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Stało się tak po tym, jak
starsza kobieta uwierzyła w
historię przedstawioną jej
przez oszustów. Kobieta zos-
tała zmanipulowana i straciła
swoje oszczędności. Jej pie-
niądze miały być zagrożone,
a wyrzucenie ich przez okno
nakazała osoba podająca
się za funkcjonariusza poli-
cji. Policjanci przypominają,
że w żadnej sprawie nie
działają w taki sposób i nie
odbierają od nikogo gotówki.

Do oszustwa doszło 30
czerwca. Mieszkanka miasta
odebrała telefon rzekomo z
poczty, a następnie od oso-
by, która miała być policjan-
tem. Oszuści zapewniali, że
pieniądze, które kobieta ma
w mieszkaniu, są zagrożone.
Tylko rzekomy funkcjona-
riusz jest w stanie jej pomóc.
Kobieta spakowała pie-
niądze do reklamówki i rzu-
ciła je z balkonu. Kiedy utra-
ciła kontakt z fałszywym poli-
cjantem zorientowała się, że
cała sytuacja jest oszus-
twem.

Kolejna historia, w której
pokrzywdzeni tracą swoje

oszczędności potwierdza tyl-
ko, że jak sugerują policjan-
ci, należy o tych sytuacjach
rozmawiać ze starszymi
członkami rodzin czy sąsia-
dami. Przestrzegając ich
możemy uratować oszczęd-
ności, często gromadzone
przez wiele lat. Przypomina-
my, że policjanci nie odbie-
rają gotówki, ani też nie wy-
syłają po nich specjalnych
kurierów. Tym bardziej nie
ma sytuacji, w której ktoś na
pieniądze czekałby pod
oknem. Już na początku roz-
mowy, gdy ktoś wypytuje nas
o oszczędności, miejsce ich
przechowywania, powinniś-
my zakończyć połączenie. W
razie wątpliwości warto pora-
dzić się sąsiada lub bliskich.
Decyzję o przekazaniu ko-
mukolwiek swoich pieniędzy
nie podejmujmy pod
wpływem emocji. W takich
przypadkach nasze pie-
niądze może uratować za-
chowanie rozsądku.

PODKOM.GRZEGORZ
JAROSZEWICZ

KOMENDA MIEJSKA POLICJI 
W GORZOWIE WLKP.

Gorzowianie wyróżnieni
na urodzinowej sesji
Zgodnie z kilkuletnia już tradycją radni i zaproszeni goście spotkali się 2 lipca na  uroczystej sesji
Rady Miasta. Świętowano 765 urodziny Gorzowa. Kolejnym Honorowym Obywatelem Miasta
Gorzowa został Czesław Ganda. Więcej na s. 5.

Zabrakło rozsądku
Mieszkanka Gorzowa spakowała do reklamówki
ponad 30 tysięcy złotych i wyrzuciła je przez okno.
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ww  1.08.
1977 r. - do Gorzowa
przyłączono wsie Chróścik,
Karnin, Małyszyn, Zieleniec
oraz część sołectw Baczyna,
Chwalęcice, Kłodawa, San-
tocko, Wawrów i Wieprzyce;
powierzchnia miasta wzrosła
z 54 do 78 km kw.
1886 r. ur. Włodzimierz Kor-
sak, pisarz, podróżnik i
przyrodnik, przez blisko 25
lat związany z Gorzowem,
zm. w  Krakowie w 1973 r.
ww  2.08.
2007 r. - po 59 latach zakoń-
czyło działalność kino „Słoń-
ce”.
ww  3.08.
1997 r. - stadion żużlowy
przy ul. Śląskiej otrzymał
imię Edwarda Jancarza.
ww  4.08.
1987 r. zm. Edward Borowski
(48 l.), elektryk z EC w Go-
rzowie, w 1980 r. członek
MKS, od 1981 r. - przewod-
niczący Zarządu Regionu Go-
rzowskiego NSZZ „Solidarno-
ść”, następnie w strukturach
podziemnych.
2011 r. zm. Marek Pudełko
(66 l.), aktor, nestor gorzow-
skiej sceny; w Gorzowie z
krótkimi przerwami od 1976
r. 
ww  8.08.
2013 r. - w Gorzowie zniesio-
no zakaz deptania po trawni-
kach i skwerach.
ww  9.08.
1947 r. - powstały Gorzow-
skie Warsztaty Mechaniczne,
Sp. z o. o. Wieprzyce, która
dała początek zakładom
„Zremb”.
ww  10.08.
2000 r. - oddano do użytku
Rondo Santockie. 
2000 r. - bp Adam Dyczkow-
ski konsekrował kościół pw.
św. Maksymiliana Kolbe w
Gorzowie, budowany w la-
tach 1986-1994.
2011 r. - otwarto wschodnią
część zmodernizowanego
bulwaru nad Wartą.
2008 r. zm. Róża Aleksand-
rowicz (75 l.), kupiec, b.
radna WRN i RM, b. prze-
wodnicząca gminy
muzułmańskiej w Gorzowie.
ww  15.08.
1945 r. - kardynał August
Hlond, prymas Polski, po-
wołał administrację koś-
cielną na Ziemiach Odzyska-
nych; utworzona została Ad-
ministracja Apostolska
Lubuska, Kamieńska i
Prałatury Pilskiej z siedzibą
w Gorzowie; Gorzów został
przekazany protokolarnie
przez  sowieckie władze woj-
skowe administracji polskiej;
poświęcono kościół pw. MB
Anielskiej, obecnie Wniebo-
wzięcia NMP w Osiedlu Poz-
nańskim; w mieście odbyła
się pierwsza impreza mu-
zyczna 
ww  16.08
1950 r. zm. Władysław An-
dryka (22 l.), chorąży AK,
przywódca organizacji
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Komunikat w tej sprawie
og³osi³a Nuncjatura Apostol-
ska w Polsce. Ks. kan.
Adrian Put urodzi³ siê 4 listo-
pada 1978 r. w Szczecinie.
W 1985 r. rozpocz¹³ naukê w
Szkole Podstawowej nr 43 w
Szczecinie. We wrzeœniu
1990 r. wraz z rodzin¹ prze-
prowadzi³ siê do Gorzowa
Wielkopolskiego. U nas uko-
ñczy³ Szko³ê Podstawow¹ nr
4 oraz Liceum Ogólnoksz-
ta³c¹ce w Deszcznie. W
okresie dzieciñstwa i m³odo-
œci by³ zaanga¿owany w
pos³ugê liturgiczn¹, jako mi-
nistrant i lektor. Formowa³ siê
równie¿ w Ruchu Œwiat³o-
¯ycie.

Po maturze wst¹pi³ do Zie-
lonogórsko-Gorzowskiego
Wy¿szego Seminarium Du-
chownego w Parady¿u. Stu-
dia teologiczne uwieñczy³
uzyskaniem tytu³u magistra.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³
22 maja 2004 r. w Gorzowie
Wielkopolskim z r¹k bp. Ada-

ma Dyczkowskiego. Po
œwiêceniach pracowa³ jako
wikariusz, w latach 2004-
2009 w parafii pw. Nawie-
dzenia NMP w Lubsku, a w
latach 2009-2011 w parafii
pw. Pierwszych Mêczenni-
ków Polski w Gorzowie Wiel-
kopolskim.

1 wrzeœnia 2011 r. zosta³
mianowany redaktorem od-
powiedzialnym Aspektów -
zielonogórsko-gorzowskiej

edycji tygodnika katolickiego
Niedziela oraz pomocniczym
duszpasterzem m³odzie¿y
ds. Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Za-
mieszka³ wówczas jako rezy-
dent w zielonogórskiej parafii
pw. œw. Józefa Oblubieñca.

Równolegle z prac¹ dusz-
pastersk¹ i dziennikarsk¹
kontynuowa³ specjalistyczne
studia teologiczne na Wy-
dziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Szczeciñskiego. W ro-

ku 2009 uzyska³ tam tytu³ li-
cencjata, a 14 maja 2015 r.
na podstawie rozprawy pt.
Posoborowe ruchy odnowy
Koœcio³a w diecezji (zielono-
górsko)-gorzowskiej w latach
1972-1998 uzyska³ tytu³ dok-
tora nauk teologicznych w
specjalnoœci historia Ko-
œcio³a.

23 sierpnia 2013 r. po-
wo³ano go do diecezjalnej
Rady ds. Ruchów i Stowa-
rzyszeñ Katolickich. 1 sierp-
nia 2015 r. mianowano go
proboszczem parafii pw. œw.
Stanis³awa Kostki w Zielonej
Górze. 13 listopada tego sa-
mego roku zosta³ ponadto
sekretarzem pomocniczym I
Synodu Diecezji Zielonogór-
sko-Gorzowskiej. 1 sierpnia
2016 r. powierzono mu funk-
cjê moderatora diecezjalne-
go Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Od
10 paŸdziernika 2017 r. na-
le¿y do Diecezjalnej Rady
Duszpasterskiej. Ponadto,
od 1 wrzeœnia 2019 r. kieruje

Diecezjalnym Oœrodkiem
Katechumenalnym, a 21
marca 2022 r. powo³ano go
na cz³onka diecezjalnej Ko-
misji Liturgicznej.

29 marca 2018 r. zosta³ wy-
ró¿niony tytu³em kanonika
rokiety i mantoletu, a 1
kwietnia 2021 r. mianowano
go kanonikiem honorowym
Zielonogórskiej Kapitu³y Ko-
legiackiej pw. œw. Jadwigi.
Pe³ni tak¿e funkcjê zastêpcy
moderatora publicznego kle-
ryckiego stowarzyszenia
wiernych Unia Kap³anów
Chrystusa S³ugi.

2 sierpnia 2021 r. zosta³
proboszczem parafii konka-
tedralnej pw. œw. Jadwigi
Œl¹skiej w Zielonej Górze.

28 czerwca 2022 r. Ojciec
Œwiêty Franciszek mianowa³
go biskupem pomocniczym
diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej przydzielaj¹c mu
stolicê tytularn¹ Furnos Mi-
nor.

ŹRÓD³O: WWW.DIECEZJAZG.PL

Nowy biskup chodził do gorzowskiej SP nr 4
Ks. kan. Adrian Put zosta³ mianowany biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Ks. kan. Adrian Put został mianowany biskupem pomocni-
czym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
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Przyzwyczailiœmy siê do
tego. Ja równie¿. Bez zmia-
ny podejœcia osób decyzyj-
nych lepiej nie bêdzie. Nie-
którzy z Was pisz¹, ¿e trze-
ba mocniej, ostrzej…
Punktowaæ, wskazaæ win-
nych... Inni zaœ, ¿e to szuka-
nie dziury w ca³ym. Przecie¿
,,jest super, a kolej nikomu
nie jest potrzebna”.  Nie za-
mierzam wpisywaæ siê w ja-
kiekolwiek oczekiwania. Ro-
biê to co uwa¿am za
s³uszne, by choæ spróbowaæ
coœ zmieniæ. Mo¿ecie siê z
tym zgadzaæ, lub nie. Mimo
wszystko, warto szukaæ
dobrych rozwi¹zañ. Tak¿e w
trudnych relacjach gorzow-
sko-zielonogórskich, o któ-
rych ostatnio w mediach wie-
le. Byæ mo¿e z perspektywy
po³udniowej stolicy  jeste-
œmy, jak ktoœ celnie napisa³,
jedynie ,,zamorskim teryto-
rium”, które wiecznie czegoœ
chce. Nie doceniamy rzuco-
nej raz na kilka lat koœci. Coœ
w tym jest. Czêsto bywam w
Zielonej Górze. S³ysza³em to
niejednokrotnie. G³ównie od
osób, które w Gorzowie by-

waj¹ rzadko, a jeszcze rza-
dziej podró¿uj¹ kolej¹. Z
okien samolotu Babimost-
Warszawa nasze problemy
wydaj¹ siê odleg³e, a ci¹g³e
bzyczenie dobiegaj¹ce znad
Warty jedynie irytuje,
zak³ócaj¹c b³ogi spokój...

By zachowaæ obiektywizm:
To mit, ¿e po³udnie jest kra-
in¹ kolejowej szczêœliwoœci.
Wystarczy wybraæ siê cho-
cia¿by w okolice ¯agania, by
zobaczyæ, ¿e tam równie¿
mieszkañcy lekko nie maj¹.
Nawet zielonogórzanie ska-

zani s¹ na autobusow¹ ko-
munikacjê zastêpcz¹, jeœli
chc¹ wydostaæ siê w kierun-
ku Poznania lub Gorzowa.
Rozkopana linia kolejowa
porasta pokrzywami kolejny
rok z rzêdu, a koñca moder-
nizacji nie widaæ.  Ma³o tego!
Cieszê siê, ¿e powstaje most
w Milsku. Tam tak¿e miesz-
kaj¹ ludzie, którzy codzien-
nie doje¿d¿aj¹ do pracy.

Pytam jednak g³oœno: Co z
Gorzowem?! Wspó³stolic¹,
zamieszka³¹ przez 120 tysi-
êcy mieszkañców. Miastem,

które wnosi pokaŸny wk³ad
do bud¿etu województwa.
Bodaj¿e najwiêkszy w regio-
nie. Dwa szynobusy raz na
kilka lat, w dodatku na naj-
bardziej obci¹¿ony odcinek
Kostrzyn-Krzy¿ to kropla w
morzu potrzeb. Wiem, ¿e na
po³udniu tak¿e brakuje po-
jazdów, ale to Gorzów gene-
ruje najwiêksze potoki pa-
sa¿erskie. Tabor nie jest
wieczny, zu¿ywa siê. Tak¿e
technologicznie. Potrzeby co
do jego pojemnoœci równie¿
rosn¹. Ludzie chc¹ korzystaæ
z kolei. To, co 15 lat temu
by³o standardem, dziœ nada-
je siê co najwy¿ej na mniej
obci¹¿one linie.

Mo¿e któryœ z rzêdu arty-
ku³ kolejnej redakcji, pobudzi
do refleksji, ¿e w lubuskim
nale¿y mocniej postawiæ na
kolej, modyfikuj¹c  prioryte-
ty?  Znaj¹c bud¿et nie liczê
na cud, ale przynajmniej na
gest dobrej woli. Super, ¿e
jesteœmy, tu cytujê, „zielon¹
krain¹ nowoczesnych tech-
nologii”. Ba! Nawet kosmicz-
nych... Jak jednak cieszyæ
siê lubuskim podbojem kos-

mosu z perspektywy miesz-
kañca, dla którego podró¿ od
stacji A do stacji B jest jedn¹
wielk¹ niewiadom¹?!

Nie jestem psem ogrodni-
ka. Jeœli port lotniczy, winiar-
stwo i kosmiczne technolo-
gie to lubuskie marzenia
po³udnia - szanujê. Warto
mieæ cel, wizjê. Naszym ma-
rzeniem jest elektryfikacja
oraz nowoczesny, pojemny
tabor z dumnym herbem
województwa na burcie.
Jak ostatni Mohikanin dalej
naiwnie wierzê, ¿e lubuskie
mo¿e rozwijaæ siê równo-
miernie. Zarówno Gorzów,
jak Zielona Góra, Sule-
chów, ¯agañ. S¹ dwie dro-
gi: Mo¿emy zamkn¹æ siê w
twierdzach na linii pó³noc-
po³udnie. Podgryzaæ siê
pod aksamitnym dywanem
lub udawaæ Greka.
Mo¿emy tak¿e poszukaæ
dobrych rozwi¹zañ.  Mo¿e
warto zacz¹æ po ludzku
rozmawiaæ?

ROBERT TRÊBOWICZ
EKONOMISTA, PUBLICYSTA.

FORUM INTERESÓW
KOMUNIKACYJNYCH GORZOWA

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

Naszym marzeniem jest elektryfikacja i nowoczesny tabor
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„Młode Pokolenie Walczy”;
zginął podczas próby aresz-
towania przez funkcjonariu-
sza UB w kinie „Capitol”.  
ww  17.08.
1908 r. ur. wg wersji auto-
biograficznej - Papusza, czyli
Bronisława Wajs, pierwsza
cygańska poetka pisząca w
języku romskim, przez blisko
30 lat związana z Gorzowem,
zm. w 1987 r. w
Inowrocławiu.
ww  19.08.
1998 r. - podczas spotkania
parlamentarzystów i wojewo-
dów z Gorzowa i Zielonej Gó-
ry, w obecności biskupa A.
Dyczkowskiego, w Gorzowie
podpisano wspólną deklara-
cję, w której opowiedziano
się za równomiernym
rozłożeniem kompetencji i
odpowiedzialności pomiędzy
obydwa miasta-stolice nowe-
go regionu
ww  20.08.
1946 r. ur. Edward Jancarz,
żużlowiec, zawodnik Stali
Gorzów i Wimbledon, 12-
krotny medalista MŚ, 11-
krotny uczestnik IMŚ, dwu-
krotny mistrz Polski  (1975 i
1983),  trzykrotny zdobywca
„Złotego Kasku”, zm. w wy-
niku zabójstwa  w 1992 r.
ww  22.08.
1997 r.  - dokonano napadu
na oddział banku GBS  przy
ul. Małorolnych; łupem ban-
dytów padło 100 tys. zł. 
ww  24.08.
1994 r. -  Henryk  Maciej
Woźniak  został  prezyden-
tem  Gorzowa;  swą funkcję
pełnił do 15.06.1998 r.
ww  25.08.
1989 r. - ks. Witold Andrze-
jewski został proboszczem
parafii NP NMP przy ul.
Mieszka I, ks. Eugeniusz
Drzewiecki - parafii MB
Różańcowej na Siedlicach; a
ks. Władysław Pawlik -nowej
parafii Pierwszych Polskich
Męczenników na Górczynie.
2010 r. - mecenas Stanisław
Żytkowski został honorowym
obywatelem Gorzowa.
1915 r. ur. Otton Warda, ślu-
sarz, pionier miasta i ZM
„Gorzów”,  działacz PPS, b.
prezes Stali (1951), zm. w
1987 r.
ww  26.08.
1989 r.  - rozpoczął się I
Międzynarodowy Przegląd
Cygańskich Zespołów Pieśni
i Tańca, obecnie „Romane
Dyvesa”.
ww  27.08.
2001 r. - Gorzów jako pierw-
sze miasto w kraju rozpoczął
akcję znakowania psów przy
pomocy identyfikatorów mi-
kroprocesorowych, wszcze-
pianych pod skórę
ww  28.08.
1913 r. ur. Witold Karpyza,
pionier Gorzowa, nestor go-
rzowskich nauczycieli i in-
struktorów harcerskich, pod-
różnik, rysownik, gawędziarz
i pamiętnikarz, zm. w 2009
r. n
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11 lipca pracownicy urzêdu
miasta i Miejskiego Zak³adu
Komunikacji prowadzili od-
biór techniczny pierwszych
czterech, z oœmiu autobu-
sów. Odbiór techniczny pole-
ga³ na sprawdzeniu zgodno-
œci elementów wyposa¿enia
autobusów ze specyfikacj¹
warunków zamówienia.
Przeprowadzono te¿ pierw-
sze jazdy próbne. Wra¿enia
z jazdy s¹ bardzo pozytyw-
ne.  

Nadwozia autobusów nie
s¹ jeszcze w docelowych
barwach, zostan¹ one wzbo-
gacone o elementy prac
dzieci - zwyciêzców miej-

skiego konkursu plastyczne-
go o ekologii. Bêdzie to ak-
cent wyró¿niaj¹cy nasze
miasto.  

Autobusy zostan¹ dostar-
czone do Gorzowa po za-
koñczeniu budowy infra-
struktury wolnego ³adowa-
nia na terenie zajezdni
MZK oraz stacji pantogra-
fowych szybkiego ³adowa-
nia na terenie trzech pêtli
autobusowych przy ulicach
Marcinkowskiego, Dekerta i
Œl¹skiej. 

Wykonawca tych prac de-
klaruje ich zakoñczenie w
paŸdzierniku tego roku.  

ŹRÓD³O: UM W GORZOWIE

Elektryczne autobusy
dla Gorzowa 
Gorzów zamówi³ w fabryce SOLARIS w Bolechowie pod Poznaniem 8 autobusów elektrycznych. 

Nadwozia autobusów nie są jeszcze w docelowych barwach, zostaną one wzbogacone o ele-
menty prac dzieci
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Mia³a byæ zamkniêta tylko
,,na chwilê”. Minê³a dekada.
Wokó³ k³adki cisza jak na
cmentarzu w ksiê¿ycow¹
noc. Historia zmagañ o jej
odbudowê przypomina me-
ksykañsk¹ telenowelê ,,Es-
meralda”, gdzie w 642 odcin-
ku nikt ju¿ nie pamiêta, o co
posz³o.  Mieszkañcy cierpi¹,
kln¹c ka¿dego dnia na do-
datkowy dystans do pokona-
nia, próbuj¹c przedostaæ siê
z zachodniego Zawarcia na
drugi brzeg.

Z perspektywy ul. Fab-
rycznej dworzec kolejowy

jest na wyci¹gniecie rêki.
By tam dotrzeæ, czeka nas
pó³godzinna wyprawa
przez centrum. Czêsto z
ciê¿kimi walizkami. Na
MZK liczyæ raczej nie
mo¿na. Autobus pod dwo-
rzec nie doje¿d¿a.
Czêstotliwoœæ kursów,
zw³aszcza na poranne po-
ci¹gi, bardziej przypomina
PKS w Zaleszczykach
Dolnych. Cierpi¹ tak¿e ki-
bice. Dla tysiêcy z nich
k³adka by³a najlepsz¹ al-
ternatyw¹, znacznie skra-
caj¹c dystans. Dziœ ¿u¿lo-

we pielgrzymki maj¹ do
pokonania dodatkowy kilo-
metr.

Co dalej, Panie Prezy-
dencie? Problem pozosta-
je nierozwi¹zany od lat.
Id¹ trudne czasy. O no-
wych mostach raczej za-
pomnijmy. Mo¿e jest cieñ
szansy, by porozumieæ siê
z w³aœcicielem mostu -
spó³k¹ PKP PLK? Paw³a
Zacharka, niestety, nie
wskrzesimy. Szkoda... Byæ
mo¿e jego ³ódka
u³atwi³aby nam ¿ycie. 

ROBERT TRÊBOWICZ

Mieszkańcy klną każdego dnia
Tylko najstarsi gorzowianie pamiêtaj¹ k³adkê przy moœcie kolejowym.

Z perspektywy ul. Fabrycznej dworzec kolejowy jest na
wyciągniecie ręki…
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G³os w tej sprawie za-
bra³ Augustyn Wiernicki,
szef Stowarzyszenia Po-
mocy BliŸniemu im. Brata
Krystyna, jeden z
licz¹cych siê obywateli
miasta. Zabra³ i choæ ja
siê rzadko z nim zga-
dzam, tym razem jednak
zgadzam siê w 100 pro-
cent. Chodzi o to, ¿e jak
siê dziej¹ imprezy w mie-
œcie, imprezy plenerowe,
to dochodzi do nieoby-
czajnych zachowañ. Pan
Augustyn zauwa¿y³ i za-
akcentowa³ to, ¿e widzia³ i
widuje gorzowian
sikaj¹cych pod katedr¹.
Jego s³owa potwierdzi³
ksi¹dz proboszcz. No i
zrobi³a siê z lekka awan-

tura, a w³aœciwie rozpêtu-
je siê dyskusja. 

