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Uśmiechnięte, zabiegane, starannie uczesane, szalone, 
natchnione, magiczne - tyle określeń, a wszystkie dla Was  

i o Was, drogie Panie! Bo jesteście naszą busolą wskazującą 
kierunek, w którym należy podążać, który jest istotny,  

który jest ważny. To właśnie Wy zmieniacie naszą 
rzeczywistość,  robicie to od lat -  zawsze! To z Wami 

związany jest postęp, rozwój i wszystko, co ważne i dobre. 

To Wy, drogie Panie, macie szczególne miejsce w historii 
miasta oraz w jego przyszłości. Bez Was Gorzów nie byłby 

tym samym miejscem, którym  jest dziś. 

Dziękuję Wam za to, że jesteście, za uśmiech,  
optymizm i mądrość. Jestem dumny, że mogę żyć w mieście  

takich kobiet jak Wy – Gorzowianki!

Z okazji Waszego Święta pragnę Wam życzyć nieustającej 
siły i wiary w dobre jutro w Gorzowie.  

Chcę, żebyście były szczęśliwe i dumne z naszego miasta!  
Dołożę wszelkich starań, aby tak było.

Jacek Wójcicki

Prezydent Gorzowa Wlkp. 
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Ona ma siłę...
W marcu Gorzów jest Kobietą! Święto Kobiet, przypadające 8 marca, przedłużamy i świętu-
jemy przez cały miesiąc. Zapraszamy wszystkie panie do udziału w wyjątkowym spotkaniu 
z ambasadorkami Gorzowa (w ramach kampanii GORZÓW #Stąd Jestem), ze specjalnym 
udziałem Pauli Tumali oraz Ewy Minge, ambasadorki województwa lubuskiego. 
Paula znana dotąd jako fotomodelka, uczestnicząca w sesjach i pokazach znanych projektantów odzieży, odsłoni inne ob-
licze. Opowie kobietom o swojej walce z chorobą Hashimoto. Gorzów wybrała na start ogólnopolskiej 
kampanii społecznej, której celem jest profilaktyka i uświadamianie kobiet o zagrożeniach, 
jakie niesie ze sobą ta choroba.

Ewa Minge z kolei to światowej sławy projektantka mody, która uważa, że moda 
nie może służyć jedynie próżności. Musi także coś dać od siebie. Dlatego od 
4 lat współtworzy i wspiera fundację Black Butterflies, której celem jest 
wsparcie dla osób chorujących na choroby nowotworowe. 

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia będzie jednym z 
głównych tematów spotkania. Ponadto będzie o modzie, 
stylu i urodzie oraz muzyce, literaturze i sztuce. Wszystko 
w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, które  przygo-
tują nasze ambasadorki oraz specjalistki w zakresie 
wizażu, zdrowia i  urody.

W kampanii GORZÓW #Stąd Jestem mamy 
grono 16 oficjalnych ambasadorek miasta. 
To: Adriana Szklarz, Paula Tumala, Anna Ko-
walczewska, Emilia Książek, Iwona Mazur, 
Olga Michałkiewicz, Barbara Latoszek, Mile-
na Olszewska, Izabela Piwkowska, Małgorzata 
Witkowska, Magdalena Joanna Sielska, Joanna 
Owczarek-Romaniszyn, Anetta Jabłońska ze 
Stowarzyszenia Kobieta Biznes i Rozwój, 
Natalia Ślizowska, Maria Szupiluk i 
Małgorzata Kocik. Każda wyjątkowa 
i niezwykle zaangażowana w działal-
ność, którą prowadzi. To grono bar-
dzo inspirujące. 

W niedzielę, 24 marca przez bli-
sko 4 godziny, w przystani Spor-
tów Wodnych przy ul. Fabrycznej, 
z pięknym widokiem na Wartę, od 
godziny  11.00 do 15.00, będzie moż-
na spędzić czas w tym niezwykłym to-
warzystwie i poczuć siłę kobiet. 

A w Gorzowie w kobietach jest siła!  
Z danych statystycznych Urzędu Mia-
sta wynika, że wśród prawie 115 ty-
sięcy mieszkańców miasta pań jest 61 
tysięcy, czyli ponad 53 %. To ogromny 
potencjał kobiecych umiejętności, do-
świadczeń i pasji. Stąd pomysł na wspólne 
świętowanie Dnia Kobiet. Spotkajmy się, 
poznajmy i wymieńmy doświadczeniami, 
spędźmy dobrze niedzielne popołudnie. Wstęp 
na spotkanie wolny.

Zapraszamy i do zobaczenia!

Współorganizatorami przedsięwzięcia są Miasto Gorzów i Stowarzyszenie Kobieta Biznes i Rozwój. 
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Skąd pomysł na stworzenie Stowarzyszenia Kobieta Biznes i 
Rozwój, jak rozpoczęła się wspólna praca na rzecz kobiet?

Na początku był projekt Kawa z Kobietą Aktywną, który stwo-
rzyłam dwa lata temu, jako przestrzeń dla kobiet, w której mogą 
dzielić się swoimi doświadczeniami, inspirować i motywować do 
zmian w życiu osobistym i zawodowym - mówi Joanna Owcza-
rek-Romaniszyn. Idea stworzenia Stowarzyszenia powstała z 
potrzeby pomagania kobietom w ich rozwoju biznesowym i oso-
bistym poprzez konferencje, warsztaty, szkolenia, czy zapraszanie 
znanych osobistości, a to wymaga nakładu finansowego, stąd po-
trzebna była bardziej formalna forma działania. Po długich roz-
mowach z Magdaleną Sielską i Anettą Jabłońską postanowiłyśmy 
stworzyć Stowarzyszenie Kobieta, Biznes i Rozwój. Połączyła nas 
Kawa, wspólne idee i wizja tworzenia wspaniałych rzeczy z kobie-
tami i dla kobiet – dodaje Joanna Owczarek-Romaniszyn.

W jaki sposób chcą Panie zachęcać gorzowianki do działania?

Organizujemy spotkania, warsztaty i konferencje; poruszamy na 
nich różne aspekty życia kobiet począwszy od kobiecości, poprzez 
zdrowie i zdrowe odżywianie, po myślenie wizualne, motywację 
i coaching. Organizujemy wspólne wyjazdy na wydarzenia (np. 
Spotkania Kobiet Autentycznych w Poznaniu, spotkanie moty-
wacyjne z Jakubem Bączkiem w Szczecinie, czy wyjazd na Być 
Kobietą on Tour w Zielonej Górze) byśmy my, gorzowianki nie 
zamykały się tylko w „swoim świecie” - mówi Anetta Jabłońska. 
Tworzymy „Kobiece inspiracje”, wywiady z ciekawymi kobietami, 
pełnymi pasji, silnymi, nie wahającymi się zmieniać swojego życia. 
Podpowiadamy kobietom jak można aktywnie spędzać czas. Or-
ganizujemy wspólne rodzinne imprezy. Mocno wspieramy kobiety 
innych narodowości, głównie ukraińskiej, które bardzo aktywnie 
uczestniczą w naszych projektach - mówi Anetta Jabłońska.

Czy kobietom trudniej niż mężczyznom robić karierę?

Tylko wtedy, jeżeli same w to wierzą. Utarte przekonania powta-
rzane wielokrotnie funkcjonują na stałe w naszym świecie, jednak 
po ich głębszej analizie okazuje się, że nie mają wiele wspólnego z 
rzeczywistością – mówi Magdalena Sielska. Są określone cechy, 

W kobietach jest siła
Pragnęły stworzyć miejsce wymiany biznesowej i ideowej dla kobiet aktywnych zawodowo, pragnących 
poprawić jakość swojego życia poprzez rozwój zawodowy i osobisty. I udało się – powstało Stowarzysze-
nie Kobieta Biznes i Rozwój, wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość wśród gorzowianek. Bo 
jak podkreślają założycielki – Gorzów to miasto kobiet mądrych, wspierających, aktywnych, bez wzglę-
du na narodowość i przekonania. Rozmowa o sile i możliwościach kobiet z Magdaleną Sielską, Joanną 
Owczarek – Romaniszyn i Anettą Jabłońską, ambasadorkami miasta w kampanii Gorzów #Stąd Jestem.

które determinują osiągniecie sukcesu i one nie zależą zupełnie 
od płci. Są nimi efektywność, kreatywność, otwartość na zmiany i 
konsekwencja w działaniu. Czy są to męskie cechy? Myślę, że są to 
cechy osób przedsiębiorczych, chcących osiągnąć sukces w danej 
dziedzinie życia. Pamiętajmy, że kobiety są bardziej konsekwent-
ne i wielozadaniowe, cechuje nas wyjątkowa inteligencja emocjo-
nalna. Posiadamy możliwości i predyspozycje, których nie mają 
mężczyźni, dlatego starajmy się je wykorzystywać, udoskonalać, 
zamiast szukać w sobie braków i sabotować swoje własne działania 
– zachęca Magdalena Sielska.

