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Mówi o tym, acz w bardzo
oględnych słowach, sam pre-
zydent Jacek Wójcicki, kiedy
zapowiada weryfikację planów
inwestycyjnych. Za grubo po-
nad miliard złotych mieliśmy
wyremontować i zbudować
kawał starego i nowego Go-
rzowa. Ceny jednak poszły tak
bardzo w górę, że z wielu
przedsięwzięć trzeba po pro-
stu zrezygnować, a inne moc-
no okroić.

Już wiadomo, że naj-
bliższych latach nie będzie no-
wego magistratu w starym ra-
tuszu przy Obotryckiej. A takie
piękne były plany zagospoda-
rowania całego śródmiejskie-
go kwartału… Nie pojawią się
nowe Schody Donikąd. A tyle
było różnych pomysłów i kon-
cepcji… Nie bardzo też wiado-
mo jakie będą dalsze losy
obiektów po dawnej Prze-
mysłówce. A miało być cen-
trum pracy biurowej dla urzęd-
ników oraz kombinat miejskiej
kultury… Ciągle czekamy
także na powstanie Centrum
Edukacji Zawodowej i Biznesu
na poszpitalnym terenie przy
Warszawskiej, ale mimo kilku
przetargów nadal nic się nie
dzieje. A według pierwotnych

zamysłów już jesienią tego ro-
ku mieli pojawić się tam
uczniowie… Ważą się rów-
nież losy budowy hali wido-
wiskowo-sportowej przy
Słowiance, która kosztować
może ponad 100 milionów, a
miasto nie ma zarezerwowa-
nych nawet połowy tej kwoty,
zaś ministerialnej dotacji ma
być ledwie 15 milionów… I
wcale nie jest też pewne, że
wystarczy unijnych i włas-
nych środków na realizację
całego planu transportowe-
go, włącznie z nową linią
tramwajową przez Górczyn
na Manhattan, gdzie zielenią
się ogródki działkowe….

Coraz bardziej brakuje jed-
nak pieniędzy w miejskiej ka-
sie, choć ciągle są w niej jesz-
cze duże miliony. Ale to co
wczoraj kosztowało milion,
dzisiaj kosztuje już dwa-trzy
miliony, a jutro… Nic dziwne-
go, że prezydent głośno zapo-
wiada cięcia i rżnięcia wielo-
letniego planu inwestycyjne-
go. Oczywiście po dyskusji z
radnymi, ale i chyba także
mieszkańcami, którzy powinni
w tej sprawie mieć coś do po-
wiedzenia. 

JAN DELIJEWSKI

Wenecja była restauracją 
z dancingiem oraz klasą
Po słynnej restauracji pozostały ślady oraz wspomnienie i żal, że już nie ma tej knajpki na
wodzie. Więcej na s. 20.

Brakuje pieniędzy 
To już chyba koniec naszego snu o potędze.    
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- Cieszê siê, ¿e nasi lokal-
ni przedsiêbiorcy pokazuj¹
wysok¹ jakoœæ, a nowy hotel
w samym sercu miasta to
bêdzie jeden z tych obiek-
tów, z których jako gorzo-
wianie bêdziemy dumni i
bêdziemy mogli otwarcie
pokazywaæ goœciom. Teraz
zadaniem stoj¹cym przed
nami jest jak najszybsze do-
koñczenie remontu w cen-
trum, na czym skorzysta
równie¿ hotel, poniewa¿
ca³e œródmieœcie nied³ugo
wypiêknieje - powiedzia³ na
otwarciu obiektu prezydent
miasta Jacek Wójcicki.

Znajduj¹cy siê przy ulicy
£u¿yckiej hotel o nazwie
Bulvar posiada trzy gwiazd-
ki i jego najwiêkszym atu-
tem jest lokalizacja. W bez-
poœrednim s¹siedztwie z
jednej strony znajduje siê
Nova Park, z drugiej dworce
kolejowy i autobusowy, bul-

war, a po drugiej stronie uli-
cy mamy Katedrê. Hotel
postawi³ g³ównie na jedno-
osobowe pokoje, bo w swo-
jej ofercie ma ich a¿ 16. Po-
zosta³ych siedem pokoi to
dwuosobowe. Wszystkie s¹
bardzo dobrze wyposa¿one,
w standardzie posiadaj¹ te-
lefon z mo¿liwoœci¹ zamó-
wienia bezp³atnego budze-
nia, TV-Sat, bezp³atny Inter-
net. Wszystkie pokoje s¹
klimatyzowane, posiadaj¹
ogrzewanie pod³ogowe oraz
mini bary. Nowoczesne i
jasne ³azienki wyposa¿one
s¹ w prysznic, suszarkê do
w³osów, zestaw kosmety-
ków. W pokoju znajduje siê
te¿ biurko do pracy oraz
mo¿liwoœæ ca³kowitego za-
ciemnienia pokoju.

Inwestorem jest znana nie
tylko w Gorzowie firma
Budnex, dla której jest to
jednak pierwsza tego ro-

dzaju budowa. Jak zwróci³
uwagê przewodnicz¹cy ra-
dy miasta Jan Kaczanow-
ski, z góry mo¿na za³o¿yæ,
¿e hotel ju¿ jest skazany na
sukces.

- Znam w³aœcicieli Budne-
ksu i za co siê nie wezm¹
zawsze odnosz¹ sukces -
zwróci³ uwagê, po czym za-
raz doda³, ¿e w³adzom
miasto bardzo zale¿y na te-
go rodzaju inwestycjach

realizowanych przez rodzi-
me firmy. 

- Powinniœmy robiæ wszyst-
ko, ¿eby sprzyjaæ lokalnych
przedsiêbiorcom, bo w nich
tkwi si³a, a w takich przy-
padkach istnieje du¿a szan-
sa, ¿e z ka¿d¹ kolejn¹ inwe-
stycj¹ bêdzie ros³a potêga
gorzowskiej gospodarki -
doda³.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e hotel
powinien spe³niæ oczekiwa-
nia nie tylko goœci przyby-
waj¹cych do Gorzowa z
ró¿nych stron œwiata i kraju,
ale tak¿e samych gorzo-
wian. Szczególnie tych zaj-
muj¹cych siê organizacj¹
konferencji, szkoleñ czy
spotkañ biznesowych. W ho-
telu znajduj¹ siê dwie klima-
tyzowane sale z systemem
rekuperacji. Sale wypo-
sa¿one s¹ w najnowocze-
œniejszy sprzêt multimedial-
ny, w tym bezprzewodowy

Internet, ekran sterowany
elektronicznie, wysuwany z
sufitu, rzutnik, szeroki pakiet
przerw konferencyjnych oraz
kawowych, flipchart, nag³oœnie-
nie i zaciemnienie sali. Do dys-
pozycji goœci jest równie¿
monitorowany parking na 23
auta.

- Jestem przekonana, ¿e
nasza oferta jest ciekawa -
mówi wprost Ma³gorzata
Wroñska, dyrektor hotelu. -
Kierujemy j¹ nie tylko do tu-
rystów, ale i gorzowian oraz
lokalnych firm, gdy¿
mo¿emy organizowaæ szko-
lenia, mo¿emy i z chêci¹
bêdziemy przygotowywaæ
przyjêcia rodzinne, w tym
wesela, chrzciny i inne.
Bêdziemy zachêcali miesz-
kañców, ¿eby na co dzieñ
przychodzili do nas na
smaczne posi³ki - dodaje dy-
rektor. 

RB

ww  1.04.
1896 r. - przy obecnej ul. Kosy-
nierów Gdyńskich, uruchomio-
no zakład wodociągowy i odda-
no do użytku kanalizację
uliczną. W 1958 r. powstało
Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, dziś
spółka PWiK.
ww  2.04.
1973 r. - powstała orkiestra
„Odeon”, jako Gorzowska Or-
kiestra Kameralna istniała for-
malnie do chwili powstania Fil-
harmonii Gorzowskiej w 2011 r.
1976 r. - ruszyła produkcja w
nowo zbudowanym Zakładzie
Stolarki Budowlanej przy ul.
Bierzarina; po sprzedaży
zakładów duńskiej firmie w
2004 r. obiekt popadł w ruinę i
już nie istnieje.
1987 r. zm. Tadeusz Byrski (81
l.), dyrektor teatrów w Kiel-
cach, Poznaniu, Łodzi i Gdań-
sku,, reżyser filmowy i radiowy,
w l. 1962-1966 współtwórca
sukcesów artystycznych Teatru
im Juliusza Osterwy w Gorzo-
wie pod kierownictwem jego
żony Ireny Byrskiej (1901-
1997).
ww  4.04.
2009 r. zm. Janusz Hrybacz (84
l.), nauczyciel, kombatant, pio-
nier miasta, kolekcjoner wilnia-
nów, założyciel i b. prezes go-
rzowskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego
i Numizmatycznego (1966-
1987).
ww  5.04.
1940 r. ur. ks. prałat Witold An-
drzejewski, kanonik honorowy
kapituły katedralnej, b. kapelan
gorzowskiej „Solidarności”, od
1989 r. - proboszcz w kościele
p.w. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Gorzowie, b. aktor go-
rzowski (1960-1966), zm. w lu-
tym 2015 r.
ww  8.04.
1945 r. - Leon Kruszona, pó-
źniejszy wiceprezydent miasta,
przyprowadził drugą 21-oso-
bową grupę operacyjną z
Wągrowca.
2009 r. - na placu Grunwaldz-
kim uruchomiono nową fontan-
nę
1938 r. ur. się Jerzy
Szabłowski, b. kierownik sta-
dion i b. kierownik drużyny
żużlowej Stali, jedyny działacz,
który mógł się poszczycić, iż
przyczynił się do zdobycia przez
Stal wszystkich siedmiu złotych
medali Drużynowych Mistrzostw
Polski (1969, 1973, 1975,
1976, 1977, 1978, 1983), zm.
w 2011 r.
ww  9.04.
1968 r. - władze miejskie otrzy-
mały zgodę Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki na rozbiórkę zabytko-
wego Arsenału.
1984 r. - ks. bp Wilhelm Pluta
poświęcił kościół parafialny
pw. NMP Królowej Polski przy
ul. Żeromskiego.
ww  10.04.
1984 r. - w gorzowskim teatrze
odbyła się premiera „Przygód
dobrego wojaka Szwejka” z
Markiem Pudełko w roli
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Mimo zlikwidowania jedno-
stki wojskowej przy ul. Myœli-
borskiej, dawni ¿o³nierze
pielêgnuj¹ pamiêæ o 74  la-
tach istnienia 12 pu³ku pie-
choty i jego bohaterach. 12
pu³k piechoty zosta³ sformo-
wany w 1944 roku w miej-
scowoœci Baranówka na
Ukrainie, w sk³adzie 4 Dy-
wizji Piechoty im. Jana Kili-
ñskiego. Podczas II wojny
œwiatowej pu³k wzi¹³ udzia³ w
bojach m.in. na Wale Pomor-
skim, forsowa³ Kana³ Hohen-
zollernów i zdobywa³ Ko³ob-
rzeg, za co zosta³ 6 maja
1945 r. wyró¿niony nazw¹
„Ko³obrzeski”. Natomiast za
zas³ugi oraz mêstwo wyka-
zane w ciê¿kich bojach z na-
jeŸdŸc¹ hitlerowskim,
21.06.1945 r. jednostkê od-
znaczono krzy¿em srebrnym
Virtuti Militari.

Po dzia³aniach wojennych,
12 Ko³obrzeski Pu³k Piecho-
ty krótko stacjonowa³ w miej-
scowoœci Oborniki Wielko-
polskie, a nastêpnie w latach
1945-50 zosta³ przeniesiony
do Pleszewa. W 1950 r. za
spraw¹ dyslokacji jednostek

wojskowych wchodz¹cych w
sk³ad 4 Dywizji do woje-
wództwa zielonogórskiego,
12 Ko³obrzeski Pu³k Piecho-
ty na sta³e zostaje przenie-
siony do Gorzowa Wielko-
polskiego. 

Pierwszym dowódc¹, który
sprowadzi³ Pu³k do Gorzowa,
zosta³ pp³k Stefan Orliñski.
11 maja 1958 r. na Placu
Grunwaldzkim nast¹pi³o

wrêczenie nowego sztanda-
ru. W dniu 15.08.1962 r. Pu³k
Piechoty zosta³ przemiano-
wany na Zmechanizowany.
Wi¹za³o siê to z reorgani-
zacj¹ i przezbrajaniem w
nowszy sprzêt bojowy. 

Tradycje wojenne jednostki
spotyka³y siê z uznaniem w
œrodowisku, czego efektem
by³o nadanie w 1972 r.
wspó³pracuj¹cej z pu³kiem

Szkole Podstawowej Nr 5 w
Gorzowie Wlkp. imienia „Bo-
haterów 12 Ko³obrzeskiego
Pu³ku Piechoty”

¯o³nierze pu³ku uczestni-
czyli w licznych misjach
pokojowych w ramach
ONZ, m.in. w Egipcie, Sy-
rii, Kambod¿y, Jugos³awii.
¯o³nierze brali udzia³
tak¿e w pracach na rzecz
gospodarki narodowej

m.in. przy budowie „Huty
Katowice”.

W 1996 r. w ramach kolej-
nych zmian w armii, 12
Ko³obrzeski Pu³k Zmechani-
zowany zostaje przeformo-
wany w 4 Gorzowsk¹ Bry-
gadê Zmechanizowan¹ im.
gen Piotra Szembeka. 11 lis-
topada 1996 r. na Placu
Grunwaldzkim odby³a siê
uroczystoœæ po¿egnania
sztandaru 12 KPZ, odebra-
nie nowego sztandaru 4
GBZ i przejêcia tradycji 4 Dy-
wizji Piechoty. Brygada zaœ
w zwi¹zku z restrukturyzacj¹
i redukcj¹ jednostek wojsko-
wych zosta³a rozformowana
z dniem 30.12.1998 r. Ostat-
nim dowódc¹ by³ pp³k
Wies³aw Wróblewski.

Mimo wyprowadzenia woj-
ska z miasta, pamiêæ o tra-
dycjach jednostki podtrzymy-
wana jest przez by³ych
¿o³nierzy pu³ku, zrzeszonych
w Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska
Polskiego, którzy co roku or-
ganizuj¹ uroczystoœci Œwiêta
Pu³ku.

Tekst i fot. STANIS³AW
MIKLASZEWSKI

Byli żołnierze pamiętają 
o swoich tradycjach.
Co roku 18 marca spotykaj¹ siê na terenie swojej dawnej jednostki.

Dawni żołnierze pielęgnują pamięć o 74  latach istnienia 12 pułku piechoty i jego bohaterach
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Hotel Bulvar posiada trzy
gwiazdki, a jego najwięk-
szym atutem jest lokalizacja 
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Bulvar z trzema gwiazdkami nad Wartą
Centrum Gorzowa wzbogaci³o siê o nowoczesny hotel z 23 komfortowo wyposa¿onymi pokojami, ale tak¿e z salami
konferencyjnymi i restauracj¹.



Spó³ka planuje do 30 wrze-
œnia bie¿¹cego roku zako-
ñczyæ budowê sieci kanaliza-
cji sanitarnej na ulicach
Skrajnej, Wylotowej i De-
szczowej w Gorzowie oraz
na Osiedlu Poznañskim w
gminie Deszczno. Bezpo-
œrednio po zakoñczeniu bu-
dowy mieszkañcy bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ odprowadzaæ
œcieki do zbiorczego syste-
mu. Przedsiêwziêcie realizo-
wane jest w ramach projektu
pn. „Uzupe³nienie systemu
zaopatrzenia w wodê i od-
prowadzania œcieków oraz
poprawa efektywnoœci ener-
getycznej Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”
Inwestycja ta obejmuje swo-
im zakresem budowê blisko
9,85 km sieci kanalizacji sa-
nitarnej, w tym realizacjê
szeœciu sieciowych przepom-
powni œcieków. Zak³ada siê,
¿e do zbiorczego systemu
odprowadzania œcieków do-
stêp uzyska 290 osób. 

- Budowa infrastruktury w
tej czêœci miasta jest  bar-
dziej czasoch³onna z uwagi
na wysoki poziom wystêpo-
wania wód podziemnych, co
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹
odwadniania wykopów - mó-
wi Piotr Czapliñski, specja-

lista ds. technicznych w
PWiK Sp. z o.o. i jednocze-
œnie wyjaœnia, ¿e jeszcze
podczas realizowania inwe-
stycji dojdzie do spotkania in-
formacyjnego z mieszkañca-
mi wymienionych ulic, aby
omówiæ dzia³ania, które trze-
ba bêdzie podj¹æ, aby
w³¹czyæ budynki do nowowy-
budowanej sieci.  

- Spotkanie odbêdzie siê
jeszcze przed okresem urlo-
powym i bêdzie dotyczy³o

wykonania samych przy³¹czy
z poszczególnych gospo-
darstw domowych z kolekto-
rem g³ównej sieci - kontynu-
uje Piotr Czapliñski. - Reali-
zacja tych prac zawsze le¿y
po stronie w³aœcicieli nieru-
chomoœci. Z naszej strony
chcemy jednak przedstawiæ
kompletn¹ informacj¹ na te-
mat dzia³añ, jakie nale¿y po-
czyniæ, ¿eby wykonaæ takie
przy³¹cza. Na spotkaniu
udostêpnimy wszystkie nie-

zbêdne materia³y, dokumen-
tacjê projektow¹ s³u¿¹c¹ do
wykonania zadania - podkre-
œla. 

Kolejnym wa¿nym dla
mieszkañców Gorzowa za-
daniem jest budowa 8,42 km
sieci kanalizacyjnej w rejonie
ulic Szczeciñskiej, Mory-

ñskiej, Stargardzkiej, Lipia-
ñskiej, Nowogardzkiej, Woli-
ñskiej, Pe³czyckiej, Cedy-
ñskiej, Koszaliñskiej, Polic-
kiej, Gryfiñskiej,
Ko³obrzeskiej, Chojeñskiej,
Goleniowskiej, Pyrzyckiej i
Metalowców. Inwestycja ta
jest realizowana w ramach
projektu pn. „Budowa sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji
sanitarnej w Gorzowie Wlkp.”
i wi¹¿e siê z koniecznoœci¹
budowy dwóch sieciowych
przepompowni œcieków.
Realizacja tego zadania za-
pewni 240 mieszkañców
mo¿liwoœæ skorzystania ze
zbiorczego systemu odpro-
wadzania œcieków.  

- Zak³adany termin zako-
ñczenia prac to 30 wrzeœnia
2020 roku - informuje To-
masz Surdacki, zastêpca
dyrektora ds. technicznych.

Obie inwestycje realizowa-
ne s¹ w ramach dzia³ania 2.3
„Gospodarka wodno-œcieko-
wa w aglomeracjach” II oœ
priorytetowa „Ochrona œrodo-
wiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i

tytułowej; wyreżyserowany
przez Bohdana Mikucia spektakl
miał 27 przedstawień dla pon.
8 tys. widzów. 
1991 r. zm. Marian Kaiser (58
l.), pionier i legenda gorzow-
skiego żużla, wychowanek Stali
(1950-1953), następnie zawod-
nik Legii Warszawa i Wybrzeża,
od 1966 na emigracji w Nie-
mczech.
2010 r. zm. Anna Maria Bo-
rowska (81 l.), współorganiza-
torka i wiceprezes Gorzowskiej
Rodziny Katyńskiej; zginęła
wraz z wnukiem Bartoszem w
katastrofi smoleńskiej.
ww  11.04.
2001 r. zm. Bolesław Kowalski
(60 l.), artysta-plastyk, pierw-
szy szef delegatury ZPAP,
pierwszy plastyk miejski (1975-
1976); jest autorem m.in.
sgraffito na Starym Rynku
(Obotrycka), które przedstawiaj
panoramę Gorzowa. 
2007 r.  zm. Wacław Niewia-
rowski (65 l.), b. wojewoda go-
rzowski (1991-1992), następnie
wiceminister i minister w
rządzie J. Olszewskiego i H.
Suchockiej, jeden z najlepszych
racjonalizatorów w historii „Sti-
lonu”, szachista, działacz
struktur poziomych PZPR, pó-
źniej działacz opozycyjny, b.
sekretarza KM PZPR (1981),
usunięty w stanie wojennym.
ww  12.04.
1951 r. - utworzone zostały Go-
rzowskie Zakłady Włókien
Sztucznych, później ZWCh „Sti-
lon”.
ww  13.04.
1816 r. ur. Hermann Paucksch,
syn tokarza, założyciel
zakładów mechanicznych w Go-
rzowie, fundator fontanny na
Starym Rynku, honorowy oby-
watel miasta, zm. w 1899; w
1896 r. z okazji swych 80 uro-
dzin ofiarował miastu środki na
budowę fontanny; została ona
uruchomiona w 1897 r., rzeźby,
które zdemontowano w 1941 r.,
zrekonstruowano w 1997 r.
ww  15.04.
1962 r. - drużyna Stali zadebiu-
towała w I lidze na żużlu, prze-
grywając wyjazdowy mecz w
Częstochowie z „Włókniarzem”
35:42; gorzowianie pozostawali
w ekstraklasie przez 40 lat. 
1929 r. ur. Ludwina Nowicka,
aktorka gorzowska (1961-1962,
1980-1990), absolwentka I LO
(1949),  współtwórczyni i ani-
mator wielu teatrów amator-
skich w Gorzowie zm. w 2005 r.
1999 r. zm. Mieczysław Misz-
kin (63 l.),  nauczyciel i publi-
cysta, gorzowski działacz kultu-
ry, b. kierownik Wydziału Kul-
tury PMRN (1963-1966),
nauczyciel w II Lo (1974-1977)
i Liceum Medycznym Pieleg-
niarstwa (1`978-1990),
współpracownik „Ziemi Go-
rzowskiej”, „Stilonu Gorzow-
skiego” i  „Traktu”.
ww  16.04.
1999 r. zm. - Stefan Wachnow-
ski (77 l.), dziennikarz lubuski,
brydżysta, organizator i pierw-
szy redaktor naczelny tygodnika
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Budowa infrastruktury w tej części miasta jest  bardziej czasochłonna
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W jakich lokalizacjach kie-
rowcy powinni szczególnie
uwa¿aæ? Tego typu informa-
cje sprawdzili specjaliœci z
systemu Yanosik i sporz¹dzi-
li listê najbardziej kolizyjnych
miejsc Gorzowa. 

Jak wynika ze statystyk Ko-
mendy G³ównej Policji na te-
renie województwa lubuskie-
go w 2017 r. dosz³o do ponad
680 wypadków, w wyniku któ-
rych rannych zosta³o ponad
850 osób, a 84 zginê³y. Warto
wiêc zwróciæ uwagê na to, w
jakich miejscach zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ. Eks-
perci systemu Yanosik wziêli
pod lupê obszar Gorzowa
Wielkopolskiego:

- Bazuj¹c na czêstotliwoœci
wystêpowania wypadków
drogowych, stworzyliœmy
listê najbardziej niebezpiecz-
nych miejsc w Gorzowie
Wielkopolskim. System Ya-
nosik umo¿liwia wysy³anie i

odbieranie ró¿nego rodzaju
ostrze¿eñ przez kierowców,
w tym równie¿ zg³oszeñ o ko-
lizjach. Autentycznoœæ

zg³oszeñ jest weryfikowana
przez samych kierowców,
którzy przeje¿d¿aj¹c przez
dane miejsce, mog¹ zatwier-

dziæ lub odwo³aæ dodany
wczeœniej komunikat - ko-
mentuje Magda Zgliñska, Ya-
nosik - Dziêki temu mo¿emy
okreœliæ lokalizacje, w któ-
rych najczêœciej dochodzi do
wypadków - dodaje. Gdzie w
takim razie gorzowscy kie-
rowcy powinni szczególnie
mieæ siê na bacznoœci?

w Miejsce 1
Liderem niechlubnego ran-

kingu jest wêze³ Gorzów Wiel-
kopolski Po³udnie. W 2018 ro-
ku u¿ytkownicy systemu Ya-
nosik zg³osili tutaj 28 kolizji.

w Miejsce 2
Do 27 niebezpiecznych

zdarzeñ dosz³o z kolei na
rondzie kard. Stefana Wy-
szyñskiego.

w Miejsce 3
Niewiele mniej kolizji mia³o

miejsce na innym skrzy¿owa-
niu o ruchu okrê¿nym - ron-
dzie Górczyñskim.  Zg³oszo-
no tutaj 24 takich zdarzeñ.

w Miejsce 4
Tu¿ za „podium”, znalaz³o

siê kolejne rondo - Marcina
Kasprzaka. U¿ytkownicy
systemu odnotowali tutaj 20
wypadków.

w Miejsce 5
Zestawienie najbardziej

niebezpiecznych miejsc za-
myka rondo Gdañskie. Do-
sz³o tutaj do 17 kolizji.

- Dla zwiêkszenia bezpiecze-
ñstwa na drogach, warto wy-
posa¿yæ siê w systemy ostrze-
gania, dziêki którym kierowcy
mog¹ otrzymywaæ i dodawaæ
ró¿nego rodzaju informacje o
sytuacji drogowej, m.in. o wy-
padkach, remontach, zatrzy-
manych pojazdach czy fotora-
darach. W ten sposób mo¿na
z wyprzedzeniem przygoto-
waæ siê do odpowiednich ma-
newrów i bezpiecznie dotrzeæ
do celu - komentuje Magda
Zgliñska, Yanosik.

JOANNA SUS³O

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Gorzowie 
Ponad 116 kolizji - takie ¿niwo  w skali ca³ego 2018 roku zebra³o zaledwie 5 miejsc znajduj¹cych siê na terenie naszego miasta. 

Dla lepszego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków
Przed Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji stoj¹ kolejne ambitne zadania do realizacji. 
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- Kilka dni te-
mu rozpocz¹³
dzia³alnoœæ Ho-
tel Bulvar, które-
go w³aœcicielem
jest Budnex.
Sk¹d pomys³,
¿eby zamiast ko-
lejnego budynku

mieszkalnego postawiæ hotel?
- Mo¿emy mówiæ tutaj o przypadku.

Pierwotnie planowaliœmy bowiem wybu-
dowaæ obiekt mieszkalny. Kiedy jednak
zaczêliœmy rozmawiaæ na ten temat ze
znajomymi zacz¹³ siê u nas rodziæ po-
mys³ postawienia czegoœ innego,
wyj¹tkowego, patrz¹c na dotychczasow¹
formu³ê naszej dzia³alnoœci. I tak pojawi³a
siê propozycja, ¿eby by³ to hotel. Swoj¹
drog¹ zawsze jestem bardzo zadowolo-
ny z obiektów, które nam siê udaj¹ i ten
hotel ju¿ zaliczam do tej grupy. Oczywi-
œcie jest to zas³uga wszystkich, którzy

pracowali przy realizacji projektu. Te gro-
no by³o bardzo du¿e. Nie tylko kierownik
budowy, ale choæby pani Bo¿ena Jaku-
bowska, która aran¿owa³a i mnóstwo ser-
ca w³o¿y³a. Nie bêdê nawet tutaj próbo-
wa³ wymieniaæ tych wszystkich ludzi, bo
zapewne o kimœ zapomnê. Najwa¿nie-
jsze, ¿e jest to przyjemny, kompaktowy
hotelik w fajnym miejscu i mam nadziejê,
¿e wype³ni on lukê na gorzowskim rynku
hotelarskim. Ponadto cieszê siê, ¿e mog-
liœmy przyczyniæ siê do rozwoju samego
miasta, bo ten nasz obiekt bêdzie fajn¹
pere³k¹ w œcis³ym centrum.
- Co jest najwiêkszym atutem tej in-
westycji?