Szkoda znów, ¿e w³adze
miasta zobaczy³y problem
dopiero jak g³os zabra³
obywatel z potê¿nymi
zas³ugami dla miasta.
Szkoda, ¿e jakoœ wcze-
œniej nikt nie zechcia³ zo-
baczyæ podobnych zacho-
wañ lub te¿ us³yszeæ o ta-
kowych. A przecie¿ nie
raz i nie jedna osoba mó-
wi³a o chamskich i nieoby-
czajnych postawach. 

Generalnie bowiem
dzia³a zasada - jest im-
preza, jest fun, jest alko-
hol - to w³aœnie tak to
dzia³a. Podobne zacho-
wania zobaczyæ mo¿na na
ka¿dej plenerówce, ma³o

tego, w ca³ej przestrzeni
publicznej. 

Pytanie tylko, jak sobie
radziæ z takimi zachowa-
niami. Wzór - Przystanek
Woodstock z jego
tysi¹cem TOI TOI na ca³ej
imprezie. Ale wyobra¿acie
sobie pañstwo ci¹g TOI
TOI przy katedrze? Ja so-
bie wyobra¿am, choæ to
widok z Koziej Wólki by
by³ a nie z miasta, które
lubi o sobie myœleæ, ¿e
jest wielkie, piêkne i
wa¿ne. Ale wyobra¿am
sobie te¿ chór oburzonych
gorzowian i s³usznie
zreszt¹, bo kto stawia
plastikowe kible w repre-
zentacyjnym centrum
miasta? To tak jakby na

koronkowej antwerpskiej
starówce te¿ postawiæ ta-
kie budy. 

Skoro nie ma wystar-
czaj¹cej l iczby do-
stêpnych toalet, to zna-
czy, ¿e miejsce na plene-
rowe imprezy jest
nietrafione i trzeba pomy-
œleæ o zmianie lokalizacji.
Wiedz¹ to wszyscy pro-
fesjonaliœci zajmuj¹cy siê
organizacj¹ imprez pod
chmurk¹. U nas niestety,
dzia³a populizm i tak to
wychodzi. 

Ma w milionie procent
racjê pan Augustyn Wier-
nicki, który mówi o tym,
¿e tak byæ nie powinno.
Ano nie powinno. 

RENATA OCHWAT

Wstydliwy problem
No i znów siê mleko rozla³o, jak to w Gorzowie. 

Palmy na
gorzowskim
bulwarze

Czy ktoœ jeszcze pamiêta,
¿e na bulwarze ros³y u nas
egzotyczne palmy? By³o ich
bodaj¿e 16. W 2008 r. zaku-
pi³ je w Holandii gorzowski
magistrat, p³ac¹c za ka¿d¹
3,6 tys. z³. Mia³y byæ  at-
rakcj¹ turystyczn¹ miasta. I
by³y… a¿ zmarnia³y.
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Margrabia Jan z dynastii As-
kañczyków stawia pieczêæ i
wysy³a swego zaufanego
s³ugê Alberta de Luge w
wid³ach rzek K³odawki i Warty.
ZasadŸca ma tu wybudowaæ
gród, który dziœ nazywamy Go-
rzowem Wielkopolskim.

Brandenburgia, Marchia
Brandenburska po prawdzie,
to by³ ca³kiem nowy twór pa-
ñstwowy, bo có¿ to jest 100 lat
w dziejach pañstwa. Na tê
chwilê, czyli 2 lipca 1257 roku,
rz¹dzi nim margrabia Jan z dy-
nastii Askañczyków. Oznacza
to, ¿e kraj wchodzi w sk³ad I
Rzeszy i jest jedyny z wielu
pañstw, pañstewek, ksiêstw,
ksiêstewek tworz¹cych wa¿ny i
licz¹cy siê w ówczesnej Euro-
pie organizm. Trzeba go jed-
nak powiêkszaæ i umacniaæ.
No i Jan to stara siê robiæ.

Kiedy zapada decyzja o loka-
cji miasta, obszar, na którym
powstanie Landisberch Nova
czyli Landsberg nad Wart¹, a
w czasach nam najbli¿szych
Gorzów Wielkopolski, to z lek-
ka bagnisty teren po³o¿ony na
obu brzegach rzeczki K³odaw-

ki, która wpada do wiêkszej
Warty. Za p³askim i pod-
mok³ym terenem rozci¹gaj¹
siê wzgórza morenowe, po-
zosta³oœæ po III zlodowaceniu,
które przynios³o nie tylko po-
fa³dowany i ciekawy teren, ale i
Morze Ba³tyckie. A co tu? A tu
prawdopodobnie niedu¿o w
1257 roku by³o, jeœli cokolwiek.

Akt lokacyjny mówi wyraŸnie
- na surowym korzeniu, czyli
bez niczego. Trudno jednak
zak³adaæ, ¿e w tak dobrym do
mieszkania miejscu nie by³o
ani pó³ chatynki jakiegoœ ryba-
ka czy przewoŸnika. Na dziœ to
s¹ spekulacje czysto teore-
tyczne. Natomiast ze znacznie
póŸniejszych wykopalisk, pro-
wadzonych choæby przy rozbu-
dowie Biblioteki Wojewódzkiej
wiadomo, ¿e by³y tu jakieœ
osiedla ludzkie, które funkcjo-
nowa³y kilka tysiêcy lat temu.
Znakiem tego ten surowy ko-
rzeñ nie do koñca by³ taki suro-
wy. Ale z prawniczego punktu
widzenia oznacza³ on, ¿e de
Luge tworzy³ tutaj prawo i to je-
go prawo, a w³aœciwie margra-
biego Jana by³o pierwszym ofi-

cjalnie spisanym i obo-
wi¹zuj¹cym.

A co z tymi peryferiami? Ano
to ju¿ prostsze do wyjaœnienia
jest. Landisberch Nova by³o
miastem tu¿ przy granicy z
pañstwem Polan, a na pewno
na granicy z biskupstwem poz-
nañskim. Granica przebiega³a
bowiem na Warcie.

Albert de Luge zacz¹³ zatem
budowaæ miasto i czyni³ je at-
rakcyjnym. Sk¹d to twierdze-
nie? Wystarczy popatrzeæ na
najstarsze zabytki miasta - im-

ponuj¹ce jak na owe czasy
mury obronne i katedrê.
Olbrzymi halowy koœció³ w ty-
pie gotyku pó³nocnoniemiec-
kiego jest najlepszym œladem
tego, ¿e miasto musia³o byæ i
atrakcyjne, i bogate. Bogate -
bo bogaci³o siê na c³ach, pra-
wo sk³adu, sp³awu i innych
op³atach wynikaj¹cych z bar-
dzo dobrego po³o¿enia na
skrzy¿owaniu szlaków komuni-
kacyjnych l¹dowych oraz nad
Wart¹, te¿ wówczas szlakiem
komunikacyjnym.

Miasto siê bogaci, ¿yje siê tu
dobrze, bo pobliska granica
jest spokojna. O tym, ¿e
dobrze siê tu ¿yje, mo¿na
przeczytaæ w regestach naj-
starszych dokumentów, jakie
siê zachowa³y w Archiwum i ja-
kie kilka lat temu zosta³y
przet³umaczone przez pani¹
prof. Ewê Syskê.

Landsberg nad Wart¹ trwa³
sobie do 30 stycznia 1945 ro-
ku. Rodzili siê tu zacni i mniej
zacni obywatele. Od czasu do
czasu zajrza³a jakaœ wojna. Do
legendy przesz³a wizyta cara
Rosji Piotra I z jego œwit¹ i wul-
garn¹ ¿on¹. Jak przez miasto
przeprowadzona kolej, to i
znacznie koronowane g³owy
na miasto spogl¹da³y z okien
kolejowych salonek.

¯ycie p³ynê³o jednak spokoj-
nie, bez wiêkszych wstrz¹sów,
bo jakoœ tak siê u³o¿y³o, ¿e jak
na peryferiach miasto zosta³o
za³o¿one, tak na tych peryfe-
riach zosta³o.

W XIX wieku miasto prze¿y³o
niezwyk³y rozwój, jeœli chodzi o
rodz¹cy siê przemys³. I to dru-
ga cecha charakterystyczna -

po zaœcianku geograficznym
ów przemys³owy rys, rys, który
nawet po zmienia granic, zmia-
nie mieszkañców, zmianie na-
zwy bêdzie wyraŸny.

A tymczasem zbli¿a³ siê nie-
uchronnie wiek XX. A z nim
dwie wielkie plagi - I i II wojna
œwiatowa. I o ile ta pierwsza ja-
koœ mocno nie wzruszy³a ani
mieszkañców, ani samego
miasta, to ta II sta³a siê drugim
po za³o¿eniu miasta w XIII wie-
ku kamieniem milowym w jego
dziejach.

30 stycznia 1945 roku rano
przesta³o istnieæ niemieckie
miasto Landsberg. Nikt za bar-
dzo nie wiedzia³, co siê wykluæ
mo¿e, bo jeszcze to by³o przed
lipcem 1945 roku, czyli przed
Poczdamem, choæ w³aœciwie
po Teheranie i Ja³cie mo¿na
siê by³o domyœlaæ. Przyjazd
polskiej ekipy z W¹growca 27
marca 1945 roku potwierdzi³
owe domys³. Zaczê³o siê wyku-
wanie polskiej historii tego ge-
netycznie od za³o¿enia nie-
mieckiego miasta.

I twa ono do chwili obecnej.
RENATA OCHWAT

Na surowym korzeniu, czyli urodziny miasta
To by³ zwyk³y poniedzia³ek, g³êbokie œredniowiecze, XIII wiek. 

Tylko Warta niezmiennie płynie leniwym nurtem przez mias-
to…Wszystko inne w Landsbergu/Gorzowie się zmieniło
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Gorzów/Landsberg ma nie-
bywa³e szczêœcie, bo ma
komplet najdawniejszych do-
kumentów dotycz¹cych
urz¹dzania ¿ycia w mieœcie.
Co prawda, jak zawsze pod-
kreœla prof. dr hab. Dariusz
A. Rymar, dyrektor Archiwum
Pañstwowego w Gorzowie,
pierwsze cztery znane s¹ tyl-
ko z odpisów, bo orygina³y
zaginê³y w zawierusze II woj-
ny, to jednak i tak jest to coœ
niebywa³ego, ¿e s¹.

Zanim ktokolwiek zacznie
czytaæ stare akta miejskie,
musi posi¹œæ kilka umiej-
êtnoœci - poznaæ kanoniczn¹
³acinê, nauczyæ siê czytaæ
zapis odrêczny, nauczyæ siê
postêpowaæ z inkunabu³ami,
bo to zwyczajnie sztuka oraz
koniecznoœæ. No i przekonaæ
archiwistów, ¿e wrêcz nie-
zbêdnym jest, aby siêgn¹æ
do orygina³ów a nie do fa-
ksymile czy te¿ odpisów. 

Laikom zostaje natomiast
siêganie w³aœnie do faksymi-
le lub do regestów, czyli
streszczeñ tego, co stare do-
kumenty zawieraj¹. 

Najwa¿niejszym dla miasta
jest akt za³o¿ycielski, w któ-
rym Jan I, margrabia bran-
denburski lokuje miasto Lan-
disberch Novam, powierza
jego zorganizowanie ryce-
rzowi Albertowi de Luge i wy-
ra¿a nadziejê, i¿ do na-
stêpnego œwiêtego Marcina

(to jest do 11 listopada 1276
roku) miasto zostanie obwa-
rowane p³otami i rowami a
nastêpnie solidniejsz¹ pali-
sad¹ i fos¹.

W kolejnych aktach mo¿na
przeczytaæ dok³adniejsze
wytyczne co do ustroju mias-
ta, jak ma wygl¹daæ, kto i ja-
kie ma p³aciæ podatki. 

A¿ siê dochodzi do aktu
sygnowanego w Lichterfelde
w dnu 20 maja 1316 roku, w
którym to margrabiowie
brandenburscy Waldemar i
Jan nadaj¹ miastu przywilej
pobierania op³aty za prze-
jazd koniem przez groblê
miejsk¹. Zwolnieni s¹ tylko
rycerze brandenburscy, a
op³aty maj¹ w ca³oœci pójœæ
na utrzymanie grobli.

Takich w³aœnie aktów po-
rz¹dkuj¹cych - op³aty za my-
to, prawo sk³adu, zakup i
sprzeda¿ m³ynów oraz dzie-
si¹tków innych rzeczy jest w
zasobie miejskim bardzo
du¿o. Jednak w tym wielkim
zbiorze znajduj¹ siê i rzeczy
ciekawe.

Wœród tych ciekawych s¹
te, które dotycz¹ w³aœnie ko-
œcio³ów. I tak w dokumencie
z 10 czerwca 1376 roku
mo¿na przeczytaæ, ¿e Jan
Frizze wraz z ¿on¹ funduj¹
dla koœcio³a parafialnego w
Gorzowie o³tarz œwiêtego Mi-
ko³aja za a¿ 300 grzywien
szczeciñskich. Na tê fun-
dacjê posz³a winnica na
ma³yszyñskiej drodze oraz
prawo u¿ywania drogi. 

Natomiast w póŸniejszym o
dziewiêæ lat akcie wystawio-
nym w Golczewie Filip, bis-
kup kamieñski potwierdza
darowiznê Macieja Schulte-
na z Dargomyœla, który da³
300 grzywien szczeciñskich
na budowê o³tarza ku czci 11
tysiêcy dziewic, czyli
g³ównego katedralnego, bo
warto przypomnieæ, i¿ ten
koœció³ przez d³ugi czas by³
w³aœnie pod wezwaniem 11
tysiêcy dziewic.

Innym ciekawym zapisem
jest dokument potwier-
dzaj¹cy zdjêcie ekskomuniki
z miasta Landsbergu. Akt
wystawiono 6 czerwca 1408
roku w Rzymie i mowa w nim
jest, ¿e papie¿ Grzegorz XII
zdejmuje z Landsbergu eks-

komunikê na³o¿on¹ przez
biskupa poznañskiego Woj-
ciecha Jastrzêbca za uchyla-
nie siê od p³acenia dziesiêcin
za Ulim, Deszczno i Karnin. 

Landsberg to pogranicze.
Ci¹gle coœ tu siê dzia³o, ktoœ
coœ ³upi³, ktoœ kogoœ chcia³
przechytrzyæ. Tak te¿ by³o z
¿eglug¹ rzeczn¹. A to Polacy
coœ wymuszali, a to Prusacy
dawali im odpór. Dopiero 22
stycznia 1618 roku traktat trze-
biszewski uregulowa³ zasady
¿eglug na Warcie i Odrze, któ-
ry by³ przestrzegany niemal do
czasów nowo¿ytnych. Traktat
ten regulowa³ miedzy innymi
zasady, wedle jakich Polacy
mogli sp³awiaæ swoje towary
do Szczecina, jak nimi mogli
handlowaæ. I rzeczywiœcie ko-
ñczy³ wojny podjazdowe do-
tycz¹ce sp³awu towarów.

Dziœ w Trzebiszewie mo¿e
z jedna osoba wie, ¿e tu w
XVII wieku zawarto bardzo
wa¿ny traktat.

Zapewne ju¿ w œredniowie-
czu musia³ istnieæ w Lan-
dsbergu urz¹d kata, bo ¿ad-
ne szanuj¹ce siê miasto bez
kata - mistrza sprawiedliwej
œmierci funkcjonowaæ nie
mog³o. W Landsbergu do-
mek kata mieœci³ siê tu¿ za
murami, dok³adnie w tym
miejscu, gdzie mieœci siê
by³a siedziba firmy Sonar.
Przylepionym do murów do-
meczkiem i jego g³ównym lo-

katorem œredniowieczne
mieszczki musia³y straszyæ
swoje niesforne dzieci. Cieka-
wy zapis dotycz¹cy w³aœnie
kata pojawia siê 27 marca
1738 roku, kiedy to  rajcy
miejscy funkcjê Mistrza Zaka-
zów powierzaj¹ Gabrielowi
Brietzckensemu, który mia³
dostawaæ pensjê roczn¹ w
wysokoœci 4 talarów i 12 gro-
szy i mieszkanie lub 8 talarów
oraz w naturze 12 owczych
skór lub w trzeciej wersji 8 ta-
larów oraz 12 fur drewna. 

Jakby by³o ma³o, w Archi-
wum znajduje siê tak¿e pró-
bka sukna, z której mia³a byæ
uszyta katowska sukmana,
ale na pewno nie dla mistrza
Gabriela, bo sygnowana jest
na 1 lutego 1769 roku.

Poza tym w aktach s¹ przy-
wileje dla guzikarzy, zegarmist-
rzów, uczniów, ¯ydów, kup-
ców, wykazy ³odzi, statków,
szkut. Oczywiœcie nie mog³o
zabrakn¹æ tak¿e dokumentu
sygnowanego przez Fryderyka
II Wielkiego domu Hohenzol-
lern, w którym Stary Fryc regu-
luje kwestie ce³ na rzekach
zwi¹zanych z Gorzowem.

RENATA OCHWAT

Korzysta³am z: 750 lat Go-
rzowa Wielkopolskiego w do-
kumentach archiwalnych.
Katalog wystawy 1-8 lipca
2007, Gorzów Wielkopolski
2007.

Myto, ołtarze oraz kaftan dla kata
Spory o m³yny oraz to, jak ma wygl¹daæ katowski kaftan mo¿na znaleŸæ w starych landsberskich dokumentach. 

Panorama Gorzowa/Landsbergu według Matthäusa Meriana - ok. 1650 r.
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Otwieraj¹c sesjê przewod-
nicz¹cy Rady Miasta Jan Ka-
czanowski przypomnia³ syl-
wetkê wieloletniej radnej
Gra¿yny Wojciechowskiej,
która zmar³a na pocz¹tku tego
roku.

- Pokona³a j¹ choroba, choæ
do ostatnich chwil aktywnie
pracowa³a na rzecz miasta i lu-
dzi. Taka by³a - powiedzia³, nie
kryj¹c wzruszenia. - Dziêkujê
mieszkañcom za bezintere-
sown¹ pomoc obywatelom
Ukrainy, ¿e nikt z uchodŸców,
którzy przyjechali do naszego
miasta, nie zosta³ pozostawio-
ny sam sobie - doda³.

Jednym z najwa¿niejszych
elementów „urodzinowej” sesji
jest przyznanie tytu³u Honoro-
wego Obywatela Miasta Go-
rzowa Wielkopolskiego. W tym
roku tytu³ powêdrowa³ do
Czes³awa Gandy, o którym pi-
szemy obok..

Kolejny akcentem uroczystej
sesji by³o wrêczenie Odznak
Honorowych Miasta Gorzowa
Wlkp. Ustanowiona uchwa³¹
Rady Miasta odznaka nada-
wana jest osobom, organiza-
cjom spo³ecznym, zawodo-
wym, instytucjom i innym pod-
miotom za szczególne zas³ugi
dla miasta.

Wœród wyró¿nionych w tym
roku s¹:

- Gra¿yna Tyranowska - za-
wodowo zwi¹zana z instytucja-
mi kultury. Od ponad 30 lat
pracuje w Muzeum Lubuskim
im. Jana Dekerta w Gorzowie
Wielkopolskim. Wspó³autorka
publikacji „Willa” przybli¿aj¹cej
historiê willi Schroedera. Pani
Gra¿yna posiada nieoceniony
wk³ad w propagowanie i roz-
wój kultury w mieœcie
po³o¿onym nad Wart¹,

- Artur Andruszczak - by³y
pi³karz Stilonu Gorzów. Repre-
zentowa³ równie¿ barwy kilku
klubów ekstraklasy. W 1993
roku wspólnie z reprezentacj¹
Polski juniorów zdoby³ Mistrzo-
stwo Europy. Po zakoñczeniu
kariery rozpocz¹³ pracê jako
trener. W latach 2014-2018 za-

siada³ w Radzie Miasta Gorzo-
wa Wielkopolskiego,

- Zenon Burzawa - jeden z
najpopularniejszych by³ych
pi³karzy Stilonu Gorzów. Na
swoim koncie ma tytu³ Króla
Strzelców I Ligi. Po zakoñcze-
niu kariery sportowej zosta³ tre-
nerem i do dziœ przekazuje
swoj¹ wiedzê m³odym pi³ka-
rzom. W latach 2010-2014 za-
siada³ w Radzie Miasta Gorzo-
wa Wielkopolskiego,

- Krzysztof Hillenberg - wie-
loletni pracownik Centrum
Edukacji Artystycznej - Filhar-
monii Gorzowskiej. Z nale¿yt¹
starannoœci¹ oraz wielkim za-
anga¿owaniem koordynuje
oraz nadzoruje koncerty sym-
foniczne i du¿e widowiska sce-

niczne. Osoba maj¹ca
znacz¹cy wp³yw na rozwój kul-
tury w mieœcie Gorzowie,

- Józef Ludniewski - by³y
pi³karz Stilonu Gorzów. Po za-
koñczeniu kariery pracowa³ w
szkole i trenowa³ m³odzie¿. W
latach 2010-2014 radny po-
wiatu gorzowskiego. W na-
stêpnej kadencji (2014-2018)
pe³ni³ funkcjê wójta Gminy
Santok. Obecnie aktywnie
dzia³a w Klubie Seniora przy
KS Stilon,

- Jerzy Michalak - kinoope-
rator, mi³oœnik i pasjonat kina.
Emerytowany pracownik Miej-
skiego Oœrodka Sztuki. W
swojej wieloletniej karierze za-
wodowej w³¹cza³ siê w ró¿ne
przedsiêwziêcia organizowane

w ramach dzia³alnoœci Muze-
um ZWCh Stilon Centrum Pro-
mocji ZWCh Stilon, Biura Wy-
staw Artystycznych i Miejskie-
go Oœrodka Sztuki. Od wielu
lat dokumentuje na fotogra-
fiach wa¿ne wydarzenia
zwi¹zane z Gorzowem i Klu-
bem Sportowym Stal Gorzów.

Podczas uroczystej sesji Ra-
dy Miasta pracownikom
Urzêdu Miasta wrêczono na-
dane przez prezydenta RP Me-
dale za D³ugoletni¹ S³u¿bê.
Z³oty medal otrzyma³o siedmio-
ro urzêdników; Alina Gospo-
darczyk (Wydzia³ Urbanistyki),
Krystyna Kajzer (Wydzia³
Gospodarki Nieruchomoœciami
i Maj¹tku), Anida Sciepuro
(Wydzia³ Geodezji i Katastru),
Zdzis³aw Plis (Wydzia³ Dróg)
oraz Ma³gorzata Sarwa, Ma-
ria Wasik i Janusz Jankowski
(Wydzia³ Edukacji).