Co jest życiowym hamulcem, który powstrzymuje kobiety w re-
alizacji swoich pasji?

To przede wszystkim brak wiary w siebie, ograniczające przeko-
nania i brak determinacji. I dokładnie w tej kolejności powinni-
śmy to przedstawić – uważa Magdalena Sielska. Wciąż zbyt mało 
kobiet pracuje nad swoim rozwojem, zaletami i przekonaniami. 
Gdy pytamy kobiety jakie są ich mocne strony, w czym są dobre, 
następuje cisza przerwana słowami – „nie wiem, chyba w niczym”. 
Natomiast one wszystkie doskonale i wyczerpująco wiedzą w czym 
dobre nie są. To my decydujemy jak mocno jesteśmy zdetermino-
wane i skoncentrowane na pracy, na swojej pasji i czy bezrefleksyj-
nie ulegamy przekonaniom, które mogą stać się naszą prawdą. Im 
bardziej poznamy siebie, im częściej będziemy działać, tym mniej 
będziemy się bać, budując tym samym poczucie własnej wartości. 
A pasja, jej realizacja i doświadczanie satysfakcji z niej płynącej, to 
obok miłości najpiękniejsza rzecz jaka może nas spotkać w życiu – 
mówi Magdalena Sielska.

Jak zachęcić kobiety, które mają dobre pomysły na siebie, ale 
brakuje im odwagi do działania?

Kobiety, które mają już pomysł na siebie powinny po prostu pod-
jąć działania, bo tylko w ten sposób mogą się przekonać, czy to 
jest właściwy kierunek – uważa Joanna Owczarek-Romaniszyn. 
Jest mnóstwo kobiet, które chciałyby coś zmienić w swoim życiu, 
ale nie mają pojęcia co chciałyby robić, są w trakcie zmiany pracy, 
dotknęło ich wypalenie zawodowe, czują, że to co robią ich nie 
rozwija. Ważne, aby takie kobiety wyszły z domu, korzystały z 
wielu wspaniałych inicjatyw lokalnych, gdzie można spotkać się, 
poznać i porozmawiać z innymi kobietami, które już przeszły tę 
ścieżkę poszukiwania celu, mają swoje doświadczenia i chętnie się 
nimi dzielą. Czasami jedno spotkanie, jedna rozmowa, jedna po-
znana kobieta lub jedno zasłyszane zdanie może zmienić całe życie 
– mówi Joanna Owczarek-Romaniszyn.

Z jakimi stereotypami i problemami spotykają się najczęściej 
kobiety chcące rozpocząć działalność biznesową?

Podstawowym problemem jest pogodzenie działalności przedsię-
biorczej i macierzyństwa. Mimo zmian, jakie obserwujemy w mo-
delu rodziny na rzecz partnerstwa, kobiety nadal czują ogromne 
obciążenie obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci, szczególnie 
małych. Mimo, że w społeczeństwach dokonały się znaczne zmia-
ny społeczno-kulturowe oraz gospodarcze, kobietom jest wciąż 
trudniej niż mężczyznom wystartować z własną firmą i trudniej 
zdecydować się na taki krok, głównie z powodu niższej samooce-
ny, która kształtuje się pod wpływem społecznego niedoceniania 
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Fot. Archiwum prywatne Pauli Tumali

Mówi się, że Hashimoto to choroba XXI wieku. Co kryje się pod 
tą nazwą?

To zapalenie tarczycy i bardzo ciężka do zdiagnozowania choroba, 
która wykańcza organizm. 

Co się dzieje, kiedy tarczyca choruje, co powinno nas niepokoić 
i na czym polega leczenie?

Niepokoiła mnie senność, uczucie zimna, ogólne rozbicie i osła-
bienie, jak przy przeziębieniu, skoki wagi, obrzęki oraz poranna 
chrypka.  Leczenie tej choroby polega na przyjmowaniu odpo-
wiedniej dawki hormonów, które są przepisywane po wykonaniu 
specjalistycznych badań. Badania zleca lekarz endokrynolog, któ-
ry zajmuje się leczeniem chorób tarczycy. Dodatkowo trzeba dbać 
o zdrowie poprzez zdrową dietę. Ja również korzystam z porad na-
turopaty, który przepisał mi specjalną mieszkankę ziół, które mają 
na celu wzmocnić i oczyścić mój organizm.

Jak wygląda codzienność z Hashimoto?

To walka samej ze sobą. Codzienność przynosi różne objawy. Ja 
sama codziennie mam problem z sennością, brakiem energii i siły. 
Nie poddaję się i walczę o swoje samopoczucie i zdrowie. Wiem, 
że wiele kobiet liczy na moje wsparcie, to ogromna odpowie-
dzialność.

Zdecydowała się Pani nie tylko mówić o swojej chorobie gło-
śno, ale także zachęcać Polki do badań poprzez swoją kam-
panię „Jak żyć z Hashimoto”. Jak zrodziła się ta inicjatywa?

Nigdy nie ukrywałam tego, że jestem chora. Mówię otwarcie o 
swoich problemach z wagą i o tym, że tarczyca w znaczący spo-
sób zmieniła moje życie. Pomysł na kampanię zrodził się, kiedy 
zaobserwowałam, że coraz więcej kobiet zaczęło się zwracać do 
mnie o wsparcie i pomoc. Dlatego uznałam, że trzeba mówić 
głośno o tym, że w Polsce kobiety, które chorują na Hashimoto, 
mają utrudnioną diagnostykę i leczenie.

Jakie działania będą prowadzone w ramach kampanii i do 
kogo jest ona skierowana? 

Kampania „Jak żyć z Hashimoto” ma na celu uświa-
damiać osoby chore, w jaki sposób mogą się leczyć, 
żeby żyć z Hashimoto normalnie. Kampania skie-
rowana jest do wszystkich, którzy podejrzewają u 
siebie tę chorobę. Będziemy w ramach kampanii 
mówić o odpowiedniej diagnostyce, terapiach 
naturalnych i wszystkim tym, co może pomóc 

Jak żyć z Hashimoto?
W ostatnich latach obserwuje się lawinowy wzrost zachorowań na chorobę Hashimoto. To problem, który 
dotyka wiele kobiet, bardzo poważny i często trudny do zdiagnozowania, o którym wciąż mówi się zbyt 
mało. - Nigdy nie ukrywałam tego, że jestem chora. Mówię otwarcie o swoich problemach z wagą i o tym, 
że tarczyca w znaczący sposób zmieniła moje życie. Pomysł na kampanię zrodził się kiedy zaobserwowa-
łam, że coraz więcej kobiet zaczęło się zwracać do mnie o wsparcie i pomoc – mówi Paula Tumala, inicja-
torka kampanii społecznej „Jak żyć z Hashimoto”, ambasadorka miasta w kampanii Gorzów #Stąd Jestem.

kompetencji kobiet i kojarzenia ich przede wszystkim z rolami ro-
dzinno-domowymi, a nie zawodowymi – mówi Anetta Jabłońska.

Co powinniśmy zmienić, żeby kobietom lżej było wystartować i 
prowadzić swoje biznesy?