- Przed rozpoczêciem budowy doko-
na³em analizy, z której jednoznacznie
wynika³o, ¿e w Gorzowie od ponie-
dzia³ku do pi¹tku ob³o¿enie miejsc hote-
lowych jest niemal stuprocentowe. Ina-
czej to wygl¹da w weekendy, gdzie
mo¿emy mówiæ o sporych luzach. Dla-

tego przybieraj¹c okreœlon¹ formê na-
szej dzia³alnoœci uznaliœmy, ¿e nale¿y
pójœæ w stronê poszerzenia oferty dla
klientów. Szczególnie w obszarze biz-
nesu. Stworzyliœmy dobre warunki do
prowadzenia konferencji, szkoleñ i orga-
nizacji wszelakich imprez biznesowych.
Do wyboru jest wiêksza i mniejsza sale,
œwietnie wyposa¿one. Wszystko w za-
le¿noœci od potrzeb. To nie wszystko,
bo drugim filarem naszego dzia³ania s¹
sale restauracyjne. Chcemy wype³niæ
weekendow¹ lukê i zachêcaæ do organi-
zowania u nas ró¿nych wydarzeñ, w
tym rodzinnych. Sprzyjaæ temu ma
umiejscowienie hotelu.  
- Pañska firma dzia³a na terenie
wielu polskich miast, ale gorzowski
rynek zawsze by³ i jest jednym z
wiod¹cych. Jak siê ma dzisiaj bu-
downictwo mieszkalne w Gorzowie? 

- Dla mnie gorzowski rynek jest ca³y
czas bardzo dobry. Mo¿e bêdê

trochê nieskromny, ale nasza firma
wyrobi³a sobie tutaj dobr¹ markê, dzi-
êki której wszystkie oferowane bu-
dynki i mieszkania s¹ sprzedawane.
Myœlê, ¿e osi¹gnêliœmy równie¿ na
tyle wysoki poziom, ¿e potrafimy na-
prawdê fajnie budowaæ. Je¿eli chodzi
o potencja³ samego Gorzowa, to
przez ostatnich 20 lat widzieliœmy je-
go kurczenie siê, poniewa¿ brako-
wa³o silnego bodŸca rozwojowego.
Ca³y czas jesteœmy miastem robotni-
czym, przez co si³a Gorzowa tkwi w
przemyœle. Od tego na razie nie
uciekniemy. Byæ mo¿e inni maj¹
w³asne pomys³y, ale moim zdaniem,
to przemys³ jest ci¹gle ko³em zama-
chowym, które dopiero w dalszej ko-
lejnoœci ci¹gnie inne sektory gospo-
darki, w tym us³ugi i handel. Dlatego
powinniœmy dalej poszerzaæ tereny
dla kolejnych inwestorów.
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„Ziemia Gorzowska” (1979-
1982).

ww  17.04.
1993 r. - bp Józef Michalik, od
1986 r. ordynariusz gorzowski,
który przeniósł swą siedzibę do
Zielonej Góry, został mianowa-
ny arcybiskupem metropolitą
przemyskim obrządku łacińskie-
go. 
ww  18.04.
1984 r. - ruszyła pierwsza obra-
biarka w nowo zbudowanych
obiektach ZM „Gorzów” na Ba-
czynie.
ww  20.04.
1947 r. - na zakończenie Tygo-
dnia Ziem Odzyskanych w Go-
rzowie odbył się 40-tysięczny
wiec mieszkańców Ziemi Lubu-
skiej z udziałem Władysława
Gomułki, ówczesnego ministra
Ziem Odzyskanych. 
1907 r. ur. mjr Jan Kazimierz
Mickunas, b. kwalerzysta i tre-
ner jeździectwa, woldenber-
czyk, b. dyrektor Państwowego
Technikum Rachunkowości Rol-
nej w Zieleńcu (1957-1961),
zm. w 1973 r.
ww  21.04.
2000 r. - siatkarze Stilonu zos-
tali wicemistrzami Polski;
pierwszy sukces gorzowskich
siatkarzy w ekstraklasie.
1945 r. ur. Marek Pudełko, ak-
tor, nestor gorzowskiej sceny
(1976-2003), zm. w 2011 r.
1955 r. ur. Jerzy Krajewski, b.
kajakarz i trener kajakarzy Ad-
miry, zm. w 2013 r. 
ww  22.04.
1999 r. zm. Lucjan Leśniewski
(69 l.), dwukrotny komendant
hufca ZHP w Gorzowie (1956-
1957 i 1960-1973).
ww  23.04.
1909 r. ur. Florian Kroenke, ho-
norowy obywatel Gorzowa, b.
burmistrz Wągrowca, organiza-
tor polskiej administracji w Go-
rzowie, pełnomocnik rządu na
obwód gorzowski i pierwszy
starosta, b. wicewojewoda poz-
nański i kierownik Ekspozytury
Urzędu Wojewódzkiego w Go-
rzowie (w latach 1946-1949),
zm. w 2004 r.
1991 r. zm. Tadeusz Stercel (63
l.), pionier gorzowskiego żużla
(1947-1962), zawodnik Unii,
Gwardii i Stali(1949-1959). 
1994 r. zm. Wiesław Strebejko
(49 l.), artysta plastyk, sceno-
graf, plakacista, zasłużony
działacz gorzowskiej kultury,
ostatni prezes GTSK.  
ww  24.04.
1971 r. - powołana została filia
WSWF w Poznaniu, obecnie In-
stytut Wychowania Fizycznego
AWF
1979 r. - Gorzów stał się mias-
tem stutysięcznym.
ww  25.04.
1947 r. - rozkazem MON-u 4.
Łużycki Pułk Saperów pod do-
wództwem płk. Franciszka Ozie-
rańskiego został przeniesiony z
Poznania do Gorzowa i zajął
dawne koszary im. Strantza; po-
czątek polskiego garnizonu. 
1981 r. - poświęcono sztandar
ZR „Solidarność” w Gorzowie,
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- W okresie zi-
m o w y m
zagl¹dacie go-
rzowianom do
pieców i spraw-
dzacie czym
pal¹. Jakie s¹
wyniki tych kon-
troli?

- W ubieg³ym roku przeprowadzili-
œmy 361 kontroli i w 28 przypadkach
stwierdziliœmy spalanie odpadów, co
zakoñczy³o siê mandatami karnymi.
W jednym przypadku sprawa zosta³a
skierowana do s¹du, poniewa¿
w³aœciciel odmówi³ przyjêcia manda-
tu. Mia³ do tego prawo. W tym roku
(do marca - redakcja) przeprowadzili-
œmy 141 kontroli i w 11 przypadkach
byliœmy zmuszeni ukaraæ w³aœcicieli.
Z danych tych wynika, ¿e w sumie 8
procent mieszkañców posiadaj¹cych
w mieszkaniach lub domach piece si-

êga po odpady, ¿eby nimi siê dogrze-
waæ. Najczêstszym takim odpadem
s¹ pozosta³oœci meblowe. Samo
drewno nie jest szkodliwe, ale meble
s¹ politurowane, lakierowane i takimi
nie wolno paliæ. Stwierdziliœmy rów-
nie¿ przypadki spalania zu¿ytego ole-
ju, niemal jako sta³ej formy ogrzewa-
nia choæby warsztatu. 
- Min¹³ rok od modernizacji popu-
larnego ,,Kwadratu’’. Wczeœniej
miejsce to nie zawsze cieszy³o siê
dobr¹ renom¹. Jak to wygl¹da teraz?

- Zmiana infrastruktury na ,,Kwadra-
cie’’ pozytywnie wp³ynê³a na bezpiecze-
ñstwo i porz¹dek. Obecnie jest on bar-
dziej otwarty, co u³atwia równie¿ wy³apy-
wanie na gor¹cym uczynku tych, którzy
nie przestrzegaj¹ prawa. Ponadto jest
taka prawid³owoœæ, ¿e w miejscach, w
których przebywa du¿o ludzi, oni swoim
pozytywnym zachowaniem wypieraj¹
tych, którzy s¹ na bakier z porz¹dkiem

publicznym. Wczeœniej gêste zadrze-
wienie sprzyja³o spo¿ywaniu alkoholu,
za³atwianiu potrzeb fizjologicznych czy
innym pozaprawnych dzia³aniom. Teraz
takie sytuacje zdarzaj¹ siê du¿o rza-
dziej. Owszem, na ³aweczkach blisko
toalety jeszcze zasiadaj¹ amatorzy
spo¿ywania alkoholu pod chmurk¹, ale
czêsto otrzymujemy zg³oszenia i wtedy
natychmiast dzia³amy.
- Czêsto rozmawiamy o bezdo-
mnych ludziach w Gorzowie, a jak
wygl¹da sprawa z bezdomnoœci¹
zwierz¹t?

- Ustawa mówi o potrzebie wy³apy-
wania bezdomnych i stanowi¹cych za-
gro¿enie zwierz¹t, przy czym g³ównie
mówimy tutaj o psach. Wydzia³ gospo-
darki komunalnej w urzêdzie miasta
ma podpisan¹ umowê w tej sprawie z
firm¹ zewnêtrzn¹, która reaguje na
ka¿de zg³oszenie. Du¿o wiêkszym pro-
blemem, skoro ju¿ poruszamy sprawê

zwierz¹t, jest zachowanie siê w³aœci-
cieli psów. Jako stra¿ miejska dzia³amy
intensywnie w sprawie kontrolowania
zachowania siê opiekunów czworono-
gów, szczególnie w zakresie trzymania
ich na uwiêzi oraz sprz¹tania po nich.
Robimy to g³ównie w godzinach poran-
nych i codziennie praktycznie natrafia-
my na w³aœcicieli, którzy bezpañsko
puszczaj¹ swoje pieski i czekaj¹ a¿
one siê wybiegaj¹ oraz za³atwi¹ swoje
potrzeby. Kiedy zwracamy na to uwagê
najczêœciej s³yszymy, ¿e to s¹ ³agodne
zwierzaki. Tu nie chodzi o to, czy ktoœ
jest ³agodny, chodzi o to, ¿e
obowi¹zkiem w³aœciciela jest prowa-
dzenie psa na smyczy i sprz¹tanie po
nim. Pies w ka¿dej chwili mo¿e zasko-
czyæ nawet w³aœciciela swoim zacho-
waniem i dlatego puszczony wolno
stanowi zagro¿enie. Wszystko mo¿e
wymkn¹æ siê spod kontroli.
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Wszystko może wymknąć się spod kontroli
Trzy pytania do Andrzeja Jasiñskiego, komendanta Stra¿y Miejskiej w Gorzowie

Siła Gorzowa tkwi w przemyśle, od którego nie uciekniemy
Trzy pytania do Krzysztofa Nuckowskiego, wspó³w³aœciciela firmy Budnex

- Na œwiecie w
ró¿nych organi-
zacjach zareje-
strowanych siê
oko³o 30 milio-
nów potencjal-
nych dawców
szpiku. Nie jest
to jednak liczba

robi¹ca du¿e wra¿enie. Dlaczego
ludzie nie chc¹ siê rejestrowaæ?

- Je¿eli dany problem nie dotyczy
nas bezpoœrednio, najczêœciej nie
zwracamy na niego uwagi. Podobnie
wygl¹da to z rejestrowaniem siê na
dawców komórek macierzystych szpi-
ku. Wielu z nas uwa¿a, ¿e nie ma ta-
kiej potrzeby, skoro wokó³ nas nikomu
nic nie dolega. Dopiero, kiedy pojawi
siê jakakolwiek choroba wœród bli-
skich zaczynamy siê ni¹ bardziej inte-
resowaæ. I wtedy dociera do nas
œwiadomoœæ, ¿e ciê¿ka choroba

mo¿e dotkn¹æ równie¿ nas samych.
W przypadku nowotworu krwi, który
mo¿e dotkn¹æ ka¿dego w ka¿dym
wieku, najczêœciej jedyn¹ metod¹ na
uratowanie ¿ycia jest przeszczep, bo
lekarstwo jest w nas. S¹ to komórki
macierzyste. ¯eby jednak do tego do-
prowadziæ trzeba znaleŸæ dawcê.
Mo¿na to zrobiæ przez bazê danych.
Dlatego tak wa¿ne jest, ¿eby w bazie
znajdowa³o siê jak najwiêcej osób. W
Polsce nie jest pod tym wzglêdem tak
Ÿle. W naszym rejestrze znajduje siê
blisko pó³tora miliona ludzi. W Euro-
pie tylko w Niemczech jest wiêcej
osób zarejestrowanych. Pamiêtajmy
jednak, ¿e znalezienie ,,bliŸniaka ge-
netycznego’’ jest bardzo trudne i cza-
sami zdarza siê to raz na 100 milio-
nów, co pokazuje, ¿e te 30 milionów
zarejestrowanych w œwiecie to jest
naprawdê ma³a liczba. Nasz¹ misj¹
jest natomiast znalezienie dawcy dla

ka¿dego potrzebuj¹cego. Dlatego tak
intensywnie zachêcamy wszystkich
do rejestrowania siê w bazie danych.
Dawc¹ mo¿e zostaæ ka¿dy ogólnie
zdrowy cz³owiek w wieku 18-55 lat,
wa¿¹cy przynajmniej 50 kilogramów,
nie posiadaj¹cy du¿ej nadwagi. Re-
jestracja trwa dziesiêæ minut.
- Wspó³praca ró¿nych fundacji,
posiadaj¹cych rejestry dawców,
odbywa siê na polu miêdzynarodo-
wym? 

- Oczywiœcie, aczkolwiek poszuki-
wania zaczynaj¹ siê zawsze od
sprawdzenia wszystkich krajowych
rejestrów. Je¿eli nie znajdzie siê od-
powiedniego dawcy, wtedy przeszuki-
wana jest œwiatowa baza. W przypad-
ku znalezienie dawcy na innym konty-
nencie nie ma potrzeby, ¿eby chory
musia³ tam lecieæ i odwrotnie. Mate-
ria³ jest pobierany w danym kraju, po-
tem dostarczany do miejsca przepro-

wadzenia zabiegu. Niczym nie trzeba
siê martwiæ, wszystkim zajmuj¹ siê
odpowiednie fundacje, w tym oczywi-
œcie nasza, zadaniem której jest nie
tylko dbanie o chorego, ale i dawcê. 
- Czêsto ludzie nie chc¹ siê reje-
strowaæ, bo boj¹ siê samego po-
brania szpiku. Czy jest to bolesne?

- Nie. Od kilkudziesiêciu lat walczy-
my z mitem, jakoby szpik by³ pobiera-
ny poprzez bolesne wk³ucie ig³y w
krêgos³up. Nic bardziej mylnego. Po-
bieranie jest prowadzone dwoma me-
todami. W 80 procentach jest to po-
branie komórek macierzystych z krwi
obwodowej. Druga metoda, mniej po-
pularna, to pobranie szpiku kostnego
z talerza koœci biodrowej. Trwa ona
godzinê w znieczuleniu ogólnym. Jest
bezbolesna, choæ wymaga krótkiego
pobytu w szpitalu. Po zabiegu jest pe-
wien dyskomfort, ale szybko mija.
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Zachęcamy wszystkich do rejestrowania się w bazie danych.
Trzy pytania do Leszka Lewandowskiego, zajmuj¹cego siê rekrutacj¹ dawców w fundacji DKMS
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odbyło się I Walne Zebranie
Delegatów NSZZ ,,Solidarność’’
Regionu Gorzowskiego.
1993 r. - na cmentarzu komu-
nalnym odsłonięto pomnik pa-
mięci pomordowanych w l.
1939-1956, ufundowany przez
Związek Sybiraków i Gorzowską
Rodzinę Katyńską.
ww  26.04.
2008 r. - po wygranej w Lesznie
koszykarki AZS PWSZ zajęły III
miejsce w ekstraklasie, zdoby-
wając pierwszy medal MP w
historii gorzowskiej koszyków-
ki.
ww  27.04.
1958 r. - w miejscu dawnej
„Café Voley” i „Polonii” otwar-
ta została kawiarnia „Wene-
cja”, założona przez Spółdziel-
nię Usług Różnych; był to je-
den z najpopularniejszych
lokali w Gorzowie, nazwa na-
wiązywała do werandy zbudo-
wanej na palach nad rozlewi-
skiem Kłodawki, lokal funkcjo-
nował do 1969 r.
1959 r. - Unia Gorzów rozegrała
na własnym stadionie przy ul.
Myśliborskiej spotkanie towa-
rzyskie z mistrzem Polski,
drużyną ŁKS, zorganizowane
przez kierownika sekcji piłkar-
skiej Unii, Gertrudę Przybylską,
wygrali goście 7:1, honorową
bramkę dla gorzowian zdobył
Marian Cichosz. 
1987 r. - MRN powołała Klub
Mysli Twórczej „Lamus” oraz
nazwała szereg ulic na Karni-
nie, w rejonie al. Niepodległoś-
ci na Górczynie i w rejonie ul.
Owocowej na Piaskach.
ww  28.04.
2002 r. - premier Leszek Miller
wziął udział w otwarciu Cen-
trum Rehabilitacyjno-Sportowe-
go „Słowianka”.
ww  29.04.
1951 r. - ks. Edmund Nowicki,
odsunięty przez władze admi-
nistrator diecezji gorzowskiej,
mianowany został przez pa-
pieża Piusa XII koadiutorem
niemieckiego biskupa Gdańska
M. Spletta z prawem następ-
stwa.
1962 r. - na stadionie przy ul.
Śląskiej odbył się pierwszy
żużlowy mecz I-ligowy, w któ-
rym debiutująca w rozgrywkach
drużyna Stali uległa Sparcie
Wrocław 32:45.
ww  30.04.
1964 r. - w gorzowskim teat-
rze odbyła się premiera ko-
medii Hieronima Lubomir-
skiego „Don Alvares” w reż.
Ireny Byrskiej, jedyny go-
rzowski spektakl pokazany na
żywo w telewizji; rolę
tytułową grał Witold Andrze-
jewski, wówczas aktor teatru,
później kanonik i proboszcz w
Gorzowie 
1974 r. - uroczyście otwarto
Park Kopernika, który „Stilon”
przekazał miastu.
2011 r. - piłkarze GKP rozegrali
swój ostatni mecz w I lidze,
przegrywając na własnym bois-
ku z KSZO Ostrowiec1:2; na-
stępne mecze oddano walkowe-
rem. n

KALENDARIUM
Kwiecień 2019

- Za chwilê Ga-
leria w Gablo-
tach koñczy
dziesiêæ lat.
Czym jest to
miejsce?

- Miejscem, w
którym pokazuje-
my ró¿nego ro-

dzaju zbiory, kolekcje, rêkodzie³o, bi-
beloty zgromadzone przez naszych
czytelników. To nie jest wielka sztuka,
tylko pokaz tego, co mo¿e zainspiro-
waæ ludzi do kolekcjonowania czy
gromadzenia. Zaczê³o siê wszystko
od tego, ¿e spotka³am pewn¹ kolek-
cjonerkê liberatury, czyli ksi¹¿ek,

gdzie nie tylko s³owo, tekst jest
wa¿ny, ale ca³oœæ. Najproœciej powie-
dzieæ, ¿e s¹ to bardzo nietypowe
ksi¹¿ki, gdzie liczy siê wszystko. Po-
myœla³am, ¿e mo¿e to byæ coœ cieka-
wego tak¿e dla innych - to by³a pierw-
sza wystawa, któr¹ obejrza³o sporo
ludzi, odzew by³ pozytywny, na tyle,
¿e powsta³a galeria, gdzie pokazuje-
my rzeczywiœcie bardzo ró¿ne rzeczy.
- Jak pozyskujecie chêtnych do
pokazania swoich zbiorów?

- Na pocz¹tku to by³y moje propozy-
cje. A potem, zreszt¹ doœæ szybko,
rozesz³o siê, ¿e jest takie miejsce,
gdzie mo¿na pokazaæ swoje pasje. I
kolekcjonerzy zaczêli siê sami

zg³aszaæ. Przez te lata pokazaliœmy
bardzo ró¿ne rzeczy, bo kolekcje
zwi¹zane z literatur¹, muzyk¹, spor-
tem, ale i zainteresowaniami dzieci.
Przypomnê, ¿e pani prof. Beata
Or³owska pokaza³a swoje kolekcjê
przedmiotów zwi¹zanych z sowami,
Wanda Milewska zaprezentowa³a ko-
lekcjê miniatur instrumentów mu-
zycznych, hitem by³a wystawa pa-
mi¹tek po Stilonie pana Romana Ma-
ruchy. Zreszt¹ ka¿da wystawa
powoduje, ¿e czytelnicy siê przy nich
zatrzymuj¹, bywa, ¿e od tego zaczy-
naj¹ wizytê w bibliotece. Od nieda-
wana ka¿da wystawa po³¹czona jest
z prezentacj¹ ksi¹¿ek odnosz¹cych

siê do tematu, a które s¹ w zasobie
naszej biblioteki.
- Co trzeba zrobiæ, aby pokazaæ
swoj¹ kolekcjê w ksi¹¿nicy?

- Przede wszystkim mieæ coœ cieka-
wego do pokazania. Staramy siê, aby
wystawy siê nie dublowa³y, co przy
dziesiêcioletniej prawie historii wcale
proste nie jest. No i trzeba siê do
mnie zg³osiæ. Inna rzecz, ¿e galeria
chyba siê podoba, bo mamy ju¿ plan
na nastêpny rok. Ludzie, którzy czy-
taj¹ ksi¹¿ki, te¿ maj¹ potrzebê kolek-
cjonowania. I czasami pokazania
swoich zbiorów innym. My te pasje
rozumiemy.

RENATA OCHWAT

- Po dziesiêciu
latach nie od-
bêd¹ siê pokazy
dynamiczne na
moœcie Staro-
miejskim pod-
czas tegorocz-
nej edycji Moto
Racing Show.

Dlaczego?
- Rzeczywiœcie, musimy zmieniæ

koncepcjê organizowania tego wyda-
rzenia. Jest to spowodowane du¿¹
liczb¹ remontów g³ównych ulic, a nie
chcemy doprowadziæ do ca³kowitego
zakorkowania miasta w dniu imprezy.
Pamiêtajmy, ¿e zamkniêcie mostu dla
potrzeb pokazu dynamicznego nie
trwa³oby mo¿e d³ugo, ale wczeœniej
musimy zamontowaæ zabezpieczenia
i przez to przeprawa musia³aby zos-
taæ odciêta od ruchu ju¿ kilka godzin

wczeœniej. Do zabezpieczeñ stosuje-
my ciê¿kie betonowe p³yty oraz nieco
l¿ejsze metalowe zapory. Ich póŸnie-
jszy demonta¿ równie¿ trwa dosyæ
d³ugo. Nasza decyzja zosta³a podyk-
towana nie tylko ze wzglêdu na g³os
wielu mieszkañców, ale i bezpiecze-
ñstwo nas wszystkich. Przy zakorko-
waniu niemal ca³ego miasta najwiêk-
sze problemy maj¹ s³u¿by nios¹ce
pomoc, w tym karetki pogotowia,
stra¿ czy policja. Pamiêtam takie zda-
rzenie, kiedy to m³oda dziewczyna
dozna³a ataku padaczki i nasz¹ ,,im-
prezow¹’’ karetk¹ szybko wieŸliœmy j¹
do szpitala. Trwa³o to bardzo d³ugo. O
tym równie¿ trzeba pamiêtaæ, dlatego
zawieszamy pokazy na moœcie.
- A znamy ju¿ ostateczny scena-
riusz ca³ego wydarzenia?

- Pracujemy nad szczegó³ami.
Ograniczymy siê do czêœci statycz-

nej, lecz zapewniam, ¿e atrakcji
bêdzie sporo. Zaprosimy na zlot
motocyklistów, mi³oœników ró¿nych
samochodów, w tym pojazdów mili-
tarnych, aut zabytkowych, a tak¿e
samochodów po ró¿nych rekon-
strukcjach. Planujemy monta¿ sy-
mulatorów, tak ¿eby chêtni mogli
poczuæ jak to jest w trakcie dacho-
wania autem, jak siê jeŸdzi na jed-
nym kole lub pêdzi bolidem Formu³y
1. Chêtni poczuj¹ spory dreszczyk
emocji. Plusem nowej ods³ony Moto
Racing Show bêdzie to, ¿e ca³a im-
preza potrwa ca³y dzieñ, a nie tylko
kilka godzin. Wszystko odbywaæ siê
bêdzie po obu stronach Warty.
- Dlaczego do pokazów nie
mo¿na by³oby wykorzystaæ stadio-
nu ¿u¿lowego?

- Z takim pomys³em wyszed³em ju¿
kilka lat temu, proponuj¹c

rozwa¿enie zorganizowania u nas
jednej z rund mistrzostw Polski lub
Grand Prix w drifcie. Przeprowa-
dzi³em nawet rozmowy z organizato-
rami tych zawodów i szybko okaza³o
siê, ¿e nie by³oby z tym wiêkszych
problemów. Warunkiem jest jednak
dostosowanie stadionu do wymo-
gów organizacji takiego wydarzenia.
Id¹ za tym spore koszty, rzêdu kilku-
set tysiêcy z³otych. Czêœæ zapewne
pokryliby sponsorzy, bo zainteresowa-
nie jest, ale w tym roku na pewno nie
uda siê tego tematu rozwin¹æ. Mamy
za ma³o czasu. Pozytywnym aspektem
jest to, ¿e zainteresowanie tak¹ im-
prez¹ przejawia tak¿e Stal Gorzów.
Mam nadziejê, ¿e wspólnie dopracuje-
my wszelkie detale i byæ mo¿e zaprosi-
my kibiców na te ciekawie zapowia-
daj¹ce siê zawody w przysz³ym roku. 

RB

Wszystko odbywać się będzie po obu stronach Warty
Trzy pytania do W³odzimierza Roja, dyrektora Oœrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie

W galerii pokazujemy, że ludzie potrafią zbierać wszystko
Trzy pytania do Agnieszki Pospiesznej, kierownik Informatorium Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Zbigniewa Herberta i jednoczeœnie szefowej Galerii w Gablotach

- Na czym po-
lega digitaliza-
cja bibliotecz-
nych zbiorów i
czemu w³aœci-
wie s³u¿y?

- Najproœciej
mówi¹c jest to
proces, pole-

gaj¹cy na przerobieniu materia³u pa-
pierowego na materia³ cyfrowy. Doty-
czy to praktycznie wszystkiego, co
znajduje siê na papierze, czyli gazet,
ksi¹¿ek, fotografii i innych wydaw-
nictw. Proces ten jest realizowany
poprzez odpowiednio do tego przy-
gotowany skaner, posiadaj¹cy
g³owicê z bardzo czu³¹ lamp¹.
Ca³oœæ polega na wykonaniu zdjêcia
digitalizowanego obiektu. Tego ro-
dzaju dzia³ania maj¹ na celu nie tyl-
ko zabezpieczenie starych, archiwal-
nych materia³ów, ale zwiêkszenie do
nich dostêpnoœci. Czêsto mamy do
czynienia, ¿e stara ksi¹¿ka jest do-
stêpna tylko w jednym egzemplarzu.
Do tego znajduje siê pod ochron¹ w
okreœlonym miejscu, na przyk³ad w
muzeum. Przez to powszechna do-

stêpnoœæ do niej jest mocno utrud-
niona lub wrêcz zakazana ze
wzglêdów konserwatorskich. Po digi-
talizacji ka¿dy praktycznie przy po-
mocy komputera mo¿e sobie j¹
ogl¹daæ i czytaæ do woli.
- Czy skanowanie danej pozycji
przypomina skanowanie zwyk³ego
zdjêcia czy innego dokumentu na
domowym urz¹dzeniu?