Srebrne medale otrzymali:
Anna Krylecka-Gawroñska i
Anna Wojnicka (Wydzia³
Bud¿etu i Rachunkowoœci),
Halina Wojciechowska (Wy-
dzia³ Podatków i Op³at) oraz
Rafa³ Walentynowicz (Wy-
dzia³ Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych i Programo-
wania Strategicznego).

Br¹zowe medale przyznano
Ma³gorzacie Antonowicz-
Walczak (Wydzia³ Ochrony

Œrodowiska i Rolnictwa), Ag-
nieszce Nadolnej (Wydzia³
Obs³ugi Inwestora i Biznesu)
oraz Monice Stefanowicz
(Wydzia³ Bud¿etu i Rachunko-
woœci).

W sali sesyjnej Urzêdu Mias-
ta pop³ynê³o wiele ¿yczeñ dla
miasta, osób zas³u¿onych, a
za wszystkie podziêkowa³ pre-
zydent Jacek Wójcicki.

- Zmagaliœmy siê z pandemi¹
i wojn¹ i z tych zmagañ wyszli-
œmy obronn¹ rêk¹. Po raz ko-
lejny potwierdziliœmy, ¿e Go-
rzów jest miastem otwartym,
miastem dobrych ludzi i za to
bardzo dziêkujê - powiedzia³
w³odarz miasta.

Prezydent podziêkowa³ rad-
nym za wspó³pracê i kompro-
mis przy tworzeniu bud¿etu
miasta, w³adzom województwa
za finansowe wsparcie, dziêki
któremu miasto szybciej rozwi-
ja siê i prosi³ mieszkañców o
zrozumienie i wyrozumia³oœæ,
zwi¹zane z prowadzonymi licz-
nymi miejskimi inwestycjami. -
Mamy swoje piêæ minut na po-
zyskanie œrodków i inwestorów
i je maksymalnie wykorzystuje-
my - wyjaœni³.

Na koniec podziêkowa³ rów-
nie¿ swoim wspó³pracownikom
za ogromny trud, dziêki które-
mu miasto dobrze funkcjonuje.
WYDZIA³ PROMOCJI I INFORMACJI UM

Gorzowianie wyróżnieni na urodzinowej sesji
Zgodnie z tradycj¹ radni i zaproszeni goœcie spotkali siê 2 lipca na  uroczystej sesji Rady Miasta. Œwiêtowano 765 urodziny Gorzowa. 

Ważnym akcentem uroczystej sesji było wręczenie Odznak Honorowych Miasta Gorzowa Wlkp.
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Ponadto prezes gorzow-
skiego oddzia³u Robotnicze-
go Stowarzyszenia Twórców
Kultury oraz by³y wieloletni
prezes Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, a od 2 lipca 2022
roku honorowy obywatel Go-
rzowa Wielkopolskiego.

Czes³aw Ganda nieprze-
rwanie od 54 lat pracuje na
rzecz rozwoju kultury i
spo³ecznoœci naszego mias-
ta. Jako nauczyciel, instruk-
tor i animator przyczyni³ siê
do osobistego sukcesu wielu
osób w ka¿dym wieku, od
dzieci i m³odzie¿y po twór-
ców doros³ych. Dzia³aj¹c
g³ównie na niwie muzycznej
nie zaniedba³ innych dzie-
dzin sztuki, zarówno na po-
ziomie amatorskim jak i pro-
fesjonalnym. 

Od 1988 roku prezesuje
prê¿nie dzia³aj¹cemu, go-
rzowskiemu oddzia³owi Ro-
botniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury. W latach
1994 - 2013 pracowa³ w
Miejskim Centrum Kultury
prowadz¹c warsztaty mu-
zyczne, wspó³organizuj¹c
dziesi¹tki wiêkszych i mniej-
szych wydarzeñ artystycz-
nych rocznie. Przejœcie na

emeryturê nie zakoñczy³o je-
go pracy spo³ecznej. Obec-
nie oprócz RSTK kieruje Sto-
warzyszeniem Uniwersytetu
III Wieku. Jest osob¹ wy-
ró¿niaj¹c¹ siê kultur¹ oso-
bist¹, kompetencjami i do-
œwiadczeniem. Cieszy siê
powszechn¹ sympati¹, auto-
rytetem wœród wspó³pracow-
ników i podopiecznych oraz
szacunkiem artystów z wielu
dziedzin sztuki.

Czes³aw Ganda zosta³ uho-
norowany wieloma odzna-
czeniami, tytu³ami i nagroda-
mi, a wœród nich: 0dznak¹
Honorow¹ Miasta Gorzowa
Wlkp. i Honorow¹ Odznak¹
Zwi¹zku Literatów Polskich
(2017), Nagrod¹ Kulturaln¹
Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp. oraz Z³otym Dukatem
Lubuskim marsza³ka woje-
wództwa lubuskiego (2015),
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
(2012), Odznak¹ Honorow¹
Zas³u¿ony dla Kultury Pol-
skiej (2005) i Z³ot¹ Odznak¹
Rady Krajowej Robotniczych
Stowarzyszeñ Twórców Kul-
tury (1996).

Czes³aw Ganda urodzi³ siê
26 czerwca 1947 roku. Jest
absolwentem Liceum Peda-

gogicznego w Sulechowie o
profilu muzycznym, gdzie
uczy³ siê i doskonali³ grê na
skrzypcach oraz klarnecie.
Nastêpnie kontynuowa³ edu-
kacjê w Studium Nauczyciel-
skim na Wydziale Muzycz-
nym w Gorzowie Wielkopol-
skim i w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Zielonej
Górze, w Zak³adzie Wycho-
wania Muzycznego.

Od pocz¹tków swojej edu-
kacji muzycznej bra³ udzia³ w
licznych warsztatach, zarów-
no w zakresie gry na klarne-
cie, jak i poœwiêconych me-
todyce nauczania przedmio-
tów muzycznych. Jeszcze
podczas studiów rozpocz¹³
dzia³alnoœæ koncertow¹,
œpiewa³ w chórze
czterog³osowym, gra³ na
skrzypcach i klarnecie, za-

równo w zespo³ach kameral-
nych, wykonuj¹cych reper-
tuar klasyczny, jak i forma-
cjach graj¹cych muzykê roz-
rywkow¹ oraz w kwintecie
jazzowym.

W latach 1968-1975 w
Szkole Podstawowej nr 2 w
Gorzowie Wlkp. by³ nauczy-
cielem wychowania mu-
zycznego. Ka¿dy uczeñ, a
by³o ich ponad 600, potrafi³
zagraæ na dzwonkach dia-
tonicznych, chromatycz-
nych lub na flecie prostym,
popularne melodie. Uczy³
œpiewu, dykcji, historii mu-
zyki, przytacza³ utwory
wielkich mistrzów zareje-
strowanych na p³ytach wi-
nylowych.

W 1975 roku podj¹³ pracê
w Zak³adowym Domu Kultu-
ry „Chemik” Zak³adów
W³ókien Chemicznych Stilon
w Gorzowie Wlkp. jako kie-
rownik dzia³u artystycznego.
Sprawowa³ tam nadzór arty-
styczny nad prac¹ zespo³ów
dzieciêcych, m³odzie¿owych
oraz sekcji muzycznych, ta-
necznych, plastycznych i lite-
rackich. Wspó³organizowa³
koncerty kameralne oraz
du¿e koncerty z udzia³em

wielu wybitnych artystów
scen polskich.

W 1981 roku wspó³tworzy³
Robotnicze Stowarzyszenie
Twórców Kultury w Gorzowie
Wielkopolskim, którego by³
trzecim prezesem i pozosta-
je nim do dziœ. Stowarzysze-
nie powsta³o na gruncie po-
trzeby wyra¿ania zmian
spo³ecznych i kulturalnych, a
tak¿e d¹¿enia przez twórców
- amatorów do mistrzostwa,
w czym niejednokrotnie sam
s³u¿y³ dobr¹ rad¹.

W 1991 roku uda³o mu siê
reaktywowaæ orkiestrê dêt¹.
Powsta³a Gorzowska Or-
kiestra Dêta, której kapel-
mistrzem zosta³ Boles³aw
Malicki. Z okazji 750 roczni-
cy nadania praw miejskich
zainicjowa³ i zrealizowa³ Fes-
tiwal Orkiestr Dêtych Alte
Kameraden.

2014 roku, po przejœciu na
emeryturê, podczas Walne-
go Zebrania Delegatów Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku
w Gorzowie Wlkp. zosta³ wy-
brany prezesem tego stowa-
rzyszenia. Funkcjê tê pe³ni³
do 2022 roku.

DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Czesław Ganda - honorowy obywatel Gorzowa
Tym razem wyró¿niony zosta³ muzyk, kompozytor, re¿yser, spo³ecznik. 

Honorowym obywatelem Gorzowa w tym roku został Czeslaw
Ganda, którego uhonorowali przewodniczący RM Jan
Kaczanowski i prezydent Jacek Wójcicki 
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- Zmieni³o siê nastawienie
s¹siadów wobec tych, którzy
nie p³ac¹ czynszu lub de-
wastuj¹ mieszkania, jak i
wspólne otoczenie. Jeszcze
kilka lat temu s¹siedzi takich
ludzi otaczali ich ochron¹, te-
raz wrêcz siê domagaj¹, aby
ich wyprowadzaæ ze wspól-
not - mówi Pawe³ Nowacki,
dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. W³aœnie
ZGM zyska³ znów skuteczn¹
broñ, aby walczyæ z nierze-
telnymi lokatorami.

Pandemia zatrzymała
eksmisje

Eksmisje, zdaniem specja-
listów, mog¹ byæ skutecznym
instrumentem do walki z nie-
uczciwymi mieszkañcami. To
narzêdzie zosta³o administ-
ratorom budynków i lokali ko-
munalnych wytr¹cone z rêki,
kiedy w 2020 roku roz-
poczê³a siê pandemia wirusa
COVID-19. Teraz w³adze
og³osi³y koniec stanu pande-
mii a tym samym zakaz zos-
ta³ zniesiony. Dlatego za-
rz¹dcy, w tym ZGM mog¹
przyst¹piæ do efektywnego
odzyskiwania zad³u¿eñ i
mieszkañ. 

ZGM zapowiada, ¿e wraca
do planowanych wczeœniej
ju¿ eksmisji z lokali komunal-
nych do socjalnych, czyli o
du¿o ni¿szym standardzie. -
Mamy oko³o 700 wyroków
eksmisyjnych do wykonania,
co jest liczb¹ bardzo wy-
sok¹. Na te chwilê mamy
przygotowanych oko³o 20 lo-
kali socjalnych i lada mo-

ment zaczynamy wykonywaæ
eksmisje - zapowiada dyrek-
tor ZGM. Proces eksmisyjny
rozpoczniemy od osób które
swoim zachowaniem powo-
duj¹ dewastacjê mienia
miasta, czêœci wspólnych
budynków oraz od aktua-
lnych prawomocnych wyro-
ków. Lista u¿ytkowników jest
przygotowana.

Eksmisja jest ostateczn¹ i
najbardziej dotkliw¹ form¹
dzia³añ w stosunku do nie-
rzetelnych i uci¹¿liwych
mieszkañców. To równie¿ in-
formacja dla pozosta³ych
d³u¿ników. W przypadku gdy
nie podejm¹ ¿adnych czyn-
noœci zmierzaj¹cych do
sp³aty nale¿noœci za zajmo-
wany lokal czeka ich realiza-

cja wyroku - mówi Pawe³ No-
wacki. 

Eksmisje do lokali
tymczasowych

ZGM zapowiada, ¿e w dru-
giej po³owie roku przeprowa-
dzi równie¿ seriê eksmisji do
pomieszczeñ zastêpczych,
czyli o najni¿szym standar-
dzie. - Zlecimy te dzia³ania
firmie zewnêtrznej, która
bêdzie zobowi¹zana do za-
pewnienia pomieszczenia
tymczasowego.

Dodaje, ¿e choæ przepro-
wadzenie tego procederu
jest kosztowne, bo jedna
eksmisja to oko³o 10 tys. z³,
warto i nale¿y to robiæ, bo
korzyœci z odzyskanego lo-
kalu komunalnego s¹ nie-

wspó³miernie wiêksze. -
Zak³ad nie ponosi wiêcej
kosztów z utrzymaniem
mieszkania, ponadto odzys-
kany lokal trafia do miasta, a
nastêpnie do osób, które
bêd¹ w stanie go wyremon-
towaæ i na bie¿¹co p³aciæ
czynsz.

Ten rodzaj dzia³añ jest wy-
mierzony w najbardziej opor-
nych mieszkañców, którzy
nie p³acili, nie p³ac¹ i nie
bêd¹ nigdy p³aciæ za lokal. A
kwestiê eksmisji traktuj¹ jako
naturalny stan rzeczy,
zmienne dotychczasowego
adresu na inny - mówi dyrek-
tor ZGM. 

Znajdują pieniądze na
media

Najwiêksza baza lokali so-
cjalnych w skali ca³ego mias-
ta znajduje siê w budynku
przy ul. Z³otego Smoka. Tam
g³ównie trafiaj¹ ludzie z wy-
rokami eksmisyjnymi. - W
obiekcie wprowadzono sys-
tem przedp³atowy na media
takie jak energia elektryczna
oraz ciep³a i zimna woda.
Ju¿ mamy wymierne efekty
tych dzia³añ - mówi Pawe³
Nowacki. 

System polega na tym, ¿e
lokator, który trafia do lokalu
socjalnego w³aœnie w tej lo-
kalizacji, ale i do kolejnych
te¿, bo ZGM wprowadza ten
system w skali ca³ego mias-
ta, musi wykupiæ wczeœniej
dostêp do energii czy wody.
Jeœli tego nie zrobi, to nie
bêdzie mia³ do nich do-
stêpu. - No i nagle siê oka-
za³o, ¿e ludzie maj¹ pie-
ni¹dze na media. Tylko od
pocz¹tku kwietnia, przez
pierwszy miesi¹c funkcjono-
wania przyniós³ wp³ywy w
wysokoœci 35 tys. z³, które w
innym przypadku my musie-
libyœmy wy³o¿yæ - mówi dy-
rektor ZGM. Dodaje jedno-
czeœnie, ¿e s¹ tez i tacy lo-
katorzy, którzy nie wykupili
dostêpu do energii i wody.
Ale, jak t³umaczy, ka¿dy ma
wybór.

ZGM zapowiada, ¿e walka
z niep³ac¹cymi czynszu lo-
katorami jest jednym z naj-
wa¿niejszych celów
Zak³adu, tym bardziej, ¿e
ma pe³ne poparcie tych, co
p³ac¹.

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

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej poinformo-
wa³, ¿e na wniosek PGE
Energia Ciep³a S.A. Od-
dzia³ Elektrociep³ownia w
Gorzowie Wielkopolskim
skierowany do Urzêdu Re-
gulacji Energetyki, z dniem
1 lipca 2022 roku ulegaj¹
zmianie taryfy za dostawê
ciep³a do zasobów miesz-
kaniowych.

Jak informuje ZGM, w wy-
niku decyzji Elektrociep³owni
wysokoœæ dotychczasowych
op³at wzroœnie o ponad 50%!
Nowe ceny uwzglêdniaj¹ za-
równo op³aty sta³e i zmienne
za us³ugi przesy³owe, moc
zamówion¹ oraz ciep³o po-
brane. Podwy¿ki obejm¹
wszystkich mieszkañców
Gorzowa.

ZGM wyraŸnie informuje,
¿e jako Zak³ad i zarz¹dca
nieruchomoœci nie mia³

wp³ywu na podjête czynno-
œci ze strony dostawcy
ciep³a, tak¿e w zakresie bra-

ku dzia³añ informacyjnych ze
strony PGE wobec mieszka-
ñców miasta.

Maj¹c na wzglêdzie po-
wy¿sze, ZGM informuje,  ¿e
z dniem 1 sierpnia 2022r. o
50% wzroœnie op³ata mie-
siêczna (zaliczka) za central-
ne ogrzewanie. Nowy wy-
miar czynszu otrzymacie Pa-
ñstwo wraz z rozliczeniem
wody i œcieków za I pó³rocze
br.

Dokumenty z rozliczeniem i
prognoz¹ nowej stawki rozli-
czeniowej powinny dotrzeæ
do mieszkañców do koñca
lipca.

Jak t³umaczy Elektro-
ciep³ownia, podniesienie ce-
ny za ciep³o nakaza³ w kwiet-
niu firmie Urz¹d Regulacji
Energetyki. Zmiana ozna-

cza, ¿e mieszkañcy, którzy
dotychczas p³acili ponad 80
z³otych za jednego gigad¿ula
teraz zap³ac¹ za niego ju¿
ponad 120 z³otych, a wiêc o
40 z³otych wiêcej.

Ca³kowita cena bior¹ca
pod uwagê wytwarzanie
ka¿dego gigad¿ula, prze-
sy³anie go naszymi sieciami
oraz moc zamówion¹, która
jest wymagana, aby bezawa-
ryjnie ciep³o produkowaæ i
dostarczaæ do mieszkañców,
bêdzie wiêksza o oko³o 40
z³otych.

Jest to pierwsza tak wy-
soka podwy¿ka cen za
ciep³o.

Ka¿dy z mieszkañców do-
stanie now¹ symulacjê kosz-
tów utrzymania mieszkania.

ROCH

W zasobie komunalnym 
od sierpnia rosną czynsze
ZGM zmuszony jest podnieœæ czynsze. Podwy¿kê wymusza wzrost kosztów dostarczania ciep³a do mieszkañ.

Wysokość dotychczasowych opłat za ogrzewanie  wzrośnie
o ponad 50%
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Eksmisja jest ostatecznym rozwiązaniem w stosunku do uciążliwych mieszkańców
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Bedą eksmisje tych, którzy mają wyroki
Po dwóch latach wstrzymania eksmisji, ZGM znów zmierzy siê z lokatorami, którzy dewastuj¹ mienie lub nie p³ac¹.
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- Czym jest Gorzowski
Oœrodek Technologiczny?

- Gorzowski Oœrodek Tech-
nologiczny zajmuje siê wy-
szukiwaniem i weryfikacj¹ in-
nowacyjnych technologii. 
- Spó³ka powsta³a w 2013
roku. Jak rozwija³a siê w
ostatnich latach?

- Na pocz¹tku g³ówn¹ spe-
cjalizacj¹ by³a technologia
œrodowiskowa, poniewa¿
spó³k¹ „matk¹” jest Inneko,
wiêc idea Parku nie by³a
przypadkowa. Przy tym po-
wsta³o Centrum Transferu
Technologii Œrodowisko-
wych, a nastêpnie Klub
M³odego Wynalazcy. Kolej-
nym etapem, aktualnie reali-
zowanym, jest utworzenie In-
kubatora Przedsiêbiorczoœci
i wejœcie w procesy start-
upów, czyli tworzenie od po-
mys³u do produktu. 
- Do kogo adresowany
jest GOT?

- Tak naprawdê mamy dwie
grupy docelowe. Najwa¿nie-
jsz¹ s¹ osoby, które
chcia³yby rozpocz¹æ swoj¹
drogê w zakresie dzia³alno-
œci gospodarczej, czyli mó-
wi¹c najproœciej chc¹
za³o¿yæ w³asn¹ firmê. Je¿eli
ktoœ ma pomys³, chce
dzia³aæ, zg³asza siê do Go-
rzowskiego Oœrodka Tech-
nologicznego, a my pomaga-
my we wszystkim. W przy-
padku tej drugiej grupy jest
to wspólna realizacja praw
badawczo-rozwojowych i
wdro¿eniowych z przedsi-
êbiorcami. To prowadzimy
od pocz¹tku dzia³alnoœci
GOT-u i chcemy nadal rozwi-

jaæ.  Obecnie tworzymy na
arenie regionalnej, ale wyko-
rzystuj¹c nasze doœwiadcze-
nie zaczynamy wchodziæ w
rynek i projekty europejskie. 
- Spó³ka prowadzi projek-
ty badawczo-rozwojowe.
Jaki jest ich cel i na czym
polegaj¹?

- Wdra¿anie nowych, inno-
wacyjnych produktów i
us³ug. Ponadto zdobycie
przewagi konkurencyjnej nad
innymi firmami. Przeprowa-
dzamy analizy i badania w
laboratorium, nastêpnie jest
weryfikacja, po której stara-
my siê o ochronê patentow¹
lub wzór przemys³owy. Ko-
ñcowym etapem jest
wdra¿anie produktu do
sprzeda¿y. Zdarzaj¹ siê te¿
przypadki, ¿e firmy pro-
wadz¹ badania i rozwój,
chroni¹ pomys³y patentem,
po czym je licencjonuj¹ na
inne kraje. Dobrym
przyk³adem s¹ firmy Apple i
Coca Cola. Takie projekty
równie¿ prowadzimy z firma-
mi. 
- Du¿ym sukcesem GOT-
u jest utworzenie Oœrodka
Patentowego, bo nie jest
³atwo zdobyæ licencjê na
tego typu dzia³alnoœæ.

- To prawda. Nasze do-
œwiadczenie w zakresie pro-
jektów badawczo-rozwojo-
wych pozwoli³o nam na pod-
pisanie umowy z Urzêdem
Patentowym na utworzenie
Oœrodka Patentowego.
Funkcjonuje on od czerwca.
Urz¹d Patentowy da³ nam
mo¿liwoœæ œwiadczenia
us³ug w zakresie badania

stanu techniki, czystoœci pa-
tentowej, analizy patentowej,
czy analizy statystyk paten-
towych. 
- Co to oznacza dla Was i
dla przedsiêbiorców
wspó³pracuj¹cych z GOT-
em?

- Podnosi to nasze standar-
dy, bo dziêki tej umowie stali-
œmy siê dedykowanym part-
nerem Urzêdu Patentowego.
To wa¿ne. Do tej pory w Go-
rzowie tego nie by³o, jeste-
œmy pierwsi. 
- Poziom innowacyjnoœci
w naszym regionie wzrós³
na przestrzeni ostatnich
lat?

- W ró¿nych statystykach
wygl¹da to ró¿nie. Wszystko
zale¿y od analizy, bo s¹
ró¿ne metodyki pomiaru po-
ziomu innowacyjnoœci, ale
generalnie wzrasta w sto-
sunku do tego, co by³o wcze-
œniej. Du¿o da³a nam realiza-
cja projektów badawczo-roz-
wojowych. 
- W czerwcu ruszy³ nabór
do Inkubatora Przedsi-
êbiorczoœci. Na jakim jest
etapie?

- Pierwszy etap jest ju¿ za-
koñczony. Wp³ynê³y wnioski
do oceny formalnej, która
potrwa do koñca lipca. Na-
stêpnie odbêdzie siê ocena

merytoryczna. Kolejny nabór
planujemy na wrzesieñ lub
paŸdziernik. 
- Gdzie bêdzie mieœci³ siê
Inkubator Przedsiêbiorczo-
œci i kiedy rozpocznie
swoj¹ dzia³alnoœæ?
- Mieœci siê na ulicy Targo-

wej 9. Do koñca wrzeœnia
generalny wykonawca ma
zakoñczyæ prace budowlane.
Chcemy ruszyæ pe³n¹ par¹
od paŸdziernika. 