Potrzebna jest niewątpliwie edukacja, uczenie dziewczynek i mło-
dych kobiet, że niezależność ekonomiczna jest wartością, że po-
winny inwestować w siebie, we własny rozwój i karierę zawodową. 

Ważne jest też, aby promować równouprawnienie do ról pełnio-
nych w społeczeństwie i rodzinie przez kobiety i mężczyzn, wspie-
rać kobiety w rolach nietradycyjnych, w tym w roli właścicielki 
przedsiębiorstwa.  Kobiety powinny nauczyć się śmiało wkraczać 
do świata biznesu, być bardziej asertywne i pewne siebie – mówi 
Anetta Jabłońska.

Rozmawiała: Karolina Machnicka

udźwignąć tę chorobę. W sztabie osób, które będą do dyspozycji 
uczestników spotkań, będzie endokrynolog, naturopata, trener 
personalny, coach-psychoterapeuta, fizjoterapeuta, osteopata oraz 
ginekolog. Na pierwsze spotkanie wybrałam Gorzów. Razem ze 
mną podczas konferencji będzie naturopatka, która prowadzi na-
turalne metody leczenia tarczycy. 

W Polsce wciąż zbyt późno rozpoznaje się chorobę Hashimoto, 
czym to może być spowodowane?

Z pewnością tym, że mamy bardzo mało specjalistów.  W ramach 
NFZ do specjalisty endokrynologa czeka się na wizytę nawet sześć 
miesięcy, a co w tym czasie? Choroba postępuje, kobiety mają 
ograniczoną możliwość zajścia w ciążę, bo nie mają wdrożonej 
odpowiedniej terapii. Lekarze bardzo często Hashimoto diagno-
zują najpierw jako depresję, a dopiero potem zlecają badania 
szczegółowe hormonów. Ciężko jednoznacznie 

odpowiedzieć dlaczego się tak 
dzieje. Moim zdaniem z bra-

ku dokładnych informacji 
o tej chorobie. Moja 

kampania to zmieni; 
będziemy głośno 

mówić o profilak-
tyce, diagnostyce 
i leczeniu. 

Rozmawiała:  
Karolina  

Machnicka
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Stąd pochodzą kobiety sukcesu
Silne, przebojowe, kreatywne, z pomysłem na siebie i wiarą we własne możliwości. Kobiety sukcesu, które 
są inspiracją dla innych. Przybliżamy Państwu sylwetki ambasadorek kampanii Gorzów #Stąd Jestem.

JOANNA OWCZAREK-ROMANISZYN 

Jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego od 20 lat, przed-
siębiorcą, prowadzącą z sukcesem biuro tłumaczeń w centrum 
miasta. Od dwóch lat z pasją rozwija międzynarodowy projekt 
biznesowy, dając szansę głównie kobietom na niezależność i wol-
ność finansową. Zajmuje się również budowaniem marki osobistej 
lokalnie i w mediach społecznościowych. Organizuje konferencje, 
szkolenia i warsztaty. Współtworzy Stowarzyszenie Kobieta, Biz-
nes i Rozwój.

MAGDALENA SIELSKA 

Odkąd pamięta tworzyła, organizowała i skupiała wokół siebie lu-
dzi, aby tworzyć z nimi projekty, które mają większe znaczenie, 
wnoszą określoną wartość, zmieniają świat na lepsze. Na studiach 
pracowała w samorządzie studenckim, gdy została mamą współ-
tworzyła Klub Mam. Obecnie współtworzy Stowarzyszenie dla 
Kobiet. Razem z grupą ludzi prowadzi gorzowską grupę chary-
tatywną #amożepomożesz. Jest również producentem programu 
„Kobiece Inspiracje”. 

OLGA MICHAŁKIEWICZ 

Od pięciu lat jest członkiem gorzowskiego klubu wioślarskiego 
AZS AWF Gorzów Wielkopolski. Reprezentuje nasze miasto w 
kraju oraz na regatach międzynarodowych. Gdzie tylko ma okazję 
ubiera strój sportowy, który podpisany jest nazwą naszego miasta 
i klubu. Dwukrotna mistrzyni świata w wioślarstwie do lat 23, wi-
cemistrzyni świata seniorów 2017 w konkurencjach olimpijskich. 
Ciężko trenuje każdego dnia, aby w Tokio być kolejnym gorzow-
skim wioślarzem walczącym o medale z najdroższego kruszca.

IWONA MAZUR 

Gorzów to dla niej wielka galeria sztuki z zabytkowymi budowla-
mi, pięknymi witrażami, krajobrazami, które pokazuje artystycz-
nie w swoich pracach. Malarka z zamiłowania. Zaprojektowała 
kartki pocztowe dla Poczty Polskiej, które ukazały się w serii „Ko-
ścioły katolickie i innych wyznań w mieście Gorzowie Wlkp.”, a 
także wnętrze datownika pocztowego pt. „Kuna na tle mostu i ka-
tedry”. Ma mnóstwo planów artystycznych, w których chce „prze-
mycać” Gorzów.
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IZABELA PIWKOWSKA 

Gorzów dla niej to pomoc bliźniemu. Przeprowadziła się tu 6 lat 
temu z małej wioski koło Nowej Soli i zaangażowała w projekt 
„Szlachetna paczka”, po roku zostając jego liderem. Zdobyła ty-
tuł Społecznika Roku 2017 oraz Przyjaciela Roku 2017. Studentka 
logistyki na Akademii im. Jakuba z Paradyża.  Jak sama mówi Go-
rzów przyniósł jej szczęście, czuje się gorzowianką i nie wyobraża 
sobie mieszkać w innym mieście.

MAŁGORZATA WITKOWSKA

Gorzów to dla niej życzliwi mieszkańcy, a pomoc drugiemu czło-
wiekowi jest czymś wyjątkowym i nie wyobraża sobie, by przestać 
to robić. Słucha z wielkim podziwem innych osób, zwłaszcza se-
niorów, gdyż wie, że to właśnie oni potrzebują bliskości drugiej 
osoby, by czuć się potrzebni i ważni. Frajdę sprawia jej uszczęśli-
wianie innych. W wolnym czasie biega, a kiedy dobiegnie do mety 
to wie, że jest w stanie pokonać wszystkie problemy.

ADRIANA SZKLARZ 

Doradczyni życiowa, mówczyni inspiracyjna, coach, i autorka. W 
2002 roku usłyszała diagnozę o konieczności przyczepu serca, na 
transplantację czekała 7 lat. 5 listopada 2018 r. minęło dokładnie 
9 lat od operacji, która wróciła Adzie życie. W cztery miesiące po 
przeszczepie, w ramach rehabilitacji, zrobiła kurs instruktora i sę-
dziego Nordic Walking. Dwa lata po przeszczepie rozpoczęła inicja-
tywę propagowania idei transplantacji poprzez Ogólnopolski Marsz 
Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi. W 2015 roku jako jedna 
z dwóch Polek po transplantacji, a pierwsza po przeszczepie serca, 
obeszła z kijkami duńską wyspę Bornholm, pokonując ponad 120 
km. W styczniu 2016 roku wydała książkę „Kobieta z męskim ser-
cem”, a w czerwcu w ramach akcji Życie Górą, wraz z dwiema kobie-
tami doświadczonymi chorobami, zdobyła 3 szczyty górskie osią-
gając 4.584 m n.p.m. Jest laureatką konkursu Lady Di im. Krystyny 
Bochenek. W roku 2016 i 2018 została wyróżniona przez kapitułę 
Gazety Lubuskiej jako Kobieta Przedsiębiorcza, a w październiku 
2018 roku wydała kolejną książkę „Przepis na wspaniałe życie”, w 
której inspiruje czytelnika do czynienia swego życia szczęśliwszym. 