- Samo skanowanie jest oczywiœcie
podobne, ale jak wspomnia³em, ska-
ner musi byæ wysokiej jakoœci. Dla-
czego? Jako instytucja kultury jeste-
œmy zobowi¹zani do skanowania his-
torycznych rzeczy zgodnie z
przyjêtymi œwiatowymi normami. Nie
mo¿emy danego obiektu zmniejszyæ,
odchudziæ, retuszowaæ czy zmieniaæ
kolorystykê. Je¿eli w oryginale kartki
s¹ ¿ó³te po digitalizacji musi zostaæ
zachowany ten sam kolor. Je¿eli
gdzieœ coœ jest niedodrukowane, na
zdjêciu musi wygl¹daæ tak samo, po-
niewa¿ jest to wa¿ne do badañ nau-
kowych. Papier sam w sobie zawiera
mnóstwa wa¿nych informacji i kto go
bada nawet za pomoc¹ zdjêcia w
komputerze równie¿ musi mieæ

mo¿liwoœæ powziêcia jak najszerszej
wiedzy. Dodam jeszcze, ¿e tych
trudnoœci przy skanowaniu jest
wiêcej. Choæby pojemnoœæ danego
pliku i wielkoœæ. Wszystkie elementy
skanowane musz¹ byæ w skali 1:1.
Chodzi o to, ¿eby istnia³a mo¿liwoœæ
odtworzenia danego obiektu w ory-
ginale, poza papierem oczywiœcie.
W przypadku gazet sam proces ska-
nowania nie stanowi wiêkszego
k³opotu. W przypadku ksi¹¿ek ka¿d¹
kolejn¹ zeskanowan¹ kartk¹ plik ro-
bi siê coraz wiêkszy, bo wszystko
musi byæ w ca³oœci. Finalnie bywaj¹
zbiory licz¹ce po kilkadziesi¹t giga-
bajtów. ¯eby potem z tego skorzys-
taæ komputer musi najpierw pobraæ
plik na dysk komputera i wtedy
mog¹ pojawiæ siê powa¿ne proble-
my. Kolejna sprawa to dba³oœæ o ory-
gina³. Czêsto mamy do czynienia z
materi¹ bardzo kruch¹. Nie wszyst-
kie egzemplarze daj¹ mo¿liwoœæ
ca³kowitego roz³amania stron, jak to
jest w przypadku gazet czy fotogra-
fii. 
- Jak wygl¹daj¹ w tym przypadku
sprawy praw autorskich czy w³as-

noœciowych, bo nie wszystkie ar-
chiwalne pozycje mo¿na chyba
zdigitalizowaæ i umieœciæ w Inter-
necie do swobodnego u¿ytku?

- Nie ma problemu, je¿eli te prawa
ju¿ wygas³y, a nastêpuje to po stu la-
tach. Natomiast faktem jest, ¿e w
przypadku m³odszych dzie³ takie
k³opoty ju¿ siê pojawiaj¹ i s¹ po-
wszechne. Szczególnie w sytuacji,
kiedy trudno jednoznacznie ustaliæ,
do kogo nale¿¹ prawa autorskie. W
wielu przypadkach te sprawy s¹ na-
prawdê mocno zagmatwane. Je¿eli
mamy rzecz czyteln¹, to wtedy na-
stêpuje kwestia porozumienia siê z
w³aœcicielem praw. Ponadto istnieje
zasada, ¿e placówki kultury, mowa
g³ównie o bibliotekach, skanuj¹ dany
obiekt jeden raz. Chodzi o niepowta-
rzanie tej samej pracy, s³owem nie-
dublowanie tych samych obiektów,
bo poprzez Internet mo¿na do nich
dotrzeæ bez wzglêdu na miejsce ich
przechowywania. Skoro wiêc jednak
biblioteka ma zeskanowane takie a
takie ksi¹zki, druga ju¿ tego nie czy-
ni.

RB

Przy pomocy komputera można czytać do woli
Trzy pytania do Kazimierza Ligockiego, specjalisty ds. digitalizacji w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej



� 6 Kwiecień 2019 r.zaKŁad GOSPOdaRKi mieSzKaNiOWej

Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych 
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ 
zaleg³ych nale¿noœci. 
Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/ 
tel. (095) 73-87-125 
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl

Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129, 
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139, 
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm1/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A 
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151, 
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm2/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162, 
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm3/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180, 
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm4/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,   
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej zakoñczy³
sezon spotkañ ze wspólno-
tami. Trochê ich by³o, bo
wspólnot jest oko³o tysi¹ca.

- Zarz¹dzamy 945 wspól-
notami mieszkaniowymi i
zgodnie z ustaw¹ o w³as-
noœci lokali, mamy obo-
wi¹zek siê z nimi spotkaæ
nie póŸniej ni¿ w pierw-
szym kwartale ka¿dego ro-
ku. Jako zarz¹dca rozlicza-
my siê z pobranych zali-
czek i poniesionych
kosztów na budynku.
Wspólnoty s¹ we wszyst-
kich piêciu Administracjach
Domów Mieszkalnych na
terenie ca³ego miasta. Se-
zon na spotkania to
w³aœnie luty i marzec -
t³umaczy Pawe³ Nowacki,
dyrektor Zak³adu Gospo-
darki Mieszkaniowej.

Wspólnota zaczyna się
od jednego 

Wspólnota powstaje z
mocy prawa w momencie
wyodrêbnienia pierwszego
lokalu w nieruchomoœci na
rzecz innego ni¿ dotych-
czasowy w³aœciciel pod-
miotu tj., kiedy w kamienicy
nale¿¹cej do miasta zosta-
nie wykupione choæby tylko
jedno mieszkanie. Wów-
czas w jednym budynku

pojawia siê dwóch w³aœci-
cieli, którzy nabywaj¹
uprawnienia, ale tak¿e spo-
czywa na nich obowi¹zek
utrzymania nieruchomoœci,
jednym s³owem musz¹ siê
dogadaæ w wa¿nych kwes-
tiach dotycz¹cych budynku.
- Zgodnie z ustaw¹ mamy
do czynienia z dwoma ro-
dzajami wspólnot, „ma³ymi”,
czyli takim do siedmiu lokali
i „du¿ymi”, czyli takimi, gdzie
liczba lokali przekracza sie-
dem - mówi dyrektor ZGM.

W przypadku ma³ych
wspólnot wszystkie decyzje
przekraczaj¹ce zakres
zwyk³ego zarz¹du do-
tycz¹ce budynku musz¹
byæ podejmowane jedno-
myœlnie. Natomiast w przy-
padku du¿ych wspólnot de-

cyduje wiêkszoœæ cz³onków
wspólnoty. 

Remont, dach, inwestycje

W³aœciciele decyduj¹ o
wszystkim, co dotyczy
czêœci wspólnych w danej
kamienicy. - Oznacza to, ¿e
od ich dzia³añ i ustaleñ za-
le¿y czy zostanie wykonany
remont dachu, elewacji, klat-
ki schodowej czy innych rze-
czy jak instalacje. Bo to
w³aœciciele przecie¿ p³ac¹ za
wszystkie inwestycje, pro-
porcjonalnie do posiadanego
udzia³u w nieruchomoœci.
Równie¿ wspólnota decydu-
je o sposobie sfinansowania
robót i tym samym o
zaci¹gniêciu kredytu na wy-
konanie tych prac - obrazo-
wo wyjaœnia dyrektor ZGM. I

dodaje, ¿e w budynkach w
których funkcjonuj¹ wspólno-
ty a zarz¹dza w³aœciwa Ad-
ministracja Domów Miesz-
kalnych, wszelakie kwestie
formalne jak przygotowanie
niezbêdnych uchwa³, wnios-
ku wraz z  uzyskaniem kre-
dytu, wyst¹pienie do orga-
nów celem uzyskania nie-
zbêdnych zgód i decyzji na
wykonanie zaplanowanych
prac, jak i sam przetarg w
celu wy³onienia wykonawcy
przygotowuj¹ pracownicy
administracji. 

Najlepszym przyk³adem,
jak dzia³aj¹ wspólnoty
bêdzie choæby podjêcie de-
cyzji o przy³¹czeniu swoich
budynków do centralnego
ogrzewania w ramach zako-
ñczonego programu KAWKA.
- To wspólnoty na specjalnie
zwo³ywanych zebraniach de-
cydowa³y, czy chc¹ siê
pod³¹czyæ. Zdecydowana
wiêkszoœæ podjê³a decyzjê na
tak, ale by³y pojedyncze nie-
ruchomoœci które nie by³y za-
interesowane - mówi Pawe³
Nowacki. Powody w takich
sytuacjach niejednokrotnie
bywa³y ró¿ne. A to wspólnota
nie chcia³a niszczyæ wyre-
montowanej zabytkowej klatki
schodowej, a to w³aœciciele
mieli w³asny, dzia³aj¹cy sys-
temy ogrzewania ale czêsto

by³a to materia zwi¹zana z fi-
nansowaniem robót. - Nie
zmuszaliœmy nikogo. Ka¿da
wspólnota jest autonomiczna
i rz¹dzi siê sama - podkreœla
Pawe³ Nowacki.

Raz do roku, albo i nie

Na zebraniach sprawoz-
dawczych ADM rozlicza siê z
cz³onkami wspólnoty z po-
branych zaliczek i ze wszyst-
kich dzia³añ, jakie w minio-
nym roku zosta³y przeprowa-
dzone. - Poza tym
przyjmujemy plan finansowy
na przysz³y rok oraz ustala-
my wspólnie co bêdzie reali-
zowane. Przede wszystkim
zapadaj¹ decyzje remonto-
we - mówi dyrektor ZGM. 

Okazuje siê, ¿e w skali
ca³ego miasta s¹ ju¿ takie
wspólnoty, gdzie nie ma po-
trzeb remontowych, ponie-
wa¿ ju¿ wszystko jest tam
zrobione. Jednak spora
czêœæ budynków wymaga
znacznych nak³adów remon-
towych czy poprawy infra-
struktury.

- Zasadniczo wszystkie
spotkania rozliczeniowe  mu-
simy odbyæ do 31 marca.
Jednak¿e  w praktyce zebra-
nia ze wspólnotami prowa-
dzimy przez ca³y rok - mówi
dyrektor ZGM. 

ROCH

Właściciele mają głos 
we własnych sprawach
Raz do roku wspólnoty mieszkaniowe decyduj¹, co bêd¹ robiæ w swoich kamienicach. 

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej ca³y czas przekonu-
je, ¿e trzeba sp³acaæ swoje
zaleg³oœci. 

- W ubieg³ym roku d³ug
mieszkañców wobec miasta z
tytu³u op³at za mieszkania wy-
niós³ 62 mln z³otych - mówi
Dorota Benowska, g³ówna
ksiêgowa Zak³adu Gospodar-
ki Mieszkaniowej. W stosunku
do roku 2017 zad³u¿enie
wzros³o, poniewa¿ na za-
mkniêcie tamtego roku
zad³u¿enie wynosi³o 58 mln
z³otych.

Nie płaciła babcia, nie
płaciła mama…

Jak t³umaczy Dorota Be-
nowska, a¿ 22 mln z³otych z
kwoty 62 mln to koszty odse-
tek. Specjaliœci z ZGM wyja-
œniaj¹, ¿e ogromne
zad³u¿enie mieszkañców lo-
kali komunalnych wynika mi-
êdzy innymi z przyzwyczaje-
nia. - Ca³y czas pokutuje my-
œlenie, ¿e skoro za
mieszkania nie p³acili dziad-
kowie, rodzice, to obecni
mieszkañcy te¿ nie musz¹.

My, jako Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej, zwyczajnie
siê nie godzimy na tak¹ sy-
tuacjê i na pewno bêdziemy
robiæ wszystko, aby owo
zad³u¿enie siê zmniejsza³o -
mówi g³ówna ksiêgowa ZGM.

Dodaje, ¿e w pêtlê
zad³u¿enia z tytu³u niep³ace-
nia za mieszkanie wpadaj¹
te¿ i ludzie, którzy nie s¹ noto-
rycznymi d³u¿nikami. - Bywa,
¿e ktoœ zachoruje, straci
pracê, wydarzy siê coœ, co
powoduje, ¿e za mieszkanie
siê nie p³aci. My staramy siê
zrozumieæ takie sytuacje i
proponujemy ró¿ne rozwi¹za-
nia. Najwa¿niejsze jest, aby
taki d³u¿nik przyszed³ do nas,
opowiedzia³ swoj¹ sytuacjê, a
razem spróbujemy znaleŸæ
wyjœcie z d³ugu, przykrej dla
ka¿dego sytuacji - t³umaczy
Dorota Benowska. 

Okazuje siê bowiem, ¿e
zad³u¿enia gorzowian z tytu³u
op³at za mieszkanie maj¹ bar-
dzo szerokie wide³ki. - Mamy
d³u¿ników, którzy zalegaj¹ od
kilkuset z³otych do nawet kil-
kudziesiêciu tysiêcy, nawet

powy¿ej 50 tys. z³otych - mó-
wi g³ówna ksiêgowa ZGM. 

Są tacy, którzy spłacają 

W ubieg³ym roku ZGM
roz³o¿y³ na raty zad³u¿enie
dla 302 osób na ³¹czn¹ kwotê
3 341 tys. z³otych. - Sp³acanie
jest bardzo wa¿ne. D³ug bo-
wiem powoduje, ¿e dana oso-
ba mo¿e straciæ prawo do zaj-
mowanego mieszkania. W
ubieg³ym roku 27 osób po
sp³acie odzyska³o prawo do
lokalu. Te osoby ³¹cznie
sp³aci³y zaleg³oœæ na kwotê
249 tys. z³ - mówi Dorota Be-
nowska. 

To bardzo wa¿na informa-
cja, bowiem utrata prawa do
zajmowanego lokalu komu-
nalnego skutkuje konieczno-
œci¹ wyprowadzki, opuszcze-
nia mieszkania. 

Dlatego ZGM na bie¿¹co
monitoruje stan op³at miesz-
kañców, informuje o
zad³u¿eniu, przypomina o ko-
niecznoœci sp³acania, a co
wiêcej, proponuje konkretne
sposoby niwelowania
zad³u¿enia.

Można wpłacić gotówkę,
można dług odpracować

Pierwszym sposobem
sp³acania zad³u¿enia jest
wy³o¿enie gotówki. Jednak na
takie rozwi¹zanie ma³o kogo
staæ, dlatego ZGM proponuje
odpracowanie d³ugu. - Jak
mówi³am, najbardziej nam za-
le¿y na odzyskaniu pieniêdzy
za zajmowane mieszkanie.
Podkreœlam, mo¿na i trzeba
do nas przyjœæ, poszukamy
razem sposobów wyjœcia z ta-
kiego stanu - mówi Dorota
Benowska. 

Od kilku lat ZGM ma pro-
gram odpracowania d³ugu.
Mo¿na wykonywaæ ró¿ne pra-
ce na rzecz ZGM. I tylko w
ubieg³ym roku w taki sposób
odzyskano 86 tys. z³
zaleg³oœci. - Trudno jest okre-
œliæ, ile dok³adnie by³o to
osób, bo my wyceniamy wy-
konan¹ pracê. Ale taka mo¿li-
woœæ jest - zaznacza g³ówna
ksiêgowa ZGM. 

Zainteresowani tak¹ mo¿li-
woœci¹ sp³aty mog¹ wykony-
waæ ró¿ne prace, poczynaj¹c

od porz¹dkowych, przez drob-
ne us³ugi nawet do prostych
prac biurowych. Co wiêcej,
ZGM idzie na rêkê d³u¿nikom,
bo na ich proœbê mo¿e skiero-
waæ do odpracowywania za-
leg³oœci w miejsca poza bez-
poœrednim s¹siedztwem. 

- Inn¹ drog¹ sp³aty
zaleg³oœci jest roz³o¿enie
zad³u¿enia na raty. W obu
przypadkach, podkreœlê kolej-
ny raz, konieczna jest wizyta
u nas. Opracujemy plan
sp³aty - t³umaczy Dorota Be-
nowska.

Dla d³u¿ników jest to o tyle
wa¿ne, ¿e z chwil¹ gotowoœci
do sp³aty zad³u¿enia, z chwil¹
podjêcia rozmów z ZGM,
opracowania planu sp³aty
przez roz³o¿enie na raty
zad³u¿enia, ZGM odstêpuje
od naliczania odsetek od
d³ugu, jak i nie kieruje sprawy
do windykacji komorniczej. I
to jest niezmiernie wa¿ne, bo
akurat te op³aty s¹ wysokie. 

Specjaliœci podkreœlaj¹, ¿e
za mieszkanie p³aciæ musz¹
wszyscy. 

ROCH

Mieszkańcy zalegają miastu za zajmowane mieszkania
W ubieg³ym roku d³ug mieszkañców wobec miasta wzrós³. 

ZGM administruje, ale to właściciele decydują o wszystkim,
co dotyczy części wspólnych w danej kamienicy
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Coraz wiêksza jest te¿ licz-
ba osób z niepe³nosprawno-
œci¹ zainteresowanych zdo-
byciem tytu³u licencjata czy
magistra. Wszystko to za
spraw¹ ci¹gle rozwijaj¹cej
siê sieci wsparcia wdra¿anej
w uczelniach wy¿szych. Dzi-
êki zaanga¿owaniu w
prze³amywanie barier oœrod-
ki akademickie staj¹ siê bar-
dziej otwarte na przyjmowa-
nie studentów z ogranicze-
niami. S³owem, trudnoœci
wynikaj¹ce z niepe³nospraw-
noœci nie staj¹ siê prze-
szkod¹ w zdobywaniu
wy¿szego wykszta³cenia.
Dziœ dzia³alnoœæ uczelni de-
dykowana studentom  z nie-
pe³nosprawnoœci¹ ma zasto-
sowanie w kilku obszarach.

Biuro Osób
Niepełnosprawnych

W Akademii im. Jakuba z
Parady¿a dzia³a Biuro Osób
Niepe³nosprawnych (BON).
Znajduje siê ono przy ul.
Teatralnej 25 i jest miejscem,
do którego studenci z nie-
pe³nosprawnoœci¹ mog¹
przyjœæ ze swoimi uczelnia-
nymi sprawami. Biuro dzia³a
od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 8.30-15.30. Na
studentów czekaj¹ pe³no-
mocnik rektora oraz referent
ds.. studentów z niepe³nos-
prawnoœci¹. W biurze mo¿na
uzyskaæ poradê i wsparcie w
procesie edukacji. Oprócz
tego pracownicy s³u¿¹ po-
moc¹ w sprawach poza-
uczelnianych, takich jak
wnioskowanie o pomoc ma-
terialn¹ ze œrodków PFRON
czy uzyskiwanie wsparcia z
organizacji pozarz¹dowych
wspó³pracuj¹cych z uczel-
ni¹. Ka¿dy student jest trak-
towany indywidualnie, a jego
sprawy s¹ zawsze prioryteto-
we. 

Proces rekrutacji i
pierwsze dni na uczelni

Kandydaci na studia przed
podjêciem ostatecznej de-
cyzji dotycz¹cej kierunku
studiów maj¹ mo¿liwoœæ
skonsultowania swojego wy-
boru z pracownikiem BON.
Rozmowa ta dotyczy wyboru
specjalnoœci oraz analizy
wymagañ edukacyjnych i
mo¿liwoœci dostosowania
procesu kszta³cenia do wa-

runków zwi¹zanych z nie-
pe³nosprawnoœci¹. Jest to
tak¿e okazja do zastanowie-
nia siê, czy dana specjal-
noœæ jest mo¿liwa do uko-
ñczenia przez kandydata
oraz czy praktyki realizowa-
ne na danym kierunku bêd¹
mo¿liwe do zrealizowania.
Konsultacja w BON jest jedy-
nie elementem mog¹cym
pomóc w podjêciu decyzji,
jednak o z³o¿eniu dokumen-
tów na dany kierunek decy-
duje kandydat, zgodnie ze
swoimi upodobaniami i œwia-
domoœci¹ zaanga¿owania,
jakie bêdzie musia³ w³o¿yæ w
realizacjê postawionego ce-
lu.

Gdy proces rekrutacji prze-
biegnie pomyœlnie i kandydat
zostanie w³¹czony w poczet
studentów, przychodzi czas
na zapoznanie siê z
regu³ami funkcjonowania na
uczelni. Pomóc w tym maj¹
dni adaptacyjne, w których
bior¹ udzia³ przedstawiciele
wszystkich jednostek uczel-
nianych. Studenci uczest-
nicz¹ w kursie BHP oraz
maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania
najwa¿niejszych informacji
odnoœnie ¿ycia akademickie-
go. Wœród tych informacji
znajduj¹ siê tak¿e te dedyko-
wane wy³¹cznie studentom  z
niepe³nosprawnoœci¹. S¹ to
m.in. informacje o wsparciu
materialnym, dostosowanych
zajêciach  z wychowania fi-

zycznego czy dzia³alnoœci
czasopisma akademickiego.

Formy wsparcia

Uczelnia dysponuje ró¿ny-
mi formami wsparcia studen-
ta z niepe³nosprawnoœci¹. W
przypadku wsparcia eduka-
cyjnego student mo¿e z³o¿yæ
wniosek o Indywidualne Do-
stosowanie Studiów. IDS jest
form¹ zdiagnozowania po-
trzeb edukacyjnych studenta
i dostosowania procesu edu-
kacji do konkretnego rodzaju
niepe³nosprawnoœci. Wœród
dzia³añ jest m.in. wyd³u¿enie
czasu trwania sesji/egzami-
nów, zmiana formy egzami-
nacyjnej (np. z pisemnej na
ustn¹), zapewnienie potrzeb-
nego sprzêtu w ramach
zajêæ (dyktafon, powiêkszal-
nik, materia³y w formie do-
stosowanej), czy zapewnie-
nie odpowiednich warunków
psychospo³ecznych (praca
indywidualna). Dla studen-
tów ze znacznym stopniem
niepe³nosprawnoœci przewi-
dziano asystenta dydaktycz-
nego. Jest to osoba, która
wspiera studenta w czasie
zajêæ na uczelni. W zale¿no-
œci od potrzeb mo¿e ona po-
magaæ mu w sporz¹dzaniu
notatek, przepisywaniu z
tablic, skanowaniu i kopio-
waniu materia³ów, przygoto-
wywaniu prezentacji czy
zdawaniu egzaminów. Na-
le¿y pamiêtaæ, ¿e ta osoba

staje siê niejako „na-
rzêdziem” osoby z
niepe³nosprawnoœci¹. Ozna-
cza to, ¿e w ¿aden sposób
nie ma ona wp³ywu na ja-
koœæ merytoryczn¹ przygoto-
wanych przez studenta prac i
zaliczeñ, a jedynie pomaga
mu w przeniesieniu wiedzy
na formê akceptowan¹ w ra-
mach konkretnych zajêæ.
Oprócz tego studenci mog¹
wypo¿yczaæ sprzêt u³at-
wiaj¹cy im przyswojenie tre-
œci merytorycznych (skanery
rêczne, dyktafony). Dodatko-
wym wsparciem organizowa-
nym w czasie pobytu na
uczelni s¹ ró¿nego rodzaju
warsztaty i szkolenia z
umiejêtnoœci miêkkich. Przez
ca³y okres studiów student
mo¿e tak¿e korzystaæ ze
wsparcia pracowników BON.

Integracja ze
społecznością akademicką
i budzenie świadomości

Nawet najbardziej dostoso-
wane oœrodki akademickie
nie maj¹ szans przyci¹gn¹æ
w swoje szeregi studentów z
niepe³nosprawnoœci¹, jeœli
nie poczyni¹ ¿adnych starañ
w burzeniu barier mental-
nych. To w³aœnie uprzedze-
nia i stereotypy na temat
osób z niepe³nosprawnoœci¹
s¹ trudniejsze do zmiany ni¿
bariery architektoniczne.
£atwo jest wybudowaæ pod-
jazd, trudniej zmieniæ

postawy otoczenia. Prioryte-
tem w funkcjonowaniu stu-
dentów z niepe³nosprawno-
œci¹ na uczelni jest zapew-
nienie im wsparcia, tak¿e
osób z podobnymi ograni-
czeniami, a bêd¹cych na
drodze edukacyjnej nieco
d³u¿ej.

Z tej potrzeby zrodzi³a siê
organizacja studencka, jak¹
jest Rada Niepe³nospraw-
nych Studentów. Tworz¹ j¹
studenci z niepe³nosprawno-
œci¹, asystenci i wolontariu-
sze. Jej zadaniem jest budo-
wanie sieci wzajemnej po-
mocy na uczelni oraz
integracja. W ramach RNS
studenci spotykaj¹ siê w mu-
rach uczelni, a tak¿e wy-
je¿d¿aj¹ na konferencje, se-
minaria i obozy integracyjno-
szkoleniowe. Rada staje siê
przestrzeni¹ do rozwoju
osobistego, nawi¹zania re-
lacji kole¿eñskich, a tak¿e
dostrze¿enia, ¿e s¹ osoby
w podobnej sytuacji ¿ycio-
wej, które mimo trudnoœci
nie utaj¹ w d¹¿eniu do wy-
znaczonych celów, w tym
do zdobycia wy¿szego wy-
kszta³cenia. Kolejn¹ spraw¹
jest przygotowanie kadry
uczelnianej do obecnoœci
osoby z niepe³nosprawno-
œci¹ w uczelni. Dzieje siê to
poprzez szkolenia i konsul-
tacje dla pracowników ad-
ministracyjnych i nauko-
wych. Takie szkolenia orga-

nizowane s¹ równie¿ dla
studentów. Dotycz¹ one
ró¿nego rodzaju niepe³nos-
prawnoœci oraz savoir-viv-
re`u wobec osób z
niepe³nosprawnoœciami.
Dzia³ania te s¹ podejmowa-
ne, poniewa¿ czêsto zacho-
wania alienuj¹ce osoby z
niepe³nosprawnoœci¹ nie
wynikaj¹ ze z³ej woli osób
zdrowych, a z poczucia
lêku. Boimy siê tego, cze-
go nie znamy. Dlatego im
wiêcej mówimy o
niepe³nosprawnoœci, tym
bli¿sza nam siê ona staje.
Id¹c tym tropem, na uczel-
ni zaczêto organizowaæ
tak¿e kampaniê spo³eczn¹
„Wspólna przestrzeñ -
wspó³praca i wykorzysty-
wanie ró¿norodnoœci”.
Sk³adaj¹ siê na ni¹ wysta-
wy, prelekcje, warsztaty i
happeningi maj¹ce na celu
budzenie œwiadomoœci na
temat niepe³nosprawnoœci.

Misja Biura Osób
Niepełnosprawnych

Dzia³ania podejmowane na
rzecz studentów z
niepe³nosprawnoœci¹ nie
ograniczaj¹ siê tylko do
wsparcia osób z ogranicze-
niami w ramach ich funkcjo-
nowania na uczelni. Œrodo-
wisko akademickie jest tym,
które ma wp³yw na kszta³to-
wanie œrodowiska lokalnego.
Dlatego te¿ inicjatywy podej-
mowane przez BON nie s¹
dzia³aniami zamkniêtymi w
murach uczelni. Wspó³praca
z instytucjami pañstwowymi
(np. PFRON) czy organiza-
cjami pozarz¹dowymi (np.
Stowarzyszenie Twoje Nowe
Mo¿liwoœci, Szansa dla Nie-
widomych, Fundacja Aktyw-
nej Rehabilitacji) owocuje
dzia³aniami w ogólnie rozu-
mianym spo³eczeñstwie. S¹
to wszelkie aktywnoœci
maj¹ce na celu zmianê
postaw, przeciwdzia³anie
uprzedzeniom i budowanie
œrodowiska otwartego na sy-
tuacjê niepe³nosprawnoœci.
Na uczelni te dzia³ania maja
swój pocz¹tek, jednak nie
spe³ni³yby one swojego za-
dania, gdyby ich zakres nie
siêga³ daleko poza instytucjê
i nie przyczynia³ siê do zmia-
ny œwiata. 

MGR AGATA ZAWADZKA

Studiuj bez barier w gorzowskiej AJP
Studia to coraz czêœciej wybierana œcie¿ka edukacyjna. 

Studenci niepełnosprawni biorą aktywny udział w życiu uczelni, także we wspólnych wycieczkach
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- Specjalne Strefy Ekono-
miczne funkcjonuj¹ w na-
szym kraju od 1994 roku.
Czy z perspektywy czasu
mo¿emy dzisiaj pozytywnie
oceniæ sam¹ decyzjê o ich
powo³aniu?

