ni¹ w
ka¿dej sekundzie, gdy¿ sprawia mi ona bardzo du¿o radoœci. Cieszê siê równie¿, ¿e trafi³em do Koszalina, zespo³u o
du¿ych aspiracjach.
- Obserwuj¹c poczynania
pañskiego zespo³u mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e jest to
ciekawa ekipa, o sporym

J. Dłoniak: Stać chłopaków na razie na grę w drugiej lidze

- Czyli czasy w stosunku
do pañskiej sportowej
m³odoœci mocno siê zmieni³y?
- Tak i to w ró¿nych kierunkach. Obecnie du¿y wp³yw na
rozwój sportu maj¹ pieni¹dze.
One determinuj¹ wszystko.
Pewne idee, którymi kierowaliœmy siê 20-30 lat temu przesz³y do historii. Obecna sportowa m³odzie¿ jest w wiêkszoœci roszczeniowa, uwa¿a, ¿e
wszystko im siê nale¿y.
T³umaczê im, ¿e najpierw nale¿y w³o¿yæ du¿o serca, a potem oczekiwaæ korzyœci. To
nie jest tak, ¿e komuœ wszystko siê nale¿y. Jak przegrywasz w sporcie, to nic ci siê
nie nale¿y, dlatego najpierw
trzeba wypracowaæ swoj¹ pozycjê. Kto to rozumie, zajdzie
daleko, reszta przegra szybko.
- Co pan robi, ¿e w wieku
38 lat wci¹¿ gra na wysokim
poziomie?
- Bardzo dobrze siê prowadzê, dbam o ka¿dy detal.
Technika technik¹, ale j¹ stale

trzeba ulepszaæ. To nie jest
wypracowane raz na zawsze.
Ka¿dy zawodnik musi mieæ
œwiadomoœæ, ¿e bez wzglêdu
na wiek trzeba codziennie
pracowaæ. Do tego systematycznie badam siê, bardzo
wa¿ne jest od¿ywianie i dbam
o to, podobnie jak dbaj¹ o
mnie moja ¿ona i mama. Zawsze mogê z ich strony liczyæ
na smaczne i zdrowe posi³ki.
- Rozumiem, ¿e budowanie codziennej formy nie
odbywa siê tylko na treningach?
- Nie, jak powiedzia³em,
sk³ada siê na to kilka czynników, w tym równie¿ dba³oœæ o
zdrowie. S¹ tacy sportowcy,
którzy prezentuj¹ wysokie
umiejêtnoœci, ale nie zawsze
potrafi¹ to wykazaæ ze
wzglêdu na zaniedbanie któregoœ z elementów.
- Jak pan wspomina czasy, kiedy w Chemiku Gorzów stawia³ pierwsze koszykarskie kroki?
- By³o to blisko 25 lat temu,
to ju¿ naprawdê d³ugi czas,

ale wspomnienia s¹ wspania³e. Graliœmy wtedy w trzeciej lidze, pamiêtam, ¿e raz
mieliœmy szansê awansu do
drugiej, ale przegraliœmy decyduj¹cy mecz w Warszawie.
By³ to czas, w którym uczy³em
siê dopiero graæ i zarazem
marzy³em.
- O czym?
- O zagraniu w najwy¿szej
klasie rozgrywek i za³o¿eniu
reprezentacyjnego trykotu.
- Oba siê spe³ni³y. W 2011
roku zosta³ pan wybrany
najlepszym debiutantem w
Polskiej Lidze Koszykówki,
reprezentuj¹c wtedy Zastal
Zielon¹ Górê. Dwa lata póŸniej odebra³ pan nagrodê
dla najskuteczniejszego zawodnika PLK, graj¹c w Siarce Tarnobrzeg. Zaœ w 2014
roku zagra³ pan dwa reprezentacyjne mecze z Czechami.
- Wszystko co osi¹gn¹³em
do tej pory to wynik motywacji
wewnêtrznej.
Bardzo
chcia³em,
mocno
pracowa³em, wierzy³em w to
co robiê i dalej tak jest. Oczywiœcie zawsze mog³em liczyæ
na pomoc ze strony mamy,
¿ony, nie¿yj¹cego ju¿ niestety
brata Dawida. Oni utwierdzali
mnie w przekonaniu, ¿e to co
robiê, robiê dobrze i to mnie
dodatkowo napêdza³o. A to,
¿e z Gorzowa trafi³em najpierw do PLK i potem reprezentacji, to tylko potwierdza,
¿e dla chc¹cych naprawdê
ka¿da droga jest otwarta. To,
¿e jestem gorzowianinem i
mogê reprezentowaæ nasze
miasto na zewn¹trz jest dla
mnie bardzo wa¿ne. Zdoby-

waj¹c punkty dla innych zespo³ów zawsze podkreœla³em,
¿e pochodzê z Gorzowa, ¿e to
miasto noszê w sercu.
- Gorzowskie Kangury
radz¹ sobie na trzecioligowych parkietach bezb³êdnie,
wygrywaj¹c wszystko po kolei. Czy oznacza to, ¿e mamy
szansê zbudowaæ w niedalekiej przysz³oœci dru¿ynê na
wysokim poziomie?
- Oj, to jest bardzo du¿e wyzwanie finansowe i logistyczne. Trener Andrzej Stefanowicz robi wszystko, ¿eby zbudowaæ dobry zespó³, potencja³
kadrowy w Gorzowie jest spory, staæ ch³opaków na razie na
grê w drugiej lidze i myœlê, ¿e
tym kierunku na razie powinny
pójœæ dzia³ania. Andrzej jest
wielkim pasjonatem basketu,
fajnie, ¿e jest, bo dziêki takim
ludziom mo¿na coœ fajnego
stworzyæ.
Wa¿ne,
¿eby
ch³opacy wierzyli w to co robi¹, du¿o trenowali, to sukces
przyjdzie. Na obecnym poziomie rozgrywek wa¿ne jest wybieganie oraz sfera mentalna.
Sam jestem ciekawy, jak pójdzie im w decyduj¹cej fazie
tegorocznego sezonu. Mocno
trzymam za nich kciuki.
- Nie marzy siê panu na zakoñczenie kariery zagraæ w
meczu ligowym w barwach
gorzowskiego klubu w nowej hali przy S³owiance?
- Nie myœla³em o tym, mo¿e
dlatego, ¿e nie myœlê jeszcze
o zakoñczeniu kariery. Ale to
dobry pomys³, fajnie na pewno by³oby pograæ jeszcze w
gorzowskim zespole na
wy¿szym szczeblu.
- Dziêkujê za rozmowê.