- Co oferujecie przedsi-
êbiorcom w ramach Inku-
batora Przedsiêbiorczo-
œci?

- Oczywiœcie poza infra-
struktur¹, dodatkowo dostêp
do sal konferencyjnych, stref
kreatywnych, show roomu
nowych technologii, które
bêdziemy prezentowaæ w
tym, m.in. nowe technologie
w zakresie smart city oraz
nasze us³ugi. Firmy bêd¹ce
w Inkubatorze bêd¹ mia³y
zawsze inn¹, atrakcyjniejsz¹
cenê oferowanych przez nas
us³ug i szkoleñ. Ponadto ofe-
rujemy wsparcie w ubieganiu
siê o dofinansowania. Kolej-
nym elementem s¹ wyjazdy
studyjne, czyli tzw. sieciowa-
nie miêdzy przedsiêbiorca-
mi.  Zale¿y nam na tym, aby
to miejsce by³o punktem
kompleksowej obs³ugi przed-
siêbiorców. Jako, ¿e w woje-
wództwie lubuskim przyjê³o
siê, ¿e przoduj¹cymi specja-
lizacjami s¹ innowacyjny
przemys³ i zielona gospodar-
ka, to chcemy je w g³ównej
mierze rozwijaæ w Inkubato-
rze, ale oczywiœcie nie za-
mykamy siê na inne.  

- Jaka jest idea Klubu
M³odego Wynalazcy?

- Jego zadaniem jest edu-
kacja dzieci i m³odzie¿y po-
przez prowadzenie zajêæ
zwi¹zanych z ekologi¹ i
ochron¹ œrodowiska. W ra-
mach warsztatów prowadzi-
my równie¿ zajêcia tech-
niczne z automatyki. Nieste-
ty w okresie pandemii
musieliœmy wstrzymaæ jego
dzia³alnoœæ. Zainteresowa-
nie jest du¿e, szko³y dzwo-
ni¹ do nas, kiedy ponownie
ruszymy i mogê zapewniæ,
¿e gdy tylko przeprowadzi-
my siê na Targow¹ wszystko
zostanie uruchomione z po-
wrotem. Laboratoria stacjo-
narne zwi¹zane z biologi¹ i
chemi¹ pozostan¹ w Stano-
wicach, natomiast robotyka i
wszystko, co zwi¹zane z
przemys³em bêdzie w Go-
rzowie.
- Jakie plany na przy-
sz³oœæ?

- W ramach wspó³pracy z
Lubuskim Klastrem Metalo-
wym z³o¿yliœmy projekt do
Urzêdu Marsza³kowskiego
w ramach konkursu na wy-
bór kluczowych specjaliza-
cji - Lubuskie Inteligentne
Specjalizacje. Wspólnie z
przedsiêbiorcami mamy
tworzyæ projekty badaw-
czo-rozwojowe. Nasz pro-
jekt jest horyzontalny w ob-
szarze edukacji, promocji,
infrastruktury i wyspecjali-
zowanych us³ug.  Jest to
dla nas wa¿ny element,
który chcielibyœmy realizo-
waæ. 
- Dziêkujê za rozmowê.

Pełną parą od października na Targowej
Z Justyn¹ Kmietowicz, prezes Gorzowskiego Oœrodka Technologicznego Parku Naukowo - Przemys³owego, rozmawia Dorota Waldmann

J. Kmietowicz: Do tej pory w Gorzowie tego nie było, jeste-
śmy pierwsi
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- Panie dyrektorze, 20 lat w
Gorzowie minê³o?

- Tak.
- I co z tych 20 lat wynika?
- Ka¿dy rok by³ inny. Ka¿dy

przynosi³ coœ nowego. Ka¿dy
rok uczy³ nas pokory. Teatr
jest instytucj¹, która jest nie-
co odmienna ni¿ inne instytu-
cje kultury w tym mieœcie. To
specyficzna instytucja z
olbrzymim potencja³em
wra¿liwoœci i artyzmu, ale za-
razem to taka instytucja, któ-
ra jak stacja paliw musi byæ
czynna 24 godziny na dobê.
Musimy byæ tak¹ instytucj¹,
która niesie radoœæ. Bo teatr
to nie tylko spektakl. To tak¿e
edukacja, kszta³cenie osobo-
woœci m³odych ludzi. Dlatego
mamy taki, a nie inny reper-
tuar.
- Czyli?
- Repertuar jest eklektyczny,

bo musimy zawrzeæ propozy-
cje dla ka¿dego, kto do nas
przychodzi. A przychodz¹ do
nas mieszkañcy Gorzowa i nie
tylko. I ka¿dy powinien odna-
leŸæ siebie i coœ dla siebie.
- Wróæmy zatem do po-
cz¹tku. Przyje¿d¿a pan do

Gorzowa i zastaje pan teatr,
w którym jest ca³kiem niez³y
zespó³, ale te¿ zastaje pan
teatr - budynek, który na ju¿ i
na cito potrzeba gruntowne-
go remontu i zastaje pan
wspomnienie po Scenie Let-
niej.

- No tak. Ja Teatr Osterwy
zna³em z tych czasów, kiedy
by³em dyrektorem w Zielonej
Górze. I ju¿ wówczas zazdro-
œci³em tego, ¿e Gorzów ma -
zrujnowan¹, ale jednak Scenê
Letni¹. Scenê, która nie funk-
cjonuje i jest zapomniana
przez Boga i ludzi, ale jednak
jest. Natomiast trochê by³em
stremowany.
- Dlaczego?
- Przychodzi³em bowiem i

obejmowa³em dyrekcjê po
wielkim artyœcie, wielkim
cz³owieku, którego uwielbia³em
i uwielbiam.
- Mówimy o Ryszardzie Ma-
jorze…

- Dok³adnie, mówimy o Ry-
szardzie Majorze, którego nie-
zmiernie ceni³em. On by³ dla
mnie takim artystycznym guru.
Ja tego zespo³u nie zmieni³em.
Niektórzy odchodzili z ró¿nych

przyczyn, co jest rzecz¹ natu-
raln¹, ale trzon zosta³. Bo to
by³ fantastycznie dobrany ze-
spó³. Zreszt¹ Ryszard Major
przez lata by³ tu na etacie
re¿yserskim. Wspó³pracowali-
œmy razem. Ale jeœli chodzi o
budynek, to rzeczywiœcie wy-
maga³ szlifu.
- £adnie pan nazywa szli-
fem coœ, co tak naprawdê
by³o kompletnym remontem,
pierwszym od chwili powsta-
nia

- No tak, rzeczywiœcie trzeba
by³o zmieniæ wystrój. Mnie
przede wszystkim chodzi³o o
to, aby ruszy³a Scena Letnia,
¿eby przyci¹gn¹æ mieszka-
ñców Gorzowa. Chodzi³o o to,
aby pokazaæ, ¿e wakacje nie
musz¹ by martwym i nudnym
momentem. Z³o¿y³em projekty
do Euroregionu Pro Europa
Viadrina. Projekt przeszed³ i
razem z Theater des Lachens
https: / /www.theaterdesla-
chens.de/pl z Frankfurtu i na
prowizorycznej scenie zaczê³a
siê dziaæ Scena Letnia.
- Prowizoryczna scena
przykryta jakimœ wielkim na-
miotem, ¿e przypomnê.

- Fakt, widownia nie by³a za-
daszona. Modliliœmy siê tylko,
¿eby by³a pogoda. I tak sobie
w 2003 roku pod koniec czerw-
ca ruszyliœmy z teatrem ogród-
kowym. I tak sobie ju¿ 20 lat
ci¹gniemy. A w miêdzyczasie
uda³o siê wyremontowaæ….

- Wszystko.
- Tak, dok³adnie, wszystko.

Ten cykl remontowy doœæ
d³ugo trwa³. I na pewno czêœæ
rzeczy wymaga poprawy. Ale
to jest do zrobienia. Teraz ma-
rzy mi siê jedna rzecz. Jak ju¿
powstanie Kwarta³ Kultury tu¿

za murem, to mo¿e wreszcie
ten mu rozstanie zburzony.
Mur miêdzy szko³ami a teat-
rem. I powstanie du¿a, piêkna
przestrzeñ z naszym parkiem.
Ale to pewnie trochê potrwa.
- Zemsty nie ma, ale mur
jest.

- No w³aœnie trzeba zburzyæ
te mur, ¿eby hrabia Aleksan-
der Fredro siê cieszy³
(œmiech). Zobaczymy, czas
poka¿e.
- Pamiêtam, jak Scena Let-
nia ruszy³a, to gorzowianie
natychmiast zwariowali na
jej punkcie.

- Dok³adnie. Choæ ja by³em
przekonany, ¿e to wystarczy z
cztery, szeœæ stolików, parê
krzese³, ludzie przyjd¹, bêd¹
kawê piæ, bo te¿ mieliœmy ta-
kie coœ, co udawa³o bufet, a tu
masz. Okaza³o siê, ¿e za-
brak³o krzese³, jeŸdziliœmy po
szko³ach, prosiliœmy o
po¿yczenie. No i to szale-
ñstwo trwa do tej pory. Co
najmniej 600 osób przychodzi
na spektakle. A jak
przyje¿d¿aj¹ znane nazwiska,
to by³a i po 1000 osób. W tym
roku poprosi³em paru wyko-
nawców, którzy zaczynali ra-
zem z nami 20 lat temu. Mam
na myœli choæby Daniela
Olbrychskiego, Tomasza
Stockingera, Ewê Kukliñsk¹.
Przyjêli zaproszenie, bo te¿ w
ich ¿yciu artystycznym ta
Scena w pewien sposób siê

zapisa³a. Cieszê siê, ¿e przy-
jedzie w tym roku Andrzej Se-
weryn, Andrzej Poniedzielski.
Chcia³em zaprosiæ Dominikê
Gwit, ale ró¿ne sprawy zawo-
dowe stanê³y na przeszkodzie
i siê nie pojawi. A szkoda bar-
dzo.
- Dziwne to jednak. Wyda-
wa³oby siê, ¿ teatr to taki ro-
dzaj aktywnoœci, który ju¿
nie jest popularny. Bo ma-
my telewizjê, kino, Internet,
a jak pokazujecie choæby
Piêkn¹ i Bestiê, to wszyscy
lec¹ i po kilka razy spektak-
le ogl¹daj¹.

- Dok³adnie. Ba³em siê, ¿e
po okresie lockdownu, po
pandemii ludzie bêd¹ mieli
dystans do spotykania siê w
obiektach zamkniêtych, w
du¿ych grupach. A okaza³o
siê, ¿e jest odwrotnie. Ludzie
byli stêsknieni spotkañ, wyjœæ.
Ale trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
widzowie stali siê wybredni.
Nie na ka¿dy spektakl
przyjd¹. I to nas zmusza do
szukania takich propozycji,
które sprawi¹, ¿e widz do nas
wróci. Ale zgrzeszy³bym, gdy-
bym powiedzia³, ¿e narzekam

na frekwencjê. Wrêcz odwrot-
nie. Dopisujemy wiele spek-
takli.
- Zatem jakie plany?
- Marzy³o mi siê, aby w listo-

padzie, na Gorzowskie Spot-
kania Teatralne zrobiæ Wi-
œniowy Sad Antoniego Cze-
chowa, ale sytuacja jest taka,
jaka jest. Odst¹pi³em od tego
pomys³u. Poniewa¿ jest du¿e
zapotrzebowanie na Piêkn¹ i
Bestiê, na Balladynê oraz na
Opowieœæ wigilijn¹, wiêc
bêdziemy to graæ, bo nie
mo¿na zawodziæ widzów. No i
jeszcze jedna rzecz. Jacek
G³omb zaczyna w sierpniu,
dok³adnie 2 sierpnia próby do
spektaklu o Papuszy. Scena-
riusz napisze Katarzyna Kny-
chalska, autorka choæby Stilo-
nu. Bartek Straburzyñski pi-
sze muzykê, która bêdzie
grana na ¿ywo. Jackowi ma-
rzy siê harfa na scenie, bo to
takie oczywiste. Ja siê cieszê,
bo tyle czasu nam zajê³o doj-
rzenie do tej decyzji. Myœlê,
¿e Papusza fajnie zabrzmi.
Premiera we wrzeœniu.
- Dziêki bardzo i czekam
zatem.

Każdy powinien odnaleźć siebie i coś dla siebie
Z Janem Tomaszewiczem, dyrektorem Teatru im. Juliusza Osterwy, rozmawia Renata Ochwat

- Jak siê zostaje aktorem?
- Ciê¿ko jest odpowiedzieæ

na to pytanie. Wdaje mi siê, ¿e
trzeba mieæ pasjê, aby ten za-
wód wykonywaæ. Ja swoj¹ his-
toriê zacz¹³em w Studio Teat-
ralnym. 
- Tu w Gorzowie, u Krysty-
ny Zienkiewicz?

- Dok³adnie tak. I to by³o po
prostu zajêcie jako zajêcie na
pocz¹tek…
- Ile mia³ pan lat?
- By³em wtedy w czwartej al-

bo w pi¹tek klasie podstawów-
ki. 
- No to jeszcze dziecko.
- No dziecko. I to studio to

by³o tylko po to, aby wype³niæ
sobie czas. Za bardzo nie ro-
zumia³em tego œwiata. To, co
siê tam dzia³o na zajêciach,
by³o dla mnie nie do pojêcia.
Absolutnie nie myœla³em, ¿eby
pójœæ dalej tak¹ drog¹. Nie
przychodzi³o mi to absolutnie
do g³owy. Potem studio przeis-
toczy³o siê w jako takie miejsce
spotkañ z przyjació³mi. I na
tym najbardziej mi zale¿a³o.
Zreszt¹ te wiêzi zosta³y do dzi-
siaj. My mamy ze sob¹ kon-
takt. Niektórzy te¿ poszli w
stronê aktorsk¹ - pracuj¹ czy w
teatrze, czy w filmie, czy w re-
klamie. Potem minê³o kilka lat,
poszed³em do szko³y œredniej.
By³em w trzeciej klasie techni-
kum elektrycznego, kiedy coœ
siê takiego sta³o, ¿e jednak za-

cz¹³em siê decydowaæ nie na
stronê techniczn¹, ale na kie-
runek scena. I jednak siê
uda³o. 
- Czyli podstawówka, elek-
tryk i decyzja, ¿e idê do
szko³y teatralnej?

- Tak. Zapad³a taka decyzja.
Zdecydowa³em siê na Policeal-
ne Studium Aktorskie im. Ale-
ksandra Seweruka w Olsztynie
przy Teatrze imienia Stefana
Jaracza. To by³o czteroletnie
studium. Przez trzy lata mieli-
œmy przygotowanie do zawodu
- szermierka, taniec
wspó³czesny, jazz, balet na-
wet….
- Chyba nie chce mi pan
powiedzieæ, ¿e pomyka³ pan
w rajstopkach i baletkach po
lustrzanej sali?

- Oczywiœcie, przy dr¹¿ku.
Baletki mam zreszt¹ do dziœ
(œmiech). Nie zak³adam ich,
ale trzymam jako swoiste trofe-
um. Bo do tañca jakoœ siê spe-
cjalnie nie rwê. Ale poznawa-
nie ró¿nych technik tañca by³o
mi rzeczywiœcie dane. Poza
tym jeszcze emisja g³osu, pro-
za, wiersz, dykcja, bardzo
du¿o ró¿nych zajêæ rucho-
wych. 
- Minê³y te cztery lata
szko³y teatralnej i wróci³ pan
do Gorzowa. Jak to siê
sta³o?

- Trzeba by³o myœleæ, co dalej
i gdzie. Niektórzy od razu wie-

dzieli, ¿e pójd¹ do filmu, czyli
Warszawa, chodzenie po cas-
tingach. Nie mówiê, ¿e te¿
mnie tam nie ma, bo jednak
kiedy mi siê udaje, to staram
siê te¿ pojechaæ i wzi¹æ udzia³
w castingu. 
- Ale to w tym zawodzie jest
chyba normalne?

- Tak, oczywiœcie. To normal-
na droga zawodowa. Zreszt¹
staram siê o tym myœleæ, bo
granie w teatrze, a gra w seria-
lu, filmie czy reklamie to s¹
ca³kowicie inne œwiaty. Jak
jadê na casting czy jak biorê
udzia³ w jakimœ ciekawym
przes³uchaniu, muszê pami-
êtaæ, ¿eby nie graæ jak w teat-
rze. 
- Czyli?
- Dosta³em kiedyœ tak¹ wska-

zówkê na planie, ¿e nie jeste-
œmy w ostatnim rzêdzie w teat-
rze i emisja g³osu nie musi byæ
teatralna?
- Ale jak pan trafi³ do Go-
rzowa?

- Podczas studiów przy-
je¿d¿a³em tutaj na œwiêta, w cza-
sie wolnym. Kiedyœ poszed³em
do dyrektora Jana Tomaszewi-
cza, aby zg³osiæ, ¿e koñczê stu-
dia. Zaprosi³em na nasze dyplo-
mowe premiery. Pan dyrektor
przyjecha³, obejrza³ nasze dyplo-
my. I tak dosta³em tutaj pracê. 
- Jak siê wróci³o na tê
scenê po latach, ju¿ jako za-
wodowy aktor, z papierem?

- Bardzo chcia³em tutaj wró-
ciæ. Ba³em siê tego, ¿e jak
wrócê, to bêd¹ mnie tu trakto-
waæ jak poprzednio. Ale przez
te cztery lata studiów trochê
siê jednak zmieni³o. I tu, ale i w
mojej g³owie. Zyska³em jakieœ
doœwiadczenia ¿yciowe. Ale
szczerze, cieszy³em siê, ¿e
mog³em wróciæ do tych osób, z
którymi mia³em zajêcia, albo
ogl¹da³em tych ludzi na sce-
nie. To by³o wielkie, wa¿ne
prze¿ycie, ¿e jest siê czêœci¹
tej rodziny, któr¹ tworz¹ ludzie

st¹d. I myœlê, ¿e mi siê jakoœ
uda³o wejœæ w to œrodowisko.
Co prawda nie by³o to ³atwe.
Bo trzeba by³o wejœæ w spek-
takle. 
- W czym pan zaczyna³ jako
zawodowy aktor?

- To by³ New Year’s Day Piot-
ra Rowickiego w re¿yserii Jo-
anny Zdrady. To by³a ciekawa
przygoda. Trzeba by³o trochê
pogrzebaæ w Internecie, w
ksi¹¿kach, pos³uchaæ ludzi, o
co chodzi³o w PRL, bo prze-
cie¿ to nie by³o moje doœwiad-

czenie. A to, co do tej pory
zna³em z ksi¹¿ek, czy z lekcji,
to by³o za ma³o. Ja potrzebo-
wa³em wyjaœnieñ do ró¿nych
okreœleñ, które pada³y na sce-
nie. No i od tej premiery tak
naprawdê siê zaczê³o. Potem
by³o Wesele Stanis³awa Wy-
spiañskiego w re¿yserii Agaty
Biziuk, potem Stopklatka w
re¿yserii Aliny Moœ-Kerger, po-
tem Hamlet i tak dalej, i tak da-
lej. W tym roku naliczy³em po-
nad 20 premier. Szeœæ lat pra-
cy i ju¿ tyle premier. 

- Ostatnia premiera pod ty-
tu³em Piêkna i Bestia i
wszyscy oszaleli na punkcie
Bestii…

- (œmiech) Lubiê tê postaæ.
Nawet mimo tego, ¿e wszyscy
mnie znaj¹ jako goœcia, który
jest spokojny, mo¿na siê z nim
dogadaæ, to jednak coœ tam siê
w nim ukrywa. Bo przecie¿ w
ka¿dym z nas jest jakiœ potwór.
Lepiej tego potwora nie wy-
puszczaæ, ale jak kiedyœ ktoœ
powiedzia³ - gdybyœmy wszys-
cy byli dobrzy i by³by tylko po-
kój, to dosz³oby do jeszcze
wiêkszej wojny i nie wiadomo,
co by siê dzia³o. 
- Nie bez kozery mówiê o
Piêknej i Bestii, bo to by³
drugi spektakl dla dzieci w
tym samym stylu. Mam na
myœli te¿ Opowieœæ wigilijn¹.
I oba gromadz¹ publicznoœæ.
Ludzie lubi¹ taki teatr. Czy
wam, aktorom sprawia sa-
tysfakcjê to, ¿e widzowie
chc¹ was w czymœ takim
ogl¹daæ?

- Tak. Oczywiœcie. My siê na
pocz¹tku baliœmy Piêknej i
Bestii. 
- Bo Disney.
- Tak, dok³adnie, bo Disney,

bo wszyscy siê bêd¹ spodzie-
waæ Imbryka i Spodeczka, ¿e
bêdzie Œwiecznik. Ja wówczas
mówi³em - musicie uwa¿aæ, bo
tak nie bêdzie. Andrzej Ozga,
scenarzysta i jednoczeœnie

re¿yser napisa³ swoj¹ adap-
tacjê tekstu literackiego. Napi-
sa³ swój pomys³ na tê baœñ i
wysz³o. Mia³o byæ œmiesznie,
strasznie, wzruszaj¹co. Na nas
dzia³a³o to podczas prób. Bali-
œmy siê tylko o dzieci.
- Ale dzieci lubi¹ siê baæ. 
- Lubi¹ siê baæ. Prawda. Ale

ja chcia³em bardzo, ¿eby
wszyscy widzowie, wszystkie
dzieci zosta³y do koñca spek-
taklu. Bo na pocz¹tku siê
ba³y. Zakrywa³y sobie oczy,
odwraca³y siê od sceny. Sia-
da³y przy opiekunkach.
Mia³em w g³owie pytanie - co
ja tym dzieciom robiê? Ale na
koñcu - w przecie¿ ca³y œwiat
zna Piêkn¹ i Bestiê - niektóre
dzieci krzycza³y, nawet niektó-
re p³aka³y. I to jest niezwyk³e.
Bo dajê siê ponieœæ tej histo-
rii, która jest na pocz¹tku
straszna, a potem jednak
dobra.
- Aktorstwo to nie jest ³at-
wy zawód. Ci¹gle coœ trzeba.
Trzeba coœ zmieniaæ, kombi-
nowaæ, trzeba siê przebie-
raæ. 