- Kiedy 25 lat temu przyjmo-
wana by³a Ustawa o Specjal-
nych Strefach Ekonomicznych
sytuacja gospodarcza Polski
wygl¹da³a zupe³nie inaczej ni¿
obecnie. Na pocz¹tku lat 90-
tych walczyliœmy z du¿ym bez-
robociem, a bol¹czk¹ naszej
gospodarki by³o niepe³ne wy-
korzystanie infrastruktury
przemys³owej. G³ównym ce-
lem ustawy by³o wiêc przede
wszystkim wsparcie procesu
transformacji gospodarczej, w
szczególnoœci na okreœlonych
czêœciach terytorium kraju. Na
przestrzeni ostatnich lat nie
uda³o siê jednak dostosowaæ
SSE do zmieniaj¹cych siê po-
trzeb i wyzwañ ekonomicz-
nych. St¹d nasz rz¹d podda³
SSE g³êbokiej analizie, kon-
sultuj¹c siê m.in. z inwestora-
mi oraz organizacjami otocze-
nia biznesu. Wniosek by³ je-
den. Dotychczasowy system
posiada szereg wad i nie od-
powiada wyzwaniom, przed
którymi stoi obecnie polska
gospodarka. Przygotowaliœmy
wiêc Ustawê o wspieraniu no-
wych inwestycji, która wesz³a
w ¿ycie 30 czerwca 2018 roku.
Na jej podstawie szerzej
otwieramy siê na sektor
ma³ych i œrednich przedsi-
êbiorstw, które dotychczas w
niewielkim stopniu by³y repre-
zentowane w Strefach. To
oznacza, ¿e prawie ca³a Pol-
ska sta³a siê wielk¹ stref¹ in-
westycyjn¹, a nie jedynie
0,08% jej powierzchni, jak by³o
do tej pory. Bo nie ma w Pol-
sce z³ych miejsc na inwesty-
cje. S¹ tylko dobre i jeszcze
lepsze.

- Jakie jeszcze zmiany
wprowadzi³o przemodelo-
wanie funkcjonowania
SSE?

- Preferencje podatkowe s¹
uzale¿nione teraz od miejsca
inwestycji, jej charakteru i jako-
œci tworzonych miejsc pracy.
Te trzy jasne kryteria spra-
wiaj¹, ¿e zostaje wykorzystany
potencja³ ca³ego kraju. Nato-
miast korzyœci odczuj¹ wszys-
cy. Z jednej strony s¹ to inwes-
torzy polscy, gdy¿ wymagane
nak³ady s¹ teraz dostosowy-
wane do ich mo¿liwoœci i nie
musz¹ oni,  tak jak by³o do tej
pory, zmieniaæ lokalizacji swo-
jego biznesu. Zyskaj¹ tak¿e
inwestorzy zagraniczni, bo no-
we obszary i zagwarantowany
czas inwestycji przywraca Pol-
sce konkurencyjnoœæ na ryn-

kach miêdzynarodowych.
Przewidujemy, ¿e w ci¹gu naj-
bli¿szych dziesiêciu lat po-
wstanie ponad 200 tysiêcy no-
wych miejsc pracy na konku-
rencyjnych warunkach. Dziêki
wprowadzonym zmianom
Strefy mog¹ jeszcze skutecz-
niej likwidowaæ bariery inwe-
stycyjne. W skali ca³ego kraju
oznacza to wsparcie finanso-
we dla inwestycji, które
wp³ywaj¹ na rozwój gospodar-
czy Polski  i co najwa¿niejsze
maj¹ charakter d³ugofalowy.
Nios¹ ze sob¹ m.in.: transfer
wiedzy, wsparcie dla dzia³al-
noœci B+R, stabilne miejsca
pracy dla wysoko wykwalifiko-
wanych pracowników, rozwój
klastrów, likwidacjê bezrobo-
cia na s³abiej rozwiniêtych te-
renach. 
- Jak pani minister ocenia
ponad 20-letni¹ dzia³alnoœæ
Kostrzyñsko-S³ubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicz-
nej?

- Na przestrzeni ostatnich
dwudziestu kilku lat K-SSSE
rozszerza³a swoj¹ dzia³alnoœæ
i dziœ swoim zasiêgiem obej-
muje ca³e województwo lubu-
skie, po³owê zachodniopomor-
skiego oraz zachodni¹ czêœæ
województwa wielkopolskiego,
staj¹c siê jedn¹ z najwiêkszy
stref ekonomicznych w Pol-
sce. Strefa ta zawsze by³a na-
sz¹ chlub¹. Du¿y w tym mia³
udzia³ jej pierwszy prezes oraz
dzisiaj jego kontynuator
Krzysztof Kielec. Strefa nie tyl-
ko dynamicznie siê rozwija³a,
lecz tak¿e skutecznie wyko-
rzystywa³a potencja³ tego ob-
szaru, dziêki czemu nale¿y
dziœ do wiod¹cych Stref pod
wzglêdem liczby i wartoœci no-
wych inwestycji. K-SSSE wy-
da³a 330 zezwoleñ na dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ na terenie
Strefy, a ³¹czna wysokoœæ
nak³adów inwestycyjnych po-
niesionych przez wszystkie fir-
my dzia³aj¹ce tutaj wynios³a
7,9 mld z³. Da³o to ³¹cznie po-
nad 32 tysi¹ce miejsc pracy.
Od samego pocz¹tku
g³ównym zadaniem Strefy by³a
walka z bardzo wysokim bez-
robociem, szczególnie wœród
osób z ni¿szym wykszta³ce-
niem. Z tym wyzwaniem pora-
dzi³a sobie w sposób modelo-
wy. We wszystkich wojewódz-
twach obejmuj¹cych powiaty,
w których Strefa prowadzi
dzia³alnoœæ, liczba bezrobot-
nych drastycznie siê zmniej-
szy³a w porównaniu do  naj-
wy¿szego poziomu notowane-
go w koñcu lutego 2003 roku.
W województwach lubuskim i
wielkopolskim liczba bezrobot-
nych jest dziœ prawie piêcio-
krotnie ni¿sza ni¿ w koñcu lu-

tego 2003 roku. Natomiast w
województwie zachodniopo-
morskim spadek by³ cztero-
krotny. W ka¿dym z tych woje-
wództw s¹ to spadki liczby
bezrobotnych wy¿sze ni¿ na
poziomie kraju. To samo doty-
czy stopy bezrobocia. Pod-
czas, gdy w Polsce tempo
spadku wskaŸnika bezrobocia
wynios³o pomiêdzy lutym
2003 a lutym 2019 -  12,6
punktów procentowych (z
18,7% do 6,1%), w woj. wiel-
kopolskim odnotowaliœmy w
tym czasie spadek o 13,3
punkty procentowe (z 16,6%
do 3,3%), zachodniopomor-
skim - o 19,8 p. p. (z 27,6% do
7,8%), a w województwie lu-
buskim a¿ o 21 p. p. (z 27,1%
do 6,1%). Obecne dzia³anie K-
SSSE nie ogranicza siê jed-
nak tylko do inwestycji przy-
nosz¹cych nowe miejsca pra-
cy, to tak¿e szereg dzia³añ na
styku biznesu i edukacji. Stre-
fa pomaga przedsiêbiorcom w
kontaktach ze szko³ami zawo-
dowymi i bran¿owymi. Przy-
czynia siê to w znacznym
stopniu do dopasowania sys-
temu kszta³cenia do obecnych
wymagañ na rynku pracy.

-. Na ile ta nowa ustawa o
strefach specjalnych  mo¿e
przyczyniæ siê do dalszego
rozwoju lokalnych rynków
pracy?

- Nowy system wsparcia jest
dostêpny na terenie ca³ego
kraju, co demokratyzuje roz-
wój spo³eczny i gospodarczy,
nie dyskryminuj¹c ¿adnego z
regionów. Korzystaæ mog¹ z
niego wszystkie gminy, co
sprzyja tak¿e nap³ywowi inwe-
stycji na tereny mniej rozwini-
ête. Dotyczy to tak¿e regionów
zmagaj¹cych siê z trudnoœcia-
mi o charakterze struktural-
nym,  w tym równie¿ miast
œrednich trac¹cych funkcje
spo³eczno-gospodarcze oraz
miejscowoœci, które znajduj¹
siê na terenach powiatów,
gdzie bezrobocie przekroczy

160% œredniej krajowej. W
tym kontekœcie uwa¿amy, ¿e
ustawa stwarza dobre mo¿li-
woœci rozwoju lokalnych ryn-
ków. Aby tak siê sta³o w ra-
mach nowego systemu wspar-
cia uzale¿niliœmy mo¿liwoœæ
uzyskania pomocy od stopy
bezrobocia w powiecie, kie-
ruj¹c siê zasad¹, ¿e im
wy¿szy poziom bezrobocia,
tym wy¿szy bêdzie poziom
pomocy publicznej udzielanej
inwestorowi. Poza tym du¿y
wp³yw na rynki lokalne ma do-
stêpnoœæ wsparcia dla firm
niezale¿nie od ich wielkoœci, w
tym szczególnie dla mikro,
ma³ych, i œrednich przedsi-
êbiorców. Dziêki temu mo¿liwy
jest wiêkszy nap³yw inwestycji
w rejony s³abiej rozwiniête,
które na obecnym etapie roz-
woju nie s¹ w stanie sprostaæ
wygórowanym wymaganiom
du¿ych inwestorów jak np. in-
frastruktura czy dostêpnoœæ
zasobów ludzkich. 

- A jak wa¿ne ze spo³ecz-
nego punktu widzenia s¹
miejsca pracy tworzone w
zak³adach znajduj¹cych siê
w SSE? Stanowi¹ one czyn-
nik napêdowy dla innych
jednostek gospodarczych,
które teraz musz¹ konkuro-
waæ z firmami dzia³aj¹cymi
w SSE?

- Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
ka¿da inwestycja nie tylko two-
rzy miejsca pracy u siebie, ale
tak¿e poœrednio buduje miejs-
ca pracy u kooperantów. Bar-
dzo nam zale¿y na tym, aby
takie procesy mia³y miejsce. Z
tego wzglêdu, zgodnie z no-
wymi zasadami wsparcia in-
westorów zadbaliœmy, aby no-
we inwestycje tworzy³y impuls
dla wszechstronnego rozwoju
spo³ecznego i gospodarczego
miejsca lokalizacji inwestycji.
Nowa ustawa premiuje tych in-
westorów, którzy bêd¹ an-
ga¿owaæ siê w lokalne ¿ycie
spo³eczne i gospodarcze, któ-
rzy zaoferuj¹ mo¿liwoœci sze-

rokiej wspó³pracy z miejscow-
ymi przedsiêbiorcami, tworz¹c
tak¿e u nich nowe miejsca
pracy, oraz zapewni¹ ich sta-
bilnoœæ. W tym kontekœcie
trudno mówiæ o konkurencji
miêdzy przedsiêbiorcami
dzia³aj¹cymi w strefach i poza
nimi. S¹dzê, ¿e bêdzie to sy-
nergiczne wspó³istnienie i koo-
peracja oraz inspiracja dla
zwiêkszenia swojego poten-
cja³u. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
dla pe³nej jasnoœci sytuacji
przedsiêbiorców dzia³aj¹cych
w ramach SSE zdecydowali-
œmy siê nie uchylaæ Ustawy o
Specjalnych Strefach Ekono-
micznych z 1994 roku. W ten
sposób zagwarantowaliœmy
prawa nabyte przez przedsi-
êbiorców realizuj¹cych do tej
pory inwestycje na terenie
stref. Obowi¹zywanie dwóch
ustaw wprowadza przejrzysty
podzia³ na inwestycje, które
bêd¹ korzystaæ z dotychcza-
sowego wsparcia do 2026 ro-
ku w ramach zezwoleñ wyda-
nych na podstawie ustawy o
SSE  oraz inwestycje nowe,
które bêd¹ mog³y skorzystaæ
ze wsparcia w oparciu o now¹
ustawê.

- Jeszcze kilka lat temu nie
brakowa³o opinii, ¿e Spe-
cjalne Strefy Ekonomiczne
to w wielu przypadkach
„Specjalne Strefy Wyzys-
ku”, gdy¿ wiele firm korzys-
taj¹c z wiêkszego czy mniej-
szego bezrobocia niewiele
p³aci³o swoim pracowni-
kom. Czy to siê zmienia?

- W nowej ustawie po³o¿ony
zosta³ mocny nacisk na pro-
mowanie wysokich standar-
dów zatrudnienia pracowni-
ków i warunków pracy. Pragnê
podkreœliæ, ¿e zgodnie z nowy-
mi zasadami mo¿liwoœæ uzys-
kania wsparcia jest uwarunko-
wana spe³nieniem przez in-
westora szeregu kryteriów, w
tym szczególnie tych spo³ecz-
nych dotycz¹cych stabilnoœci
zatrudnienia i rozwoju zawo-
dowego pracowników.
Przyk³adowo preferowani
bêd¹ tacy inwestorzy, którzy
zaoferuj¹ uczniom m.in. p³atne
sta¿e lub praktyki czy darmo-
we pozaszkolne zajêcia edu-
kacyjne rozwijaj¹ce umiejêtno-
œci i kwalifikacje zawodowe, a
szko³om - nowe narzêdzia czy
klasy patronackie. Dla pra-
cowników mo¿e to byæ tak¿e
pakiet dodatkowych œwiad-
czeñ z zakresu ró¿nych form
wypoczynku, dzia³alnoœci kul-
turalno-oœwiatowej, sportowo-
rekreacyjnej, ubezpieczeñ,
programów opieki zdrowotnej,
które bêd¹ wykraczaæ poza
œwiadczenia finansowane lub
wspó³finansowane z funduszu

œwiadczeñ pracowniczych wy-
maganego przepisami prawa.
Jestem przekonana, ¿e kryte-
ria wsparcia inwestycji w za-
kresie warunków zatrudnienia
przyczyni¹ siê do promowania
i wdra¿ania godnych warun-
ków pracy.

- Wchodz¹ce obecnie do
SSE firmy rzeczywiœcie sta-
wiaj¹ na rozwój technolo-
giczny, nowe rozwi¹zania
techniczne, co mo¿e
przek³adaæ siê na wy¿sze
wymagania wzglêdem pra-
cowników, ale i wy¿sze
p³ace?

- Zgodnie nowymi zasadami
do oceny projektów inwesty-
cyjnych stosujemy nie tylko
kryteria iloœciowe dotycz¹ce
wielkoœci zainwestowanego
kapita³u oraz poziomu bezro-
bocia w powiatach, ale tak¿e
kryteria jakoœciowe, w ramach
których mocno akcentujemy
inwestycje pobudzaj¹ce inno-
wacje. Zgodnie z tymi kryteria-
mi preferowane s¹ inwestycje,
w wyniku których bêd¹ tworzo-
ne centra Badañ + Rozwoju
(B+R), centra us³ug informa-
tycznych (ITO), centra us³ug
dla biznesu (BSS) lub centra
us³ug wspólnych (SSC), które
swym zasiêgiem wykraczaj¹
poza Polskê.  Dodatkowe
punkty s¹ tak¿e za przyna-
le¿noœæ do klastra z bran¿y
strategicznej o charakterze
przemys³owym zgodnego ze
Strategi¹ na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju: lotniczej,
stoczniowej, biotechnologicz-
nej, farmaceutycznej, elektro-
nicznej, maszynowej, che-
micznej, meblarskiej lub
spo¿ywczej oraz produkcji
œrodków transportu, w tym
czêœci i akcesoriów do œrod-
ków transportu, urz¹dzeñ me-
dycznych i IT. Takie podejœcie
przynosi ju¿ pierwsze owoce.
£ódzka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna zosta³a uznana za
najlepsz¹ w Europie i czwart¹
w œwiecie m.in. w uznaniu ini-
cjatyw inspiruj¹cych
wspó³pracê inwestorów z
miejscowymi uczelniami na
rzecz rozwoju wysokich
kwalifikacji pracowników na
potrzeby nowoczesnych
bran¿ i us³ug.  Takich
przyk³adów jest wiêcej.
Obecne zarz¹dy spó³ek
SSE anga¿uj¹ siê w wiele
nowych projektów pobu-
dzaj¹cych rozwój swoich re-
gionów. Wspieraj¹ na
przyk³ad rozwój start-upów 

i szeroko rozumianej nowo-
czesnej przedsiêbiorczoœci na
miarê wyzwañ rewolucji prze-
mys³owej Industry 4.0. 
- Dziêkujê za rozmowê.

ROBERT BOROWY

Teraz wykorzystany będzie
potencjał całego kraju
Rozmowa z El¿biet¹ Rafalsk¹,  minister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej

E. Rafalska: każda inwestycja nie tylko tworzy miejsca pracy
u siebie, ale także pośrednio buduje miejsca pracy u koope-
rantów
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To jedne z pierwszych tego
typu zabiegów w Polsce. W
gorzowskim szpitalu piêciu
pacjentom wykona³ je dr
Piotr Kowalski z Oddzia³u
Neurochirurgii i Neurotrau-
matologii Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkie-
go. 

- Dla czêœci pacjentów, któ-
rzy maj¹ problemy z odcin-
kiem lêdŸwiowym krêgos³upa,
a dla których leczenie zacho-
wawcze jest ju¿ niewystar-
czaj¹ce, jedynym sposobem
na pozbycie siê dolegliwoœci
jest operacja. Spoœród stan-
dardowych dostêpów opera-
cyjnych  (od ty³u, boku, przo-
du lub stosuj¹c obejœcia sko-
œne) istnieje równie¿ dostêp
wykorzystywany du¿o rza-
dziej, ale rekomendowany ze
wzglêdu na biomechanikê i
anatomiê trudnego do zaim-
plantowania odcinka L5-S1.
Przezskórny, osiowy dostêp
przedkrzy¿owy pozwala nie
tylko na usuniêcie zdegene-
rowanego dysku, ale równie¿
na wykonanie dystrakcji
przestrzeni miêdzytrzonowej,
dziêki czemu uzyskuje siê

zmniejszenie ciœnienia w ka-
nale krêgowym i uwolnienie
struktur nerwowych od ucis-
ku, najczêœciej bêd¹cego
efektem dyskopatii - wyja-
œnia dr Kowalski. 

Aby dostaæ siê do
krêgos³upa i okolicy przed-
krzy¿owej ciêcie skórne na-
le¿y wykonaæ w okolicy kar-
bu oko³oguzicznego. Na-
stêpnie operator musi
wytworzyæ specjalny tunel
prowadz¹cy do przedniej
czêœci koœci krzy¿owej. Przy-
gotowuj¹c dojœcie operacyj-
ne neurochirurg powinien
zwróciæ szczególn¹ uwagê

na odpowiednie naciêcie po-
wiêzi.

- U¿ywaj¹c specjalnych na-
rzêdzi dostêpowych i upew-
niaj¹c siê co do poprawnoœci
przygotowanego dojœcia za
pomoc¹ dwup³aszczyznowej
fluoroskopii, operator usuwa
zwyrodnia³y dysk za pomoc¹
specjalistycznych narzêdzi
jednorazowego u¿ytku. W
powsta³e po dysku miejsce
umieszcza siê materia³, który
ma za zadanie przyspieszyæ
zrost kostny. Nastêpnie w
utworzony kana³ roboczy, za-
bezpieczony tulej¹, wprowa-
dza siê osiowy implant mi-

êdzytrzonowy AxiaLIF, który
nie tylko stabilizuje, ale rów-
nie¿ ma za zadanie wytwo-
rzenie dystrakcji przestrzeni
miêdzytrzonowej, zapew-
niaj¹c tym samym odtworze-
nie korzystnego balansu
strza³kowego pacjenta. Me-
toda stabilizacji dedykowana
jest do odcinka L4-L5-S1
krêgos³upa - zdradza szcze-
gó³y dr Kowalski.

Niew¹tpliw¹ zalet¹ zasto-
sowania metody z wykorzys-
taniem œrub osiowych Axialif
1L jest czas trwania operacji.
Doœwiadczonemu chirurgowi
samo wprowadzenie œruby

osiowej zajmuje ok. 15 mi-
nut. Ca³a operacja trwa nie
d³u¿ej ni¿ godzinê, czyli o
po³owê krócej ni¿  np. wyko-
nywana metod¹ Alif z dojœcia
zaotrzewnowego przedniego
przez brzuch. Jest te¿ bar-
dziej bezpieczna od tradycyj-
nej, podczas której ods³ania
siê du¿e naczynia krwiono-
œne (¿y³y, têtnice biodrowe,
aortê, czy ¿y³ê g³ówn¹
doln¹). 

Przeciwwskazaniem do
zastosowania tej metody u
pacjentów z chorob¹ zwy-
rodnieniow¹ krêgos³upa s¹
uwarunkowania anatomicz-
ne, przebyte operacje w za-
kresie miednicy mniejszej,
rozleg³e zabiegi przewodu
pokarmowego oraz zabiegi
w zakresie koñcowego od-
cinka przewodu pokarmo-
wego. 

Zabieg wykonywany jest
technik¹ ma³oinwazyjn¹ z
u¿yciem specjalistycznych
narzêdzi dostêpowych. Ope-
rator musi jednak œciœle
przestrzegaæ procedury krok
po kroku i nie mo¿e pomin¹æ
¿adnego z poszczególnych

etapów operacji. Z uwagi na
to, ¿e dostêp operacyjny jest
niewielki czêsto nie ma
mo¿liwoœci skorygowania ju¿
podjêtych kroków operacyj-
nych. Efekty pracy obserwu-
jemy dziêki œródoperacyjnej
fluoroskopii, czyli obrazie
przeœwietlenia widocznym
na ekranie monitora
urz¹dzenia RTG - dodaje dr
Kowalski.  

Poza krótkim czasem ope-
racji zalet¹ tej metody jest
te¿ minimalne krwawienie,
ma³a rana operacyjna i ma³a
blizna pooperacyjna, a pa-
cjent ju¿ na drugi dzieñ po
operacji mo¿e wyjœæ do do-
mu. 

Przy wykonywaniu pierw-
szych zabiegów z u¿yciem
œruby osiowej Axialif 1L dr
Kowalski korzysta³ ze
wsparcia dra. n. med.  Pe-
tera Durnego z Bratys³awy
- autorytetu w zakresie chi-
rurgii krêgos³upa, który
œruby osiowe Axialif stosu-
je od lat i ma na swoim
koncie ponad 100 takich
operacji. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Nowatorskie operacje kręgosłupa
w szpitalu
Neurochirurdzy z Gorzowa zastosowali now¹ technikê leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej krêgos³upa. 

Dotyczy oko³o 800 tysiêcy
osób w Polsce, choæ tylko
polowa z niech wie, ¿e cho-
ruje.Zachorowaæ mo¿e
ka¿dy (bez wzglêdu na wiek
i p³eæ). Wczesna diagnoza
jaskry mo¿e pomóc ocaliæ
wzrok. Dlatego ju¿ po raz
trzeci Polskie Towarzystwo
Okulistyczne zorganizowa³o
w marcu akcjê Polscy Okuli-
œci Kontra Jaskra. Jako je-
dyny w Lubuskiem wzi¹³ w

niej udzia³ Wielospecjalis-
tyczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp., przy
okazji oferuj¹c pacjentom
szereg innych badañ, w tym
badania laboratoryjne, po-
miar cukru we krwi, ciœnie-
nia têtniczego czy konsulta-
cje dietetyczne. 

Jaskra to jedna z najgro-
Ÿniejszych chorób oczu pro-
wadz¹ca do postêpuj¹cego i
nieodwracalnego uszkodze-

nia nerwu wzrokowego i ko-
mórek zwojowych siatkówki,
a co za tym idzie pogorsze-
nia lub utraty wzroku. Roz-
wija siê powoli. Wykrywa siê
j¹ zazwyczaj przypadkiem. 

- Badania, które oferowali-
œmy naszym pacjentom na-
le¿¹ do grupy badañ pod-
stawowych. Obejmowa³o
ocenê stanu dna oka i po-
miar ciœnienia we-
wn¹trzga³kowego. Wszystko

trwa zaledwie kilka minut, a
pozwala rozwiaæ w¹tpliwo-
œci, choæ jeœli dziœ wynik by³
negatywny, to wcale nie
znaczy, ¿e choroba nie wy-
st¹pi póŸniej - mówi Franci-
szek Weryszko, ordynator
Oddzia³u Okulistycznego
WSzW w Gorzowie.

Na jaskrê najbardziej na-
ra¿eni s¹: cukrzycy, osoby
cierpi¹ce na mia¿d¿ycê,
krótkowidz¹ce (z wad¹ po-

ni¿ej 4 dioptrii i zmianami w
siatkówce i naczyniówce
oka), osoby, u których jas-
kra wystêpowa³a w rodzi-
nie, osoby szczególnie na-
ra¿one na stres, tzw. migre-
nowcy i osoby maj¹ce
k³opoty z wysokim ciœnie-
niem têtniczym.

- Niezale¿nie od g³ównych
czynników ryzyka profilak-
tyczne badanie w kierunku
jaskry zalecane jest ka¿dej

osobie, która od roku nie
by³a u okulisty. Wykrycie
choroby we wczesnych sta-
diach zaawansowania jest
bardzo wa¿ne, poniewa¿
rozpoczêcie leczenia w od-
powiednim czasie pozwala
unikn¹æ ca³kowitej utraty wi-
dzenia. Osoby z grup ryzyka
powinny badaæ siê raz na 6
miesiêcy - dodaje dr We-
ryszko. 

A.W.

Jedna z najgroźniejszych chorób oczu
Jaskra to choroba, która w 90% przypadków przebiega bez widocznych dolegliwoœci. 

Zabieg wykonywany jest techniką małoinwazyjną z użyciem specjalistycznych narzędzi
dostępowych
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Podobnie maj¹ fani œledze-
nia obecnoœci jelenia w kultu-
rze. A jak siê okazuje, takich
znaków w kulturze jest
ca³kiem sporo.

- Znakiem kulturowym jest
choæby bia³y jeleñ, którego
zobaczy³ œw. Hubert. Jeleñ
mia³ w koronie krzy¿, a po-
luj¹cy na niego siê nawróci³ -
mówi Justyna Sokalska, kul-
turoznawca. I dodaje, ¿e jeleñ
jest jednym ze zwierz¹t, o któ-
rym mo¿na sporo powiedzieæ
jak o znaku kulturowym

Jak to z Hubertem było

Hubert urodzi³ siê w 655 ro-
ku w Gaskonii. Zami³owanie
do polowania odziedziczy³ po
swoim ojcu. Towarzyszy³ mu
czêsto na ³owach. Ponoæ w
wieku 14 lat uratowa³ mu
¿ycie podczas polowania na
niedŸwiedzia w Pirenejach .
Hubert najwiêcej czasu
spêdza³ w lasach, gdzie nieu-
stannie polowa³; ³owiectwo
by³o jego pasj¹. Niektóre
Ÿród³a wskazuj¹, ¿e prowadzi³
swobodne, wrêcz hulaszcze
¿ycie. Tak by³o do roku 695,
kiedy poluj¹c w Górach Arde-
ñskich, nie bacz¹c na nic, w
Wielki Pi¹tek. Mia³ wtedy
us³yszeæ g³os Stwórcy ostrze-
gaj¹cy go przed jego niepo-
hamowan¹ pasj¹ i naka-
zuj¹cy mu udanie siê do —
Lamberta  biskupa Maastricht
Tongres  Przejêty objawie-

niem, tak te¿ uczyni³. Uda³ siê
na s³u¿bê bo¿¹ do biskupa
Lamberta. Rozpocz¹³ studia
teologiczne i dzia³alnoœæ mis-
jonarsk¹ w Ardenach . Po
œmierci biskupa Lamberta
(zm. ok. 700), z r¹k papie¿a
Sergiusza. - To legenda, ale
coœ musia³o byæ na rzeczy, bo
postaæ œw. Huberta jest po-
twierdzona w Ÿród³ach - mówi
Justyna Sokalska.