MILENA OLSZEWSKA

Swoją historię z Gorzowem porównuje do relacji dwojga ludzi, 
którzy poznają się przez przypadek. Na początku podchodzą do 
siebie z rezerwą, jednak w końcu dają sobie szansę i zostają przy-
jaciółmi. Według pani Mileny Gorzów jest nietuzinkowy, pełen 
barw i uroku, trzeba jedynie się na niego otworzyć i dać mu szan-
sę. Przyjechała do Gorzowa z jednym celem – ukończyć studia, 
została by realizować się w sporcie, dziedzinie, której nigdy nie 
brała pod uwagę, a której podporządkowała całe swoje życie. Po-
czątki nie były łatwe.  Dzisiaj zawodniczka Gorzowskiego Związku 
Sportu Niepełnosprawnych „Start”, zdobywczyni 2 medali Igrzysk 
Paraolimpijskich, 2 medali Mistrzostw Świata i 6 Mistrzostw Eu-
ropy. Jak sama wspomina miasto miało być poczekalnią, a okazało 
się strzałem w dziesiątkę.
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MAŁGORZATA KOCIK 

Aktorka, absolwentka wydziału aktorskiego łódzkiej filmówki, 
debiut filmowy "To nie tak jak myślisz, kotku" 2008. Scenicznie 
związana z teatrami Krystyny Jandy. Wystąpiła w trzech Teatrach 
Telewizji „Damy i huzary” 2015, „Żabusia” 2017, „Wesele” 2019. 
Grała w serialach takich jak „O mnie się nie martw", „Barwy 
szczęścia”, czy „Powiedz tak”. Obecnie bierze udział w realizacjach 
takich jak 13 odcinkowy serial pt. „Młody Piłsudski”, czy fabule, 
która wejdzie na ekrany kin prawdopodobnie jesienią. Najbardziej 
jednak lubi nagrywać filmy o swoim ukochanym mieście, Gorzo-
wie Wielkopolskim.

NATALIA ŚLIZOWSKA 

Jest projektantem ubioru i akcesoriów, z pasji i wykształcenia. 
Pierwsze projekty realizowała już w liceum plastycznym w Gorzo-
wie. Między innymi dyplom - związany z ubiorem dla dzieci in-
spirowany instrumentami muzycznymi. Studiowała projektowa-
nie ubioru na Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania, Politechnice 
Łódzkiej oraz ASP w Łodzi. Już piąty rok prowadzi własną firmę. 
Trzeci rok w samym sercu miasta Gorzowa. Jest to pracownia 
projektowania ubioru artystycznego. Tworzy tam swoje „dizajny” 
czyli ubrania, torby, akcesoria, ubrania dla zwierząt, ubiory sce-
niczne oraz organizuje wszelkiego rodzaju wydarzenia i warsztaty. 
Uczestniczka telewizyjnego programu „Project Runway”.

MARIA SZUPILUK 

Animator, choreograf i kierownik artystyczny zespołu tańca lu-
dowego „Mali Gorzowiacy”, jeden z najbardziej znanych pedago-
gów, odznaczona i zasłużona dla kultury polskiej, wychowała kil-
ka pokoleń polskich tancerzy i młodzieży. Odznaczona: Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej (2001), Zasłużony Działacz Kultury 
(2003), za wybitne zasługi dla rozwoju miasta Odznaką Honorową 
Miasta Gorzowa Wlkp. (2006), Medalem Lubuski Animator Kul-
tury (2006), wielokrotnie nagradzana przez Lubuskiego Kuratora 
Oświaty i Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

BARBARA LATOSZEK 

Na 100 % jest stąd, urodziła się w Gorzowie i całe życie mieszka w 
jego centrum, blisko Warty, która odegrała znaczącą rolę w jej ży-
ciorysie. Przez 20 lat pani Barbara zawodowo zajmowała się węd-
karstwem. „Swój Gorzów” i jego historię uwiecznia na obrazach, 
na których zatrzymuje znikające, zmieniające się budynki i uliczki. 
Rozwija swoją największą pasję - malarstwo. Jak sama zaznacza: to 
tu się urodziła i tu chce zostać na zawsze.
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ANNA KOWALCZEWSKA 

Uwielbia odkrywać nowe miejsca, już jako mała dziewczynka bie-
gała po piwnicach i klatkach schodowych starych gorzowskich 
kamienic, zachwycając się ich pięknem i odkrywając świat magii. 
To wtedy niezliczona ilość kartek została zużyta, a przy pomocy 
kredek powstały pierwsze „historie”. Dzisiaj artystka papier zamie-
niła na tablet graficzny i płótno w zaciszu własnego mieszkania, 
a swoje prace wystawia w Galerii Bezbronnej. Autorka powieści 
„Księgi Wybranych. Tchnienie”, przesiąkniętej w całości gorzow-
skim dzieciństwem. 

PAULA TUMALA 

Polska fotomodelka, pochodząca z Gorzowa. Jest jedną z dziew-
cząt, które wystąpiły w teledysku Donatana i Cleo do utworu 
„My Słowianie”, który w 2015 roku zaprezentowano na Eurowi-
zji. Już jako nastolatka startowała w konkursach piękności, w tym 
w 2011 roku w wyborach Miss. Została zauważona i niecały rok 
później pracowała przy pokazie kolekcji 2011/2012 Calvina Kle-
ina. W kolejnych latach nawiązywała współpracę z polskimi i za-
granicznymi markami modowymi. W 2015 roku Paula Tumala 
rozpoczęła współpracę z Bruno Banani, Nipplex, Urban City oraz 
Just Unique. Paula Tumala pozowała dla wrześniowego wydania 
CKM-u w 2014 roku. Jej zdjęcie zdobiło okładkę numeru. Jest ak-
tywną fotomodelką, pracuje głównie dla światowych producentów 
i kreatorów mody. Pomysłodawczyni kampanii społecznej „Jak żyć 
z Hashimoto”.

EMILIA KSIĄŻEK 

Gorzów to jej miasto, to tu od najmłodszych lat się kształciła i roz-
wijała swoje pasje, z których największą jest fryzjerstwo. Gorzów 
pozwolił jej rozwinąć się zawodowo, obecnie przygotowuje się do 
kursu w najlepszej akademii w Londynie. W planach ma stworze-
nie salonu bez barier, przystosowanego dla osób niepełnospraw-
nych. Pragnie odmieniać oblicze miasta za sprawą swojego hobby 
– fryzjerstwa, sprawiać, że jego mieszkańcy będą czuli się piękni i 
szczęśliwi. Chętnie angażuje się w przedsięwzięcia społecznie. Re-
prezentuje miasto w zawodach sportowych.  

ANETTA JABŁOŃSKA 

Przez 20 lat była urzędnikiem, obecnie w trakcie zakładania wła-
snej firmy. Wciąż szuka różnych możliwości. Interesuje się rozwo-
jem osobistym, zgłębia tajniki marketingu sieciowego, pomaga 
ludziom oszczędzać na własnych zakupach i osiągać niezależność 
finansową, a także poszerza wiedzę dotyczącą upadłości konsu-
menckiej by pomagać osobom zadłużonym. Współtworzy Stowa-
rzyszenie Kobieta Biznes i Rozwój.
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Co roku w okolicach 8 marca gromadzi Pani w jednym miej-
scu setki kobiet, aby rozmawiać, uświadamiać i edukować. 
W tym roku Konferencja Kobiet odbędzie się po raz czterna-
sty.  Jaki jest cel tych spotkań?

To konferencja, w której uczestniczą nie tylko kobiety, ale także 
ich małżonkowie, partnerzy, młodzież szkolna. To nie jest spo-
tkanie, które dzieli uczestników ze względu na płeć. My chce-
my uświadamiać wszystkim z jakimi problemami borykałyśmy 
się, jako kobiety przed 1989 rokiem, a jak z czasem zaczynało 
się to zmieniać. Chcieliśmy pokazać społeczeństwu, jak waż-
na jest aktywizacja zawodowa kobiet, przedsiębiorczość, jakie 
miejsce kobieta zajmuje w polityce, co ma ją motywować do 
działania, aktywizować zawodowo, społecznie, politycznie. W 
analizach socjologów kobieta jest zawsze tą bardziej pracowitą, 
solidną, wyrozumiałą, ale zawsze mniej opłacaną. To kobietom 
proponowanych jest mniej stanowisk kierowniczych, chociaż 
w ostatnich latach powoli się to zmienia i osiągamy większe 
sukcesy. Chcemy, aby kobiety bardziej w siebie uwierzyły. Ale 
przede wszystkim każda konferencja jest edukacją, tu się nic 
nie dzieje bez przyczyny. Każde spotkanie składa się z części 
edukacyjnej, artystycznej, są profesjonalne wykłady specja-
listów, blok medyczny. Dzisiaj bardzo ważne są kwestie zdro-
wotne i na to zwracamy szczególną uwagę. Należy pamiętać, że 
jedna osoba chora w domu to chory cały dom. Już w ubiegłym 
roku zachęcałam wszystkie panie, żeby zabrały na konferencję 
swoich partnerów, bo o ile mężczyźni szczególnie dbają o swoje 
samochody i motocykle, to o swoje zdrowie już nie. 