- Ja nie mam z tym problemu.
Tylko w Opowieœci wigilijnej
mia³em jedenaœcie przebiórek.
W trakcie spektaklu wbiega³em
do garderoby, szybko siê prze-
biera³em i powrót w kulisy i na
scenê. To trwa³o minutki.
Zreszt¹ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e u
Andrzeja Ozgi co chwila ktoœ

jest kimœ innym. Plany siê
zmieniaj¹. Podobnie zreszt¹ w
Ani z Zielonego Wzgórza. Tam
te¿ wszyscy co chwilê siê prze-
bierali. 
- Pana wymarzona rola?
- Ciê¿ko jest tak jednoznacz-

nie powiedzieæ…
- Hamlet…
- (œmiech) Hamlet… Ka¿dy

by powiedzia³, ¿e to w³aœnie
Hamlet. Ja kiedyœ myœla³em o
roli Myszkina w Idiocie Fiodora
Dostojewskiego. Nie wiem, czy
aktualnie nadal by tak by³o.
Trochê siê okolicznoœci zmie-
ni³y, ale pamiêtam, ¿e jak czy-
ta³em Idiotê, to myœla³em o
Myszkinie. 
- Ale chory psychicznie
ksi¹¿ê Myszkin?

- Powtórzê, ¿e nie wiem, jak-
by to teraz by³o, ale. Myœla³em
te¿ o roli Wolfganga Amadeu-
sza Mozarta, ale jestem nie-
stety za wysoki. Lubiê charak-
terystyczne postaci. Takie, w
których mo¿na sobie fajnie
poszukaæ nawet drugiego
œwiata.
- Iskierka szaleñstwa pana
krêci?

- Tak, zdecydowanie tak.
- Wyjedzie pan z Gorzowa?
- Nie wykluczam, ale to mu-

sia³aby byæ naprawdê super at-
rakcyjna oferta.
- Dziêki za rozmowê i ¿yczê
panu tych szalonych
postaci.

Nie mówię, że też mnie tam nie ma, bo czasami bywam
Z Miko³ajem Kwiatkowskim, aktorem, rozmawia Renata Ochwat 

J. Tomaszewicz: Zgrzeszyłbym, gdybym powiedział, że narzekam na frekwencję
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M. Kwiatkowski: Bardzo chciałem tutaj wrócić
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- W butach z kotem… Co
to by³a za akcja?

- Mia³a ona na celu posta-
wienie na nogi 15-letniej Kin-
gi, której historiê pozna³em
kiedyœ w Internecie. Od pew-
nego czasu, ró¿nymi akcjami
staram siê wesprzeæ zbiórkê
na jej leczenie. Towarzyszy
mi mój kot. By³a to nasza
trzecia wspólna wyprawa.
Przeszliœmy ju¿ Polskê
wzd³u¿ i wszerz. Ostatnia
wêdrówka odby³a siê szla-
kiem klubów ¿u¿lowych. W
tym wszystkim chodzi³o
przede wszystkim o
nag³oœnienie zbiórki dla Kin-
gi.
- Sk¹d pomys³ na w³aœnie
tak¹ trasê - szlakiem klu-
bów ¿u¿lowych?

- Pochodzê z Mazowsza i u
nas nie ma jakiœ wielkich tra-
dycji ¿u¿lowych, natomiast
od zawsze interesowa³em
siê tym sportem. Podczas
ostatniej mojej wyprawy
spotka³em kibica jednego z
klubów, który opowiedzia³ mi
o atmosferze, która panuje
na stadionach. Postano-
wi³em pójœæ tym tropem,
spojrza³em na mapê,
wszystkie kluby zaczê³y
uk³adaæ mi siê w pewn¹
drogê, któr¹ móg³by zrealizo-
waæ. Zale¿a³o mi, ¿eby by³o
to przynajmniej tysi¹c kilo-
metrów. Zadzwoni³em do
klubów, które  wykaza³y zain-
teresowanie akcj¹, wiêc j¹
zrealizowa³em.
- Ma pan za sob¹ kilka im-
prez ¿u¿lowych. Jak siê
podoba³o?

- ¯u¿el to naprawdê bardzo
emocjonuj¹cy sport, w któ-
rym walka trwa od pocz¹tku
do koñca, co chwila coœ siê
dzieje, wiêc poziom adrenali-
ny ca³y czas roœnie. Atmo-
sfera jest super, kibice rów-
nie¿, wiêc kompletnie siê nie
zawiedliœmy.
- Proszê opowiedzieæ his-
toriê Kingi.

- Kinga ma 15 lat i cierpi na
artrogrypozê. To jest wro-
dzona sztywnoœæ stawów.
Ona jest przykuta do wózka.
Wczeœniej w ogóle nie mog³a
zginaæ kolan, mia³a je wypro-
stowane, ale dziêki poprzed-
nim akcjom uda³o siê uzbie-
raæ pieni¹dze na pierwsz¹
operacjê, wtedy mieliœmy
nadziejê, ¿e na jedyn¹, która
pozwoli³a jej zginaæ nogi. To
by³o takim ma³ym cudem
medycznym. Teraz Kinga
zgina nogi, ale ¿eby mog³a
chodziæ swobodnie bez cho-
dzika potrzebna jest kolejna
operacja prostuj¹ca stopy i
piszczele, bo Kinga ma je
obrócone w prawo i w lewo,

przez to nie mo¿e z³apaæ
równowagi. Dodatkowo jest
problem z krêgos³upem i
biodrami, bo postawa, w któ-
rej ci¹gle siê znajduje powo-
duje ucisk krêgos³upa. Jest
to bardzo bolesne schorze-
nie.
- Nadziej¹ dla Kingi jest
operacja za granic¹?

- Szans¹ jest operacja u
doktora Davida Feldmana z
Instytutu Paley’a, który jest
takim magikiem, je¿eli cho-
dzi o ortopediê, zw³aszcza
dzieciêc¹. Pan doktor jest w
stanie jedn¹ operacj¹
postawiæ Kingê ca³kowicie
na nogi, ¿eby mog³a samo-
dzielnie chodziæ. I o to jest
nasza walka z Parysem.
- Du¿o brakuje jeszcze
pieniêdzy?

- Brakuje sporo. Mamy
zebrane 30 tysiêcy z³otych, a
do finalizacji potrzeba 270
tysiêcy z³otych, wiêc d³uga
droga przed nami.
- Jak wygl¹da³ pana dzieñ
w trasie?

- Oko³o godziny 9 zaczy-
na³em siê pakowaæ,
sk³ada³em namiot, robi³em
œniadanie i oko³o 10 wyru-
szaliœmy. Drogê ustala³em
sobie na odleg³oœæ 30 kilo-
metrów. Jest to taka dobra
dawka, ¿eby poczuæ tê
drogê, ale te¿ nie zmêczyæ
siê za bardzo, bo te si³y trze-
ba by³o roz³o¿yæ na piêcioty-
godniow¹ wêdrówkê. Po dro-
dze spotykaliœmy wielu ludzi,
dzia³y siê ró¿ne rzeczy, nie
wiedzieliœmy tak naprawdê,
gdzie bêdziemy spali. Ka¿dy
dzieñ by³ pe³en adrenaliny,
pe³en niespodzianek, bo nie
wiedzia³em, co siê wydarzy.
Posi³ki najczêœciej  przy-
rz¹dza³em sam. Mia³em ze
sob¹ kuchenkê, garnek,
wiêc by³em w stanie sam coœ
ugotowaæ. Spaliœmy pod na-
miotem, najczêœciej w la-

sach, poza g³ównymi siedlis-
kami ludzi, wtedy jest bez-
piecznie. Podchodzi³y do
nas zwierzêta. Bardzo
czêsto mieliœmy ko³o siebie
dziki. Nie odwa¿y³em siê
spojrzeæ na nie z namiotu,
ale ich odg³osy nam towarzy-
szy³y. By³o to dosyæ ciekawe
prze¿ycie.
- Spotyka³ siê pan z ¿ycz-
liwoœci¹ ze strony ludzi na-
potkanych po drodze?

- Najpierw by³o zdziwienie,
które przeradza³o siê w ¿ycz-
liwoœæ. Nie ukrywajmy, ¿e
nie jest to codzienny widok,
kiedy przez wioskê, daleko
od szosy przechodzi
cz³owiek z wózkiem. Relacje
miêdzy ludŸmi by³y fajne.
Proponowali nam goœcinê,
wiêc nie mieliœmy z tym pro-
blemu.
- Dzielnie towarzyszy³ pa-
nu kot i to nie jest przypa-
dek…

- Jest to kot, którego do-
sta³em od Kingi. Urodzi³ siê
w stodole, a otrzyma³em go
w momencie przep³yniêcia
kajakiem Wis³y i przejœcia
wybrze¿a Ba³tyku. Zamiesz-
ka³ ze mn¹ i jeszcze wtedy nie
by³ œwiadomy tego, ile bêdzie
mia³ do przejœcia w swoim
¿yciu. Znakomicie odnajdowa³
siê podczas tej wêdrówki.
Uwielbia spaæ w namiocie.
Mój kot czuje siê bezpiecznie
tam, gdzie ja. Nasz duet
wêdrowa³ z nadziej¹ na
szczêœliwe zakoñczenie.
- W jaki sposób mo¿na
wspomóc Kingê?

- Za poœrednictwem zbiórki
internetowej https://www.sie-
pomaga.pl/parys-dla-kingi
Zapraszam równie¿ na
stronê https://www.facebo-
ok.com/wbutachzkotem,
gdzie znajd¹ Pañstwo szcze-
gó³owe informacje na temat
naszej akcji i jej przebiegu.
- Dziêkujê za rozmowê.

J. Balcerak: Spaliśmy pod namiotem, najczęściej w lasach,
poza głównymi siedliskami ludzi
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Z kotem w butach
przez Polskę
Z Jackiem Balcerakiem, który odby³ wêdrówkê szlakiem klubów
¿u¿lowych, rozmawia Dorota Waldmann

- Panie dyrektorze, 20 lat w
Gorzowie minê³o?

- Tak.
- I co z tych 20 lat wynika?
- Ka¿dy rok by³ inny. Ka¿dy

przynosi³ coœ nowego. Ka¿dy
rok uczy³ nas pokory. Teatr
jest instytucj¹, która jest nie-
co odmienna ni¿ inne instytu-
cje kultury w tym mieœcie. To
specyficzna instytucja z
olbrzymim potencja³em
wra¿liwoœci i artyzmu, ale za-
razem to taka instytucja, któ-
ra jak stacja paliw musi byæ
czynna 24 godziny na dobê.
Musimy byæ tak¹ instytucj¹,
która niesie radoœæ. Bo teatr
to nie tylko spektakl. To tak¿e
edukacja, kszta³cenie osobo-
woœci m³odych ludzi. Dlatego
mamy taki, a nie inny reper-
tuar.
- Czyli?
- Repertuar jest eklektyczny,

bo musimy zawrzeæ propozy-
cje dla ka¿dego, kto do nas
przychodzi. A przychodz¹ do
nas mieszkañcy Gorzowa i nie
tylko. I ka¿dy powinien odna-
leŸæ siebie i coœ dla siebie.
- Wróæmy zatem do po-
cz¹tku. Przyje¿d¿a pan do

Gorzowa i zastaje pan teatr,
w którym jest ca³kiem niez³y
zespó³, ale te¿ zastaje pan
teatr - budynek, który na ju¿ i
na cito potrzeba gruntowne-
go remontu i zastaje pan
wspomnienie po Scenie Let-
niej.

- No tak. Ja Teatr Osterwy
zna³em z tych czasów, kiedy
by³em dyrektorem w Zielonej
Górze. I ju¿ wówczas zazdro-
œci³em tego, ¿e Gorzów ma -
zrujnowan¹, ale jednak Scenê
Letni¹. Scenê, która nie funk-
cjonuje i jest zapomniana
przez Boga i ludzi, ale jednak
jest. Natomiast trochê by³em
stremowany.
- Dlaczego?
- Przychodzi³em bowiem i

obejmowa³em dyrekcjê po
wielkim artyœcie, wielkim
cz³owieku, którego uwielbia³em
i uwielbiam.
- Mówimy o Ryszardzie Ma-
jorze…

- Dok³adnie, mówimy o Ry-
szardzie Majorze, którego nie-
zmiernie ceni³em. On by³ dla
mnie takim artystycznym guru.
Ja tego zespo³u nie zmieni³em.
Niektórzy odchodzili z ró¿nych

przyczyn, co jest rzecz¹ natu-
raln¹, ale trzon zosta³. Bo to
by³ fantastycznie dobrany ze-
spó³. Zreszt¹ Ryszard Major
przez lata by³ tu na etacie
re¿yserskim. Wspó³pracowali-
œmy razem. Ale jeœli chodzi o
budynek, to rzeczywiœcie wy-
maga³ szlifu.
- £adnie pan nazywa szli-
fem coœ, co tak naprawdê
by³o kompletnym remontem,
pierwszym od chwili powsta-
nia

- No tak, rzeczywiœcie trzeba
by³o zmieniæ wystrój. Mnie
przede wszystkim chodzi³o o
to, aby ruszy³a Scena Letnia,
¿eby przyci¹gn¹æ mieszka-
ñców Gorzowa. Chodzi³o o to,
aby pokazaæ, ¿e wakacje nie
musz¹ by martwym i nudnym
momentem. Z³o¿y³em projekty
do Euroregionu Pro Europa
Viadrina. Projekt przeszed³ i
razem z Theater des Lachens
https: / /www.theaterdesla-
chens.de/pl z Frankfurtu i na
prowizorycznej scenie zaczê³a
siê dziaæ Scena Letnia.
- Prowizoryczna scena
przykryta jakimœ wielkim na-
miotem, ¿e przypomnê.

- Fakt, widownia nie by³a za-
daszona. Modliliœmy siê tylko,
¿eby by³a pogoda. I tak sobie
w 2003 roku pod koniec czerw-
ca ruszyliœmy z teatrem ogród-
kowym. I tak sobie ju¿ 20 lat
ci¹gniemy. A w miêdzyczasie
uda³o siê wyremontowaæ….

- Wszystko.
- Tak, dok³adnie, wszystko.

Ten cykl remontowy doœæ
d³ugo trwa³. I na pewno czêœæ
rzeczy wymaga poprawy. Ale
to jest do zrobienia. Teraz ma-
rzy mi siê jedna rzecz. Jak ju¿
powstanie Kwarta³ Kultury tu¿

za murem, to mo¿e wreszcie
ten mu rozstanie zburzony.
Mur miêdzy szko³ami a teat-
rem. I powstanie du¿a, piêkna
przestrzeñ z naszym parkiem.
Ale to pewnie trochê potrwa.
- Zemsty nie ma, ale mur
jest.

- No w³aœnie trzeba zburzyæ
te mur, ¿eby hrabia Aleksan-
der Fredro siê cieszy³
(œmiech). Zobaczymy, czas
poka¿e.
- Pamiêtam, jak Scena Let-
nia ruszy³a, to gorzowianie
natychmiast zwariowali na
jej punkcie.

- Dok³adnie. Choæ ja by³em
przekonany, ¿e to wystarczy z
cztery, szeœæ stolików, parê
krzese³, ludzie przyjd¹, bêd¹
kawê piæ, bo te¿ mieliœmy ta-
kie coœ, co udawa³o bufet, a tu
masz. Okaza³o siê, ¿e za-
brak³o krzese³, jeŸdziliœmy po
szko³ach, prosiliœmy o
po¿yczenie. No i to szale-
ñstwo trwa do tej pory. Co
najmniej 600 osób przychodzi
na spektakle. A jak
przyje¿d¿aj¹ znane nazwiska,
to by³a i po 1000 osób. W tym
roku poprosi³em paru wyko-
nawców, którzy zaczynali ra-
zem z nami 20 lat temu. Mam
na myœli choæby Daniela
Olbrychskiego, Tomasza
Stockingera, Ewê Kukliñsk¹.
Przyjêli zaproszenie, bo te¿ w
ich ¿yciu artystycznym ta
Scena w pewien sposób siê

zapisa³a. Cieszê siê, ¿e przy-
jedzie w tym roku Andrzej Se-
weryn, Andrzej Poniedzielski.
Chcia³em zaprosiæ Dominikê
Gwit, ale ró¿ne sprawy zawo-
dowe stanê³y na przeszkodzie
i siê nie pojawi. A szkoda bar-
dzo.
- Dziwne to jednak. Wyda-
wa³oby siê, ¿ teatr to taki ro-
dzaj aktywnoœci, który ju¿
nie jest popularny. Bo ma-
my telewizjê, kino, Internet,
a jak pokazujecie choæby
Piêkn¹ i Bestiê, to wszyscy
lec¹ i po kilka razy spektak-
le ogl¹daj¹.

- Dok³adnie. Ba³em siê, ¿e
po okresie lockdownu, po
pandemii ludzie bêd¹ mieli
dystans do spotykania siê w
obiektach zamkniêtych, w
du¿ych grupach. A okaza³o
siê, ¿e jest odwrotnie. Ludzie
byli stêsknieni spotkañ, wyjœæ.
Ale trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
widzowie stali siê wybredni.
Nie na ka¿dy spektakl
przyjd¹. I to nas zmusza do
szukania takich propozycji,
które sprawi¹, ¿e widz do nas
wróci. Ale zgrzeszy³bym, gdy-
bym powiedzia³, ¿e narzekam

na frekwencjê. Wrêcz odwrot-
nie. Dopisujemy wiele spek-
takli.
- Zatem jakie plany?
- Marzy³o mi siê, aby w listo-

padzie, na Gorzowskie Spot-
kania Teatralne zrobiæ Wi-
œniowy Sad Antoniego Cze-
chowa, ale sytuacja jest taka,
jaka jest. Odst¹pi³em od tego
pomys³u. Poniewa¿ jest du¿e
zapotrzebowanie na Piêkn¹ i
Bestiê, na Balladynê oraz na
Opowieœæ wigilijn¹, wiêc
bêdziemy to graæ, bo nie
mo¿na zawodziæ widzów. No i
jeszcze jedna rzecz. Jacek
G³omb zaczyna w sierpniu,
dok³adnie 2 sierpnia próby do
spektaklu o Papuszy. Scena-
riusz napisze Katarzyna Kny-
chalska, autorka choæby Stilo-
nu. Bartek Straburzyñski pi-
sze muzykê, która bêdzie
grana na ¿ywo. Jackowi ma-
rzy siê harfa na scenie, bo to
takie oczywiste. Ja siê cieszê,
bo tyle czasu nam zajê³o doj-
rzenie do tej decyzji. Myœlê,
¿e Papusza fajnie zabrzmi.
Premiera we wrzeœniu.
- Dziêki bardzo i czekam
zatem.

Każdy powinien odnaleźć siebie i coś dla siebie
Z Janem Tomaszewiczem, dyrektorem Teatru im. Juliusza Osterwy, rozmawia Renata Ochwat

- Jak siê zostaje aktorem?
- Ciê¿ko jest odpowiedzieæ

na to pytanie. Wdaje mi siê, ¿e
trzeba mieæ pasjê, aby ten za-
wód wykonywaæ. Ja swoj¹ his-
toriê zacz¹³em w Studio Teat-
ralnym. 
- Tu w Gorzowie, u Krysty-
ny Zienkiewicz?

- Dok³adnie tak. I to by³o po
prostu zajêcie jako zajêcie na
pocz¹tek…
- Ile mia³ pan lat?
- By³em wtedy w czwartej al-

bo w pi¹tek klasie podstawów-
ki. 
- No to jeszcze dziecko.
- No dziecko. I to studio to

by³o tylko po to, aby wype³niæ
sobie czas. Za bardzo nie ro-
zumia³em tego œwiata. To, co
siê tam dzia³o na zajêciach,
by³o dla mnie nie do pojêcia.
Absolutnie nie myœla³em, ¿eby
pójœæ dalej tak¹ drog¹. Nie
przychodzi³o mi to absolutnie
do g³owy. Potem studio przeis-
toczy³o siê w jako takie miejsce
spotkañ z przyjació³mi. I na
tym najbardziej mi zale¿a³o.
Zreszt¹ te wiêzi zosta³y do dzi-
siaj. My mamy ze sob¹ kon-
takt. Niektórzy te¿ poszli w
stronê aktorsk¹ - pracuj¹ czy w
teatrze, czy w filmie, czy w re-
klamie. Potem minê³o kilka lat,
poszed³em do szko³y œredniej.
By³em w trzeciej klasie techni-
kum elektrycznego, kiedy coœ
siê takiego sta³o, ¿e jednak za-

cz¹³em siê decydowaæ nie na
stronê techniczn¹, ale na kie-
runek scena. I jednak siê
uda³o. 
- Czyli podstawówka, elek-
tryk i decyzja, ¿e idê do
szko³y teatralnej?

- Tak. Zapad³a taka decyzja.
Zdecydowa³em siê na Policeal-
ne Studium Aktorskie im. Ale-
ksandra Seweruka w Olsztynie
przy Teatrze imienia Stefana
Jaracza. To by³o czteroletnie
studium. Przez trzy lata mieli-
œmy przygotowanie do zawodu
- szermierka, taniec
wspó³czesny, jazz, balet na-
wet….
- Chyba nie chce mi pan
powiedzieæ, ¿e pomyka³ pan
w rajstopkach i baletkach po
lustrzanej sali?

- Oczywiœcie, przy dr¹¿ku.
Baletki mam zreszt¹ do dziœ
(œmiech). Nie zak³adam ich,
ale trzymam jako swoiste trofe-
um. Bo do tañca jakoœ siê spe-
cjalnie nie rwê. Ale poznawa-
nie ró¿nych technik tañca by³o
mi rzeczywiœcie dane. Poza
tym jeszcze emisja g³osu, pro-
za, wiersz, dykcja, bardzo
du¿o ró¿nych zajêæ rucho-
wych. 
- Minê³y te cztery lata
szko³y teatralnej i wróci³ pan
do Gorzowa. Jak to siê
sta³o?

- Trzeba by³o myœleæ, co dalej
i gdzie. Niektórzy od razu wie-

dzieli, ¿e pójd¹ do filmu, czyli
Warszawa, chodzenie po cas-
tingach. Nie mówiê, ¿e te¿
mnie tam nie ma, bo jednak
kiedy mi siê udaje, to staram
siê te¿ pojechaæ i wzi¹æ udzia³
w castingu. 
- Ale to w tym zawodzie jest
chyba normalne?

- Tak, oczywiœcie. To normal-
na droga zawodowa. Zreszt¹
staram siê o tym myœleæ, bo
granie w teatrze, a gra w seria-
lu, filmie czy reklamie to s¹
ca³kowicie inne œwiaty. Jak
jadê na casting czy jak biorê
udzia³ w jakimœ ciekawym
przes³uchaniu, muszê pami-
êtaæ, ¿eby nie graæ jak w teat-
rze. 
- Czyli?
- Dosta³em kiedyœ tak¹ wska-

zówkê na planie, ¿e nie jeste-
œmy w ostatnim rzêdzie w teat-
rze i emisja g³osu nie musi byæ
teatralna?
- Ale jak pan trafi³ do Go-
rzowa?

- Podczas studiów przy-
je¿d¿a³em tutaj na œwiêta, w cza-
sie wolnym. Kiedyœ poszed³em
do dyrektora Jana Tomaszewi-
cza, aby zg³osiæ, ¿e koñczê stu-
dia. Zaprosi³em na nasze dyplo-
mowe premiery. Pan dyrektor
przyjecha³, obejrza³ nasze dyplo-
my. I tak dosta³em tutaj pracê. 
- Jak siê wróci³o na tê
scenê po latach, ju¿ jako za-
wodowy aktor, z papierem?