Malowali go nawet 
w czasach kamienia

Wizerunki jelenia mo¿na
znaleŸæ ju¿ w jaskiniach z
epoki kamiennej. Jeleñ by³
zwierzêciem czczonym na

ca³ym œwiecie. Ze wzglêdu na
jego odnawiaj¹ce siê corocz-
nie wysokie poro¿e czêsto
porównywano go z drzewem
¿ycia, dlatego te¿ by³ w wielu
kulturach i epokach symbo-
lem p³odnoœci, duchowego
wzrostu i zasady, œmierci i po-
nownych narodzin.

Egipcjanie uwa¿ali jelenia
za ³atwowiernego zarozumial-
ca, który uciekaj¹c przed my-
œliwym w lesie zaklinowuje
poro¿e w ga³êziach drzew i
daje siê zabiæ.

W buddyzmie jeleñ ucho-
dzi³, obok gazeli, za symbol
m¹droœci i ascezy, zwierzê
Buddy, który objawia siê rów-

nie¿ w postaci jelenia i jego
nauk udzielanych czêsto w
gajach zamieszka³ych przez
p³ow¹ zwierzynê, atrybut
wiecznoœci i jesieni. 

Jeleñ obok ³ani w staro¿yt-
noœci uchodzi³ za œwiête
zwierzê Artemidy, gdzie wal-
ka jelenia z innymi zwierzêta-
mi symbolizowa³a walkê mi-
êdzy œwiat³em a ciemnoœci¹.
Jako przewodnik dusz jeleñ
pojawia siê w staro¿ytnoœci i
u Celtów. Staro¿ytnoœæ wi-
dzia³a w jeleniu tak¿e wroga i
zabójcê wê¿y, a wyobra¿enie
to spotykamy czêsto w
zwi¹zku z wod¹ ¿ycia. Niekie-
dy jeleñ staje siê symbolem

melancholii, poniewa¿ kocha
samotnoœæ. 

Biały jeleń czyli istota 
z innego świata

Bia³y jeleñ jako istota magicz-
na pojawia siê w wielu religiach
i kulturach. Czêsto uto¿samia-
no go z jednoro¿cem. Indianie
Huiczole zamieszkuj¹cy tereny
œrodkowego Meksyku przed-
stawiaj¹ swego dobrego boga
jako Jelenia..

W mitologii celtyckiej bia³y je-
leñ to wys³annik z zaœwiatów.
Wierzono, ¿e pojawia siê, gdy
ktoœ z³amie tabu/œwiête prawo.
Jest zwiastunem zmiany dla te-
go, któremu siê ukaza³. Jako
przewodnik bia³y jeleñ prowa-
dzi³ mitologicznych bohaterów
ku przygodom, a cudowny jeleñ
z mitologii wêgierskiej wskaza³
Hunorowi i Magorowi miejsce
za³o¿enia pañstwa. W legen-
dach arturiañskich bia³y jeleñ
jest nieuchwytny. W legendach
o odkryciu Japonii bia³y jeleñ
by³ przewodnikiem dwóch bra-
ci. Rogaty bóg Cernunnos by³
zwi¹zany z ¿yciem, p³odnoœci¹,
bogactwem i podziemiami - po-
dobnie jak grecki Pan, rzymski
Faun, hinduski Pashupati czy
Puk (znany np. ze Snu nocy let-
niej) czy Herne £owca.

Herne by³ ³owczym króla Ry-
szarda II (który sam mia³ w
herbie bia³ego jelenia).
Wed³ug legendy ³owczy ura-
towa³ ¿ycie króla, gdy ten zos-

ta³ zaatakowany przez
bia³ego jelenia, odniós³ jed-
nak œmierteln¹ ranê. Do ¿ycia
przywróci³ go czarownik przy-
wi¹zuj¹c mu do g³owy rogi je-
lenia. Herne musia³ zrezygno-
waæ z zawodu myœliwego,
przez co oszala³ i zbieg³ w
g³¹b lasu, wci¹¿ maj¹c przy-
wi¹zane do g³owi rogi. Znale-
ziono go nastêpnego dnia po-
wieszonego na dêbie. Herne
ma po dziœ dzieñ straszyæ w
Windsorskim Lesie.

Ale też i Bambi 

Bambi, to szalenie popularny
bohater amerykañskiego filmu
animowanego wyprodukowa-
nego przez Walta Disneya.
Film opowiada przygody
m³odego jelonka Bambi, który
zaprzyjaŸnia siê z królikiem
Tuptusiem i skunksem Kwiat-
kiem. Bambi jest ksiêciem, sy-
nem jelenia - Króla Lasu - Wiel-
kiego Ksiêcia. Bambi ca³¹
m³odoœæ spêdza z przyjació³mi,
poznaj¹c m.in. m³od¹ ³aniê Fe-
linkê, swoj¹ póŸniejsz¹ ¿onê.
W zimie mama Bambiego zos-
taje zastrzelona w lesie pod-
czas polowania. Bambi zostaje
pod opiek¹ ojca.

ROCH
Korzysta³am miêdzy innymi

ze S³ownika mitów i tradycji
Kultury W³adys³awa Kopali-
ñskiego, S³ownika symboli
religijnych oraz stron poœwi-
êconych kulturze.

Poro¿e stanowi nie lada
gratkê dla zbieraczy poszu-
kuj¹cych tych „skarbów”. Na
pocz¹tku jednak nale¿a³oby
zadaæ pytanie, dlaczego je-
leñ zrzuca poro¿e? I czy „po-
ro¿e to to samo, co rogi”?
Czêsto ludzie niemaj¹cy
kontaktu z przyrod¹ i nie-
zag³êbiaj¹cy siê w biologiê
jeleniowatych nazywaj¹ po-
ro¿e rogami, co jest b³êdem.

Poroże to…

Poro¿e to wytwór ³¹cznot-
kankowy twardy, kostny twór
wyrastaj¹cy z koœci czo³owej
mo¿d¿eni na g³owie samców
jeleniowatych. Poro¿e zrzu-
cane i nak³adane jest co-
rocznie, co stanowi ewene-
ment w przyrodzie. Stanowi
ono orê¿ niezbêdny bykowi
jelenia do obrony i w walce o
samicê, któr¹ nazywamy
³ani¹, podczas godów zwa-
nych rykowiskiem. Poro¿e
zbudowane jest w 60% z
substancji mineralnych i

oko³o 40% z substancji orga-
nicznych. Wœród substancji
mineralnych dominuj¹ sole
wapnia i fosforu. 

A rogi to…

Natomiast róg to twardy
wyrostek wystêpuj¹cy na
g³owie niektórych ssaków
np. krowy czy kozy, zwykle
parzyœcie. W wiêkszoœci
przypadków jest to wytwór
skóry w³aœciwej zbudowany
z twardej keratyny, czasem
wraz z pokrywanymi
mo¿d¿eniami. Co istotne, ro-
gi nabudowywane s¹ przez
ca³e ¿ycie osobnika danego
gatunku i nie s¹ zrzucane.

Kolekcjonerzy rogów

W gorzowskich lasach wy-
stêpuje doœæ sporo jeleni
szlachetnych, co za tym
idzie, sporo jeleni byków
zrzuca poro¿e, które jest
chêtnie zbierane przez na-
wet trudni¹cych siê tym lu-
dzi. Zachêt¹ dla zbieraczy

jest cena poro¿a w skupie oraz
chêæ znalezienia piêknego
okazu, co stanowi niesamowit¹
frajdê dla kolekcjonerów. Cza-
sami znajdujemy jedn¹ sztukê
zwan¹ tyk¹, a szczêœliwcy
znajduj¹ w wiêkszej lub mniej-
szej odleg³oœci tak zwane pary,
czyli komplet, to jest praw¹ i
lew¹ tykê poro¿a jelenia od jed-
nego osobnika. Niektóre okazy
par zrzutów dochodz¹ do 8-9
kg., co stanowi niezbity dowód,
¿e myœliwi prowadz¹ pra-
wid³ow¹ selekcjê gatunku.
Charakterystyczne dla jelenio-
watych w cyklu rozwoju i zrzu-
cania poro¿a jest to, i¿ starsze
osobniki nak³adaj¹ szybciej i
szybciej zrzucaj¹ poro¿e. Nie-
stety, dla jeleni okres, w którym
zrzucaj¹ poro¿e, jest ciê¿kim
czasem z powodów ci¹g³ej pe-
netracji oraz tropienia przez
zbieraczy. Jelenie s¹ przega-
niane z dziennych ostoi, takich
jak m³odniki, trzcinowiska,
przez co s¹ ca³y czas w ruchu i
nie maj¹ chwili wytchnienia. 

Mimo i¿ sam poszukujê zrzu-
tów, przera¿ony jestem sytua-
cjami, w których dochodzi do
„przeczesywania” ca³ych
area³ów leœnych przez
wspó³pracuj¹cych zbieraczy.
Przyrodnik, który zna zacho-
wania jelenia, doskonale zdaje
sobie sprawê, ¿e takie nagmin-
ne p³oszenie prowadzi do mi-
gracji z terenu, gdzie przeby-
wa³, co skutkuje tym, i¿ w da-
nym miejscu nie zrzuci
swojego poro¿a, bo go tam po
prostu nie bêdzie. Dodatkowo
trzeba zwróciæ uwagê na fakt,
i¿ przeganiane zwierzê stano-
wi zagro¿enie dla ruchu dro-
gowego a sp³oszony jeleñ
mo¿e stworzyæ œmiertelne za-
gro¿enie na drodze. Pamiêtaj-
my zatem, aby korzystaj¹c z
dobra lasów szanowaæ ich
mieszkañców i w miarê mo¿li-
woœci nie p³oszyæ dzikich
zwierz¹t.

HUBERT KLIMCZAK
Instruktor do spraw Łowiectwa

Polski Zwi¹zek £owiecki

Biały jeleń, Bambi i inne wcielenia
pięknego zwierzęcia
Zbieracze poro¿a jeleniego ju¿ pewno nie wychodz¹ z lasów. 

Przedwiosenne skarby znalezione w lesie
Prze³om lutego i marca to czas, kiedy samce jeleni szlachetnych, zwane bykami zrzucaj¹ poro¿e.

Znalezienia pięknego poroża stanowi frajdę dla kolekcjonerów
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Biały jeleń, którego zobaczył Hubert nim się nawrócił i został święty
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Szeroki front robót w na-
szym Gorzowie Wlkp. jest im-
ponuj¹cy i jakby ten dobry
trend rozwojowy potwierdza.
Praktycznie bezrobocie jest
na najni¿szym poziomie, nie
notowanym od wielu lat.
Ogromna rzesza emigrantów
ze wschodu zasili³a nasz defi-
cytowy rynek pracy, a mimo
to na du¿ych budowach i w
wielu firmach zawieszono ba-
nery z informacjami, ¿e pra-
cownicy s¹ pilnie poszukiwa-
ni. Widzimy, ¿e wiele robót
miejskich siê „œlimaczy”, a na
jednym z nowo budowanych
budynków w centrum miasta
aktywnoœæ budowlana jakby
zamar³a, tylko ³opocze na
wietrze napis; „Poszukujemy
pracowników”. Bezrobocia
prawie nie ma. Coraz czêœciej
zdarza siê, ¿e wielu tych, co
w latach przemian spo³ecz-
no-gospodarczych wyje-
chali za prac¹ do Anglii, Ir-
landii czy nawet do Nie-
miec, teraz wraca do Polski. 

W czasie tej zarobkowej
emigracji straci³em dobrego
pracownika, w którym
pok³ada³em nadziejê, ¿e
przejmie jedno z kierowni-
czych stanowisk. Dowiadujê
siê niedawno, ¿e z za³o¿on¹
tam rodzin¹ wróci³ do Gorzo-
wa. Zarobi³ trochê pieniêdzy i
harówka od rana do nocy na
obczyŸnie ju¿ mu siê nie wi-
dzi, nie chce byæ dalej wyko-
rzystywanym emigrantem.
Mówi, ¿e wol¹ z ¿on¹ trochê
mniej, ale godniej i to co teraz
w Gorzowie razem zarobi¹, to
po zdobyciu praktyki da im
jak¹œ perspektywê awansu i
godnego ¿ycia. Mam na-
dziejê, ¿e wróci do naszej fir-
my i ubogaci j¹ swoim za-
chodnim doœwiadczeniem. In-
ny znajomy, który powróci³ ze
Szwecji mówi, ¿e na zacho-
dzie, szczególnie w Szwecji
s³ychaæ du¿o dobrego o pol-
skim rozwoju gospodarczym i
wielu Polaków z zaciekawie-
niem patrzy na te nowe szan-
se w OjczyŸnie. 
Pierwsze miesi¹ce tego
roku rzeczywiœcie s¹ dobre,
co potwierdzaj¹ te¿ znani mi
szefowie wielu firm, z którymi
wspó³pracujê. Nie widzê po-
wodów do wiêkszego spowol-
nienia gospodarki, co nie
oznacza, ¿e w biznesie w tym
roku bêdzie mo¿na spaæ spo-
kojnie. „Chcesz mieæ rozwój,
to ci¹gle szykuj siê na kry-
zys”- mawia³ mój zacny profe-
sor ekonomii.

Prognozy czo³owych ban-
ków jak i analityków finanso-
wych wskazuj¹, ¿e strefa euro
hamuje.  Wzrost w wiêkszoœci
zachodnich pañstw  bêdzie
wyraŸnie wolniejszy. Spowol-
nienie w Niemczech zawsze
odbija³o siê na naszej sytuacji
gospodarczej. Trzeba pami-
êtaæ, ¿e do Niemiec kieruje-

my 28% naszego eksportu, a
w obrotach z zachodnim
s¹siadem mamy obecnie so-
lidn¹ nadwy¿kê. Polska w ze-
sz³ym roku mia³a wzrost  po-
nad 5% i je¿eli nawet ten
wzrost obni¿y³by siê o 30%,
co jest mo¿liwe, to 3,6 %-towy
wzrost by nas kompletnie za-
dawala³.  Niemcy spodzie-
waj¹ siê  0,9%-towego wzros-
tu. Myœlê, ¿e mamy ju¿ pierw-
sze efekty planu
Morawieckiego. Zamro¿enie
cen energii daje stymuluj¹cy
sygna³ dla gospodarki. Co by
nie powiedzieæ, to stocznie
siê rozbudowuj¹, kopalnie
maj¹ dobre wyniki, nasze rafi-
nerie i przemys³ naftowy ma
siê dobrze, nawet LOT i PKP,
które by³y na skraju  upadku i
zêby na nie ostrzy³y Niemcy,
maj¹ ca³kiem rozs¹dne wyni-
ki, produkcja przemys³owa i
eksport roœnie, a deficyt ma-
leje.  

Co nas w tym roku czeka?
Na pewno dobrze zadzia³a
„pi¹tka Kaczyñskiego”. Ju¿
wiadomo, ¿e 500+ na pierw-
sze dziecko wprowadzone
bêdzie od 1 lipca br.  Bêdzie
to podobny zastrzyk pieni-
êdzy na polski rynek jak po-
przednio na drugie dziecko.
Jak zauwa¿ymy, dóbr i us³ug
nam na rynku poda¿y nie bra-
kuje, pó³ki w sklepach s¹
pe³ne towarów,  w sk³adach
magazynowych oraz na li-
niach produkcyjnych produk-
tów jest nadmiar. By mog³y
one wejœæ na œcie¿kê kon-
sumpcji lub inwestycji to bra-
kuje tylko jednego - pieniêdzy
jako ekwiwalentu wymiany.
500+ pe³ni tak¹ podwójn¹
rolê; z jednej strony jest pro-
gramem pomocowym skiero-
wanym na wychowanie i likwi-
dacjê ubóstwa polskich dzie-
ci, a z drugiej zaœ jest sprytn¹
metod¹ dofinansowania pol-
skiej gospodarki, poprzez
wprowadzenie dodatkowego
pieni¹dza na ubogi polski ry-
nek konsumpcji. Czêœæ z tych
pieniêdzy wróci do bud¿etu w
postaci podatków, czêœæ zasi-
li konsumpcyjne portfele Po-
laków, a pozosta³a czêœæ po-
wiêkszy fundusze rozwojowe
firm. 

Rz¹d zapowiedzia³, ¿e dla
m³odych pracowników do 26.
roku ¿ycia nie bêdzie podatku
PIT. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e
daje pracodawcy obni¿kê
kosztów, mo¿liwoœæ ustana-
wiania trochê wy¿szych wy-
nagrodzeñ dla m³odych roz-
poczynaj¹cych pierwsz¹
pracê i znacznie lepszy kom-
fort dla zak³adaj¹cych
rodzinê. M³odzi bêd¹ ju¿ kal-
kulowaæ, czy wyje¿d¿aæ na
zachód kuszeni trochê
wy¿szymi zarobkami, czy
pozostanie w kraju; w ogól-
nym bilansie bêdzie siê jed-
nak op³aca³o, by  tu budo-

waæ swoj¹ stabiln¹ szansê
¿ycia dla siebie i rodziny.
Widaæ ju¿, ¿e w wielu przy-
padkach ¿yciowej kalkulacji
wygrywa ta opcja bycia u sie-
bie i na swoim tu w kraju i bli-
sko  rodziny. Na pewno w tym
myœleniu pomaga 500+ i wy-
prawka szkolna oraz ju¿
znacznie wy¿sze p³ace. Se-
niorzy-emeryci dostawaæ
bêd¹ „trzynastkê” w postaci
najni¿szej emerytury - 1100 z³
brutto od maja i tu¿ przed wa-
kacjami. Stworzenie trochê
lepszych warunków finanso-
wych dla ich babæ i dziadków,
a mo¿e te¿ rodziców powodu-
je, ¿e na nich ³atwiej bêd¹
m³odzi mogli liczyæ z pomoc¹.
Przywrócenie zredukowanych
po³¹czeñ autobusowych,
g³ównie PKS, skomunikuje
ma³e miejscowoœci przede
wszystkim z du¿ymi miasta-
mi.  M³odzi zapewne  chêtniej
zamieszkaj¹ na tzw. prowin-
cji, bo bêd¹ mieæ u³atwiony
dojazd do pracy i kontakt z
wielkomiejskimi oœrodkami
kultury. Obecnie ludnoœæ
ubo¿sza i nie maj¹ca swoich
œrodków komunikacji z
ma³ych miejscowoœci, wsi i
ró¿nych popegeerowskich
osad praktycznie by³a odciêta
od œwiata, od mo¿liwoœci do-
jazdu do pracy, do lekarza
czy w jakichœ osobistych
sprawach administracyjno-
prawnych. To siê zmieni. Ten
program „pi¹tki Kaczyñskie-
go”, wzmacniaj¹cy  rozwój
gospodarczy z równoczes-
nym wsparciem rodziny
bêdzie doœæ kosztowny i
mo¿e wynieœæ kolejne przy-
najmniej 20 mld z³, a w dodat-
ku  ten program ma byæ jesz-

cze rozszerzony  na
prze³omie czerwca/lipca br. 

No wiêc sk¹d te pieni¹dze
bêd¹? Po pierwsze Rz¹d
ma jeszcze co robiæ z nie-
opodatkowanym szmuglem
przez granicê - tak wschodni¹
jak, przede wszystkim, za-
chodni¹. Tu rezerwa jest jesz-
cze du¿a, a premier Mora-
wiecki to widzi i do tej kontra-
bandy musi siê dobraæ.  Jak
mawia³ Wiktor Orban: po
pierwsze nie pozwoliæ okra-
daæ spo³eczeñstwa i ukróciæ
przep³yw ogromnych fortun
do rajów podatkowych. Po
drugie: produkcja prze-
mys³owa i aktywnoœæ eks-
portowa rolnictwa i prze-
mys³u rolno-spo¿ywczego
ju¿ id¹ mocno w górê. Te
wyniki  kompletnie zasko-
czy³y ekonomistów, a
szczególnie tych co nie-
szczególnie patrz¹ na
rosn¹c¹ w si³ê nasz¹ gos-
podarkê. Co najciekawsze,
nasze fabryki i kluczowe
przedsiêbiorstwa nie zamie-
rzaj¹ spowalniaæ. Prezes
KGHM mówi, ¿e jest spokoj-
ny, bo ma coraz wiêksze za-
potrzebowanie na miedŸ, a
przy okazji wzros³a produkcja
srebra daj¹c Polsce czo³ow¹
pozycjê w œwiecie. Niemiec-
kie firmy i innych krajów za-
chodnich rozpatruj¹ mo¿li-
woœæ przenoszenia swoich
fabryk do Polski. PESA byd-
goska nie nad¹¿a produko-
waæ tramwajów, produkcja ta-
boru kolejowego schodzi jak
ciep³e bu³eczki, a jeszcze nie-
dawno upadaj¹cy CEGIEL-
SKI dzisiaj nie wyrabia z silni-
kami do statków i z inn¹ towa-
rzysz¹c¹ produkcj¹. Nawet

wzros³a produkcja Volkswa-
gena w zak³adach w Polsce.
Styczeñ w ogóle zaskoczy³
ekonomistów w UE, polska
produkcja przemys³owa
wzros³a o 6,1% w stosunku
do stycznia roku poprzednie-
go. W lutym GUS poda³, ¿e
dynamika produkcji wzros³a
a¿ o 6,9% licz¹c rok do roku.
Obcokrajowcy postrzegaj¹
nas jako kraj sukcesu gospo-
darczego, pozostawiaj¹ rocz-
nie ponad 43 mld z³, z czego
wiêkszoœæ posz³a na zakup
materia³ów budowlanych i do
remontu mieszkañ, sprzêt
AGD i RTV oraz czêœci samo-
chodowych, a 1,1 mld z³ wy-
dali na art. spo¿ywcze i 0,4
mld na us³ugi. W gospodar-
ce jest coraz lepiej i st¹d
obecna w³adza czerpaæ
bêdzie przede wszystkim
fundusze na poprawê wa-
runków ¿ycia Polaków i
œrodki na dalszy rozwój. Ale
czy zadowoli wszystkie grupy
, którym te¿ nale¿y siê pod-
wy¿ka p³ac? W krótkim czasie
raczej to bêdzie trudne i dla
pañstwa ryzykowne. Wzrost
poziomu ¿ycia musi byæ wy-
przedzany wzrostem gospo-
darczym. Ale ten mo¿e do-
staæ zadyszki przy takim ob-
ci¹¿eniu finansowym i
kryzysie w UE. Potrzebna
rozbudowa naszego rodzime-
go przemys³u  i potrzebna
roztropnoœæ, ale tej u wielu
krytykantów nie zawsze w
nadmiarze.
Krytyka polskiej gospo-
darki przez niektórych na-
szych polityków jest coraz
bardziej zaciêta. Oni wydaje
siê wyznaj¹ zasadê, ¿e „im
gorzej tym lepie”. Krytykowa-
nie praworz¹dnoœci przez
Timmermansa, nêkanie
TSUE i straszenie Polski obci-
êciem funduszy trwa, a pro-
dukcja i wskaŸniki gospodar-
cze Polski na tle Unii Europej-
skiej, jakby im na z³oœæ, dalej
id¹ w górê. Recesja w Euro-
pie, a na pewno dla Francji,
W³och, Hiszpanii i Portugalii
oraz Grecji staje siê faktem, a
Polska na ich tle znów mie-
ni siê jak gospodarcza zie-
lona wyspa. A¿ trudno w to
uwierzyæ, kiedy patrzymy z
jak tragicznej pozycji starto-
waliœmy po reformach Sach-
sa-Balcerowicza! Mog³oby
byæ jeszcze lepiej gdyby….
Oto prezydent Warszawy za-
mówi³ 213 tramwajów Hyun-
dai w Korei, na wartoœæ 1,8
mld z³, zamiast w polskiej fab-
ryce PESA. Najprawdopo-
dobniej tramwaje Hyundai, z
ró¿nych przyczyn, do Polski
zgodnie z warunkami przetar-
gu na czas nie przyp³yn¹, a
Warszawa mo¿e straciæ,
przeznaczone na ten cel, unij-
ne dotacje.  Ale po co taka
niechêæ do polskich tramwa-
jów, komu ten prezydent zro-

bi³ na z³oœæ? Przecie¿ powin-
no byæ dok³adnie odwrotnie.
Kilka krajów zablokowa³o im-
port wo³owiny z Polski, bo, jak
uprzejmie donios³a jedna ze
s³usznych stacji TV, ubój w
jednej z ubojni dokonywano
bez w³aœciwego nadzoru we-
terynaryjnego i dlatego miêso
mo¿e byæ z³ej jakoœci. Straty
rolników posz³y w setki milio-
nów, Polska zaczê³a traciæ ry-
nek art. spo¿ywczych tak
ciê¿ko w UE i œwiecie zdoby-
ty. Podobnych przyk³adów
mo¿na podaæ znacznie
wiêcej. Przy tym czêœæ na-
szych europarlamentarzystów
naprawdê solidnie pracuje,
aby czasem, broñ Bo¿e, Pol-
ska nie uzyska³a solidnego
wizerunku i nie sta³a siê wia-
rygodnym partnerem w UE.
Ta grupa ci¹gle uprzejmie do-
nosi. Warto œledziæ szkalowa-
nie Polski na arenie miêdzy-
narodowej z udzia³em niektó-
rych polityków z Polski w
w¹tpliwej koalicji z niemiecki-
mi i francuskimi. Taki stan
rzeczy mo¿e wydarzyæ siê tyl-
ko w Polsce, bo inni u siebie i
wobec w³asnego kraju na coœ
tak wrogiego nie pozwalaj¹.
To szkalowanie Polski przez
swoich ma korzenie histo-
ryczne. W gabinecie kancle-
rza Niemiec, pod portretem
rosyjskiej carycy Katarzyny (z
pochodzenia Niemki) odnale-
ziono instrukcjê Fryderyka
Wilhelma II adresowany dla
dyplomacji europejskiej, dato-
wany na maj 1791 - pisze Ma-
ciej Pawlicki, publicysta ty-
godnika „Sieci”. Przytaczam
tylko fragment: „ (…)Tak jak
dotychczas Polacy, którzy -w
swoim mniemaniu próbuj¹
„ocaliæ swoj¹ zagro¿on¹ wol-
noœæ” traktowani byæ maj¹ ja-
ko gromada warcho³ów, któ-
rzy nie rozumiej¹ miêdzyna-
rodowej polityki oraz stanowi¹
zagro¿enie dla europejskiego
³adu, a tak¿e dla samych sie-
bie. Nale¿y ich na wszystkie
mo¿liwe sposoby izolowaæ,
oœmieszaæ i kompromito-
waæ.(…)Nagradzaæ nale¿y
medalami tych, którzy de-
montuj¹ polskie pañstwo i
blokuj¹ próby wzmocnienia
go oraz oœmieszaj¹ politycz-
ne ambicje Polaków jako
groŸne mrzonki.(…)”. Póki
co, polskie sprawy na-
prawdê id¹ w dobrym kie-
runku jakby na przekór tej
historycznej instrukcji, której
realizacja da³a podwaliny
upadkowi Polski w XVIII wie-
ku. Widzimy na naszym go-
rzowskim podwórku, ¿e
uda³o siê  uruchomiæ z bez-
nadziei drogê do lepszego
jutra i nie dajmy sobie tego
zmarnowaæ, nawet pod nie
wiadomo jak wielce szla-
chetnymi, choæ fa³szywymi
has³ami. 

AUGUSTYN WIERNICKI

W gospodarce jest coraz lepiej
Od pocz¹tku 2019 roku jesteœmy informowani  o nowych inicjatywach Rz¹du, które maj¹ przyspieszyæ rozwój spo³eczno-gospodarczy Polski. 

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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Za spraw¹ powieœci, która
siê niedawno ukaza³a, a o
której piszemy w innym miej-
scu. Tu przypominamy jego
postaæ w reporta¿u Bogdana
J. Kunickiego, który zosta³
opublikowany w 1996 roku w
ksi¹¿ce „W przestrzeni têczy”
wydanej przez Agencjê Deja-
mir.