„Lubuszanki, gorzowianki wczoraj i dziś”, to hasło tegorocz-
nego spotkania – zmieniłyśmy się przez te wszystkie lata? 

Oczywiście, że tak. Staramy się pokazać zarówno problemy, jak 
i sukcesy uświadamiając, że kobieta jest najważniejszą osobą w 
każdym domu. Teraz kobiety są odważniejsze i brawo dla was 
wszystkich. Jak sięgam pamięcią, od kiedy rozpoczęłam swo-
ją działalność społeczną, charytatywną i samorządową bardzo 
wiele się zmieniło.  Chociażby, jeśli chodzi o pracę w samorzą-
dach. Kiedyś bardzo niewiele kobiet chciało startować w wy-
borach, obawiały się, miały kompleksy. Teraz robią to chętniej.

Czy kobiety chętniej niż kiedyś biorą sprawy w swoje ręce? 
Co dziś jest kobiecą siłą?

Kobieta jest siłą. Jedyny marszałek w Polsce będący kobietą to 
nasza pani marszałek Elżbieta Anna Polak.  Nasza konferencja 
odbywa się po raz czternasty. Od lat więcej się mówi, że kobiety 

powinny się angażować w życie społeczne, polityczne. Musimy sobie pomagać, dzielić się wiedzą. To jest ważne, kobieta jest siłą, kobie-
ta pokazuje siłę – żyje z męskim sercem, tak jak Adriana Szklarz, z kolei inna pani na konferencji ściąga perukę, bo jest po chemii, ale 
walczy i mówi tym gestem – wy też walczcie, nie można nigdy się poddać! Naszym celem jest podać rękę i pokazać kierunek, w którym 
osoba potrzebująca pomocy ma iść.

To ważne, żeby pokolenia znały swoje korzenie
Grażyna Wojciechowska – kobieta, która nie boi się działać i mówić o tym co istotne. Od czternastu lat 
organizuje Konferencje Kobiet, na których poruszane są niezwykle ważne tematy dotyczące zdrowia, edu-
kacji i problemów kobiet we współczesnym świecie. Od lat działa na rzecz drugiego człowieka, zwracając 
szczególną uwagę na tradycję i lokalną wielokulturowość. - Dla mnie mówienie o naszych korzeniach 
to hołd. Rodzice, dziadkowie, zostawili wszystko co mieli i tutaj z niczego zaczęli budować nowy dom. 
Stworzyli nową ojczyznę dla siebie i kolejnych pokoleń i my chcemy przypominać skąd się wywodzimy i 
jak bogata kulturowo jest nasza lokalna społeczność – mówi Grażyna Wojciechowska.
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Przez te wszystkie lata podczas konferencji poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Który z nich uważa Pani za  
najtrudniejszy?

Ja nie mam najtrudniejszych tematów; wszystkie, które dotyczą człowieka, jego problemów, dramatów, które należy rozwiązać, są trudne. 
Zawsze jest jakieś wyjście, po prostu musimy być dostępni dla ludzi potrzebujących pomocy.

O czym będziemy rozmawiać podczas tegorocznej edycji?

Na początek zaplanowano uroczyste wystąpienie patronów honorowych, czyli pani marszałek Elżbiety Anny Polak i prezydenta Jac-
ka Wójcickiego. Rozpoczynamy od bloku medycznego. Panowie wysłuchają informacji o najważniejszych problemach urologicznych 
mężczyzn w naszych czasach. Co jest zagrożeniem; od niemowlaka przez chłopca, po dorosłego mężczyznę i na co na poszczególnych 
etapach rozwoju zwracać uwagę, co powinno niepokoić. Obserwujemy, że jest dużo przypadków męskich chorób onkologicznych, to po-
ważny problem - prostata atakuje coraz młodszych mężczyzn, tych którzy są w sile wieku, w kwiecie aktywizacji zawodowej i rodzinnej. 
Porozmawiamy także o problemach kobiecych. Nasi uczestnicy będą mieli możliwość zobaczenia i wysłuchania na czym polega badanie 
PET. Bo szybka diagnoza to życie. Diagnoza, na którą trzeba długo czekać to zła diagnoza, to wyrok śmierci. W podsumowaniu wykład 
poświęcony chorobom nowotworowym w województwie - na temat tego, co się zmieniło. 

Później Blok Wielokulturowy. Do Bloku Wielokulturowości zaprosiłam pięć stowarzyszeń, które będą przedstawiały program artystycz-
ny. Wystąpią także „Jagienki z Bogdańca” w strojach kresowych oraz Zespół Śpiewaczy „Kłodawianki” z Kłodawy. Będą prezentacje 
– Wilno i Ziemia Wileńska, Kresy Wschodnie – Polesie, Kresy Wschodnie – Lwów, Kresy Wschodnie – Ukraina, Kresy Wschodnie – 
Łemkowie oraz prezentacja Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy. 

Jesteśmy województwem istniejącym w oparciu o tych, których z Kresów i innych miejsc kraju wysiedlono. Nasi dziadkowie zostawili 
wyposażone domy, jeszcze na niektórych kuchenkach potrawy się gotowały, kiedy oni w bydlęcych wagonach z minimum dorobku mu-
sieli ruszyć w nieznany świat. To jest ważne, żeby pokolenia o tym wiedziały. I taka jest nasza misja. Coraz więcej tych ludzi odchodzi. 
Moje pokolenie, które się urodziło już tu w Gorzowie, ma swoje lata. Dla mnie mówienie o naszych korzeniach to jest hołd. Rodzice, 
dziadkowie, zostawili tam wszystko co mieli i tutaj z niczego zaczęli budować nowy dom. Wiele lat mieli nadzieję, że tam wrócą, wiele 
lat siedzieli na spakowanych walizkach. Zbudowali dom, który stał się naszym domem, naszych dzieci i naszych wnuków. Stworzyli 
nową ojczyznę dla siebie i kolejnych pokoleń i my chcemy przypominać, skąd się wywodzimy i jak bogata kulturowo jest nasza lokalna 
społeczność.

Od lat działa Pani na rzecz drugiego człowieka. Konferencja Kobiet, to sztandarowa, ale jedna z wielu inicjatyw, których jest Pani 
pomysłodawczynią.

Od siedmiu lat organizujemy konferencje pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Od tego momentu młodzież naszych szkół jest uświada-
miana i edukowana, jak zapobiegać zagrożeniom, aby wszyscy cali i zdrowi wracali do swoich domów i szkół po letnim odpoczynku. 
Musimy razem tak pracować,  aby w tym wszystkim nie zgubić młodzieży, to wszystko musi się toczyć jak koło fortuny. Nie ma nic bez 
określonej przyczyny i zasady. Także prawnicy, którzy wiele lat pomagali nam społecznie, realizują wspólnie z fundacją bezpłatną pomoc 
prawną. Bo to nasze prawo, dla ludzi niezwiązanych z prawem, jest nieczytelne. Stąd nasza propozycja porad prawnych. W 2013 roku 
Fundacja Czysta Woda zorganizowała wielokulturowe warsztaty, w których wzięło udział ponad 500 uczniów z 10 gorzowskich szkół 
z przedstawicielami Stowarzyszeń Kresowych. Pamiętamy jak nasi dziadkowie, rodzice, na tych terenach budowali miasto ze zgliszczy. 
Takie spotkania są swoistą klamrą i podsumowaniem skąd jesteśmy i jak bogata jest tradycja, z której wywodzimy swoje korzenie. 