- Bardzo chcia³em tutaj wró-
ciæ. Ba³em siê tego, ¿e jak
wrócê, to bêd¹ mnie tu trakto-
waæ jak poprzednio. Ale przez
te cztery lata studiów trochê
siê jednak zmieni³o. I tu, ale i w
mojej g³owie. Zyska³em jakieœ
doœwiadczenia ¿yciowe. Ale
szczerze, cieszy³em siê, ¿e
mog³em wróciæ do tych osób, z
którymi mia³em zajêcia, albo
ogl¹da³em tych ludzi na sce-
nie. To by³o wielkie, wa¿ne
prze¿ycie, ¿e jest siê czêœci¹
tej rodziny, któr¹ tworz¹ ludzie

st¹d. I myœlê, ¿e mi siê jakoœ
uda³o wejœæ w to œrodowisko.
Co prawda nie by³o to ³atwe.
Bo trzeba by³o wejœæ w spek-
takle. 
- W czym pan zaczyna³ jako
zawodowy aktor?

- To by³ New Year’s Day Piot-
ra Rowickiego w re¿yserii Jo-
anny Zdrady. To by³a ciekawa
przygoda. Trzeba by³o trochê
pogrzebaæ w Internecie, w
ksi¹¿kach, pos³uchaæ ludzi, o
co chodzi³o w PRL, bo prze-
cie¿ to nie by³o moje doœwiad-

czenie. A to, co do tej pory
zna³em z ksi¹¿ek, czy z lekcji,
to by³o za ma³o. Ja potrzebo-
wa³em wyjaœnieñ do ró¿nych
okreœleñ, które pada³y na sce-
nie. No i od tej premiery tak
naprawdê siê zaczê³o. Potem
by³o Wesele Stanis³awa Wy-
spiañskiego w re¿yserii Agaty
Biziuk, potem Stopklatka w
re¿yserii Aliny Moœ-Kerger, po-
tem Hamlet i tak dalej, i tak da-
lej. W tym roku naliczy³em po-
nad 20 premier. Szeœæ lat pra-
cy i ju¿ tyle premier. 

- Ostatnia premiera pod ty-
tu³em Piêkna i Bestia i
wszyscy oszaleli na punkcie
Bestii…

- (œmiech) Lubiê tê postaæ.
Nawet mimo tego, ¿e wszyscy
mnie znaj¹ jako goœcia, który
jest spokojny, mo¿na siê z nim
dogadaæ, to jednak coœ tam siê
w nim ukrywa. Bo przecie¿ w
ka¿dym z nas jest jakiœ potwór.
Lepiej tego potwora nie wy-
puszczaæ, ale jak kiedyœ ktoœ
powiedzia³ - gdybyœmy wszys-
cy byli dobrzy i by³by tylko po-
kój, to dosz³oby do jeszcze
wiêkszej wojny i nie wiadomo,
co by siê dzia³o. 
- Nie bez kozery mówiê o
Piêknej i Bestii, bo to by³
drugi spektakl dla dzieci w
tym samym stylu. Mam na
myœli te¿ Opowieœæ wigilijn¹.
I oba gromadz¹ publicznoœæ.
Ludzie lubi¹ taki teatr. Czy
wam, aktorom sprawia sa-
tysfakcjê to, ¿e widzowie
chc¹ was w czymœ takim
ogl¹daæ?

- Tak. Oczywiœcie. My siê na
pocz¹tku baliœmy Piêknej i
Bestii. 
- Bo Disney.
- Tak, dok³adnie, bo Disney,

bo wszyscy siê bêd¹ spodzie-
waæ Imbryka i Spodeczka, ¿e
bêdzie Œwiecznik. Ja wówczas
mówi³em - musicie uwa¿aæ, bo
tak nie bêdzie. Andrzej Ozga,
scenarzysta i jednoczeœnie

re¿yser napisa³ swoj¹ adap-
tacjê tekstu literackiego. Napi-
sa³ swój pomys³ na tê baœñ i
wysz³o. Mia³o byæ œmiesznie,
strasznie, wzruszaj¹co. Na nas
dzia³a³o to podczas prób. Bali-
œmy siê tylko o dzieci.
- Ale dzieci lubi¹ siê baæ. 
- Lubi¹ siê baæ. Prawda. Ale

ja chcia³em bardzo, ¿eby
wszyscy widzowie, wszystkie
dzieci zosta³y do koñca spek-
taklu. Bo na pocz¹tku siê
ba³y. Zakrywa³y sobie oczy,
odwraca³y siê od sceny. Sia-
da³y przy opiekunkach.
Mia³em w g³owie pytanie - co
ja tym dzieciom robiê? Ale na
koñcu - w przecie¿ ca³y œwiat
zna Piêkn¹ i Bestiê - niektóre
dzieci krzycza³y, nawet niektó-
re p³aka³y. I to jest niezwyk³e.
Bo dajê siê ponieœæ tej histo-
rii, która jest na pocz¹tku
straszna, a potem jednak
dobra.
- Aktorstwo to nie jest ³at-
wy zawód. Ci¹gle coœ trzeba.
Trzeba coœ zmieniaæ, kombi-
nowaæ, trzeba siê przebie-
raæ. 

- Ja nie mam z tym problemu.
Tylko w Opowieœci wigilijnej
mia³em jedenaœcie przebiórek.
W trakcie spektaklu wbiega³em
do garderoby, szybko siê prze-
biera³em i powrót w kulisy i na
scenê. To trwa³o minutki.
Zreszt¹ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e u
Andrzeja Ozgi co chwila ktoœ

jest kimœ innym. Plany siê
zmieniaj¹. Podobnie zreszt¹ w
Ani z Zielonego Wzgórza. Tam
te¿ wszyscy co chwilê siê prze-
bierali. 
- Pana wymarzona rola?
- Ciê¿ko jest tak jednoznacz-

nie powiedzieæ…
- Hamlet…
- (œmiech) Hamlet… Ka¿dy

by powiedzia³, ¿e to w³aœnie
Hamlet. Ja kiedyœ myœla³em o
roli Myszkina w Idiocie Fiodora
Dostojewskiego. Nie wiem, czy
aktualnie nadal by tak by³o.
Trochê siê okolicznoœci zmie-
ni³y, ale pamiêtam, ¿e jak czy-
ta³em Idiotê, to myœla³em o
Myszkinie. 
- Ale chory psychicznie
ksi¹¿ê Myszkin?

- Powtórzê, ¿e nie wiem, jak-
by to teraz by³o, ale. Myœla³em
te¿ o roli Wolfganga Amadeu-
sza Mozarta, ale jestem nie-
stety za wysoki. Lubiê charak-
terystyczne postaci. Takie, w
których mo¿na sobie fajnie
poszukaæ nawet drugiego
œwiata.
- Iskierka szaleñstwa pana
krêci?

- Tak, zdecydowanie tak.
- Wyjedzie pan z Gorzowa?
- Nie wykluczam, ale to mu-

sia³aby byæ naprawdê super at-
rakcyjna oferta.
- Dziêki za rozmowê i ¿yczê
panu tych szalonych
postaci.

Nie mówię, że też mnie tam nie ma, bo czasami bywam
Z Miko³ajem Kwiatkowskim, aktorem, rozmawia Renata Ochwat 

J. Tomaszewicz: Zgrzeszyłbym, gdybym powiedział, że narzekam na frekwencję

M. Kwiatkowski: Bardzo chciałem tutaj wrócić
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Lista tych ¿¹dañ powsta³a w
gronie strajkowych liderów,
m.in. Andrzeja i Joanny Gwiaz-
dów, Bogdana Lisa, Aliny Pie-
ñkowskiej i Bogdana Boruse-
wicza. 18 sierpnia zespó³ ten
poda³ postulaty do publicznej
wiadomoœci i powiesi³ je na
portierni stoczniowej bramy.
Pierwsz¹ tablicê owych propo-
zycji zapisa³ Arkadiusz Rybicki,
a drug¹ Maciej Grzywaczew-
ski. W³adza wcale nie zamie-
rza³a tych oczekiwañ realizo-
waæ. By³by to wolnoœciowy
precedens w ca³ym socjalis-
tycznym obozie dyktatury pro-
letariatu. Te postulaty odnosi³y
siê do przestrzegania konsty-
tucyjnych praw Polaków, pra-
wa do wolnych zwi¹zków za-
wodowych, do wolnoœci s³owa,
religii i pogl¹dów, zniesienia
przywilejów Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej oraz
do poprawy warunków socjal-
nych spo³eczeñstwa.

Zanim jednak dosz³o do
og³oszenia owych 21 postula-
tów, iskr¹ zapalaj¹c¹ falê straj-
ków by³a podwy¿ka cen, m.in.
miêsa i wêdlin od 1 lipca 1980
r. Komitet strajkowy WSK
Œwidnik 8 lipca uruchamia falê
strajków w 150 zak³adach na
LubelszczyŸnie. Rz¹d
powo³uje wtedy zespó³, z wice-
premierem Mieczys³awem Ja-
gielskim na czele, do rozmów
ze strajkuj¹cymi i do uciszenia
strajkuj¹cych za³óg. 7 sierpnia
w Stoczni Gdañskiej zostaje
zwolniona, na piêæ miesiêcy
przed emerytur¹, suwnicowa
Anna Walentynowicz,
dzia³aczka i uczestniczka straj-
ku w 1970 r. Rozpoczyna siê
wielka akcja obrony A.  Walen-
tynowicz. Staje Stocznia
Gdañska, a 15 sierpnia strajki
obejmuj¹ Trójmiasto. Powstaje
radiowêze³ i powielarnia ulotek,
a 23 sierpnia wychodzi pierw-
szy niezale¿ny numer Strajko-
wego Biuletynu Informacyjne-
go „Solidarnoœæ”, nazwanego
tak przez dziennikarza Krzysz-
tofa Wyszkowskiego.

16 sierpnia w nocy przyby-
waj¹ do Stoczni przedstawicie-
le 21 zak³adów i powstaje Mi-
êdzyzak³adowy Komitet Straj-
kowy, który ma prowadziæ
rozmowy z w³adzami central-
nymi, a jednym z celów MKS
jest powo³anie wolnych
zwi¹zków zawodowych. Na
czele Komitetu staje Lech
Wa³êsa, a w jego sk³adzie s¹
m.in. Anna Walentynowicz,
Lech B¹dkowski, Joanna Du-
da-Gwiazda, Andrzej Gwiaz-
da, Bogdan Lis i Andrzej
Ko³odziej. Jeszcze w tym dniu
MKS formu³uje 21 postulatów
adresowanych do w³adz cen-
tralnych.

17 sierpnia ks. Henryk Jan-
kowski odprawia przed bram¹
Stoczni Gdañskiej niedzieln¹
Mszê œw. dla strajkuj¹cych

stoczniowców. Msza œw. zos-
taje te¿ odprawiona w Stoczni
im. Komuny Paryskiej w Gdyni
oraz dla górników w Jastrz-
êbiu-Zdroju, a w Warszawie
Mszê œw. odprawi³ ks. Jerzy
Popie³uszko. W ca³ej Polsce
zaczêto wówczas wieszaæ
krzy¿e w zak³adach pracy,
szko³ach i szpitalach. Sta³y siê
one symbolem wolnoœci i nie-
podleg³oœci. Te krzy¿e wisz¹
do dnia dzisiejszego.

31 sierpnia, za zgod¹ pryma-
sa kard. Stefana Wyszyñskie-
go, wówczas nieznany ks. Je-
rzy Popie³uszko odprawia
Mszê œw. na terenie warszaw-
skiej huty dla strajkuj¹cych tam
robotników. W Gdañsku, pod
presj¹ strajków, o 16.40
Lech Wa³êsa i cz³onkowie
MKS podpisuj¹ w sali BHP
Stoczni Gdañskiej koñcowe
porozumienie z komisj¹
rz¹dow¹, z wicepremierem
Jagielskim na czele, które za-
czyna siê od zdania: „W spra-
wie punktu pierwszego, który
brzmi: »Akceptacja
niezale¿nych od Partii i praco-
dawców wolnych zwi¹zków za-
wodowych, wynikaj¹ca z ratyfi-
kacji przez PRL Konwencji nr.
87 Miêdzynarodowej Organi-
zacji Pracy dotycz¹cej wolno-
œci zwi¹zkowych« ustalono:
[…] »Uznaje siê za celowe po-
wo³anie nowych
samorz¹dnych zwi¹zków za-
wodowych, które by³yby repre-
zentantem klasy pracuj¹cej«.
[…]”.

Dialog z komunistami by³ do-
tychczas niemo¿liwy. Oni
uwa¿ali system w³adzy komu-
nistycznej za najlepszy, a ideo-
logiê marksistowsko-leni-
nowsk¹ za jedynie s³uszn¹.
W³adys³aw Gomu³ka w 1945 r.
powiedzia³: „W³adzy raz zdoby-
tej nie oddamy nigdy!”. Wyrazi³
w ten sposób przekonanie, ¿e
rz¹dy komunistyczne w Polsce
s¹ wieczne i jedynie s³uszne.
W zwi¹zku z tym, tych 21 po-
stulatów by³o przez komunis-
tów nie do zaakceptowania,
poniewa¿ prowadzi³y one do
podwa¿enia przewodniej roli
PZPR. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
socjalistyczna w³adza swój po-
cz¹tek wywodzi³a z leninow-
skiej krwawej rewolucji 1917 r.
oraz terroru stalinowskiego na
pod³o¿u ideologii marksistow-
skiej. Ten leninowski i stalinow-
ski re¿im poch³on¹³, wg mono-
grafii Roberta Conquesta pt.
Wielki terror, oko³o 40 mln ofiar
represji w ZSRR, z czego
oko³o 20 mln by³o œmiertel-
nych. Aleksander So³¿enicyn
w ksi¹¿ce Archipelag GU£ag
1918-1956 szacuje, ¿e w sa-
mych gu³agach w ZSRR od
rewolucji do 1956 r. uœmier-
cono ok. 60 mln ludzi.  Maso-
we mordy w imiê ideologii po-
pe³nione przez re¿imy pañstw
komunistycznych w XX wieku

wynosz¹ ok. 100 mln œmiertel-
nych ofiar. Wielu badaczy po-
daje wy¿sze szacunki ofiar dla
wszystkich re¿imów komunis-
tycznych, nawet do 170 mln.
Zbrodnie komuniœci, ³¹cznie
z rewolucj¹ francusk¹, za-
wsze uzasadniali histo-
ryczn¹ koniecznoœci¹ budo-
wy komunistycznego raju.
Cz³onkowie MKS wiedzieli, ¿e
re¿im ZSRR wci¹¿ by³ groŸny.
Leonid Bre¿niew wyda³ nawet
doktrynê polityczn¹, wed³ug
której ¿aden kraj nale¿¹cy do
Uk³adu Warszawskiego (1955
r.) nie móg³ zawróciæ z drogi
komunizmu. Ka¿dy z tych
rz¹dów móg³ liczyæ na „bratni¹
pomoc”. Przyk³adem mo¿e tu
byæ Praska Wiosna w 1968 r.,
kiedy to czo³gi Uk³adu War-
szawskiego, z udzia³em Ludo-
wego Wojska Polskiego, naje-
cha³y Czechos³owacjê i
st³umi³y wolnoœciowy zryw
Czechos³owaków. Nie bacz¹c
na rozmiar komunistycznych
ofiar na œwiecie i doktryny ich
krwawych re¿imów, robotnicy
odwa¿nie upomnieli siê o
zmiany. 17 sierpnia 1980 r.
MKS og³osi³ 21 postulatów i
wywiesi³ je na portierni
Stoczni Gdañskiej: 

1. Akceptacja niezale¿nych
od partii i pracodawców wol-
nych zwi¹zków zawodowych
[…].

2. Zagwarantowanie prawa
do strajku oraz bezpiecze-
ñstwa strajkuj¹cym […].

3. Przestrzegaæ zagwaranto-
wanej w Konstytucji PRL wol-
noœci s³owa, druku, publikacji
[…]. 

4. Przywróciæ do poprzed-
nich praw:

1) ludzi zwolnionych z pracy
po strajkach w 1970 i 1976 r.,
studentów wydalonych z uczel-
ni za przekonania,

2) zwolniæ wszystkich wi-
êŸniów politycznych, 

3) znieœæ represje za przeko-
nania.

5. Podaæ w œrodkach przeka-
zu informacjê o utworzeniu
MKS oraz publikowaæ jego
¿¹dania.

6. Podaæ realne dzia³ania
maj¹ce na celu wyprowadze-
nie kraju z sytuacji kryzysowej
poprzez:

1) podanie do publicznej wia-
domoœci pe³nej informacji o sy-
tuacji spo³eczno-gospodarczej,

2) umo¿liwienie wszystkim
œrodowiskom i warstwom
spo³ecznym uczestniczenia w
dyskusji nad programem re-
form.

7. Wyp³aciæ pracownikom
bior¹cym udzia³ w strajku wy-
nagrodzenie za okres strajku
[…].

8. Podnieœæ zasadnicze upo-
sa¿enie ka¿dego pracownika o
2000 z³ na miesi¹c, jako re-
kompensatê dotychczasowe-
go wzrostu cen.

9. Zagwarantowaæ […]
wzrost p³ac równolegle do
wzrostu cen i spadku wartoœci
pieni¹dza.

10. Realizowaæ pe³ne za-
opatrzenie rynku wewnêtrzne-
go w artyku³y ¿ywnoœciowe, a
eksportowaæ tylko nadwy¿ki.

11. Znieœæ ceny komercyjne
oraz sprzeda¿ za dewizy w
tzw. eksporcie wewnêtrznym. 

12. Wprowadziæ zasady do-
boru kadry kierowniczej na za-
sadach kwalifikacji, a nie przy-
nale¿noœci partyjnej oraz
znieœæ przywileje MO, SB,
aparatu partyjnego […] itp.

13. Wprowadziæ na miêso i
jego przetwory kartki - bony
¿ywnoœciowe […].

14. Obni¿yæ wiek emerytalny
dla kobiet do 55 lat, a dla
mê¿czyzn do lat 60 lub prze-

pracowanie w PRL 30 lat dla
kobiet i 35 lat dla mê¿czyzn
bez wzglêdu na wiek.

15. Zrównaæ renty i emerytu-
ry starego portfela do poziomu
aktualnie wyp³acanych.

16. Poprawiæ warunki pracy
s³u¿by zdrowia […]. 

17. Zapewniæ odpowiedni¹
iloœæ miejsc w ¿³obkach i
przedszkolach dla dzieci kobiet
pracuj¹cych.

18. Wprowadziæ urlop macie-
rzyñski p³atny przez okres
trzech lat na wychowanie
dziecka.

19. Skróciæ czas oczekiwania
na mieszkanie.

20. Podnieœæ diety z 40 z³ na
100 z³otych i dodatek za
roz³¹kê.

21. Wprowadziæ wszystkie
soboty wolne od pracy. […].
Pod presj¹ masowych pro-
testów 31 sierpnia 1980 r. o
godzinie 16.40 w sali BHP
Stoczni Gdañskiej podpisa-
no porozumienie pomiêdzy
MKS, reprezentuj¹cym po-
nad 700 zak³adów, a dele-
gacj¹ rz¹dow¹. Dokument
podpisa³ Lech Wa³êsa, a ze
strony rz¹dowej wicepremier
Mieczys³aw Jagielski, który
zgodzi³ siê te¿ na uwolnienie
wiêŸniów politycznych.

W³adze komunistyczne wca-
le nie zamierza³y tych porozu-
mieñ realizowaæ i w tajemnicy
przygotowywa³y stan wojenny.
Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego 13 grudnia 1981 r.
w³adza zarekwirowa³a ekspo-
naty tablic z wystawy Central-
nego Muzeum Morskiego.
By³y to jednak kopie. Dwóch
pracowników muzeum wy-
wioz³o tablice z magazynu, a
Wies³aw Urbañski ukry³ je w
swoim domu i zwróci³ orygina³y
21 postulatów dopiero w 1989
r. 16 paŸdziernika 2003 r. tabli-
ce wpisano na Œwiatow¹ Listê
Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO i zosta³y one uznane
za jeden z najwa¿niejszych do-
kumentów XX wieku - jako
œwiadectwo wydarzeñ
maj¹cych prze³omowy wp³yw
na zmiany ustrojowe i gospo-
darcze pañstw bloku socjalis-
tycznego, których kolebk¹ by³a
Stocznia Gdañska. Od sierp-
nia 2014 r. oryginalne tablice z
21 postulatami eksponowane
s¹ na wystawie w Europejskim
Centrum Solidarnoœci.

Po 31 sierpnia 1980 r., po
podpisaniu porozumieñ gda-
ñskich, bieg historii w Polsce
przyspieszy³. W okresie od 1
do 11 wrzeœnia 1980 r. MKS-y
przekszta³caj¹ siê w Miêdzy-
zak³adowe Komitety
Za³o¿ycielskie Zwi¹zków Za-
wodowych. W ca³ej Polsce po-
wstaj¹ wówczas silne oœrodki
wolnych zwi¹zków zawodo-
wych. 24 paŸdziernika 1980 r.
S¹d Wojewódzki w Warsza-
wie wpisuje do rejestru Nie-

zale¿ny Samorz¹dny
Zwi¹zek Zawodowy „Soli-
darnoœæ”.

W miêdzyczasie komuniœci
szykuj¹ siê do ostatecznej roz-
prawy z Solidarnoœci¹. 13
grudnia 1981 r. wprowadzaj¹
stan wojenny i delegalizuj¹
NSZZ „Solidarnoœæ”. Zaczyna
siê ogromna walka patriotycz-
nego podziemia z komunis-
tycznym re¿imem genera³a
Wojciecha Jaruzelskiego.
W³adza komunistyczna wspól-
nie z demokratyczn¹ opozycj¹
i z ca³ym jej eksperckim zaple-
czem organizuje Okr¹g³y Stó³
od 6 lutego do 5 kwietnia 1989
r., z udzia³em Koœcio³a katolic-
kiego. W historii Polski by³o to
jedno z najwa¿niejszych wyda-
rzeñ. Zapocz¹tkowa³o ono
zmiany ustrojowe w PRL, po
czym w ramach ustaleñ
Okr¹g³ego Sto³u odby³y siê
czêœciowo wolne tzw. wybory
czerwcowe do Sejmu, ze zwy-
ciêstwem Solidarnoœci.

Rozpoczyna siê wówczas
wielka transformacja ustrojowa
i gospodarcza. W polskiej gos-
podarce wchodzi do realizacji
plan Balcerowicza z prze-
kszta³ceniami w³asnoœciowy-
mi. Naomi Klein w ksi¹¿ce
Doktryna szoku pisze, ¿e Pol-
ska zosta³a wtedy poddana ra-
dykalnej terapii szokowej:
szybka, powszechna prywaty-
zacja przemys³u i handlu, od-
wrót od przemys³u ciê¿kiego,
wejœcie zachodnich korporacji
do systemu polskiej gospodar-
ki z prawem wykupu pañstwo-
wego maj¹tku za bezcen.
Szczególnie bolesne by³o
sprzedawanie za marne pie-
ni¹dze polskich banków i od-
danie im emisji pieni¹dza.