Poeta

Wyj¹tkowo dobrze pami-
êtam tamten dzieñ sprzed
æwieræ wieku. Trudno siê
zreszt¹ dziwiæ, skoro mia³ roz-
strzygaæ o mojej przysz³oœci,
o ca³ym doros³ym ¿yciu. 7
marca 1970 roku pierwszy
raz znalaz³em siê w Gorzo-
wie. Miasto robi³o fatalne
wra¿enie: wiosenne roztopy
pozostawi³y na ulicach brud-
ne oczka ka³u¿, a nieliczne
samochody rozbryzgiwa³y
fontanny wody na przechod-
niów, wspania³e s³oñca wydo-
bywa³o surrealistyczne faktu-
ry odrapanych budynków
œródmieœcia. Przypominam
sobie jeszcze niemi³osiernie
zgrzytaj¹ce tramwaje, z któ-
rych tubylcy uczynili dumny
symbol wielkomiejskoœci, nie-
dostêpny stolicy wojewódz-
twa, by w tak dziwaczny spo-
sób rekompensowaæ sobie
kompleks Zielonej Góry. Lust-
racja „pejza¿u wizualnego
miasta” - takie bowiem m¹dre
okreœlenia ko³ata³y siê wtedy
po nabitej fachow¹ wiedz¹
g³owie studenta ostatniego
roku socjologii - wypad³a za-
tem doœæ przygnêbiaj¹co i ra-
czej odstrêcza³a od chêci po-
zostania gorzowianinem. Je-
dyne, co przybysza z
centralnej Polski mog³o tutaj
ujmowaæ, to ludzie - serdecz-
ni, dobroduszni, otwarci. Za-
czepia³em przechodniów py-
taj¹co godzinê, choæ na rêku
mia³em Blonex (ponoæ naj-
szybszy zegarek œwiata) pro-
sto z podwarszawskiej miej-
scowoœci B³onie. Nagaby-
wa³em kioskarkê o drogê na
dworzec, choæ w³aœnie
stamt¹d wraca³em. A wszyst-
ko po to, aby dowiedzieæ siê
czegoœ o mieszkañcach Go-
rzowa, którymi ewentualnie
mia³em siê w przysz³oœci ota-
czaæ, dzieliæ wspólne losy.

Dyrektor „Juty” (jak obiego-
wo zwano wówczas zak³ady
jedwabnicze, dzisiejsz¹ „Sil-
wanê”), który zaproponowa³
mi pracê u siebie, gor¹co za-
chwala³ miasto, roztaczaj¹c
swoj¹ s³ynn¹ - o czym siê do-
piero potem dowiedzia³em -
teoriê o „ptakach” i „krza-
kach”. Przedstawia³ dobro-
dziejstwa p³yn¹ce z obecno-
œci teatru, lokalnej gazety,
najsilniejszego w kraju klubu
¿u¿lowego, wabi³ malowni-
czoœci¹ okolicznych lasów i
jezior.

- Mamy równie¿ w Gorzowie
œwietnego poetê - powiedzia³
na koniec, wymieniaj¹c ja-
kieœ, zupe³nie mi nieznajome
nazwisko. Widaæ poeta ów
zalicza³ siê tutaj do lokalnych
atrakcji na równi z Pogorzel-
skim czy Migosiem. Nie
s¹dzê jednak, aby ten w³aœnie
argument zawa¿y³ na mojej
decyzji, ale coœ w nim by³o.
Koledzy serdecznie prze-
strzegali przed ja³owoœci¹ kul-
turaln¹ i zabójcz¹ dla ambit-
nych m³odzieñców atmosfer¹
zaœcianka, a przyjaciel, Car-
los, zamiar osiedlenia siê na
prowincji uwa¿a³ nawet za
przejaw masochizmu i akt sa-
modestrukcji. Z tym zabój-
czym klimatem wokó³ indywi-
dualnoœci nie jest tutaj chyba
tak Ÿle, skoro w œwiadomoœci
mieszkañców - pomyœla³em,
przywo³uj¹c w pamiêci postaæ
rudego dyrektora - ozdobê
miasta stanowi pisarz.

Samego poetê pozna³em
kilkanaœcie miesiêcy póŸniej -
wiosn¹ AD 1971. Siedzia³
przy pierwszym stoliku ka-
wiarni MPiK i perorowa³ tubal-
nym g³osem. Siwy, starszy -
jak mi siê wydawa³o - pan,
przewodz¹cy wianuszkowi lo-
kalnej, wpatrzonej weñ inteli-
gencji. Niezbyt zreszt¹ mile
wspominam tamto spotkanie,
ograniczone do wymiany paru
zdawkowych uwag pomiêdzy
kimœ, kogo ju¿ wtedy otacza³a
miejscowa legenda a cz³owie-
kiem z zewn¹trz, znik¹d - in-
truzem. Ale wkrótce wszystko
mia³o siê zmieniæ.

Legenda Zdzis³awa to rzecz
godna wytrawniejszego pióra.
Wiele jej w¹tków sam po-
wo³ywa³ do ¿ycia. W³asne lap-
susy przekuwa³ zrêcznie na
sentencjonalne m¹droœci,
przypadkowym ³amañcom
jêzykowym nadawa³ rangê
epokowych odkryæ i bawi³o go
niezmiernie, gdy udawa³o siê
kogoœ tymi odkryciami
zwieœæ. Potrafi³ celebrowaæ
ka¿de, nawet sk¹din¹d b³ahe
zdarzenie, jeœli tylko
ods³ania³o jak¹œ pozytywn¹
stronê jego osoby, jeœli mog³o
pos³u¿yæ dekoracji artystycz-
nego ¿yciorysu, nobilitacji w
oczach œrodowiska. W jego
ustach urasta³o ono wówczas
co najmniej do rozmiaru
anegdoty, któr¹ dopóty siê w
gronie kolegów delektowa³, a¿
wszyscy uwierzyli w jej nie-
zwyk³oœæ. Relacjonuj¹c, licz-
ne i czêste zreszt¹, kontakty z
koryfeuszami polskiej literatu-
ry zawsze umia³ tak je przed-
stawiæ, i¿by nie by³o w¹tpliwo-
œci, ¿e Zdzis³aw wœród tych
koryfeuszy wiedzie prym. On,
niew¹tpliwy arystokrata
umys³u, przywióz³ sobie kie-
dyœ z Warszawy godnoœæ Ksi-
êcia: któryœ z kolegów po pió-
rze takim go mianem przekor-

nie okreœli³, Zdzis³aw tu, na
miejscu, rozdmucha³ incydent
do rozmiarów historycznego
wydarzenia, obudowa³ cere-
monia³em sprawiaj¹cym
wra¿enie, jakby w ca³ym lite-
rackim œwiatku by³a to po-
wszechnie stosowana wobec
niego, a naturalnie mu na-
le¿na tytulatura. Tkwi³eœ w
przekonaniu, ¿e tak na co
dzieñ zwraca³ siê doñ San-
dauer, Kubiak, ca³y czubek
krajowego Parnasu i tylko
przyrodzonej skromnoœci
Zdzis³awa przypisywaæ na-
le¿y brak orkiestry oraz czer-
wonego dywanu na sto³ecz-
nym dworcu, gdy pojawiæ siê
tam raczy³ gorzowski ksi¹¿ê.
Trudno dociec, ile w tym by³o
pró¿noœci i pychy, ile zaœ po-
godnej autoironii, œwietnej
drwiny z siebie, a jeszcze bar-
dziej z prowincjonalnego oto-
czenia, niezmiernie czu³ego
na metropolitarne dowody
uznania. Jakkolwiek b¹dŸ, do
zbudowania swej legendy
przyczynia³ siê Zdzis³aw zna-
komicie, a pokrywaj¹c wy-
nios³ym milczeniem inne
szczegó³y ¿yciorysu ci¹gle
zagêszcza³ wokó³ siebie at-
mosferê tajemniczoœci, po-
zostawiaj¹c miejsce na kolej-
ne mity.

Ale te¿ ¿yciorys jego pe³en
by³ wydarzeñ i barwnych, i
dramatycznych, nierzadko
oplecionych niedomówienia-
mi, atmosfer¹ sensacji, a ta-
kie ze swej natury ³atwo pod-
daj¹ siê mitologizacji. Urodzi³
siê we wrzeœniu 1926 roku na
peryferiach Aleksandrowa.

Dodaæ trzeba koniecznie, ¿e
Aleksandrowa Kujawskiego,
by³ bowiem Zdzis³aw z tego
pochodzenia niezwykle dum-
ny i czêsto je podkreœla³. „U
nas, na Kujawach...” - powia-
da³, cytuj¹c dosadne ludowe
powiedzonka, wspominaj¹c
tamtejsze zwyczaje, obrz¹dki.
Z dzieciñstwa, g³ównie dziêki
ojcu, wyniós³ mi³oœæ do litera-
tury, siln¹ potrzebê aktywno-
œci spo³ecznej i lewicow¹
orientacjê polityczn¹. Jako kil-
kunastoletni ch³opiec skiero-
wany zostaje podczas wojny
na roboty przymusowe do
fabryki samolotów pod Poz-
naniem, ucieka jednak i ukry-
wa siê w piwnicy rodzinnego
domu. Zabrany w ³apance tra-
fia do zak³adów zbrojenio-
wych w okolicach Berlina, ale
tak skutecznie symuluje cho-
robê, ¿e uzyskuje zwolnienie.
Wkrótce, po raz trzeci wywie-
ziony przez okupanta, tym ra-
zem do Bielawy, pracuje jako
pomocnik furmana zwo¿¹ce-
go drzewo z gór. Z koñcem
wojny wraca w rodzinne stro-
ny, na krótko zatrudnia siê w
aleksandrowskim magistra-
cie, a potem przez dwa lata
jest funkcjonariuszem Minis-

terstwa Bezpieczeñstwa Pub-
licznego na terenie powiatów
Szubin i Nowe Miasto. Zwol-
niony, opuszcza Kujawy i
przenosi siê na Dolny Œl¹sk,
parê miesiêcy robi w fabryce
konfekcyjnej, wreszcie trafia
na trzymiesiêczny kurs w wo-
jewódzkiej szkole PPR we
Wroc³awiu, po którym pierw-
szy raz przyje¿d¿a do Gorzo-
wa, gdzie wczeœniej osiad³a
jego rodzina. Odt¹d - od 1947
roku - datuj¹ siê jego zwi¹zki
z naszym miastem, na razie
jeszcze epizodyczne, choæ
bez w¹tpienia istotne dla
przysz³oœci. Jest instrukto-
rem, potem sekretarzem ko-
mitetu miejskiego PPR, po
zjednoczeniu zaœ - Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotni-
czej. Wkrótce oddelegowany
zostaje do pracy partyjnej w
Œwiebodzinie, a nastêpnie
(1949 r.) odbywa roczny kurs
Centralnej Szko³y PZPR w
£odzi i przechodzi do wy-
dzia³u szkolenia KC PZPR w
Warszawie. Tu równie¿ nie
zagrzewa miejsca - te ci¹g³e
zmiany pracy po³¹czone z
wêdrówkami po kraju stano-
wiæ bêd¹ osobliwoœæ ca³ej je-
go m³odzieñczej kariery -
przeniesiony do Centralnej
Rady Zwi¹zków Zawodowych
trafia do Szczecina, gdzie
pe³ni obowi¹zki dyrektora
szko³y kszta³c¹cej zwi¹zko-
wych dzia³aczy kulturalno-
oœwiatowych, a potem do
Czerwieñska jako zastêpca
kierownika szko³y kultury fi-
zycznej CRZZ. Wraca do cen-
trali, lecz b³yskotliwie zapo-
wiadaj¹ca siê kariera m³ode-
go dzia³acza partyjnego
zostaje nagle zachwiana:
skierowany do podwarszaw-
skiej mieœciny „awansuje” na
dyrektora. W³aœciwie jednak
jest to rodzaj zsy³ki - typowa
wówczas praktyka wobec lu-
dzi niechêtnie widzianych w
krêgach partyjnych. Zawsze
niepokorny - znamy tê cechê
charakteru z czasów, kiedy
by³ dojrza³ym, statecznym
cz³owiekiem, tym ³atwiej wiêc
wyobraziæ sobie mo¿na
postawê zbuntowanego m³od-
zieñca - zyskuje opiniê rewiz-
jonisty: zrozumia³e, ¿e towa-
rzysze z ulg¹ pozbyliby siê ta-
kiego towarzystwa. Wkrótce
nadarza siê okazja: w stycz-
niu 1954 roku Morawski zos-
taje aresztowany pod enigma-
tycznym pretekstem i przez
19 dni przebywa w wiêzieniu.
Prokurator wprawdzie przy-
zna siê potem do pomy³ki, ale
zabrana przy zatrzymaniu le-
gitymacja partyjna nie wraca
do w³aœciciela: odzyska j¹ do-
piero w 1959 roku po uprzed-
niej rehabilitacji i zaliczeniu
ca³ego piêtnastoletniego
sta¿u cz³onkowskiego. Jed-
nak w tamtym okresie - w

apogeum stalinizmu - odebra-
nie legitymacji by³o kar¹
ciê¿sz¹ ni¿ wiêzienie, ozna-
cza³o bowiem œmieræ pub-
liczn¹. Morawski usi³uje do-
chodziæ racji w warszawskiej
instancji, w odpowiedzi s³yszy
jednak, ¿e dla takich, jak on,
jest miejsce tylko w kopalni
lub kamienio³omach. „Dodaæ
tu muszê - napisze póŸniej -
¿e autentycznie nie mog³em
dostaæ pracy, gdy¿ wszystko
to, co mog³oby œwiadczyæ za
mn¹ œwiadczy³o przeciwko
mnie: nie mia³em legitymacji,
chocia¿ nikt mnie z partii nie
usuwa³, by³em by³ym pracow-
nikiem KC, a to te¿ by³o dziw-
nie widziane, bo przecie¿
by³em by³ym pracownikiem.
Na granicy kompletnej rozpa-
czy, nie mog¹c znaleŸæ spra-
wiedliwoœci, postanowi³em jej
nie szukaæ wiêcej i na przekór
sobie, œwiatu, na znak buntu
pojecha³em do pracy w ka-
mienio³omach [w Gêbczycach
- przyp. BJK], jak paskudnie
poradzili mi towarzysze.
Oczywiœcie, ¿e i tam d³ugo
nie pracowa³em: jesieni¹
1954 roku na skutek fatalnych
warunków bhp wózek z
³adunkiem kamienia przeje-
cha³ mi nogê na podudziu i
znalaz³em siê w szpitalu w
Strzelinie, a póŸniej w
ró¿nych klinikach leczono
mnie przez dwa lata. W roku
1956 amputowano mi nogê,
gdy¿ zapalenie szpiku kos-
tnego grozi³o dalszymi po-
wik³aniami dla organizmu.
B¹dŸ co b¹dŸ przez okres
dwóch lat przeszed³em przez
dwa lata szpitala i szeœæ ope-

racji kostnych, za pomoc¹
których lekarze chcieli mnie
wyleczyæ”.

Po tych bolesnych doœwiad-
czeniach wraca do rodziców,
do Gorzowa. Szuka nowego
miejsca dla siebie, nowego
zajêcia. Zaczyna pisaæ. „Któ-
regoœ jesiennego dnia 1956
roku - wspomina Romuald
Szura - Zdzis³aw o kulach zja-
wi³ siê w biurze przedsiêbior-
stwa handlowego (gdzie pra-
cowa³em od dwóch lat), z pli-
kiem swoich wierszy. Mia³em
oceniæ wartoœæ napisanych
przez niego utworów. Po
wstêpnej lekturze wydawa³y
mi siê one chropowate, dziw-
nie kanciaste, jakby utoczone
z kamienia. By³em wtedy je-
dynym chyba wierszoklet¹ w
Gorzowie. Publikowa³em ju¿
moje liryki w czasopismach
spo³ecznych i kulturalnych.
Dlatego zapewne zjawi³ siê u
mnie Morawski. Pamiêtam,
sprawia³ wra¿enie cz³owieka
zmêczonego, z³amanego
przez jakiœ okrutny los,
cz³owieka, który znalaz³ siê
nagle jakby w nowej rzeczy-
wistoœci i próbuje odnaleŸæ
siê w wierszach, w œwiecie
³agodnym, pozbawionym dra-
matów. Wydaje mi siê, ¿e
wtedy, w 1956 roku, w swoich
próbach literackich Zdzis³aw
Morawski chcia³ uciec z ka-
mienio³omu, gdzie pracowa³
po konflikcie z w³adzami par-
tyjnymi w Warszawie, bo nig-
dzie nie móg³ dostaæ pracy”.

Jego odyseja powoli zbli¿a
siê do koñca, stopniowo krys-
talizuje siê to, co stanowiæ
bêdzie w przysz³oœci sens

Wieczny buntownik, który przede wszystkim stał się poetą 
Zdzis³aw Morawski - pisarz, poeta i animator kultury, nieco ju¿ zapomniany, ale w³aœnie na nowo odkrywany.

Przy legendarnym Stoliku nr 1 w dawnym MPiK-u. Od lewej: Z. Morawski, Piotr Steblin Kamiński, Hieronim Świerczyński, Mieczysław
Rzeszewski,  Michał Puklicz oraz Andrzej Gordon
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¿ycia. Raz jeszcze Zdzis³aw
opuœci Gorzów i kilkanaœcie
miesiêcy prze³omu lat
1957/58 spêdzi w Zielonej
Górze, gdzie zajmuje siê
m.in. organizacj¹ Lubuskiego
Towarzystwa Kultury,
wspó³tworzy „Nadodrze”, jed-
no z najciekawszych póŸniej
regionalnych czasopism
spo³eczno-kulturalnych. W
1957 roku debiutuje: w tym i
w nastêpnym roku na ³amach
kilkunastu czasopismach
uka¿e siê kilkadziesi¹t jego
wierszy, autor zaœ uzyska III
nagrodê w presti¿owym kon-
kursie ZLP, tym bardziej sa-
tysfakcjonuj¹c¹, ¿e przewod-
nicz¹cym jury by³ sam Ja-
ros³aw Iwaszkiewicz.

Kszta³towanie siê literackiej
osobowoœci Zdzis³awa Mo-
rawskiego - zrazu wy³¹cznie
poety, póŸniej tak¿e prozaika,
dramatopisarza, publicysty,
wreszcie eseisty i t³umacza -
przypada na schy³ek lat pi-
êædziesi¹tych i pocz¹tek sze-
œædziesi¹tych. Rok 1959
przynosi debiut ksi¹¿kowy:
„Pejza¿ myœli” jest zarazem
pierwszym tomikiem lubu-
skiego autora wydanym przez
profesjonaln¹ oficynê. W
1961 r. Morawski zostaje
przyjêty do Zwi¹zku Literatów
Polskich i - wspólnie z T. Ka-
janem, J. Koniuszem, W. Kor-
sakiem, B. Soliñskim oraz E.
Wachowiakiem - zak³ada w
Zielonej Górze oddzia³ ZLP.
Jako powieœciopisarz debiu-
tuje „Kwarta³em bohaterów”
(1965), a potwierdzeniem je-
go prozatorskich mo¿liwoœci
staje siê druga powieœæ „Nie

s³uchajcie Alojzego Kotwy”,
która w 1970 r. wygrywa ogól-
nopolski konkurs wroc³aw-
skiego „Ossolineum”, lecz ze
wzglêdów cenzorskich d³ugo
nie mo¿e siê ukazaæ: osta-
tecznie drukuje j¹ PIW w
dziewiêæ lat póŸniej. W 1966
r. dramat „Wilcze do³y” otrzy-
muje wyró¿nienie w konkursie
debiutów „Ateneum”: sztukê
wystawia wkrótce gorzowski
teatr. W naszej œwiadomoœci
Morawski pozostaje nade
wszystko poet¹, choæ w rze-
czywistoœci by³ pisarzem
wszechstronnym. Stosunko-
wo s³abo znana, nawet naj-
bli¿szemu otoczeniu, jest jego
twórczoœæ dramaturgiczna, a
dorobek to przecie¿ pokaŸny,
sk³adaj¹cy siê z dwunastu (z
których po³owa doczeka³a
siê inscenizacji) dramatów
oraz oœmiu s³uchowisk radio-
wych, w wiêkszoœci zrealizo-
wanych przez zielonogórsk¹
rozg³oœniê Polskiego Radia:
czêœæ z nich, np. „Zegary”
prezentowano równie¿ w pro-
gramie ogólnokrajowym. Ima³
siê tak¿e pracy translator-
skiej, t³umacz¹c rosyjskie
wiersze W. Gordiejczewa, do-
konuj¹c przek³adów poetyc-
kich z jêzyka niemieckiego.
Przez te wszystkie lata
prowadzi³ jednoczeœnie
o¿ywion¹ dzia³alnoœæ pub-
licystyczn¹ i eseistyczn¹
na ³amach prasy regional-
nej i ogólnopolskiej.

Szczególn¹ jednak satys-
fakcjê czerpa³ z pracy w
Zwi¹zku Literatów Polskich:
tu by³ wœród swoich, tu znaj-
dowa³ potwierdzenie pisar-

skiej to¿samoœci, spotyka³ do-
wody szacunku dla w³asnej
postawy ¿yciowej i artystycz-
nej. Œrodowisko obdarza³o go
niema³ym zaufaniem, powie-
rzaj¹c rozmaite funkcje, m.in.
przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej Zarz¹du G³ówne-
go ZLP, a póŸniej cz³onka
tej¿e komisji oraz prezesa lu-
buskiego oddzia³u, któr¹
pe³ni³ do chwili rozwi¹zania
zwi¹zku w stanie wojennym.
Mimo rozleg³ych kontaktów,
mimo intensywnej dzia³alno-
œci publicznej, w Gorzowie by³
chyba artyst¹, w gruncie rze-
czy, samotnym. To jest cena,
jak¹ zwykle p³aci twórca ory-
ginalny, niezale¿ny, któremu
przysz³o ¿yæ w oœrodku mimo
wszystko prowincjonalnym,
izolowanym, pozbawionym te-
go, co Zdzis³aw ceni³ naj-
wy¿ej - wiêzi intelektualnych.
Od¿ywa³, kiedy wyje¿d¿a³ do
kolegów w Warszawie czy
Poznaniu: przy kawiarnianym
stoliku zdawa³ nam potem
drobiazgowe relacje, gêsto
os³adzaj¹c je anegdotami. Tu,
na miejscu, narzeka³ na
ja³owoœæ otoczenia, p³ytkoœæ
myœlenia, marginalnoœæ pro-
blemów podejmowanych w
codziennych rozmowach.
Gdy mu zanadto doskwiera³y,
ucieka³ w poezjê, aby spieraæ
siê z ulubionymi myœlicielami
staro¿ytnymi lub wieœæ dialog
z samym sob¹. A ¿e mia³
duszê otwart¹ na ludzi i dla
ludzi, po jakimœ czasie opusz-
cza³ sw¹ intymn¹ samotniê i
na nowo oddawa³ siê dzia³al-
noœci publicznej. W ostatnim
okresie zaanga¿owa³ siê w
pomys³ pisarskiego stowarzy-
szenia, maj¹cego na celu in-
tegracjê Intelektualistów po
obu stronach Odry dla
prze³amywania narodowych
uprzedzeñ, likwidacji irracjo-
nalnych fobii wyrastaj¹cych z
przesz³oœci, budowania no-
wego ³adu intelektualnego dla
przysz³ej Europy. W ten spo-
sób powsta³o Niemiecko -
Polskie Stowarzyszenie Lite-
rackie z siedzib¹ we Frankfur-
cie nad Odr¹: Z. Morawski
zosta³ jego pierwszym preze-
sem i redaktorem naczelnym
dwujêzycznego periodyku
„Prom”: pierwszego numeru
gotowego ju¿ czasopisma
Zdzis³aw, niestety, nie docze-
ka³.

Traktowanie pisarstwa, jako
misji intelektualnej zawsze u
Zdzis³awa sz³o w parze z po-
czuciem spo³ecznego pos³an-
nictwa: pielêgnowa³ tym sa-
mym te wspania³e tradycje
polskiej inteligencji, które nie
pozwala³y zamykaæ siê w ob-
rêbie w³asnych li tylko proble-
mów, które bycie dla innych i
dzia³anie na rzecz innych
podnosi³y do rangi moralnego
imperatywu, obligatoryjnej

cnoty. Dlatego w³aœnie natu-
raln¹ pasj¹ Morawskiego
sta³a siê praca dla otoczenia i
wszystko, b¹dŸ niemal
wszystko, co wa¿nego po-
wsta³o w gorzowskiej kultu-
rze, powsta³o z powodu lub w
zwi¹zku z jego osob¹. W la-
tach piêædziesi¹tych, kiedy
rozpoczyna³ tutaj sw¹ drogê
literack¹, nale¿a³ do pierw-
szych, jeszcze wtedy nielicz-
nych siewców wysokich aspi-
racji miasta, od szeœædzie-
si¹tych, gdy by³ ju¿ poet¹
dojrza³ym, wiód³ prym i nada-
wa³ tempo poczynaniom miej-
scowego œrodowiska.

A trzeba pamiêtaæ, ¿e Go-
rzów pocz¹tków siódmej de-
kady to miasto w gruncie rze-
czy dosyæ zapyzia³e, choæ
nietuzinkowe. Odradza³ siê
tutaj teatr - przez d³ugie lata
jedyna zawodowa placówka
artystyczna - który skupia³
wokó³ siebie ró¿noimienny
kr¹g spragnionej kulturalnych
wydarzeñ inteligencji, pe³ni¹c
- raz lepiej, innym razem go-
rzej - funkcjê miejscowego
salonu. Kontakty mikroskopij-
nej zbiorowoœci twórców
sprowadza³y siê g³ównie do
¿ycia towarzyskiego wokó³
tzw. Stolika Numer Jeden, po-
czynania artystyczne zaœ - do
dzia³alnoœci amatorskiej, w
której spektakularne sukcesy
odnosili jedynie fotograficy.
We wszystkich tych zjawis-
kach Zdzis³aw uczestniczy³
jako animator i rzecznik po-
nadpowiatowych ambicji. Te
bêd¹ siê mog³y urzeczywist-
niaæ dopiero w nastêpnej de-
kadzie, gdy do Gorzowa przy-
bywa wielu m³odych artystów
(zw³aszcza plastyków) i kiedy
stworzenie tutaj odpowied-
nich warunków pracy twórczej
stanie siê nie tyle kaprysem
kilku parnasistów, ile koniecz-
noœci¹. Z dobrze przygotowa-
nej poprzednio, u¿yŸnionej
gleby wyrasta³a idea Gorzow-
skiego Towarzystwa Spo³ecz-
no-Kulturalnego i jego perio-
dyku - „Ziemi Gorzowskiej”.
Inicjatorem obydwu przed-
siêwziêæ jest oczywiœcie Mo-
rawski, on te¿ obejmuje funk-
cje prezesa stowarzyszenia
oraz redaktora naczelnego
czasopisma. Wprawdzie po
paru latach demonstracyjnie
z nich zrezygnuje, lecz po-
zostawi ruch spo³eczny wy-
starczaj¹co okrzep³y, zdolny
promowaæ i realizowaæ kar-
ko³omnie ambitne pomys³y,
wyzwalaæ i pobudzaæ nowe
aspiracje twórcze coraz licz-
niejszego œrodowiska. Ten
rozdzia³ lokalnej historii na-
zwie póŸniej Zdzis³aw
„dobrym okresem Gorzowa”.
Sam by³ tej historii postaci¹
centraln¹: jeœli nie najwa¿nie-
jsz¹, to bez w¹tpienia
pierwsz¹ wœród wa¿nych.