Stal Gorzów będzie kandydatem do złota
Trzy pytania do Bogus³awa Nowaka, by³ego ¿u¿lowca Stali Gorzów
nak wyrównana i na dobrym,
wysokim
poziomie.
Najwa¿niejsze jest to, ¿eby
przejecha³a szczêœliwie, bez
kontuzji. Gdy zdarzy siê, ¿e
choæ jeden zawodnik wypadnie ze sk³adu z powodu kontuzji, dru¿yna ma olbrzymi
problem. Przyk³adem jest
Stal w minionym sezonie.
Myœlê, ¿e Stal Gorzów na
pewno bêdzie kandydatem
do z³ota. Ponadto stawiam,
¿e o mistrzostwo powalcz¹
Wroc³aw i Toruñ.
- Co s¹dzi pan o zmianach, które nast¹pi³y w
systemie rozgrywek PGE
Ekstraligi?
- Nie wiem, czy to siê
sprawdzi. W³adze próbuj¹
coœ zmieniaæ, wiêc mo¿e to
wypali. Myœla³em, ¿e bardziej pójd¹ w tê stronê, ¿e
podziel¹ fazê play-off na

Fot. Jerzy Michalak

- Jak ocenia pan zmiany
w ¿u¿lowych sk³adach naszych ekstraligowców?
- Trochê siê pozmienia³o.
Na pewno mo¿na powiedzieæ, ¿e sk³ad Stali Gorzów
jest dobrze zbudowany.
Sprawdzi³ siê schemat na
bazie, którego budowana
jest ju¿ od jakiegoœ czasu
dru¿yna, wiêc to wszystko
ma rêce i nogi. Generalnie w
Polsce prawie wszystkie kluby
maj¹
k³opoty
z
m³odzie¿owcami,
za
wyj¹tkiem Lublina i Czêstochowy. Myœlê, ¿e najbardziej
wzmocni³ siê Toruñ. Czas
poka¿e, czy nowi zawodnicy
dobrze zaaklimatyzuj¹ siê
tam i czy bêd¹ chcieli
wspó³pracowaæ tak, jak powinni. W nadchodz¹cym sezonie mo¿e byæ kilka niespodzianek, ale liga bêdzie jed-

B. Nowak: W nadchodzącym sezonie może być kilka niespodzianek, ale liga będzie jednak wyrównana

dwie grupy, czyli pierwsze
cztery dru¿yny bêd¹ walczyæ
o medale, a cztery kolejne o
utrzymanie. Wydaje mi siê,
¿e to ju¿ nie bêd¹ te same
emocje, co w minionych latach, poniewa¿ wejœcie do

play-off bêdzie o wiele
³atwiejsze. Myœlê, ¿e liga
du¿o na tym straci, ale trzeba by³o coœ zmieniæ. Rozgrywki U-24 to te¿ jest dla
mnie wielki znak zapytania,
czy jest w ogóle sens rozgry-

wania tej ligi. Moim zdaniem,
jeœli chodzi o szkolenie i wychowanie swoich zawodników, to powinien byæ obowi¹zek wszystkich klubów,
zbudowania minitorów i
szkolenia ju¿ od pi¹tego roku
¿ycia. To na pewno po latach
przynios³oby efekty i wysz³oby na dobre. W tym
przypadku bardziej bêdziemy szkoliæ zawodników zagranicznych ni¿ swoich, wiêc
nie wiem, czy to jest w³aœciwy kierunek.
- Pana zdaniem, w czym
tkwi problem Stali Gorzów
z juniorami?
- M³odzi ch³opacy mieli chyba jakieœ pretensje do
dzia³aczy lub trenera, nie
wiem. Dobrze, ¿e dosz³o do
porozumienia
Mateusza
Bartkowiaka z dzia³aczami.
Problem z juniorami jest

szerszy i nie dotyczy tylko
Stali, a niemal wszystkich.
M³odzie¿owcy
zaczynaj¹
czasami stawiaæ nierealne
warunki, bo czuj¹, ¿e mog¹
to robiæ. Mo¿e s¹ one do
spe³nienia, ale ich dorobek
sportowy jest naprawdê,
póki co, niewielki. Rozumiem, ¿e juniorzy chc¹ dysponowaæ wiêkszymi œrodkami, niemniej powinno odbywaæ siê to w granicach
rozs¹dku. Bêd¹c na miejscu dzia³aczy ró¿nych klubów postawi³bym na tych,
którzy chc¹ jeŸdziæ, nawet
kosztem wyniku. Postawiæ
na ch³opaków, którzy chc¹
jeŸdziæ dla sportu, dla nauki, dla kibiców. A jak bêd¹
mistrzami œwiata, to wówczas niech zarabiaj¹ miliony.
DOROTA WALDMANN
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