Bezrobocie i zarobkowa emi-
gracja na Zachód po likwido-
wanych fabrykach, handlu i pe-
geerach zbiera³a ogromne ¿ni-
wo biedy. By³ to, zdaniem N.
Klein, koniec marzenia o zrea-
lizowaniu idei w s³ynnych na
ca³y œwiat 21 postulatach
MKS, o które tak dzielnie wal-
czy³ 10-milionowy ruch Solidar-
noœci. Ta szokowa terapia
zmian w Polsce by³a zaprze-
czeniem solidarnoœciowej wizji
pañstwa. Leszek Balcerowicz,
a szczególnie jego doradca,
m³ody profesor Jeffrey David
Sachs, przedstawiciel Geo-
rge’a Sorosa, znali nie tylko
sam¹ metodê szoku, ale prze-
de wszystkim jej bolesne skut-
ki dla pañstwa polskiego. Pro-
fesor Witold Kie¿un w ksi¹¿ce
Patologia transformacji (2013)
nazwa³ to okradaniem Polski.
A dzisiaj…wiele spraw jest
nadal aktualne i nie wszystkie
z tych 21 postulatów zrealizo-
wano. Jednak Polska prze-
trwa³a, powstaje, roœnie w si³ê
i ma siê coraz lepiej… Deo
Gratias.

AUGUSTYN WIERNICKI

Wielka transformacja ustrojowa i gospodarcza
42 lata temu, 17 sierpnia 1980 r., Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy (MKS) og³osi³ listê postulatów, któr¹ otwiera³o ¿¹danie utworzenia wolnych
zwi¹zków zawodowych. 

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes  Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.
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- Kostrzyñsko-S³ubicka
Specjalna Strefa Ekono-
miczna zakupi³a 100 hekta-
rów terenu inwestycyjnego
w rejonie ul. Mironickiej w
Gorzowie. Co dalej?

- Kiedy przed ponad piêcio-
ma laty rozpoczynaliœmy
pracê w celu ukszta³towania
stosunków w³asnoœciowych
przy ulicy Mironickiej w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy zbudowa-
nie realnej oferty inwestycyj-
nej, to byliœmy w tym proce-
sie sami. Na przestrzeni lat
dziêki zaanga¿owaniu wielu
osób uda³o siê doprowadziæ
do umo¿liwienia zagospoda-
rowania tego terenu zgodnie
z przeznaczeniem, czyli pod
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Dziêki bardzo dobrym wyni-
kom Spó³ki mogliœmy siê za-
anga¿owaæ w ten proces w
odpowiedniej skali i nabyli-
œmy jak dot¹d 100 ha. Obec-
nie trwaj¹ starania w celu
pozyskania œrodków na
uzbrojenie terenu z progra-
mu rz¹dowego, w których
Spó³ka aktywnie uczestni-
czy, gdzie  pula do alokacji
jest rzêdu trzech miliardów
z³otych przeznaczonych na
przygotowanie parków prze-
mys³owych. Choæ decyzji o
przyznaniu œrodków nie pod-
jêto, to w dziwnym poœpie-
chu zwo³ano nadzwyczajn¹
sesjê rady miasta, w trakcie
której  przeznaczono 500
tysiêcy na przygotowanie
planów dotycz¹cych dal-
szego rozwoju terenów in-
westycyjnych poprzez roz-
budowê uk³adu komunika-
cyjnego pó³nocnej czêœci
miasta.  
- Czy w obecnej sytuacji
gospodarczej, sporych za-
wirowañ, nie obawia siê
pan, ¿e w najbli¿szym cza-
sie mo¿e byæ k³opot z po-
zyskaniem atrakcyjnych
inwestorów?

- Nie obawiam siê o to w
ogóle. Ju¿ w tej chwili stale
otrzymujemy zapytania i nic

dziwnego, bo ten teren ma
bardzo du¿¹ wartoœæ inwe-
stycyjn¹. Znaliœmy potencja³
tego miejsca od dawna i po-
staramy siê go wydobyæ. Na-
szym celem jest  ulokowanie
inwestycji o du¿ej wartoœci
dodanej dla Gorzowa i regio-
nu. Teren nie jest jeszcze
uzbrojony w infrastrukturê
techniczn¹. W mojej ocenie
dysponujemy obecnie naj-
lepszym obszarem inwesty-
cyjnym w zachodniej Polsce,
a po wybudowaniu w³aœciwej
infrastruktury bêdzie to jeden
z bardziej atrakcyjnych tere-
nów nie tylko w skali kraju,
ze wzglêdu na wielkoœæ,
po³o¿enie i mo¿liwoœci ges-
torów sieci energetycznych.
- A jaka jest bli¿sza panu
koncepcja: sprzeda¿ tere-
nu jednemu bardzo
du¿emu inwestorowi czy
kilku mniejszym?

- Nie nale¿y tego warto-
œciowaæ w ten sposób, liczba
podmiotów jest wtórna. Naj-
wa¿niejsze aby te podmioty
jak najwiêcej wnios³y w kon-
tekœcie kapita³u i kompeten-
cji, przyczyniaj¹c siê do roz-
woju.  
- Spodziewa³ siê pan, ¿e
to tak wszystko d³ugo
bêdzie trwa³o?

- Jak wspomnia³em, najwi-
êcej czasu zabra³o najpierw
ukszta³towanie stosunków
w³asnoœciowych, teraz przy-
gotowanie terenu pod k¹tem
oferty inwestycyjnej.
Chcia³bym by Spó³ka to
wszystko doprowadzi³a do
samego koñca, choæ - po-
wtarzam to ca³y czas - nie
jest to ³atwe w realizacji.
Przyznam te¿, ¿e na pew-
nych etapach sprawa zos-
ta³a niepotrzebnie rozdmu-
chana medialnie, z zasko-
czeniem obserwowa³em, jak
nagle zaczê³o pojawiaæ siê
wielu ojców niedokonanego
sukcesu, a naprawdê to nie
sprzyja³o dalszym
dzia³aniom. Czasami mam

wra¿enie, ¿e w Gorzowie
prowadzona jest medialna
polityka, celem której jest jak
najszybsze og³aszanie suk-
cesów, których jeszcze nie
ma. Wywo³ywanie niepo-
trzebnego zamêtu nie s³u¿y
tej sprawie. 
- Biznes lubi ciszê?
- Zdecydowanie. Wypusz-

czenie okreœlonej informacji
na zewn¹trz mo¿e zaszko-
dziæ prowadzonym rozmo-
wom. Zawsze powtarzam,
¿e samorz¹dy mog¹ byæ
partnerami w wielu obsza-
rach, lecz równie¿ mog¹ byæ
konkurentami. 
- Sytuacja gospodarcza
nie tylko w kraju, ale i w
Europie, a nawet na œwie-
cie jest bardzo niepewna.
Czy w sytuacji szalej¹cych

cen, inflacji i niestabilno-
œci kursów walut mo¿na
cokolwiek przewidzieæ?

- Niestety przez obecne
turbulencje gospodarcze
nikt nie przejdzie such¹
stop¹. Zarówno my,  jak i
kraje najlepiej gospodarczo
rozwiniête. Je¿eli móg³bym
tutaj zastosowaæ jak¹œ ana-
logiê, to najlepiej przypo-
mnieæ sobie kryzys energe-
tyczny z 1973 roku, kiedy to
w wyniku wybuchu wojny
izraelsko-arabskiej w krót-
kim czasie cena ropy
wzros³a o 600 procent. Co
prawda wtedy gospodarki
by³y o innych strukturach,
ale skutki by³y podobne jak
dzisiaj. Najgorsza dla
przedsiêbiorców jest nie-
stabilnoœæ cenowa. 

- Zw³aszcza, ¿e jesteœmy
œwie¿o po pandemii…

-  Tak, ale to by³ inny pro-
blem. Czêœæ pracy zosta³a
ukierunkowana na inne ob-
szary, choæby pracê zdaln¹,
wiadomo te¿ by³o, co robiæ
zaraz po powrocie do nor-
malnoœci. W okresie covidu
pojawi³y siê du¿e niedobory
poda¿owe, szczególnie na
rynkach dóbr rzadszych,
ale teraz mamy potê¿ny
problem z surowcami pod-
stawowymi. Mówimy tutaj o
noœnikach energii, wêglo-
wodorach, a najwa¿niejszy
w tym wszystkim jest gaz.
Du¿e wahania mamy na
rynkach wêglowych. Zo-
baczmy co siê dzieje w Pol-
sce z wêglem, ceny mocno
wzros³y, a przecie¿ jeste-
œmy w œrodku lata. Niestety,
stan rzeczy, jaki mamy zos-
ta³ wywo³any wojn¹ i w tej
chwili musimy zak³adaæ, ¿e
sytuacja powróci do normy
tylko wtedy, gdy zakoñczy
siê wojna. Mo¿na siê spo-
dziewaæ, ¿e na podstawie
decyzji politycznych, na-
st¹pi uruchomienie alterna-
tywnych dostaw energii, a
przecieranie nowych szla-
ków dla ogromnych wolu-
menów ju¿ siê wi¹¿e z
wy¿szymi kosztami. 
- Czyli przedsiêbiorcy,
ale i odbiorcy indywidual-
ni musz¹ przygotowaæ siê
na trudniejszy czas, na
oszczêdnoœci. Na co jesz-
cze?

- W tej chwili nie ma z³ote-
go œrodka, nie ma konkret-
nej recepty. W sensie eko-
nomicznym powinniœmy
postêpowaæ w sposób ra-
cjonalny. Gospodarka to
jest równie¿ strona popyto-
wa i nadmiernie
oszczêdzaj¹c dzisiaj
mo¿emy za jakiœ czas uzu-
pe³niaj¹c niedobory sporo
wydawaæ, a to mo¿e przy-
czyniæ siê do asymetrycz-
nych wzrostów popytu i

gwa³townego wzrostu cen.
Najlepiej roz³o¿yæ zaspoka-
janie potrzeb adekwatnie w
czasie, by przedsiêbiorcy
mogli w³aœciwie dostoso-
waæ siê. Starajmy siê post-
êpowaæ jak dotychczas,
musimy przeczekaæ ten naj-
bardziej burzliwy czas.
- Rosn¹ca inflacja powo-
duje dzia³ania NBP, który
od kilku miesiêcy podno-
si stopy procentowe. Czy
ma to równie¿ wp³yw na
wyhamowanie inwestycji
gospodarczych?

- Pamiêtam jak bank cen-
tralny by³ krytykowany,
kiedy tych stóp nie podno-
si³. Kiedy zacz¹³ je podno-
siæ pojawi³y siê ró¿ne ko-
mentarze, i¿ za szybko
rosn¹, lecz zwróæmy
uwagê, ¿e stoimy przed
dwoma zagro¿eniami.
Pierwsze to zagro¿enie in-
flacyjne, które ma bardzo
powa¿ne skutki gospodar-
cze, drugie wyzwanie doty-
czy rozwoju. Obecnie ba-
lansujemy na granicy spo-
wolnienia wzrostu
gospodarczego, a nawet
krótkotrwa³ej recesji. Do te-
go dochodzi jeszcze usy-
tuowanie z³otówki jako wa-
luty w odniesieniu miêdzy-
narodowym. Mówi¹c
wprost, je¿eli nie bêdziemy
podejmowali dzia³añ analo-
gicznych, to z³oty jako wa-
luta bêdzie albo za drogi,
albo za tani. W obu przy-
padkach nie jest to dobre,
gdy¿ ³atwo mo¿na staæ siê
wtedy celem ataków spe-
kulacyjnych. Prowadzona
obecnie polityka stóp pro-
centowych ma szeroki kon-
tekst. Najwa¿niejsze jest
jak najszybsze doprowa-
dzenie do pokoju w Euro-
pie i znalezienie alternaty-
wy dla niedoborów surow-
ców. 
- Dziêkujê za rozmowê.

Najgorsza jest niestabilność cenowa
Z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozmawia Robert Borowy

K. Kielec: Musimy przeczekać ten najbardziej burzliwy czas
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Akademia im. Jakuba z Pa-
rady¿a w Gorzowie Wielko-
polskim oferuje studentom fi-
lologii niemieckiej oraz an-
gielskiej mo¿liwoœæ zdobycia
wymarzonego zawodu, a
przy tym rozwijania i piel-
êgnowania pasji. Uczelnia
umo¿liwia studiowanie filolo-
gii w zakresie jêzyka angiel-
skiego lub niemieckiego
(studia licencjackie - I stop-
nia i równie¿ studia magister-
skie - II stopnia), w tym tak¿e
intensywny program prak-
tycznej nauki jêzyka na ger-
manistyce lub anglistyce od
podstaw. Kierunek oferuje
specjalizacjê nauczycielsk¹,
daj¹c¹ uprawnienia do wyko-
nywania zawodu w szkole
podstawowej i przedszkolu
po studiach I stopnia oraz
we wszystkich typach szkó³
po studiach magisterskich.
Dla studentów nieczuj¹cych
powo³ania pedagogicznego
przygotowano profil transla-
torski, w zakresie którego
zajêcia prowadz¹ zarówno
naukowcy, jak i praktycy, ce-
nieni specjaliœci w swoich
zawodach. Dziêki temu nasi
absolwenci mog¹ znaleŸæ
pracê nie tylko w szkole, ale i
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia
- od biznesu, poprzez pracê
w instytucjach polskich i mi-
êdzynarodowych, do zawo-
dów twórczych
wymagaj¹cych wysokich
kompetencji komunikacyj-
nych.

Nasi absolwenci od lat
znajduj¹ zatrudnienie w pub-
licznych szko³ach wszystkich
poziomów edukacyjnych, w

szko³ach prywatnych,
szko³ach jêzykowych, a
tak¿e w biurach t³umaczeñ
czy miêdzynarodowych fir-
mach.

Program filologii to nie tylko
nauka jêzyka, czyli pog³êbia-
nie jego praktycznej znajo-
moœci. Innymi s³owy, filologia
to nie kurs jêzykowy. Oczy-
wiœcie przedmioty praktycz-
nej nauki jêzyka niemieckie-
go czy angielskiego stano-
wi¹ wiêkszoœæ na tym
kierunku, lecz filologia to
tak¿e poznawanie systemu
opisu jêzyka, dyskusje o lite-
raturze, zg³êbianie zjawisk

kultury niemieckiego lub an-
gielskiego obszaru jêzyko-
wego, zrozumienie historii
tych krajów.

Kto studiuje filologiê?
Przede wszystkim absol-
wenci szkó³ œrednich, któ-
rzy chc¹ zostaæ nauczycie-
lami lub t³umaczami albo po
prostu wykorzystaæ wysoki
stopieñ znajomoœci jêzyka
w innych zawodach, ale
tak¿e nauczyciele pragn¹cy
uczyæ innego przedmiotu
czy pracownicy firm dosko-
nal¹cy znajomoœæ jêzyka i
realiów danego obszaru
jêzykowego.

Studenci germanistyki i an-
glistyki, dziêki miêdzynaro-
dowym kontaktom Akademii,
maj¹ mo¿liwoœæ studiowania
na zagranicznych uczelniach
w ramach programu Eras-
mus, a ze wzglêdu na bar-
dzo dobr¹ znajomoœæ jêzyka
bardzo sobie ceni¹ mo¿li-
woœæ kszta³cenia w innym
kontekœcie edukacyjnym w
œrodowisku miêdzynarodo-
wym.

Ponadto kadra naukowo-
dydaktyczna wprowadza stu-
dentów w badania naukowe
podczas polsko-niemieckich
warsztatów, których celem

jest nie tylko doskonalenie
jêzyka, lecz równie¿ posze-
rzanie wiedzy i rozwijanie
horyzontów zainteresowañ.
Studenci gorzowskiej germa-
nistyki asystuj¹ w projektach
naukowych realizowanych
we wspó³pracy z Christian
Albrechts Universität w Kilo-
nii, Konrad Adenauer Stif-
tung czy Akademie Sankel-
mark, dotycz¹cych eksplora-
cji pogranicza
polsko-niemieckiego. Dziêki
nowatorskim w skali kraju
przedmiotom akademickim
badaj¹ pod opiek¹ tutorów
dziedzictwo kulturowe regio-
nu polsko-niemieckiego po-
granicza. Wiedza i kompe-
tencje zdobyte podczas obli-
gatoryjnych zajêæ, a tak¿e w
ramach fakultatywnych
warsztatów i projektów,
umo¿liwiaj¹ gorzowskim
adeptom germanistyki
uczestniczenie w miêdzyna-
rodowych konferencjach
naukowych w Polsce i Nie-
mczech. Najaktywniejsi na-
gradzani s¹ stypendiami
umo¿liwiaj¹cymi udzia³ w
letnich kursach jêzyko-
wych w Niemczech.
Ka¿dego roku na gorzow-
skiej germanistyce organi-
zowane s¹ wyk³ady go-
œcinne wybitnych naukow-
ców z zaprzyjaŸnionych
uniwersytetów w Berlinie,
Lipsku, Wiedniu czy
Utrechcie w ramach cyklu
„Spotkania z kultur¹ nie-
mieck¹”. Studenci maj¹ za-
tem mo¿liwoœæ czêstego ob-
cowania z ¿ywym jêzykiem
oraz poznania nowych tren-

dów literaturo-, kulturo- i
jêzykoznawczych. 

W AJP studiuj¹ gorzowia-
nie, mieszkañcy wojewódz-
twa lubuskiego i s¹siednich
województw, jak równie¿
m³odzie¿ przyje¿d¿aj¹ca z
dalszych regionów Polski.
S¹ te¿ obcokrajowcy. Przy-
ci¹gnê³a ich atmosfera, któr¹
tworzy ca³a spo³ecznoœæ
akademicka. Wymagania,
którym musz¹ sprostaæ i
wyk³adowcy, i studenci, nie
wykluczaj¹ dobrej wspó³pra-
cy, a tak¿e wzajemnej ¿yczli-
woœci.

Przy tym uczelnia wspiera
osoby pragn¹ce rozwijaæ siê.
Dla pasjonatów nauki s¹ or-
ganizowane w AJP konfe-
rencje naukowe, w których
mog¹ braæ udzia³, a najlepsi
maj¹ mo¿liwoœæ spróbowaæ
swoich si³ i wyg³osiæ referaty.
Odbywaj¹ siê tu ró¿norodne
imprezy kulturalne i sporto-
we, a tak¿e ogólnouczelnia-
ne spotkania na weso³o.
Trzeba tylko trochê chcieæ,
aby siê dobrze bawiæ i wy-
nieœæ z murów Alma Mater
wiele ciekawych wspomnieñ
i anegdotek, które siê bêdzie
opowiadaæ przez wiele lat.  

Czy warto studiowaæ filolo-
giê niemieck¹ lub angielsk¹
na Akademii? Bez w¹tpienia
tak - to po³¹czenie wiedzy
praktycznej z kultur¹ wy-
sok¹, okazja do poszerzenia
horyzontów oraz otwarte
drzwi do wielu renomowa-
nych miejsc pracy w kraju
oraz za granic¹.

DR JOANNA BOBIN
DR JOANNA DUBIEC-STACH
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Filologia kluczem do świata i kariery
Bardzo dobre wykszta³cenie, wiedza i umiejêtnoœæ komunikowania siê w jêzykach obcych s¹ dziœ poszukiwane na rynku pracy. 
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Dr n. med. Micha³ Bulsa
dodaje, ¿e czêsto kobiety
które nie by³y na kontroli
dwa, maksymalnie trzy lata
trafiaj¹ teraz do lekarza z za-
awansowanym nowotworem.
- Na polu profilaktyki prze-
grywamy. W przypadku raka
szyjki macicy, robi¹c regular-
ne badania mo¿emy nie do-
puœciæ do jego rozwoju -
t³umaczy lekarz. 

Nie tylko cytologia

Polskie Towarzystwo  Gine-
kologów i Po³o¿ników reko-
menduje wykonywanie cyto-
logii raz w roku. I choæ pro-
gram tzw. przesiewowy który
oferuje NFZ to cytologia raz
na trzy lata, mo¿na wykony-
waæ te badania równie¿
bezp³atnie poza tym progra-
mem. - I my to w naszej po-
radni robimy. Bo tylko syste-
matyczna cytologia daje
szanse na wczesne wykrycie
choroby - zaznacza  Micha³
Bulsa.

W poradni ginekologiczno -
po³o¿niczej Wielospecjalis-
tycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie Wlkp.
wykonywane s¹ równie¿ za-
biegi biopsji endometrium,
które pozwalaj¹ na wykrycie
chorób nowotworowych. Jest
to o tyle korzystne dla pa-
cjentki, ¿e nie musi ca³ego
dnia spêdziæ w szpitalu. Sa-
mo pobranie materia³u bada-
nia trwa ok. 3 minuty i jest ro-
bione w gabinecie poradni. 

Jakie s¹ wskazania do
biops j i  endometr ium? -
Miêdzy innymi jeœl i  pod-
czas  badan ia  USG
stwierdzimy podejrzenie
roz ros tu  endomet r ium,
czyl i  k iedy jest za grube
-  t ³umaczy  Micha ³  Bu l -
sa.

Równie ważna
mammografia

Kiedy panie powinny
zg³aszaæ siê do ginekolo-
ga? - Jeœli chodzi o m³ode
kobiety, które nie widz¹ u
siebie ¿adnych niepo-
koj¹cych objawów, to kon-

trola i cytologia raz w roku
wystarcz¹. Panie w wieku
oko³omenopauzalnym po-
winno zaniepokoiæ choæby
nieprawid³owe krwawienie.
Z regu³y nic za tym z³ego
siê nie kryje, ale lepiej  to
sprawdziæ - mówi Micha³
Bulsa.

Choæ statystycznie na
raka endometr ium zaj -
muje dopiero czwar te
miejsce pod wzglêdem
czêstoœci wystêpowania,
to faktycznie jest w za-
le¿noœci od roku od 5 do
nawet  9  t ys.  pañ rocz-
nie!

Równie wa¿na jest mammo-
grafia. Dla pacjentek powy¿ej
50 roku ¿ycia dedykowany
jest program profilaktyczny i
panie dostaj¹ zaproszenie na
badanie. Nawet gdyby takie
skierowanie nie dotar³o, to pa-
nie mog¹ siê zg³osiæ do po-
radni w gorzowskim szpitalu i
wykonaæ badanie w ramach
zlecenia lekarza. - Oczywi-
œcie z³otym standardem po za
badaniem mammograficznym
patologii piersi jest samoba-
danie po ka¿dej miesi¹czce.
Kobieta jest w stanie wykryæ
zmianê do pó³ centymetra  a
lekarz badaj¹c palpacyjnie do
centymetra. Ró¿nica jest dia-
metralna, dwukrotna. I w tym
momencie sama pacjentka
mo¿e sobie pomóc - zazna-
cza Micha³ Bulsa.