W intelektualno-artystyczny
œwiatek Gorzowa pierwszych
lat siedemdziesi¹tych powoli
zapuszcza³em korzenie, mi-
êdzy innymi za spraw¹
Zdzis³awa, który wci¹gn¹³
mnie do wspó³pracy z „Ziemi¹
Gorzowsk¹”, uczyni³ potem jej
redaktorem. Sta³ siê recen-
zentem moich pierwszych
tekstów. ¯yczliwym, ale wy-
dawa³o mi siê wtedy - prze-
sadnie surowym, bez-
wzglêdnym i bezdusznym.
Grzmia³ rzadko. Kiedy nie po-
doba³ mu siê jakiœ fragment
artyku³u, filuternie mru¿y³ jed-
no oko, przyklejaj¹c do warg
kpiarski uœmiech. Widaæ by³o,
¿e coœ jest nie tak. Rzadko
pomaga³ wprost, raczej zmu-
sza³ do samodzielnego po-
szukiwania przyczyn niezado-
wolenia. Czasem przywo³ywa³
jak¹œ anegdotkê z wielkiej lite-
ratury, jak¹œ metaforyczn¹
konstrukcjê i t¹ analogi¹ su-
gerowa³ zmiany. Od inteligen-
cji ofiary zale¿a³o, czy uda-
wa³o siê jej trafnie odczytaæ
oczekiwania Zdzis³awa. By³
sk¹pcem, wrêcz skner¹, gdy
sz³o o pochwa³y. Ta
powœci¹gliwoœæ mia³a uczyæ
szacunku do s³owa i pokory
tworzenia. Czêsto zarzu-
ca³em mu, ¿e krytyka p³ynie u
niego potokiem, a uznanie
kroplami. Bardzo siê z takiej
oceny cieszy³: naczelny - po-
wiada³ - musi dla autorów wy-
gl¹daæ groŸnie, aby siê czy-
telnicy z nich potem nie œmia-
li. Wiele od innych wymaga³,
lecz tak¹ sam¹ miarê stoso-
wa³ do siebie i w³asnych po-
czynañ - wystarczy wiedzieæ,
ile rozmaitych wersji miewa³
ka¿dy wiersz zanim go opub-
likowa³, a i te wydrukowane
ci¹gle doskonali³, szuka³ do-
sadniejszych metafor, zmie-
nia³ strofy w kolejnych edy-
cjach.

Co naprawdê myœla³ o
ka¿dym z nas, jakie cenzurki
we w³asnych mniemaniach
wystawia³ ka¿demu, trudno
by³o oceniæ. Uzewnêtrzniane
opinie bywa³y chyba mniej
¿yczliwe a bardziej zjadliwe,
ni¿ prawdziwe, skrywane dla
siebie przekonania. O lu-
dziach mia³ bodaj lepsze zda-
nie od tego, które przekazy-
wa³ kolegom wprost, jakby ba³
siê rozpieszczaæ ich nazbyt
dobrym s³owem. Surowoœæ, z
jak¹ pospo³u traktowa³ i nie-
doœwiadczonych adeptów, i
artystów uznanych, przy-
nios³a mu opiniê cz³owieka
rzekomo t³amsz¹cego indywi-
dualnoœci wokó³ siebie: za-
rzucano mu nawet, ¿e chcia³
wydawaæ siê wielki przez po-
mniejszanie swego otoczenia.
To jeden z wielu niesprawied-
liwych mitów. Zdzis³aw nie
musia³ b³yszczeæ kosztem
drugich, to raczej inni mienili

siê œwiat³em odeñ odbitym.
Istotnie, bywa³ bezkompromi-
sowy, czasem na granicy
ma³ostkowoœci, lecz tê
osch³oœæ czerpa³ z m¹drej
wrogoœci nie wobec cz³owie-
ka, ale wobec tandety. A tej
przecie¿ wokó³ niema³o. Ci,
którzy j¹ produkowali maso-
wo, którzy bylejakoœæ dawali
zamiast rzetelnej monety, rze-
czywiœcie na Zdzis³awow¹
pob³a¿liwoœæ liczyæ nie mogli.
W takich sytuacjach nie po-
trafi³ powstrzymaæ jêzyka,
podporz¹dkowaæ go uk³ad-
nym konwenansom, przeto
hufiec osób przetr¹conych je-
go s³owem - poszkodowa-
nych, dotkniêtych, uprzedzo-
nych - zwiêksza³ siê z tygo-
dnia na tydzieñ. Kiedy
atakowa³ któregoœ z kolegów,
kwitowaliœmy to wzruszeniem
ramion: „Morawskiemu, jak
zwykle, nic siê nie podoba”.
To ca³kiem chyba naturalna
postawa obronna - udawanie,
¿e nas to nie rusza i nie doty-
czy, ¿e nas tu w ogóle nie ma.
Lecz tak naprawdê nikt nie
pozostawa³ obojêtny na jego
opinie. Na tej bolesnej szcze-
roœci i dotkliwej krytyce zbu-
dowa³ imponuj¹cy autorytet w
œrodowisku, którego by³
wielk¹ indywidualnoœci¹. Bo-
daj najwiêksz¹, jaka siê poja-
wi³a w piêædziesiêcioletniej
historii Gorzowa.

Tak naprawdê, najskrytsze
myœli Zdzis³awa pozna³em
dopiero po jego œmierci, dzi-
êki prywatnemu dziennikowi,
jaki prowadzi³ przez ponad
dwadzieœcia lat, udostêpnio-
nemu mi przez ¿onê poety,
Mariê Morawsk¹. Tytu³owa³
ów bezcenny rejestr
bie¿¹cych spostrze¿eñ, wni-
kliwych uwag doœæ ró¿nie:
Notatki osobiste, Zapiski co-
dzienne lub, po prostu, Zapi-
ski. Powsta³a w ten sposób
ogromna - obejmuj¹ca 30
pêkatych skoroszytów
du¿ego formatu, prawie trzy
tysi¹ce gêsto zapisanych
stron - spuœcizna, wspaniale
oddaj¹ca pasje, rozterki,
gniewy, radoœci: to wszystko,
czym ¿yje cz³owiek, zw³asz-
cza umys³ wra¿liwy i refleksyj-
ny. Sporz¹dza³ notatki bardzo
skrupulatnie, systematycznie,
niemal ka¿dego dnia: tu, na
miejscu, ale te¿ wszêdzie,
gdzie go zawiod³y losy - w
podró¿y na urlopie, podczas
artystycznych sympozjów,
partyjnych narad, zebrañ
Zwi¹zku Literatów Polskich.
Pe³no w nich faktów pospoli-
tych, ale i nadzwyczajnych,
spostrze¿eñ prostych, ale i
g³êboce filozoficznych. Kreœli
¿ycie codzienne i wa¿ne wy-
darzenia przewijaj¹ce siê
obok, demaskuje wiele fa³szy-
wych mitów i sam powo³uje
nowe. Szkicuje wizerunki lu-
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Wieczny buntownik, który przede wszystkim stał się poetą 
Zdzis³aw Morawski - pisarz, poeta i animator kultury, nieco ju¿ zapomniany, ale w³aœnie na nowo odkrywany.
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dzi dobrze znanych w Go-
rzowie - miejscowych artys-
tów, dzia³aczy kulturalnych,
dyrektorów, polityków - oraz
portrety krajowych osobisto-
œci, znajomych artystów, li-
teratów, polityków. By³
Zdzis³aw na co dzieñ
cz³owiekiem drapie¿nym,
otwarcie wyg³aszaj¹cym
s¹dy o ludziach i sytua-
cjach, ale szczeroœæ tych za-
pisków jest szczególna,
chwilami wrêcz brutalna. Nie
oszczêdza³ nikogo, choæ za-
razem stara³ siê zrozumieæ
motywy cudzego postêpo-
wania, czasami bywa³ stoic-
ko tolerancyjny, czasami z
byle powodu napastliwy.
Wiele osób wola³oby zapew-
ne, aby opinie te nie ujrza³y
œwiat³a, by uwiêd³y w szufla-
dzie na zawsze. Ale - powia-
dali Rzymianie - Amicis Pla-
to, amicus ocrates, sed ma-
gis amica veritas. Nie ma
racjonalnych przes³anek, by-
œmy unikali poznawania te-
go, co inni naprawdê o nas
myœl¹.

W pocz¹tkach mej gorzow-
skiej drogi pozostawaliœmy w
wielkiej ze sob¹ za¿y³oœci.
Wyje¿d¿aliœmy czêsto nad
okoliczne jeziora. Mia³ eks-
kluzywnego opla commodo-
re, ktoœ wiêc, bodaj Wiesiek
Strebejko, nazwa³ Zdzis³awa
Komandorem i tytu³ ów w za-
przyjaŸnionym gronie kr¹¿y³
parê dobrych lat. Spaceruj¹c
po leœnych duktach niczym
ateñscy perypatetycy, wiedli-
œmy namiêtne spory ju¿ to o
Platona i jego filozoficzne
konstrukty, ju¿ w sprawach
przyziemnych - o jakimœ
b³yskotliwym artykule na
³amach „¯ycia Literackiego”,
o niedolach gorzowskiej kul-
tury, o politycznej rzeczywis-
toœci do której mieliœmy ra-
czej krn¹brny stosunek. Go-
œciliœmy siê wzajemnie w
domu. Dawa³ mi wówczas do
czytania swoje niepubliko-
wane wiersze - zrudzia³e
maszynopisy utworów za-
trzymanych przez cenzurê i
te zupe³nie jeszcze œwie¿e -
pokazywa³ prywatne listy
Iwaszkiewicza, Przybosia,
Sandauera. Pamiêtam wie-
czory, gdy syciliœmy siê
wspó³czesn¹ poezj¹ greck¹,
odkrywaj¹c wci¹¿ nowe jej
przek³ady, i gdy rozbierali-
œmy metafory Kawafisa, za-
martwiaj¹c siê „Có¿ my teraz
poczniemy bez barbarzy-
ñców? Oni byli jakimœ roz-
wi¹zaniem”. Przede wszyst-
kim jednak zach³annie roz-
mawialiœmy.

A rozmawiaæ ze
Zdzis³awem znaczy³o przede
wszystkim potykaæ siê na
s³owa. I by³a to wielka przy-
jemnoœæ, i by³ ciê¿ki trud za-
razem. Zna³ tajemne
zawi³oœci erystyki, sofizma-
tami pos³ugiwa³ siê z tak na-
turaln¹ swobod¹, jakby nau-
ki pobiera³ w samej Mega-
rze. Trzeba by³o nieustannej
czujnoœci, aby siê nie daæ
wywieœæ na manowce, nie

ulec wdziêkowi przewrotnej
argumentacji, dotrzymaæ po-
la w zapasach. Kocha³em tê
atmosferê nieomal plato-
ñskiej „Uczty”, kiedy towa-
rzystwo  rozmawia po kolacji
o rzeczach m¹drych. Bawi¹c
siê. Chwilami puste, dziecin-
ne prawie ¿arty, chwilami
bajka i mit, to znowu roz-
koszna gra s³ów wieloznacz-
nych i gra na trudnym instru-
mencie dobrej mowy, chwila-
mi zachwyty myœlowe i s³owa
oderwanych objawieñ, to
znowu apoteoza cz³owieka,
pana nad sob¹ i pana nad
otoczeniem. Kobiet nie ma, a
jest nastrój kwiatów w po-
wietrzu; drewnianych uczo-
nych nie ma, a jest atmosfe-
ra jasnej, prostej a bystrej
myœli, niby blask jasnych
oczu Pallady; jest rozkosz
myœlenia pojêciami ogólny-
mi, niby st¹panie po szczy-
tach tam, gdzie ob³oki blisko,
a ni¿ej gaje ró¿”. W naszych
biesiadach by³o coœ - mo¿e
nawet bardzo wiele - z tam-
tego nastroju.

W atmosferze wadzenia siê
o akuratnoœæ s³ów powsta³
„Toast Sokratesa” i któryœ z
wierszy, bodaj „Pod gorzow-
skim platanem”, zadedyko-
wany mnie. Ale zanim dosz³o
do jego publikacji, nasze
kontakty nagle - nie pierw-
szy, nie ostatni raz - wy-
styg³y. Nigdy j zreszt¹ nie
próbowaliœmy póŸniej ustaliæ
przyczyn nieporozumienia,
doœæ jednak, ¿e Zdzis³aw ze
z³oœci¹ skreœli³ moje nazwi-
sko i wiersz ukaza³ siê w dru-
ku bez dedykacji.

Jedynym œwiadectwem po-
zosta³ manuskrypt, który
wiele lat potem ogl¹da³em
zaskoczony na wystawie w
muzeum.

Podobnych zawirowañ w
stosunkach miêdzy wyma-
gaj¹cym Mistrzem a niepo-
kornym uczniem bywa³o spo-
ro. I przyszed³ moment, kie-
dy myœla³em, ¿e nasze drogi
rozchodz¹ siê ostatecznie.
Na zebraniu w empiku - jed-
nym z czêstych wtedy kon-
wentyklów naiwnych zapale-
ñców, pragn¹cych uzdrowiæ
gorzowsk¹ kulturê - Zdzis³aw
gor¹co zachêca³ do
powo³ania jakiegoœ tam cia³a
spo³ecznego, rady czy sto-
warzyszenia. Ale gdy pomys³
zaowocowa³ konkretami i
przysz³o do wyboru repre-
zentantów nagle wycofa³ siê.
Powiedzia³em wtedy publicz-
nie, ¿e postêpuje amoralnie -
najpierw wszystkich do cze-
goœ zachêca, a potem staje
z boku odmawiaj¹c pomocy.
Zdzis³aw jakby na to w³aœnie
czeka³: spiorunowa³ mnie
wzrokiem i zagrzmia³, ¿e w
towarzystwie, które zarzuca
mu brak zasad moralnych on
przebywaæ nie bêdzie. I de-
monstracyjnie z naburmu-
szon¹ min¹, poœród grobo-
wej ciszy wyszed³. Wszyscy
wiedzieli, ¿e chodzi³o o pre-
tekst, bo nie takie przewiny
na co dzieñ bezkarnie rzuca-

liœmy sobie w oczy. Coœ mu
siê jednak w ca³ym przed-
siêwziêciu nie spodoba³o,
chcia³ siê wykrêciæ, ale tak,
by mu nikt nie zarzuci³ zanie-
chania czy obojêtnoœci - nie
tak zwyczajnie, lecz z ambi-
cjonaln¹ korzyœci¹ dla sie-
bie. Mo¿e istotnie sz³o o
sprawy wielkie, a mo¿e, po
prostu, znudzi³y go kaskady
pustos³owia lub Malina cze-
ka³a z kolacj¹? W koñcu by³
mistrzem wynajdywania pre-
tekstów, potrafi³ je wyczaro-
waæ z powietrza i zawsze
zgrabnie wykorzystaæ, gdy
coœ go przestawa³o intereso-
waæ lub zbyt d³ugo na hory-
zoncie nie pojawia³ siê - au-
tentyczny, a z braku takowe-
go przynajmniej wymyœlony -
wróg: ów barbarzyñca bez
którego Ÿle. Nazajutrz spot-
kaliœmy siê, jak zwykle, w
kawiarni. Moja wyci¹gniêta
na powitanie d³oñ na mo-
ment zawis³a w pró¿ni,
czu³em wahanie Zdzis³awa,
widzia³em na jego twarzy
walkê rozumu i emocji. Po-
tem, jak wrogowie, którzy
musz¹ dojœæ do porozumie-
nia - podaliœmy sobie rêce.
Wróci³ rzeczy porz¹dek. Do
dziœ nie wiem - i wiedzieæ te-
go ju¿, niestety, nie bêdê -
czy tamto wahanie by³o na-
turalne, czy mo¿e tylko uda-
wane, starannie wystudiowa-
ne, aby ukaraæ kontestatora?

Sam zreszt¹ mia³ opiniê
wiecznego buntownika.
„Wiele zrobi³ dla miasta - pi-
sa³ o Zdzis³awie H. Ankie-
wicz - a jednak ci¹gnie siê
za nim opinia cz³owieka kon-
fliktowego i kapryœnego w
kontaktach z w³adz¹, z cze-
go pisarz w dodatku jakby
czerpa³ dobre samopoczu-
cie”. Rzeczywiœcie, to by³ je-
den z pospolitych stereoty-
pów otaczaj¹cych postaæ
Morawskiego. I, trzeba przy-
znaæ, ¿e ciê¿ko, solidnie nañ
zapracowa³. Jak bowiem ina-
czej oceniaæ cz³owieka, który

notorycznie zachowuje w³as-
ne zdanie, najczêœciej od-
mienne od kursu oficjalnego,
choæ praktyczny oportunizm
nakazuje milczeæ? Nie doœæ,
¿e w wielu kwestiach g³osi
pogl¹dy inne od obo-
wi¹zuj¹cych pokornego
cz³onka partii, to jeszcze - co
gorsze - publicznie te herez-
je wypowiada, pisze manife-
sty, listy otwarte.

Jak inaczej os¹dziæ
dzia³acza partyjnego o
niew¹tpliwie szczerze lewi-
cowych przekonaniach, który
po brutalnej rozprawie milicji
z opozycyjn¹ demonstracj¹
w sierpniu 1982 r. og³asza
solidarnoœæ z pobitymi i na
znak protestu manifestacyj-
nie sk³ada dymisjê z wszel-
kich spo³ecznych funkcji?
Jak traktowaæ kogoœ, kto naj-
pierw zaciekle walczy z ad-
ministracj¹ przeciw
powo³aniu Gorzowskiego To-
warzystwa Kultury, potem
zaœ zostaje jego pierwszym
prezesem, by po kilkunastu
godzinach z hukiem z za-
szczytu zrezygnowaæ? Kiedy
prezesowa³ gorzowskim sto-
warzyszeniom - a by³y to za-
zwyczaj ich wielkie dni - kiedy
prowadzi³ s³awetn¹ jedno-
dniówkê „Ziemiê Go-
rzowsk¹”, gdy pisywa³ felieto-
ny do „Nadodrza” czy „Gaze-
ty Lubuskiej” nagle, z godziny
na godzinê, zrywa³
wspó³pracê, odchodzi³ z trza-
skiem, który niós³ siê po ca³ej
Ziemi Lubuskiej. Na dobr¹
sprawê nigdy nie by³o wiado-
mo, jak post¹pi nazajutrz.
Wiele, bardzo wiele zacho-
wañ Zdzis³awa - tych w sto-
sunkach oficjalnych i w
uk³adach kole¿eñskich - zda-
wa³o siê potwierdziæ opiniê
osoby konfliktowej, chime-
rycznej. Ale nie by³y to chi-
mery prawdziwe, niekontro-
lowane, przypadkowe - in-
stynktowne odruchy ¿alu czy
z³oœci. Raczej jakaœ sprzecz-
ka intelektualna z samym

sob¹, jakiœ bunt wobec potul-
nie myœl¹cego otoczenia.
Morawski nie nale¿a³ do lu-
dzi podejmuj¹cych decyzje z
pobudek emocjonalnych, na-
wet jeœli i chcia³ takie
wra¿enie sprawiæ. Wrêcz od-
wrotnie - czyni³ to z zimnym
wyrachowaniem, doskonale
panuj¹c nad uczuciami i jas-
no zdaj¹c sobie sprawê z
konsekwencji czynu. To zaœ,
¿e czasem nie ujawnia³
prawdziwych motywów, ¿e
nie zwierza³ siê otoczeniu
(mia³ zreszt¹ do niego, a nie
bez powodów, ograniczone
dosyæ zaufanie) jedynie pod-
syca³y podejrzliwoœæ i odczy-
tywane by³y jako kolejny do-
wód labilnego charakteru,
b¹dŸ nawet cynizmu. Ów
brak subordynacji, którego
nie dawa³o siê w ¿aden spo-
sób wykorzeniæ, liczne i
ostre (choæ zazwyczaj krót-
kotrwa³e) konflikty z naj-
bli¿szym œrodowiskiem czy z
w³adzami sprawia³y, ¿e za-
szczytów dostêpowa³ zwykle
nie w porê i zawsze zbyt pó-
Ÿno, po paroletnim oczeki-
waniu w „kolejce”: tak by³o z
nagrod¹ „Nadodrza”, Na-
grod¹ Gorzowsk¹, Lubusk¹
Nagrod¹ Kulturaln¹.

Dla obcych by³ Zdzis³aw
prostoduszny, otwarty i
chêtny. Czego oni chc¹ od
Morawskiego - dziwili siê ci,
co pierwszy raz z nim roz-
mawiali - przecie¿ to taki
mi³y, kulturalny i pan. Rze-
czywiœcie. Dla bliskich jed-
nak nie zawsze pozostawa³
takowym - partnerem by³ ra-
czej trudnym, skomplikowa-
nym, raz wspania³omyœlnym,
za chwilê piekielnie zjadli-
wym, to znowu kostycznym.
K¹œliwym wobec przyjació³:
powiada³ wzorem Diogene-
sa, ¿e czyni tak dla ich
dobra. Bezlitosny w bezpo-
œredniej rozmowie,
obna¿aj¹cy cudze s³aboœci,
rzucaj¹cy w oczy wszelkie
przygany, wokó³ osoby u któ-

rej dostrzega³ „iskrê bo¿¹”,
potrafi³ jednak budowaæ po-
za jej plecami przychyln¹ at-
mosferê otoczenia. Wielu z
tego skorzysta³o. Irytowa³a
go najpospolitsza z ludzkich
przywar - g³upota. Wybacza³
wiele - g³upoty nigdy.
G³upiec, to w jego ustach za-
rzut najciê¿szy, nieodwracal-
ny. A ¿e g³upoty wokó³ miara
nieprzebrana, on zaœ stroni³
od kompromisów i nie zwyk³
kogokolwiek oszczêdzaæ, te-
dy na brak osób sobie nie-
przychylnych narzekaæ nie
musia³. Traktowa³ je z wy-
nios³¹, wrêcz ostentacyjn¹
obojêtnoœci¹, wydawa³o siê
czasami - pogardliwie. Tych,
których uzna³ za prawdziwych
wrogów nigdy nie oszczêdza³.
Dla wrogów stawa³ siê auten-
tycznie niebezpieczny.

Pod koniec lat osiemdzie-
si¹tych znów zbli¿yliœmy siê
do siebie. Towarzysko, bo
przecie¿ intelektualna wiêŸ
nigdy zerwana nie zosta³a.
Znowu biesiadowaliœmy przy
wodzie rozmownej, i znowu
goœci³a wokó³ tamta niepo-
wtarzalna atmosfera m¹drej
dysputy, zwiewnych dyktery-
jek, rubasznych dowcipów.
Ju¿ nie tak wprawdzie, jak
dawniej, o¿ywcza - jego tra-
pi³y nowe problemy, we mnie
dopala³a siê m³odzieñcza
brawura - z wiêkszym dys-
tansem do œwiata i siebie.
Uwa¿a³em go zawsze za
wybitnego par excellence
poetê: mia³ chyba trochê
¿alu, ¿e nie docenia³em na
równi prozatorskiego b¹dŸ
dramatopisarskiego dorob-
ku. I nie wiem, czy zachwyty
nad jego wierszami by³y w
tym wzglêdzie dlañ ekwiwa-
lentne. Ale przecie¿ sam te-
go uczy³ nas latami, i¿by
s³owa i myœli sz³y razem,
trzyma³y siê za rêce. I sam
wedle tej zasady postêpo-
wa³.

BOGDAN J. KUNICKI 
(1946-2017)

Urodzi³ siê 6 wrzeœnia 1926 r. w Bia³ych B³otach na Kujawach w rodzinie
robotniczej. Wiêkszoœæ lat niemieckiej okupacji spêdzi³ na robotach
przymusowych w Rzeszy, po wyzwoleniu zaœ podejmowa³ pracê w ró¿nych
zawodach. Zadebiutowa³ jako poeta w 1957 r. na ³amach czasopisma „Nowe
Sygna³y”, w 1959 r. wyda³ pierwszy autorski tomik poetycki „Pejza¿ myœli”. Od
1961 r. cz³onek Zwi¹zku Literatów Polskich, w którym pe³ni³ wiele funkcji, m.in.
przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej Zarz¹du G³ównego ZLP (1977-79), a
póŸniej cz³onka tej komisji (1979-83), prezesa lubuskiego oddzia³u ZLP (1981-
83). Uprawia³ ró¿norodne formy literackie: by³ poet¹, ale równie¿ prozaikiem,
eseist¹, t³umaczem i publicyst¹. Na jego dorobek artystyczny sk³ada siê
kilkanaœcie tomików poetyckich (m. in. „Obecnoœæ”, „Strofy o dzier¿awie”. „S³owa
w drewnie i w kamieniu”, „Pieœñ moich rzeczy”), dwie powieœci, dwadzieœcia
dramatów (utworów scenicznych i s³uchowisk radiowych), setki artyku³ów
publicystycznych. Jego utwory t³umaczone by³y na jêzyk rosyjski, niemiecki,
serbski i gruziñski. Prowadzi³ niezmiernie o¿ywion¹ dzia³alnoœæ spo³eczno-
kulturaln¹ na Ziemi Lubuskiej: by³ m.in. wspó³organizatorem i sekretarzem
Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze, za³o¿ycielem i prezesem
Gorzowskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego, wspó³twórc¹ regionalnych
czasopism spo³eczno-kulturalnych „Nadodrze” i „Ziemia Gorzowska”. W ostatnich
latach ¿ycia by³ wspó³za³o¿ycielem i pierwszym prezesem Polsko - Niemieckiego
Stowarzyszenia Literackiego (Deutsch-Polnisches Literaturburo) oraz redaktorem
naczelnym dwujêzycznego periodyku „Prom” (Die Fahre). Wyró¿niony wszystkimi
najwy¿szymi regionalnymi nagrodami kulturalnymi: Nagrod¹ Miasta Gorzowa
(1968 ), Lubusk¹ Nagrod¹ Kulturaln¹ (1970), Nagrod¹ GTSK (1974), Nagrod¹
Gorzowsk¹ (1980), Nagrod¹ „Nadodrza” (1982). Zmar³ w Gorzowie 28
paŸdziernika 1992 r.

ZZddzziissłłaaww  MMoorraawwsskkii

Z. Morawski był poetą, ale również prozaikiem, eseistą,
tłumaczem i publicystą

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um



Gdyby nie to, ¿e pewnego
dnia dwóch lokalnych promi-
nentów zapragnê³o posie-
dzieæ w szuwarach, to byæ
mo¿e pla¿a w D³ugiem nie
by³aby dziœ najwiêkszym
k¹pieliskiem lubuskiego. Lo-
kalny kurort doczeka³ siê na-
wet swojej powieœci.

Wiêkszoœæ, jeœli nie wszys-
cy gorzowianie, wiedz¹, co
to jest D³ugie, co to jest Li-
pie. Ma³o tego, niemal ka¿dy
ma jakieœ w³asne wspomnie-
nie z tego k¹pieliska, ale tak
naprawdê, to ma³o kto wie,
jak to siê sta³o, ¿e ma³a wio-
seczka przy ruchliwej trasie
zosta³a najbardziej popular-
nym k¹pieliskiem. 

Jeszcze na pocz¹tku 1960
roku pla¿a nad jeziorem Li-
pie w D³ugiem w niczym nie
przypomina³a dzisiejszego
pó³tora hektara œlicznego
piasku, wygodnych alejek
spacerowych oraz ca³ego
k¹pieliskowego sznytu, jakie
D³ugie ma dziœ. By³a to
zwyk³a pla¿a, jakich wiele
mo¿na spotkaæ nad lubuski-
mi jeziorami, poroœniêta tu i
ówdzie brzozami - z których
dwie siê zachowa³y, szuwa-
rami i innymi chaberdziami.

I pewno by³oby tak do dziœ,
gdyby dnia pewnego do
D³ugiego nie przyjecha³o
dwóch wa¿nych i prominent-
nych dzia³aczy ze Strzelec
Krajeñskich, a wieœ D³ugie
administracyjnie tam podle-
ga³a. Dlaczego akurat oni i
dlaczego tam - dziœ ju¿ tego
nikt nie bêdzie w stanie usta-
liæ. Otó¿ w szuwarach nad-

brze¿nych usiedli sobie Kazi-
mierz Anio³ - ówczesny I se-
kretarz Komitetu Powiatowe-
go Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej oraz Ze-
non Œmigielski - ówczesny
przewodnicz¹cy Powiatowej
Rady Narodowej. Od s³owa
do s³owa uradzili, ¿e bêdzie
tu pla¿a. Po prostu pla¿a do-
stêpna dla wszystkich. I tak
siê zaczê³a gdzieœ w 1960
roku historia dzisiejszego
k¹pieliska.