Projekt „Ocalić od zapomnienia”, to rzecz niesamowita. Wyjazdy do ośrodka wypoczynkowego w Długiem, prowadzonego przez Stowa-
rzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, są cyklicznymi, integracyjnymi warsztatami międzypokoleniowymi, wspaniałymi lek-
cjami patriotyzmu, spotkaniami najstarszych mieszkańców Gorzowa „Pionierów” i „Dzieci wojny” z wolontariuszami szkół średnich, w 
czasie których słuchamy prelekcji i wspomnień na temat dziejów Polski oraz śpiewamy pieśni patriotyczne pod pomnikiem Orła Białego.

Od wielu lat organizujemy wigilię dla seniorów, „Pionierów”, „Dzieci wojny” i wolontariuszy - młodzieży, pracującej cały rok społecz-
nie. Wszyscy otrzymują świąteczne paczki. Organizujemy także Zaduszki, którym zwykle przyświeca temat przewodni. Ostatnie - „O 
minionej przodków chwale,” przygotowane w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, miały charakter widowiska słowno- 
muzycznego, poświęconego tym, którzy oddali życie za ojczyznę. Upamiętniliśmy także 80. rocznicę Nocy Kryształowej spektaklem po-
etycko-muzycznym, będącym wspomnieniem żydowskich mieszkańców Landsberga. Od wielu lat aktywnie włączam się w organizację 
Międzynarodowego Dnia Inwalidy, odbywającego się w przepięknej Stanicy Łowieckiej w Ownicach - z bogatym programem dla jego 
uczestników. Chciałabym też wspomnieć o udziale w akcji „One Billion Rising - Nazywam się Miliard”, czyli ogólnoświatowej akcji - ta-
niec przeciwko przemocy wobec kobiet. I co najważniejsze, od samego początku gram z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, gdyż jej 
idea doskonale wpisuje się w moją strategię działań w zakresie pomocy i pracy społecznej.

Mogłabym wymieniać jeszcze wiele innych przedsięwzięć. Ja się śmieję, że mam świetnego anioła stróża i przyjaciół, bo wymyślać te 
wszystkie tematy, dopracowywać te wszystkie sprawy i problemy, to jest ciężka praca.

Skąd Grażyna Wojciechowska bierze siłę i determinację do działania?

Ja mam taką misję, chcę to robić i będę to robiła. Jesteśmy osobami, które nic nie muszą, które wszystko mają, a to jest pasja. Sam czło-
wiek nie jest w stanie wszystkiego zrobić, musi mieć wokół siebie ludzi, którzy tak samo myślą, to samo czują i chcą działać. Ta wraż-
liwość wewnętrzna i wsparcie pozwala pokonywać wszystkie przeszkody. Ja wiem, że nie wszystkim jesteśmy w stanie pomóc, że nie 
wszyscy będą nas za to kochać, więc ciągle apeluję - nie chcesz pomóc, to nie przeszkadzaj. 

Kocham świat, kocham ludzi, jestem emocjonalna. Po mnie widać kogo lubię, kogo nie lubię, jestem jaka jestem. Kalendarz bije, a ja mam 
wciąż tę samą osobowość i siłę. Nie umiem przejść obojętnie obok kogoś, kto potrzebuje pomocy. 

Rozmawiała: Karolina Machnicka
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CARLA MÜLLER 
przedstawicielka ostatniego pokolenia landsberczan

Historia na kartach Gorzowa zapisała wiele wybitnych kobiet. Wśród nich Carlę Müller – wyjątkową ko-
bietę, która należała do barwnych osobowości uczestniczących w życiu Muzeum Lubuskiego, człowieka 
wielkiego serca, miłośniczkę sztuki i kolekcjonerkę, która śladem dzieciństwa po kilkudziesięciu latach 
wróciła w rodzinne strony, aby właśnie tu spędzić ostatnie chwile życia.
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Carla Lehmann urodziła się 14 wrze-
śnia 1940 roku w Landsbergu an der 
Warthe (obecnie Gorzów Wielkopol-
ski), jako córka adwokata Waltera Le-
hmanna i Ilsy Schroeder. W tym czasie 
najokrutniejsza wojna była eskalują-
cym konfliktem międzynarodowym. 
Pierwsze pięć lat swojego życia Carla 
spędziła w rodzinnym domu, otoczo-
na miłością rodziców i rodzeństwa, z 
dziecięcym, ufnym i radosnym pojmo-
waniem świata, które czerpała właśnie 
stąd. Wraz z końcem wojny cała rodzi-
na musiała opuścić dom. 

Po 1945 roku Carla dorastała w Niem-
czech, robiła karierę naukową, jako 
doktor geologii uczestniczyła w ekspe-
dycjach dokonujących próbnych wier-
ceń w głębinach morskich. Wyszła za 
mąż, realizowała swoje pasje i marze-
nia. W tym czasie dom rodzinny Carli 
zmienił się w Muzeum, które rozwijało 
się, pozyskiwało zabytki, prowadziło 
swoją działalność statutową. W la-
tach 80. XX wieku muzealnicy zaczęli 
upowszechniać wiedzę na temat tego 
miejsca oraz rodzin Schroederów i Le-
hmannów. W tym czasie Carla już jako 
dojrzała kobieta osiedliła się we Fran-
cji, gdzie rozwijała swoją wyjątkową 
fascynację sztuką.

Jednak w 2013 roku, po ponad 30 latach 
spędzonych we Francji, w wieku 73 lat 
postanowiła wrócić w rodzinne strony i 
zamieszkała pod Gorzowem, blisko swego 
rodzinnego domu, mimo to w zupełnie ob-
cym kraju. Spędziła tutaj pierwszych pięć i 
pięć ostatnich lat swojego życia. 

Przez kilka lat Carla Müller wspierała Mu-
zeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopol-
skim licznymi darami. W czerwcu 2017 
roku przekazała najcenniejszy – zbiór 
porcelany francuskiej, pochodzącej z róż-
nych manufaktur, w większości paryskich, 
obrazy, miniatury i meble – z XVIII i XIX 
wieku. 

Ideą Carli Müller było udostępnienie tych 
dzieł sztuki jak najszerszej publiczności, w 
jej rodzinnym domu. Ostatni rok życia spę-
dziła w domu opieki w Malechowie, w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. Zmarła 
20 stycznia 2018 roku w wieku 78 lat.

30 stycznia 2019 roku w Muzeum Lubuskim 
otwarto wystawę stałą „Sztuka francuska 
XVIII i XIX wieku. Porcelana, miniatury i 
obrazy z kolekcji Carli Müller”, przypomi-
nającą jej sylwetkę i pokazującą zgroma-
dzony przez nią niezwykły zbiór, aby oddać 
hołd jej pasji i jej samej – przedstawicielce 

ostatniego pokolenia landsberczan. 

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta
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Dzień Pioniera
Dzień Pioniera obchodzony jest w Gorzowie 28 marca, w rocznicę ustanowienia w mieście polskiej admi-
nistracji. W 1945 roku grupa Polaków z Wągrowca, z Florianem Kroenke na czele, przybyła 27 marca do 
zdobytego przez Armię Radziecką niemieckiego Landsberga i następnego dnia przejęła władzę w mieście.

Pierwszym burmistrzem, a później prezydentem został Piotr Wy-
socki. Rok później Landsberg oficjalnie i urzędowo nazwany zo-
stał Gorzowem Wielkopolskim.

W ubiegłym roku pionierzy miasta spotkali się na projekcji filmu 
„Ocalić od zapomnienia”, który jest zapisem warsztatów integra-
cyjnych, podczas których najstarsi mieszkańcy miasta opowiadali 
młodym gorzowianom o początkach Gorzowa Wielkopolskiego. 
W warsztatach w miejscowości Długie nie przypadkiem uczestni-
czyła gorzowska młodzież; pionierzy odchodzą i to ostatnia możli-
wość usłyszenia o historii swojego miasta od naocznych świadków.