Poradnia ginekologiczno -
po³o¿nicza w gorzowskim
szpitalu planuje siê rozwijaæ
w kierunku zabiegów wyko-
nywanych ambulatoryjnie.
Poza biopsj¹ endometrium
wkrótce maj¹ tu byæ przepro-
wadzane badania kolposko-
powe, które pomagaj¹ wery-
fikowaæ nieprawid³owe wyni-
ki cytologiczne. 

Poradnia ginekologiczno -
po³o¿nicza w Wielospecjalis-
tycznym Szpitalu Wojewódz-
kim w Gorzowie Wlkp. dzia³a
przy ul. Dekerta. Rejestracja
telefoniczna: 95 782 77 77.

W tej chwili na wizytê trze-
ba czekaæ oko³o miesi¹ca.

WSZW GORZÓW WLKP.

Nowotwory u kobiet łatwe do wykrycia
w poradni. Wystarczą szybkie badania
- Po pandemii mamy wysyp nowotworów. A to co jest najbardziej przera¿aj¹ce, to wiek pacjentek zapadaj¹cych na nie. To panie w przedziale
miêdzy 30 - 40 lat - mówi dr n. med. Micha³ Bulsa, specjalista po³o¿nictwa i ginekologii z gorzowskiego szpitala.

- Na polu profilaktyki przegrywamy. W przypadku raka szyjki macicy, robiąc regularne badania możemy nie dopuścić do
jego rozwoju - tłumaczy dr n. med. Michał Bulsa.
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- Tak naprawdê
przyk³ada³em siê jedynie do
biegów z Jancarzem. Edek
sam ¿artowa³, ¿e zale¿y mi
jedynie na zwyciêstwach z
nim - opowiada. 

Popularny ,,Cygan’’, jak
zwracali siê do niego kole-
dzy, urodzi³ siê 15 maja 1952
roku w Gorzowie. Karierê
rozpocz¹³ pod kierunkiem
je¿d¿¹cego trenera Andrze-
ja Pogorzelskiego, potem
trafi³ pod skrzyd³a Edmunda
Migosia. Zacz¹³ jeŸdziæ na
¿u¿lu, choæ ten sport wcale
go nie poci¹ga³. Tak przynaj-
mniej mówi.

Żużel jak narkotyk

- Musia³em chyba zostaæ
¿u¿lowcem, bo by³em s¹sia-
dem Migosia - przypomina. -
Pewnego dnia koledzy ze
szko³y poszli zapisaæ siê do
szkó³ki i poszed³em z nimi,
¿eby im towarzyszyæ. Wcale
nie mia³em zamiaru siê
zg³aszaæ. Trafiliœmy jednak
na Andrzeja Pogorzelskiego,
który mnie od razu pozna³,
wiedzia³, ¿e mieszkam obok
Migosia i zapyta³ siê, czy
chcê spróbowaæ. Trochê za-
skoczony odpowiedzia³em,
¿e tak. Przejechaæ siê na
motocyklu, nic z³ego w tym
nie widzia³em. Odby³em w
sumie kilka treningów, bo na-
sta³a zima i na tor powró-
ci³em dopiero wiosn¹ - opo-
wiada dalej.   

Powrót wi¹za³ siê ze
zmian¹ trenera. Trafi³ ju¿ pod
opiekê s¹siada, ale szybko
da³ sobie spokój, bo z³ama³
obojczyk. Nawet po jego wy-
leczeniu nie ci¹gnê³o go spe-
cjalnie na tor, ale ostatecznie
powróci³ wiosn¹ 1971 roku. -
¯u¿el zadzia³a³ u mnie ni-
czym narkotyk, dlatego wró-
ci³em i zda³em egzamin li-
cencyjny - doda³.

Ryszard Fabiszewski przez
ca³¹ karierê mia³ jednak spe-
cyficzne podejœcie do spor-
tu. Sam zreszt¹ przyznaje,
¿e przez lata nie kontrolowa³
nawet z kim startuje. Jedy-
nym, z którym toczy³ pres-
ti¿owe pojedynki by³ Edward
Jancarz. 

- Do biegów z jego
udzia³em przyk³ada³em siê
bardziej i wielokrotnie wygry-
wa³em. Edek czasami nawet
z tego ¿artowa³ - przyznaje.

Trzeba jednak zauwa¿yæ,
¿e Fabiszewski mia³ smy-
ka³kê do œcigania, choæ mu-
sia³ rywalizowaæ nie tylko z
Jancarzem, ale i z innymi
bardzo zdolnymi zawodnika-
mi - Bogus³awem Nowa-
kiem, Zenonem Plechem i
Jerzym Rembasem. Dawa³
sobie radê. Mo¿e dlatego, ¿e
bardzo szybko przysz³o mu
jeŸdziæ ju¿ w lidze. Po zdaniu

licencji od razu trafi³ do
sk³adu w miejsce ciê¿ko kon-
tuzjowanego Migosia, który
po wiosennym wypadku na
treningu z Plechem w 1971
roku najpierw walczy³ o po-
wrót do zdrowia, potem
sprawnoœci. 

Debiut ligowy Fabiszewski
zaliczy³ w Bydgoszczy, ale
tam mu nie posz³o. Mia³ dwa
zera, jeden upadek i defekt.
Na pierwszy ligowy punkt
musia³ poczekaæ do spotka-
nia na w³asnym torze ze
Œl¹skiem Œwiêtoch³owice.
Trzykrotnie przyjecha³ do
mety na trzeciej pozycji i te
pierwsze zdobycze na-
tchnê³y go do coraz skutecz-
niejszej jazdy. W 1973 roku
by³ ju¿ czwartym zawodni-
kiem w zespole pod
wzglêdem zdobyczy punkto-
wej. Razem z bonusami
przekroczy³ liczbê 100 punk-
tów w 54 biegach. Mocno
przyczyni³ siê do drugiego w
historii klubu z³otego medalu
w lidze, a pierwszego w swo-
jej karierze. 

W nastêpnym roku by³o
nieco gorzej, aczkolwiek
warto odnotowaæ, ¿e na tar-
nowskim torze wywalczy³
br¹zowy medal w
m³odzie¿owych indywidual-
nych mistrzostw Polski.
Przegra³ z Jerzym Remba-
sem oraz Gerardem Sta-

chem. Opolanin nied³ugo
potem zgin¹³ w dramatycz-
nych okolicznoœciach na do-
mowym torze podczas towa-
rzyskiego meczu z AMK Ko-
pøivnice. Jak czas pokaza³,
by³ to jedyny medal mist-
rzostw Polski zdobyty przez
Fabiszewskiego poza roz-
grywkami ligowymi.

- W Stali liczyli siê liderzy,
zaœ zawodnicy drugiego rzu-
tu musieli radziæ sobie sami -
opowiada. - Dlatego trudno
by³o mi przebiæ siê do innych
rozgrywek, ale wszelkie nie-
powodzenia wetowa³em so-
bie w turniejach towarzy-
skich, gdzie nie by³o du¿ego
parcia na wynik, a by³a to ra-
czej fajna zabawa. Wielo-
krotnie stawa³em na podium,
parê razy wygra³em - t³uma-
czy.

Nie mia³ za to szczêœcia do
fina³ów indywidualnych mist-
rzostw Polski. Pojecha³ tylko
trzykrotnie. W debiucie w
1973 roku w Rybniku znalaz³
siê na piêtnastej pozycji, po-
dobnie dwa lata póŸniej na
czêstochowskim torze. W
1978 roku w Gorzowie mia³
wyj¹tkowego pecha w tych
wyj¹tkowo d³ugo trwaj¹cych
zawodach. Liczba karamboli
i powtórzeñ biegów nie by³a
wcale mniejsza ni¿ na odby-
waj¹cych siê w tamtych cza-
sach imprezach

m³odzie¿owych. Fabiszewski
zaliczy³ dwa niebezpieczne
upadki i musia³ wycofaæ siê z
zawodów. Skoñczy³o siê na
trzynastej pozycji.

Zawieszony za 40 dolarów

Fabiszewski, choæ w klubie
by³ w g³êbokim cieniu Janca-
rza, Plecha, Rembasa czy
nawet aktualnego wówczas
br¹zowego medalisty indywi-
dualnych mistrzostw Polski
Nowaka móg³ osi¹gn¹æ
spektakularny sukces na
arenie miêdzynarodowej. W
1974 roku dosta³ bowiem
szanse pojechania w elimi-
nacjach do indywidualnych
mistrzostw œwiata. Zacz¹³ od
szóstej pozycji we Wroc³awiu
w pó³finale kontynentalnym z
dorobkiem dziewiêciu punk-
tów. Potem by³ co prawda
dziewi¹ty w finale kontynen-
talnym w Togliatti (przegra³
wyœcig dodatkowy z Grigori-
jem Ch³ynowskim), ale zys-
ka³ prawo startu w finale eu-
ropejskim na Wembley za
Jana Muchê, który tu¿ przed
wyjazdem dozna³ kontuzji w
trakcie jednego w turnieju o
Z³oty Kask i trafi³ do szpitala.
Z fina³u europejskiego
awans zapewnia³o sobie a¿
dwunastu zawodników (w
tym jeden rezerwowy), by³a
wiêc spora szansa na miejs-
ce w finale œwiatowym.

- Nie dosta³em ostatecznie
szansy walki o wyjazd do
Göteborga, gdzie potem od-
by³ siê fina³ œwiatowy - wspo-
mina. - Powód by³ kuriozalny,
rozbi³o siê praktycznie o 40
dolarów. Za tyle zosta³em
zawieszony w prawach re-
prezentanta Polski i wycofa-
ny ze startu na Wembley -
opowiada krêc¹c g³ow¹, nie
mog¹c do dzisiaj przeboleæ
straconej szansy.

Wszystko swój pocz¹tek
mia³o jednak miejsce wcze-
œniej, w chwili, kiedy repre-
zentacja Polski wyjecha³a na
lipcowe tournee do Wielkiej
Brytanii. Dok³adnie na sie-
dem spotkañ. W kadrze zna-
laz³ siê równie¿ Fabiszewski,
który opowiada nam, ¿e
je¿d¿¹c tam zarobi³ parê fun-
tów, które przywióz³ do Go-
rzowa. Jad¹c z powrotem do
Anglii pod koniec sierpnia
wzi¹³ je na drobne wydatki. I
tak zosta³ przemytnikiem de-
wiz, co raczy³a zauwa¿yæ
ówczesna prasa lokalna.

- Nie zg³osi³em pieniêdzy
tego na granicy, celnik je
znalaz³ i rozpêta³a siê awan-
tura. Zatrzymano mnie i nie
pojecha³em do Londynu.
Dzisiaj wydaje siê to byæ
œmieszne, ale wtedy konsek-
wencje tego by³o znacz¹ce.
To zdarzenie mocno wyha-
mowa³o mój dalszy rozwój

sportowy, jak i zmieni³o po-
dejœcie do sportu - przyzna-
je.

Pojechał na rowerze, ale
medal zdobył

W sezonach 1973-74 Fabi-
szewski by³ o w³os od startu
w fina³ach dru¿ynowych
mistrzostw œwiata. W obu
przypadkach pojecha³ w
pó³fina³ach. Najpierw w
Ba³akowie, gdzie wywalczy³
cztery punkty. Na fina³ na
Wembley w jego miejsce
wys³ano Jerzego Szczakie-
la. Rok póŸniej gorzowianin
œwietnie spisa³ siê w pó³fina-
le w Slanach, w których wy-
walczy³ dziewiêæ punktów w
czterech startach. W cho-
rzowskim finale pojechali
jednak inni, on zaœ musia³
cierpieæ za wspomniane 40
dolarów.  Dopiero za trzecim
podejœciem za³o¿y³ repre-
zentacyjny plastron i wyst¹pi³
w finale dru¿ynowych mist-
rzostw œwiata. By³o to we
Wroc³awiu w 1977 roku.
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e
tym razem dopisa³o mu
szczêœcie, gdy¿ w ostatniej
chwili wskoczy³ do sk³adu za
kontuzjowanego Plecha.
Wczeœniej nie jecha³ te¿ w
pó³finale. 

- Czy mi³o wracam pami-
êci¹ do wroc³awskiego fina³u
i zdobytego tam srebrnego
medalu? Nie wiem tak na-
prawdê, poniewa¿ mój wk³ad
w to wicemistrzostwo by³ nie-
wielki. Powiem wiêcej, by³
bardzo skromny. Pojecha³em
tylko raz i na rowerze zdo-
by³em jeden punkt. Mówiê,
¿e na rowerze, bo ten moto-
cykl, którym dysponowa³em
nie nadawa³ siê na te zawo-
dy. By³ bardzo s³aby. Co
prawda Edek Jancarz zapro-
ponowa³ mi, ¿ebym pojecha³
na jego, ale bez treningu,
bez poznania charakterysty-
ki nowego dla mnie motocyk-
la nie mia³o to sensu. Szcze-
gólnie, ¿e zupe³nie nie paso-
wa³o mi ustawienie
kierownicy w jego motocyk-
lu. Wola³em ju¿ przemêczyæ
siê na w³asnym - wyjaœnia.

Dodajmy, ¿e na wroc³aw-
skim torze wyst¹pi³ w wyœci-
gu w miejsce Marka Cieœla-
ka i przegra³ z Michaelem
Lee (pobi³ w tym biegu re-
kord wroc³awskiego toru z
czasem 71,6 sek.) i Janem
Vernerem oraz pokona³ So-
rena Karlssona. - Start
mia³em nawet dobry, ale po-
tem by³o ju¿ tylko gorzej -
doda³. 

Nagłe odejście

Na przestrzeni lat 1971-
1982 Ryszard Fabiszewski
przyczyni³ siê do zdobycia
przez Stal dziesiêciu medali

Pojechał na rowerze...         w mistrzostwach świata
Ryszard Fabiszewski by³ jednym z cz³onków ¿u¿lowej ,,z³otej dru¿yny’’ Stali Gorzów lat 70.

R. Fabiszewski miał smykałkę do ścigania, choć musiał rywalizować w drużynie nie tylko z Jancarzem, ale i z innymi bardzo
zdolnymi żużlowcami. 
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dru¿ynowych mistrzostw Pol-
ski, w tym piêciu z³otych,
czterech srebrnych i jednego
br¹zowego. Wyst¹pi³ w 173
spotkaniach i zdoby³ 1105,5
punktów. Tym samym zna-
laz³ siê w klubie ,,Wybitnego
reprezentanta Stali Gorzów’’
W 1983 roku przeszed³ do
Polonii Bydgoszcz w zaska-
kuj¹cych okolicznoœciach.
Jak mówi, do sezonu przy-
gotowywa³ siê z zespo³em,
sam te¿ montowa³ sprzêt.

- Wzi¹³em stary motocykl,
do którego w³o¿y³em w³asne
czêœci. Kiedy przysz³y pierw-
sze treningi sz³o mi bardzo
dobrze i nagle pojawili siê
chêtni na ten motocykl. Mu-
sia³em oddaæ, ale wczeœniej
wyj¹³em moje czêœci i znowu
by³ to tylko stary grat. Coœ
te¿ we mnie pêk³o i nie poje-
cha³em na inauguracyjny
mecz ligowy do Zielonej Gó-
ry. Przegraliœmy 38:52, ja
natomiast zwróci³em siê z
proœb¹ o zwolnienie mnie z
klubu i danie mi wolnej rêki -
t³umaczy.

Dzia³acze zgodzili siê na
roczne wypo¿yczenie Fabi-
szewskiego do Polonii Byd-
goszcz, gdzie trenerem by³
Ryszard Nieœcieruk. Polo-
niœci nie stanowili ¿adnej
konkurencji dla Stali, gdy¿
przez ca³y sezon musieli
walczyæ o unikniêcie spadku
do drugiej ligi. Ostatecznie
zajêli przedostatnie miejsce i
pierwszoligowy byt uratowali
w meczach bara¿owych z
GKM-em Grudzi¹dz.   

- Kiedy pojawi³em siê nad
Brd¹ od razu zwróci³em
uwagê, ¿e w zespole nie ma
odpowiedniej atmosfery. Po-
gada³em z Ryœkiem Nieœcie-
rukiem i wypracowaliœmy
model dzia³ania. Szybko
przynios³o to efekty na torze.
Z zespo³u walcz¹cego o
utrzymanie szybko staliœmy
siê dru¿yn¹, która w krótkim
czasie zaczê³a pi¹æ siê w
górê, choæ ja szybko zrezyg-
nowa³em z dalszej jazdy -
przypomina. 

Po rocznym pobycie w Po-
lonii, gorzowska Stal zgo-
dzi³a siê na transfer defini-
tywny, ale pocz¹tkowo
chcia³a dosyæ wysokiego ek-
wiwalentu. Skoñczy³o siê na
niewielkiej kwocie, ale zanim
pod koniec 1984 roku ,,Cy-
gan’’ odstawi³ motocykl do
warsztatu mia³ chwile rado-
œci i satysfakcji, kiedy to zali-
czy³ œwietny wystêp w meczu
przeciwko Stali na bydgo-
skim torze.

- Nie byliœmy faworytem, bo
nadal jeszcze byliœmy
dru¿yn¹ dolnych rejonów ta-
beli, a Stal broni³a mistrzow-
skiego tytu³u - mówi. - A jed-
nak wysz³o nam to spotkanie

wrêcz idealnie, wysoko po-
konaliœmy gorzowian 56:34,
a ja w trzech startach wywal-
czy³em osiem punktów.
Czu³em zadowolenie, acz-
kolwiek traktowa³em ten
mecz jak ka¿dy inny - przy-
zna³. Mia³ równie¿ okazjê po-
jechaæ raz jeszcze na go-
rzowskim torze, ale w re-

wan¿u ju¿ mu tak dobrze nie
posz³o. W trzech startach
zdoby³ trzy punkty.

Nie przepadał za
treningami

Decyzjê o rozstaniu siê ze
sportem Ryszard Fabiszew-
ski podj¹³ ze wzglêdów za-
wodowych. Pojawi³a siê bo-

wiem okazja do uruchomie-
nia warsztatu œlusarskiego, a
¿e by³y to bardzo trudne gos-
podarczo czasy d³ugo siê nie
zastanawia³. 

- Taka inwestycja dawa³a
wówczas szansê na nieco
lepsze ¿ycie. Przez lata zaj-
mowa³ siê produkcj¹ ele-
mentów hydraulicznych, a z

zawodu by³ elektrykiem. Bar-
dzo lubi³ grzebaæ tak¿e w sil-
nikach.

- Bardzo lubi³em startowaæ
na torach ma³o, albo w ogóle
nieznanych, bo mia³em smy-
ka³kê do dobrego ustawienia
parametrów motocykla -
przypomina. - Czasami sam
do siebie mówi³em, ¿e jes-

tem lepszym mechanikiem
ni¿ zawodnikiem. To zapro-
centowa³o w pracy, gdy¿ pro-
wadz¹c warsztat zajmo-
wa³em siê te¿ mechanik¹.
Nigdy natomiast nie ci¹gnê³o
mnie do zostania mechani-
kiem ¿u¿lowym - przyznaje. 

Co ciekawe, Fabiszewski
uwielbia³ jeŸdziæ przy
krawê¿niku, mia³ natomiast
opory przed œciganiem siê
pod band¹. Jak wyjaœnia,
obawia³ siê rywali. - Jad¹c
szeroko jest siê nara¿onym
na podciêcie lub uderzenie
przez zawodnika jad¹cego
po twojej lewej stronie.
Bêd¹c przy krawê¿niku takie
ryzyko zostaje zminimalizo-
wane - wyjaœnia i przypomi-
na, ¿e w trakcie kariery dwu-
krotnie prze¿y³ œmieræ kli-
niczn¹. Pierwszy raz ju¿ na
jej pocz¹tku, drugim razem
w 1981 roku.

- Najpierw dozna³em
pêkniêcia czaszki, drugim
razem œledziony. By³o kilka
drobniejszych kontuzji, ale
nie mia³y one wp³ywu na
moj¹ jazdê. Raczej na-
le¿a³em do mocnych psy-
chicznie zawodników, st¹d
czêsto by³em wystawiany
na rezerwê, ¿eby w trud-
nych chwilach pomóc
dru¿ynie - zauwa¿a. 

Na pocz¹tku kwietnia
2017 w ¿u¿lowej Alei
Gwiazd na stadionie przy
ul. Œl¹skiej pojawi³a siê pa-
mi¹tkowa tablica z odci-
skiem d³oni Ryszarda Fabi-
szewskiego. Co ciekawe,
sam bohater wydarzenia
spóŸni³ siê na uroczystoœæ,
bo pomyli³y mu siê daty. Je-
go koledzy nie byli tym fak-
tem zaskoczeni, bo od razu
przypomnieli, jak to w trak-
cie kariery Fabiszewski po-
trafi³ zapomnieæ nawet o
przyjeŸdzie na mecz. Kie-
dyœ Zenon Plech, choæ sam
w czasach m³odzieñczych
by³ ciekawa postaci¹, po-
wiedzia³ o koledze z ze-
spo³u, ¿e jest wyj¹tkowym
orygina³em. - Nie przepada³
za treningami, wola³ ca³y
czas spêdziæ przy grzebaniu
w silniku. Kiedy jednak wy-
je¿d¿a³ na tor w trakcie za-
wodów potrafi³ wygrywaæ z
najlepszymi, by zaraz prze-
graæ z najs³abszymi. Taki by³
Rysiu - doda³ Plech, a Marek
Towalski nie kry³ zdziwienia,
kiedy podczas jednego z wy-
jazdów na zawody zauwa¿y³,
¿e ,,Cygan’’ wlewa do
gor¹cej zupy zimn¹ wodê.

- Co robisz? - zapyta³em, a
on ze stoickim spokojem
stwierdzi³, ¿e w ¿o³¹dku i tak
wszystko siê wymiesza -
wzruszy³ ramionami. Ca³y
Ryszard Fabiszewski.

ROBERT BOROWY

Zawodnicy Stali często reprezentowali nasz kraj występując w plastronach z białym orłem. Tu drużyna klubowa, wzmocnio-
na zawodnikami z Bydgoszczy, jako zespół narodowy. O lewej M. Woźniak, R. Fabiszewski,  A. Koselski, H. Gluecklich  , J.
Rembas, B. Nowak, E. Jancarz, Z. Plech
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Stal Gorzów wicemistrzem świata w 1977 roku! Ryszard Fabiszewski, Marek Cieślak (Włókniarz Częstochowa), Bogusław
Nowak, Edward Jancarz,  Jerzy Rembas oraz Andrzej Grodzki (kierownik drużyny).
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Pojechał na rowerze...         w mistrzostwach świata
Ryszard Fabiszewski by³ jednym z cz³onków ¿u¿lowej ,,z³otej dru¿yny’’ Stali Gorzów lat 70.
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