Dlatego też w tym roku specjalnie dla młodzieży przygotowywana 
jest historyczna gra miejska „Jak Landsberg stał się Gorzowem”, w 
której będą przybliżać sobie i utrwalać historię miasta, a zwłaszcza 
rolę, jaką w niej odegrali pionierzy Gorzowa.

Nie zapomnijcie 28 marca wywiesić flagi Gorzowa lub Polski.

Oddajmy hołd tym, dzięki którym dziś jesteśmy u siebie!

Teledysk Bałdycha w gorzowskiej katedrze
Pod koniec lutego w gorzowskiej katedrze powstały zdjęcia do 
utworu Adama Bałdycha „O virga ac diadema”, promującego naj-
nowszy album artysty.

Średniowieczny budynek stanowi inspirację dla muzyka, który już na marzec tego roku zapowiedział premierę albumu pt. „Sacrum 
Profanum”. Realizacja w godzinach wieczornych i nocnych zdjęć do teledysku wymagała zaangażowania kilkudziesięciu osób, w tym 
operatora drona.

Teledysk powstaje przy wsparciu finansowym miasta, w ramach współpracy z artystą w kampanii GORZÓW #Stąd Jestem. Adam od 
blisko roku jest ambasadorem Gorzowa. W ubiegłym roku, z tej okazji, zagrał koncert podczas Dni Gorzowa oraz zaprezentował w go-
rzowskim teatrze utwory z płyty „Brothers” z Helge Lien Trio. Oba przedsięwzięcia były wspierane z budżetu miasta.

To już kolejny raz, gdy światowej sławy skrzypek, gorzowianin, postanowił nagrać klip do swojego utworu właśnie w rodzinnym mieście.
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Postępy prac przy ul. Sikorskiego
Poszczególne etapy robót prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym planem. Wykonawca wykonał toro-
wisko tramwajowe na ulicy Jancarza, na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Młyńskiej oraz po wschodniej 
części skrzyżowania ul. Chrobrego – Sikorskiego. 

Na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Garbary zostały ułożone płyty 
torowe. Obecnie trwają prace, zarówno część drogowa, jak i toro-
wa, na zachodniej części skrzyżowania przy katedrze. 

Roboty brukarskie są prowadzone na odcinku od ul. Pionierów 
do ul. Warszawskiej. Na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Garbary 
wykonywane są roboty branżowe. Z kolei na odcinku od Chrobre-
go do ul. Hawelańskiej trwają prace archeologiczne.

We wtorek (26 lutego) przystanek autobusowy na ulicy Chrobre-
go o nazwie „Katedra” został czasowo przeniesiony o kilkadziesiąt 

metrów – za ulicę Wodną. Ma to związek z koniecznością przebu-
dowy infrastruktury podziemnej w miejscu obecnego przystanku.

Miejski inżynier ruchu przypomina, iż od 21 lutego na przejściu 
dla pieszych przez ul. Chrobrego (na wysokości wejścia do kate-
dry) uruchomiona została sygnalizacja świetlna.

Pieszych prosimy o stosowanie się do wyświetlanych sygnałów  
i korzystanie z przejścia zgodnie z przepisami.
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Przebudowa 
ul. Kazimierza Wielkiego

7 stycznia rozpoczęła się przebudowa ulicy Kazi-
mierza Wielkiego. Modernizacja ulicy przebiega 
zgodnie z harmonogramem. 
Obecnie prace prowadzone są na pierwszym odcinku, od Pałacu 
Ślubów do ulicy Chodkiewicza; na ukończeniu są roboty związane 
z przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową wodocią-
gu, trwają roboty ziemne. Na skarpie przy pętli tramwajowej po-
czyniono przygotowania do położenia chodnika.

Remont podzielony jest na trzy etapy, z których ostatni ma zakoń-
czyć się do 30 listopada.

Trwa przebudowa  
ul. Kostrzyńskiej

Na ulicy Kostrzyńskiej wykonano już roboty dro-
gowe na odcinku od Tartacznej do Dobrej oraz 
jezdnię północną przy placu Słonecznym. 
Obecnie prowadzone są prace na odcinku od ulicy Tartacznej do 
Promiennej, na skrzyżowaniu Dobrej z Kostrzyńską oraz na jezdni 
południowej. Trwają prace rozbiórkowe, korytowanie pod nowe 
konstrukcje jezdni, wykonywana jest nowa sieć kanalizacji desz-
czowej. 

Na odcinku od ulicy Dobrej do placu Słonecznego prowadzone 
są prace związane z wykonaniem nowego oświetlenia ulicznego. 
Trwa także przebudowa sieci teletechnicznych przy placu Słonecz-
nym oraz ulicy Dobrej.

Na całej długości torowiska prowadzone są prace brukarskie, 
związane z budową peronów oraz ciągu pieszo rowerowego. 
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polegającej na wykonaniu co najmniej czterech zadań na wybra-
nych przez siebie stanowiskach przygotowanych przez wystawców. 
Zadania będą miały charakter praktyczny, dzięki czemu uczestnicy 
gry będą mogli sprawdzić swoje predyspozycje i umiejętności ma-

nualne. Zwieńczeniem 
gry będzie losowanie 
atrakcyjnych nagród 
dla uczniów, które zo-
stały ufundowane przez 
pracodawców.

Nie tylko zwiedzający 
targi będą mieli moż-
liwość rywalizowania 
o nagrody.  Zorganizo-
wany zostanie również 
konkurs dla najlepszego 
wystawcy – w dwóch 
kategoriach: szkoła i 
pracodawca. W głoso-
waniu na najciekawsze 
i najbardziej aktywne 

stanowisko uczestniczyć będą zwiedzający, którzy będą mogli od-
dać swój głos wrzucając kolorową piłeczkę do przeźroczystego po-
jemnika z numerem wybranego przez siebie stanowiska.

Na III Gorzowskich Targach Edukacyjnych – Szkoły i Pracodawcy 
nie może zbraknąć także rodziców, ponieważ to oni mają ogromny 
wpływ na wybory dokonywane przez ich dzieci. Podczas targów 
zarezerwowano czas na swobodne zwiedzanie stoisk i zapoznanie 
się z ofertą edukacyjną szkół oraz możliwościami współpracy z lo-
kalnymi zakładami pracy, zarówno podczas edukacji w szkole, jak 
i po jej zakończeniu.
W pierwszym dniu targów organizowane są wydarzenia dedyko-
wane rodzicom:
–  warsztaty Design thinking – kreowanie nowych produktów i 

usług,
–  spotkanie z przedsiębiorcami – Rola rodziców w przygotowa-

niu dziecka do wyboru zawodu.
–  pokaz filmów prezentujących potencjał lokalnych firm – cykl 

„Szlakiem latawca”,
–  spotkania z doradcami zawodowymi,
–  spotkania z nauczycielami i uczniami na stoiskach szkół,
–  spotkania z mediatorami centrów mediacji przy WSB.

 Dzięki takiej organizacji targów uczestnicy, zarówno uczniowie, 
jak i ich rodzice, będą mieli możliwość pozyskania kompletnego 
pakietu informacji począwszy od tego, jakie zawody są potrzebne 
na lokalnym rynku pracy, jakie umiejętności i predyspozycje są 
niezbędne, aby wykonywać dany zawód, jakie są warunki pracy 
oferowane przez konkretnych pracodawców oraz w której szkole 
można podjąć edukację w tym zakresie. 

Celem GORZOWSKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH - SZKO-
ŁY I PRACODAWCY jest promocja szkolnictwa zawodowego w 
powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy, prowadzenie 
kampanii informacyjnej na temat działalności lokalnych przed-
siębiorców, a przede 
wszystkim wsparcie 
uczniów ostatnich klas 
szkół podstawowych 
oraz oddziałów gimna-
zjalnych w wyborze dal-
szej ścieżki edukacyjnej. 
Dlatego też przygotowa-
nia do Targów rozpo-
częły się kilka miesięcy 
wcześniej. Doradcy za-
wodowi zaangażowani 
w realizację projektu 
„Zawodowcy w Gorzo-
wie 2.0”1 oraz pracow-
nicy Zespołu Poradni 
Psychologiczno-Pedago-
gicznych przeprowadzili w gorzowskich szkołach podstawowych 
i oddziałach gimnazjalnych przesiewowe badania dotyczące pre-
dyspozycji i potencjalnych umiejętności oraz preferencji zawodo-
wych uczniów ostatnich klas. W sumie przeprowadzono prawie 
2000 diagnoz. Dla każdego uczestnika przygotowano spersonali-
zowaną informację zwrotną w oparciu o teorię Fine’a, który twier-
dził, że każdą pracę ludzką można sprowadzić do relacji człowieka 
z rzeczami, ludźmi lub danymi. Dzięki diagnozie uczniowie sta-
jący przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej zostali specjalnie 
przygotowani do zwiedzania targów. W oparciu o wyniki diagnoz 
zostały stworzone profile zawodowe każdego z uczniów, które po-
zwoliły na stworzenie indywidualnych map zwiedzania targów. 

Teren targów został podzielony na strefy, w zależności od specyfiki 
branży i wymaganych predyspozycji od potencjalnego pracowni-
ka. Obok stoisk szkół znajdować się będą stoiska pracodawców, 
przedstawicieli biznesu i organizacji pracodawców oraz gorzow-
skich uczelni.  

Gorzowskie Targi Edukacyjne – Szkoły i Pracodawcy to targi pod-
czas których zwiedzający mają możliwość aktywnego zwiedzania, 
ponieważ prezentacje zarówno szkół, jak i firm będą interaktywne. 
Dzięki temu każdy zwiedzający będzie mógł nie tylko poczytać in-
formacje, ale także zobaczyć konkretny produkt, zobaczyć i prze-
testować działanie maszyn, czy wykonać doświadczenie. Oprócz 
interaktywnych stoisk targowych, aktywna będzie również scena, 
na której prezentować się będą poszczególne szkoły z wybranym 
przez siebie programem i pomysłami. 

Podobnie jak w drugiej edycji targów, również w tym roku ucznio-
wie będą mieli możliwość uczestniczenia w interaktywnej grze, 

III Gorzowskie Targi Edukacyjne 
– szkoły i pracodawcy

Już po raz trzeci Wydział Edukacji we współpracy z Wydziałem Promocji i Informacji oraz Zespołem 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. organizuje GORZOWSKIE TARGI EDU-
KACYJNE – SZKOŁY i PRACODAWCY. W tym roku targi zostały objęte Honorowym Patronatem przez 
marszałka województwa lubuskiego oraz lubuskiego kuratora oświaty. Patronatem merytorycznym tar-
gi objęła Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Lubuska Organizacja Pracodawców, Lubuski Klaster 
Metalowy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

1  Projekt Zawodowcy w Gorzowie 2.0 jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach EFS-u w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF-u 
Gorzowa Wlkp.
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Losowanie nagród wśród uczestników gry odbędzie się 14 marca 2019 r. w siedzibie Wydziału Edukacji, ul. Okólna 2. Wręczenie nagród 
odbędzie się 19 marca 2019 r. w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1.

Szczegółowe informacje i relacje z targów będą na bieżąco zamieszczane na stronach www.facebook.com/zawodowcywgorzowie oraz 
www.zawodowcy.gorzow.pl

PROGRAM III GORZOWSKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH - SZKOŁY i PRACODAWCY
Termin: 12 - 13 marca 2019 r.

Miejsce: Hala Sportowa OSiR w Gorzowie Wlkp, ul. Słowiańska 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
12.03.2019 r. od 8.00. do 18.00

8.30.-16.00 – otwarcie targów dla zwiedzających – gimnazjalistów oraz uczniów VIII klas szkół podstawowych 
16.00-18.00 - wydarzenia dedykowane rodzicom:

13.03.2019 r. od 8.00. do 16.00
8.30.-16.00 – otwarcie targów dla zwiedzających – gimnazjalistów oraz uczniów VIII klas szkół podstawowych 

12.00 – wybór najlepszego Wystawcy.

Wydział Edukacji
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Przyjęcie dziecka do placówki odbywać się będzie według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych do danej grupy wiekowej, zgodnie 
z liczbą wolnych miejsc, którymi dysponuje żłobek. 

Dodatkowe punkty w naborze będą przyznawane m.in. posiadaczom Gorzowskiej Karty Mieszkańca oraz Gorzowskiej Karty Dużej 
Rodziny, dlatego już dziś warto złożyć wnioski o wydanie takich kart w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego. 

Szczegółowe zasady rekrutacji do ww. placówek, wraz z kryteriami i punktami rekrutacyjnymi, zostaną opublikowane na początku marca 
2019 r., po podjęciu przez Radę Miasta stosownych uchwał. 

Wioleta Szymczak / Wydział Spraw Społecznych

Udany obywatelski maraton
To był prawdziwy maraton! 12 lutego przez dwie 
i pół godziny urzędnicy omówili z mieszkańcami 
około 80 pomysłów do Budżetu Obywatelskiego 
2020. W drodze losowania wybrano także kolej-
ność spotkań dyskusyjnych w rejonach. 

Zainteresowanie ze strony mieszkańców było tak duże, że maraton pisania wniosków do budżetu obywatelskiego rozpoczął się wcześniej 
i zakończył później, niż pierwotnie zaplanowano. Na mieszkańców czekało dziesięć stanowisk, a przy nich urzędnicy z Wydziału Dróg, 
Wydziału Inwestycji, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji oraz z 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 

W sumie omówiono około 80 pomysłów do Budżetu Obywatelskiego 2020. Zdecydowana większość pomysłów spełniała wymogi regu-
laminu, a po rozmowie z urzędnikami nabrała realnego kształtu. 

Urzędnicy szczegółowo omawiali z mieszkańcami lokalizację pomysłu, jego zakres oraz kosztorys. Niektórzy z gorzowian na miejscu 
robili szczegółowe notatki, a inni od razu wypełniali formularz zgłoszeniowy. Ponadto mieszkańcy interesowali się kolejnymi etapami 
procedury, w tym spotkaniami dyskusyjnymi oraz głosowaniem. 

Znamy kolejność osiedlowych spotkań

Podczas maratonu wylosowano kolejność spotkań dyskusyjnych w rejonach. Osiedlowe debaty rozpoczną się na Zamościu, a następnie 
odbędą się na Wieprzycach, Górczynie, Zakanalu, Manhattanie, Dolinkach, Osiedlu Słonecznym, Śródmieściu/Centrum, Piaskach i 
zakończą na Staszica. Podczas spotkań dyskusyjnych odbędzie się prezentacja pozytywnie zaopiniowanych projektów zadań oraz debata, 
w trakcie której będzie możliwe sieciowanie projektów, tj. łączenie. 

Jeśli uczestnicy spotkania będą zgodni, co powinno być zrealizowane w przyszłym roku, to do głosowania we wrześniu mogą trafić tylko 
połączone projekty, pozostałe wnioskodawcy mogą wycofać. Spotkania rozpoczną się 20 maja i będą trwały do 19 czerwca br. Szczegó-
łowy harmonogram spotkań zostanie upubliczniony z wykazem zaopiniowanych projektów pod koniec kwietnia. Głosowanie zaplano-
wano na wrzesień, a na początku października powinny być znane wyniki i zwycięskie projekty zadań. 

Więcej informacji na  gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny lub pod numerem tel. 95 735 55 91.  

Anna Zaleska / Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 

Rekrutacja 
do żłobków 
w kwietniu

Rekrutacja po raz pierwszy odbywać się 
będzie z wykorzystaniem systemu elek-
tronicznego. Zmianie ulegnie również 
jej termin – nabór będzie trwał od 15 do 
30 kwietnia.
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Gorzów zakochany 
w poezji

Ponad 250 osób bawiło się w czwartek, 14 lutego 
w zorganizowanej po raz pierwszy miejskiej grze 
walentynkowej. Zadaniem uczestników było odna-
lezienie jak największej liczby fragmentów wierszy 
gorzowskich poetów, które poprzedniej nocy poja-
wiły się na płytach chodnikowych w centrum mia-
sta. Poniżej krótka fotorelacja.
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