Jak ju¿ by³a pla¿a, to za-
czê³a siê pojawiaæ - jak by-
œmy dziœ powiedzieli - infra-
struktura. Poniewa¿ okaza³o
siê, ¿e jezioro jest fanta-
stycznie czyste, ma w miarê
dobre warunki do ¿eglowa-
nia, natychmiast zaczê³y siê
pojawiaæ kampingi, ze
wzglêdu na wielkoœæ oraz

urodê wdziêcznie zwane
Psimi Budkami, w tamtych
czasach szczyt marzeñ o
spêdzeniu dwóch tygodni
urlopu. Jak ju¿ by³y Psie
Budki, byli ludzie, to musia³a
siê pojawiaæ jakaœ knajpka i
siê naturalnie pojawia³a -
tak¿e mia³a bardzo nieba-
naln¹ nazwê, bo Chata za
Wsi¹. Nazwa jak najbardziej
zasada - bo nad jeziorem,
daleko do wsi D³ugie, taka
chata, w której skupia³o siê
ca³e kapieliskowe ¿ycie ju¿
po pla¿owaniu. Jak knajpka,
to potem musia³ byæ kiosk
Ruchu, w którym mo¿na by³o
kupiæ wszystko.

A skoro i domki, i ludzie, i
knajpka, i kiosk, to naturalnie
musieli siê pojawiæ handla-
rze pami¹tkami wszelakimi,
w tym takimi uniwersalnymi,

jak jojo na gumce, ciupaga
czy inne straszne straszyd³a,
maksymalnie wówczas
po¿¹dane przez dzieciaki.

Atrakcyjnoœæ miejsca ros³a.
Pojawia³o siê coraz wiêcej
kampingów, pojawia³y siê ko-
lejne knajpki, k¹pielisko zy-
skiwa³o pomosty, miejsca
wydzielone dla najm³od-
szych, stan¹³ w koñcu S³oñ -
blaszana i ukochana przez
najm³odszych zje¿d¿alnia do
wody. Jak k¹pielisko, to ra-
townicy, jak dobre wiatry, to
szkó³ki ¿eglarskie, jak ¿egla-
rze, to harcerze z gorzow-
skiego Hufca Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego ze swoj¹
stal¹ baz¹. D³ugie œci¹ga³o
coraz wiêcej turystów, i to
nie tylko z okolicy, ale z Gór-
nego Œl¹ska, z aglomeracji
Katowice i zreszt¹ do dziœ

tak jest, ¿e Œl¹zacy do
D³ugiego zje¿d¿aj¹. D³ugie
kwit³o, by³o coraz bardziej
popularne, w dobrym tonie
by³o tu spêdzaæ przynajmniej
czêœæ wakacji. Nawet PKS z
Gorzowa tu doje¿d¿a³.
Dzia³o siê i to bardzo du¿o.

A¿ przyszed³ sierpieñ 1993
roku. Wtedy pierwszy raz od-
by³ siê tu festiwal szantowy,
od nastêpnej edycji zwany
Kej¹. Od pierwszego wyda-
nia zwi¹zany z imprez¹ by³
Marek Szurawski - lider ze-
spo³u szantowego Stare
Dzwony. Przez lata przez im-
prezê w ca³oœci organizo-
wan¹ przez Urz¹d Miasta w
Strzelcach Krajeñskich wspo-
maganych przez gorzowskich
harcerzy, a dok³adnie przez
Marka Bidola i œp. harcmist-
rza Sylwestra Kuczyñskiego
przewinê³a siê ca³a czo³ówka
polskiej sceny szantowej i to
œpiewaj¹cej tradycyjne szan-
ty morskie, jak i szanty szu-
warowo-bagienne, czyli pio-
senki ¿eglarskie nawi¹zuj¹ce
do tradycji ¿eglowania po je-
ziorach. Jednak z czasem i ta
impreza zaczê³a traciæ na
popularnoœci. Inne priorytety
sta³y siê wa¿niejsze. Festi-
wal umar³ w 2011 roku i jak
do tej pory nie by³o mowy o
reaktywacji. Ale dobra pa-
miêæ œwietnej imprezy po-
zosta³a i wielu gorzowian z
³ezk¹ w oku wspomina, jak
to siedzia³o pod pewn¹
brzózk¹, a na scenie wy-
stêpowali Kochankowie Sally
Brown czy te¿ same szacow-
ne Stare Dzwony.

Obecnie D³ugie to du¿y
kompleks wypoczynkowy, z
du¿¹ baz¹ ¿eglarsk¹, zaple-
czem hotelowym, w sezonie
ze sta³¹ baz¹ ratowników, któ-
rymi od lat s¹ cz³onkowie Klu-
bu P³etwonurków Marlin Plus.
Poza tym mieœci siê tam
oœrodek gorzowskiego Towa-
rzystwa Brata Krystyna z bar-
dzo dobrym zapleczem noc-
legowym. Ale D³ugie, a
w³aœciwie jezioro Lipie to po-
cz¹tek tzw. Lubuskich Mazur
ze szlakiem wiod¹cym a¿ do
Dobiegniewa. - Ma³o tego,
my mamy bardzo ambitne
plany, aby wytyczyæ szlak z
D³ugiego do Gorzowa i na
pewno pewnego piêknego
letniego dnia zacumujemy
przy Bulwarze - zapowiada
Mateusz Feder, burmistrz
Strzelec. 

K¹pielisko siê rozwija, poja-
wiaj¹ siê nowe inwestycje. -
Przecie¿ to nasza pere³ka,
mamy skarb, którym siê chwa-
limy, ale który wymaga pracy -
podkreœla Mateusz Feder. 

No i ostatnio okaza³o siê,
¿e D³ugie ma w³asn¹ ksi¹¿kê
- w papierach po Zdzis³awie
Morawskim dr Krystyna Ka-
miñska odkry³a rêkopis po-
wieœci „Ka¿dy mia³ wakacje”,
która w³aœnie ujrza³a œwiat³o
dzienne. 

RENATA OCHWAT

Opowieœci o tym, jak powsta-
wa³o k¹pielisko, przys³uchi-
wa³am siê na spotkaniu pro-
mocyjnym ksi¹¿ki Zdzis³awa
Morawskiego, które odby³o siê
w WiMBP  w lutym 2019 r.

�15Kwiecień 2019 r. PROSTO z miaSTa

Była Chata za Wsią, ale nad jeziorem
D³ugie by³o zawsze - choæ tak po prawdzie k¹pielisko ma ledwie 60 lat.

Długie, a właściwie jezioro Lipie znają chyba wszyscy gorzowianie
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Zdzis³aw Morawski zmar³ w
1992 roku. By³ cenionym po-
et¹, za ¿ycia wyda³ 11 to-
mów wierszy, a póŸniej uka-
za³y siê jeszcze cztery, w
tym wydanie zbiorowe. Pisa³
tak¿e prozê. Znane by³y je-
go dwie powieœci, opowiada-
nia ukazywa³y siê na ³amach
pisma „Nadodrze”, szeœæ je-
go sztuk wystawi³y polskie
teatry, a radio w Zielonej
Górze nada³o piêæ s³ucho-
wisk. O ile do ksi¹¿ek
mo¿na dotrzeæ, to przeczy-
tanie opowiadañ jest trudne,
a przedstawienia teatralne i
s³uchowiska ulecia³y ju¿
dawno. 

r
Archiwum jest bardzo ob-

szerne, sk³ada siê z ok. 50
teczek z maszynopisami
przede wszystkim utworów
prozatorskich, a tak¿e 31
du¿ych skoroszytów, w któ-
rych rêcznie robi³ „Zapiski co-
dzienne” od 1972 do 1985

roku. Prace nad tymi mate-
ria³ami trwaj¹. 

W³aœnie w tym zbiorze ma-
szynopisów odnalaz³am po-
wieœæ pt. „Ka¿dy mia³ waka-
cje”, która 21 lutego zapre-
zentowana zosta³a
czytelnikom.  

r
W latach 60. minionego

wieku pañstwo Maria i
Zdzis³aw Morawscy chêtnie
spêdzali lato na D³ugim.
Utar³a siê taka nazwa tego
miejsca miêdzy Strzelcami
Krajeñskimi a Dobiegnie-
wem, choæ poprawnie na-
le¿a³oby mówiæ nad jeziorem
Lipie albo we wsi D³ugie.
Zdzis³aw by³ zapalonym ¿eg-
larzem, a tam warunki do
¿eglowania s¹ wspania³e. By³
nawet instruktorem na kursie
dla m³odych sterników jach-
towych. Oœrodek wypoczyn-
kowy dopiero wtedy siê ro-
dzi³, jeszcze nie by³o tak wiel-
kiej piaszczystej pla¿y, a

opalano siê na trawie, ale ju¿
by³y pomosty i ¿agle, stanê³y
domki campingowe podobne
do psich budek istnia³a re-
stauracja „Chata za wsi¹”.
W³aœnie w tym oœrodku
Zdzis³aw Morawski osadzi³
akcjê swojej powieœci pod ty-
tu³em „Ka¿dy mia³ wakacje”.
Na koñcu postawi³ datê:
1965 rok. 

Po blisko 50 latach nie ma
ju¿ „Chaty za wsi¹”, miejsca

posi³ków i dancingów. Nikt
ju¿ nie ubiera garnituru i kra-
wata, by przywitaæ oczeki-
wan¹ kobietê, nie mówimy
do s¹siadów z letniska przez
„pan” i „pani”. Nie ma takich
jak wtedy rygorystycznych
szkoleñ dla m³odych ¿egla-
rzy. Ale na zawsze pozosta³y
uroki jeziora Lipie z jego licz-
nymi zatokami i wspania³¹
przestrzeni¹ do ¿eglowania.
Pozosta³o ¿eglarstwo jako
mêska przygoda, pozosta³
urok cudownego wtopienia
siê w œwiat przyrody, jakie
daj¹ wiatr, s³oñce i woda. Na
pewno pozosta³y tak¿e - po-
dobne do tych z powieœci -
letnie zauroczenia, a nawet
mi³oœci, choæ nie zawsze ze
szczêœliwym zakoñczeniem. 

r
Tê letni¹ tematykê ksi¹¿ki

uzupe³niaj¹ wspomnienia
Marii Morawskiej o ¿eglar-
skiej przygodzie mê¿a, a
tak¿e zrobione wtedy zdjêcia

¿agli, ludzi i przyrody. S¹
wiersze Zdzis³awa Moraw-
skiego inspirowane jeziorem,
a nawet wiersz Marka Pie-
chockiego o tamtej jego ¿eg-
larskiej przygodzie z dzieci-
ñstwa.

Napisana przed pó³wiekiem
powieœæ z jednej strony jest
ju¿ historyczna, a z drugiej
opowiada o wiecznej têskno-
cie cz³owieka do s³oñca, wo-
dy i mi³oœci. 

r
Powieœæ Zdzis³awa Moraw-

skiego ukaza³a siê, dziêki fi-
nansowemu wsparciu
Urzêdu Miejskiego w Strzel-
cach Krajeñskich, wszak
D³ugie znajduje siê na tere-
nie tej gminy. Wydanie
ksi¹¿ki jest te¿ form¹ sp³ace-
nia d³ugu, bo Maria Moraws-
ka w³aœnie pracownikowi te-
go Urzêdu, Markowi Bidolowi
przekaza³a swoje fotograficz-
ne archiwum zwi¹zane z
¿eglarstwem i z oœrodkiem

nad jeziorem Lipie. Du¿o na
nich ¿agli, wypoczynku i ra-
doœci. Widoki jeziora z tam-
tych lat utrwali³ ceniony foto-
graf Konstanty Ludwikowski,
autor pierwszej pocztówki z
D³ugiego z 1966 r. Wszystkie
te dokumenty ikonograficzne
wesz³y tak¿e do ksi¹¿ki. 

Prawo do wydania powieœci
¿yczliwie przekaza³a Woje-
wódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Zb. Herberta, a
Zwi¹zek Literatów Polskich
do³o¿y³ pracê edytorsk¹. 

rrr
Zdzis³aw Morawski, „Ka¿dy

mia³ wakacje”, Gorzów Wiel-
kopolski - Strzelce Kraje-
ñskie 2018, wyd. UM w
Strzelcach Krajeñskich, Wo-
jewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Zbigniewa Her-
berta w Gorzowie Wlkp.,
Zwi¹zek Literatów Polskich -
Oddzia³ w Gorzowie Wlkp.,
198 s.  

KRYSTYNA KAMIÑSKA

Nieznana powieść Zdzisława Morawskiego
W ubieg³ym roku gorzowska biblioteka przyjê³a przekazane przez Mariê Morawsk¹ archiwum Zdzis³awa Morawskiego. 
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Wspó³czeœnie œwiêta Wiel-
kiej Nocy doœæ daleko ode-
sz³y od wymiaru religijnego,
choæ nadal mo¿na w Polsce
poobserwowaæ tradycyjne
obchody. Inaczej œwiêtuje siê
Wielkanoc na Mazowszu, w
Ma³opolsce, na Podlasiu i
Podhalu. Tam w³aœnie za-
równo Wielkanoc, jak i Wielki
Tydzieñ kultywowane s¹
jeszcze w starym, ludowym
stylu. Prawda, ¿e g³ównie na
wsiach, ale jednak. Nato-
miast w miastach Wielkanoc
czêsto bywa traktowana
g³ównie jako kolejny nieco
d³u¿szy wolny weekend,
oczywiœcie ze œwi¹tecznymi
akcentami.
Od palmy siê zaczyna. O

tym, ¿e Wielkanoc ju¿ u pro-
gu œwiadczy Niedziela Pal-
mowa, obchodzona przez
chrzeœcijañski œwiat na pa-
mi¹tkê zapowiedzi mêcze-
ñskiej œmierci Chrystusa.
Jak chce tradycja, kiedy Je-
zus wje¿d¿a³ na osio³ku do
Jerozolimy, wówczas ludzie
rzucali pod kopyta bydl¹tka
liœcie palmy i st¹d siê wziê³a
symbolika tej roœliny, której
zreszt¹ w Azji nie brakuje.
Katolicy tego dnia id¹ do ko-
œcio³ów z palemkami. Tak
samo inni wierni wyznania
chrzeœcijañskiego, z tym, ¿e
dla nich œwiêta wypadaj¹ z
regu³y inaczej ni¿ katolickie,
bo tak wynika z kalendarza
juliañskiego.

Tradycyjne palemki to
ga³¹zki wierzby przystrojone
kwiatkami i wst¹¿kami. Dziœ
najczêœciej to palemki kupo-
wane w kramach lub w salo-
nach Cepelii. Tak¿e do dziœ
w Ma³opolsce i na Kurpiach

przetrwa³ zwyczaj przebiera-
nia siê i zbierania datków -
jajek g³ównie. Ucheroki, bo
tak kwestorów siê nazywa,
maj¹ wysokie s³omiane cza-
py i wcale nie prosz¹ o da-
tek, a wrêcz siê domagaj¹. I
potrafi¹ groziæ, ot choæby i
tak: Jak mi nic nie dacie, to
mnie rozgniewacie i wam
garnki powybijam, co na
p³ocie macie. Tak¿e w
Ma³opolsce przetrwa³ oby-
czaj obwo¿enia figurki
Chrystusa zwanego Jezu-
skiem Palmowym po koœcie-
le lub wokó³ niego. A w
sto³ecznym mieœcie Krako-
wie figurkê wozi siê od ko-
œcio³a do koœcio³a. To tak¿e
zwyczaj nawi¹zuj¹cy do uro-
czystego wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy.
Wielki Poniedzia³ek i
Wielki Wtorek. Te dni nie
wyró¿nia³y siê i nadal nie wy-
ró¿niaj¹ specjalnymi ob-
rzêdami, co widoczne jest
nawet w uroczystoœciach ko-
œcielnych. Zaduma, zamyœle-
nie i refleksja to charaktery-
styczne stany emocjonalne
w czasie tych dni. 
Wielka Œroda. Dzieñ ten

znany, jako dzieñ zdrady Ju-
dasza, który wyda³ Jezusa
faryzeuszom za 30 srebrni-
ków nie ma specjalnych ob-
rz¹dków koœcielnych, ale za
to ma bogate zwyczaje.
Dawniej w ten dzieñ w ko-
œciele po normalnym ob-
rzêdzie liturgicznym m³od-
zieñcy robili w œwi¹tyni du¿y
ha³as i przygotowywali kuk³ê,
która mia³a symbolizowaæ
Judasza zdrajcê. Wyczyn
ten mia³ lekko drastyczne za-
barwienie, gdy¿ tak przygo-

towana podobizna Judasza
by³a wynoszona na wie¿ê
koœcieln¹ i z niej zrzucana.
Na dole szarpano j¹ kijami i
na koñcu palono. Na
szczêœcie dzisiaj nie ma ju¿
takich obrzêdów. 
Tradycje Triduum. Dla

wielu œwiêta Wielkiej Nocy w
rzeczywistoœci otwiera Tri-
duum Paschalne, trzy naj-
wa¿niejsze dni przed Nie-
dziel¹ Zmartwychwstania,
najwa¿niejszym œwiêtem
chrzeœcijañskiego œwiata.
Wierni modl¹ siê wówczas
za kap³anów, celebruj¹ Mszê
Mêki Pañskiej, zaczynaj¹ siê
cieszyæ w Liturgiê Œwiat³a.
Triduum zaczyna siê w Wiel-
ki Czwartek.

Tak¿e podczas Triduum od-
bywa siê - g³ównie w okoli-
cach Sanoka - obyczaj pale-
nia Judasza. Przygotowuje
siê wielk¹ kuk³ê, na szyi wie-
sza siê tablicê z napisem -
Ja Judasz zdrajca, i potem
obrzêdowo wiesza siê go lub
pali.

Tak¿e w trakcie Triduum
odbywaj¹ siê w kilku miejs-
cach w Polsce, coraz wiêcej
ich jest, misteria Mêki Pa-
ñskiej, widowiska pasyjne
gromadz¹ce rzesze wier-
nych. Najbli¿ej Gorzowa ta-
kie misterium odbywa siê w
Poznaniu.
Turki u grobu. W tradycji

polskiej jest tak¿e i to, ¿e u
Grobu Pañskiego honorow¹
wartê zaci¹gaj¹ stra¿acy.
Mo¿na ich zobaczyæ przy
Grobach w miastach i mias-
teczkach naszego woje-
wództwa. Ma to zwi¹zek z
tym, i¿ grobu Chrystusa w
Ziemi Œwiêtej pilnowali rzym-
scy ¿o³nierze. Czasami przy
Grobie Pañskim mo¿na zo-
baczyæ tak¿e harcerzy z ka-
tolickich od³amów, którzy
tak¿e trzymaj¹ stra¿ hono-
row¹. Ale na Rzeszowszczy-
Ÿnie Grobu Pañskiego pil-
nuj¹ tzw. turki, czyli mê¿czy-
Ÿni popisuj¹cy siê
fantastyczn¹ musztr¹ po za-
koñczeniu czuwania. Zwy-

czaj nawi¹zuje do ¿o³nierzy
króla Jana III Sobieskiego,
którzy po wygranej bitwie
pod Wiedniem zaci¹gnêli
wartê honorow¹ przy Pa-
ñskim Grobie ubrani w bar-
wne szaty zdobyte na Wiel-
kiej Porcie.

Na szczêœcie w Polsce za-
nikn¹³ obyczaj biczowników
pielgrzymuj¹cych do Grobu
Pañskiego, kultywowany
jeszcze w Ameryce £aci-
ñskiej i Hiszpanii.
No i Wielkanoc. Jeszcze

miejscami mo¿na spotkaæ siê
z obyczajem œcigania siê po
mszy rezurekcyjnej w niedzielê
rano. Kto pierwszy, bowiem
dotrze do domu, temu bêdzie
siê w danym roku darzy³o. Naj-
wa¿niejsz¹ czêœci¹ tego dnia
jest obfite œniadanie, pierwszy
w tradycji syty posi³ek po Wiel-
kim Poœcie. G³ównie jada siê
jajka, dobr¹ wêdlinê, ciasto -
tradycja nakazuje, aby by³ to
dro¿d¿owiec, ale mo¿e byæ i
inne. Zwyczajowo œniadanie
œwi¹teczne zaczyna siê œwi-
êconym.

Jeszcze do dziœ w tradycyj-
nych regionach Polski oraz w
niektórych domach naszego
regionu Wielkanoc nazywa
siê dniem bez dymu, bo zwy-
czaj zakazywa³ rozpalania
du¿ego ognia. Dlatego te¿ z
regu³y w wielkanocn¹ nie-
dzielê nie podawano obiadu.
Musia³ wystarczyæ wielka-
nocny œniadaniowy stó³, na
którym powinno byæ tyle je-
dzenia, aby wystarczy³o na
ca³y dzieñ.
A potem dyngus. To naj-

bardziej oczekiwana chwila
przez najm³odszych. Œmigus
Dyngus nawi¹zuje do rzym-

skich tradycji polewania siê
pachnid³ami. W polskim wiej-
skim obyczaj wrêcz obraz¹
by³o, jeœli nikt nie pola³ danej
osoby. W Wielkopolsce dla
przyk³adu kawalerka za
punkt honoru stawia³a sobie
wyk¹panie w koñskich
wodopojach co ³adniejsze
panny.

Ale zmieni³ siê czas i oby-
czaje. Dziœ na ulicach kró-
luj¹, niestety, chuligani z
wiadrami i przed nimi chroniæ
siê trzeba.
Œwi¹teczne woja¿e. Jed-

nak, jak pokazuj¹ dane biur
podró¿y, Polacy coraz
czêœciej w³aœnie na Wielka-
noc wybieraj¹ siê poza dom.
- Mamy coraz wiêcej
chêtnych na wyjazdy, z re-
gu³y to tygodniowe wycieczki
pobytowe w ciep³ych, ale
nieodleg³ych krajach, jak
Grecja, W³ochy, Hiszpania
czy Wyspy Kanaryjskie. Od
pewnego czasu popularna
na powrót staje siê Bu³garia -
mówi¹ pracownicy ró¿nych
biur podró¿y. A sami zainte-
resowani takim spêdzaniem
czasu t³umacz¹, ¿e dla nich
sakralny wymiar œwi¹t nie
ma znaczenia, a wolne dni
lepiej spêdziæ na Krecie czy
Santorini ni¿ przy zastawio-
nym stole.

RENATA OCHWAT

Korzysta³am z ksi¹¿ek:
ksi¹dz Jêdrzej Kitowicz
„Opis obyczaju za Augusta
III”, Barbara Ogrodowska
„Zwyczaje, obrzêdy i tradycje
w Polsce”, Joanna £agoda,
Maja £agoda-Marciniak, An-
na Gotowiec „Œwiêta w pol-
skim domu”.

Świąteczny czas, czyli od palmy
do wielkanocnego dyngusa
Wielkanoc - palma, œwiêcone w koszyczku, Rezurekcja, wspólne œniadanie. Ale i czas na spacer, odpoczynek i rodzinne posiadywanie. 

Czas świąteczny, zgodnie z wielowiekową tradycją, od
palmy się zaczyna…
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Zwi¹zek Ukraiñców w Pol-
sce - zarz¹d ko³a w Gorzo-
wie, Zjednoczenie £emków
- zarz¹d ko³a w Gorzowie
oraz Muzeum Lubuskie im.
Jana Dekerta  og³aszaj¹ 47.
Ogólnopolski Konkurs Pisa-
nek im. Micha³a Kowalskie-
go. Pisanki wykonane tra-
dycyjnymi technikami oraz
motywami przyjmowane s¹
do dnia 6 kwietnia 2019 ro-
ku.

Pisanki, co najmniej 5
sztuk, wydmuszki lub ugo-
towane „na twardo”, nale¿y

dobrze zabezpieczyæ przed
uszkodzeniem. Najlepiej
pakowaæ je w specjalne tek-
turowe pojemniki, których
u¿ywa siê w handlu i trans-
porcie, nastêpnie do tektu-
rowych (a nie blaszanych
czy plastikowych) pude³ek.
Do œrodka prosimy w³o¿yæ
kartkê z imieniem i nazwi-
skiem autora, wiekiem auto-
ra, okreœleniem, sk¹d po-
chodz¹ motywy wykonanych
zdobieñ. Dobrze zabezpie-
czon¹ paczkê nale¿y ponad-
to opatrzyæ napisem:

„ostro¿nie szk³o” i wys³aæ na
adres:
Spichlerz - filia Muzeum
Lubuskiego im. Jana De-
kerta, ul. Fabryczna 1-3, 66-
400 Gorzów Wielkopolski z
dopiskiem „konkurs pisanek”.

Pisanki inspirowane sztuk¹
wspó³czesn¹ nie bêd¹ brane
pod uwagê. Nades³ane pra-
ce staj¹ siê w³asnoœci¹ orga-
nizatorów i nie bêd¹
odsy³ane nadawcom. Wyniki
Konkursu zostan¹ og³oszone
w mediach oraz na stronie
www.muzeumlubuskie.pl.

Wyró¿nione zestawy pisa-
nek bêd¹ zaprezentowane
na wystawie w Muzeum Lu-
buskim im. Jana Dekerta,
której uroczyste otwarcie na-
st¹pi 14 kwietnia 2019 roku
w Spichlerzu - filii Muzeum
Lubuskiego im. Jana Deker-
ta przy ul. Fabrycznej 1-3.

Regulamin konkursu jest do
wgl¹du na stronie interneto-
wej www.muzeumlubuskie.pl.

Wydarzenie dofinansowa-
ne z bud¿etu Miasta Gorzo-
wa Wielkopolskiego.
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta

Pisanki wykonane tradycyjnymi technikami 
Trwa 47. Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Micha³a Kowalskiego.

Konkursowe pisanki wykonane tradycyjnymi technikami
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●



Nie tylko u nas dawne
œwi¹teczne obyczaje zadzi-
wiaj¹ po dziœ dzieñ. Dziwacz-
ne w dzisiejszym mniemaniu
obrzêdy mia³y miejsce tak¿e u
naszych s¹siadów. Warto wie-
dzieæ, jak wygl¹da³y i jakie
mia³y znaczenie.

Na Słowacji

Ciekawym zwyczajem, który
by³ bliski w szczególnoœci
¿o³¹dkom S³owaków, by³o
wk³adanie do koszyczka wiel-
kanocnego, który ma byæ po-
œwiêcony, s³odkich ciast. Cias-
ta te, nazywane calta musia³y
znajdowaæ siê w ka¿dej œwi-
êconce. Ale nie by³o tylko
s³odko. Kojarz¹ca siê nam
g³ównie z zimow¹ por¹ i Œw.
Miko³ajem rózga, kiedyœ na
S³owacji w³aœnie w okresie
œwi¹t Wielkanocnych nabie-
ra³a szczególnego znaczenia. 

W Wielk¹ Niedzielê nikogo
nie dziwi³y dzieci ganiaj¹ce i
ok³adaj¹ce siê nawzajem róz-
gami. Ponoæ mia³o to chroniæ
przed z³ymi si³ami. Niespo-
dziank¹ jest te¿ lany ponie-
dzia³ek, w który w dobrym to-
nie by³o oblewaæ m³ode
dziewczêta tylko w godzinach
porannych. Nawet, jeœli
mia³yby byæ zmoczone jesz-
cze w ³ó¿ku. 

Same pisanki, które s¹ sym-
boliczne w ka¿dej tradycji nie
by³y zdobione, jak u nas wzo-
rzyœcie i tylko w celu zdobie-
nia. 

Nanoszone na nich wzory
mia³y swoje znaczenie i mia³y
pe³niæ formê przekazu ¿yczeñ
do spe³nienia. Na wsiach, jaja
k³adziono na grobach bliskich,
smarowano nimi zwierzêta
domowe i k³adziono je na po-
lach uprawnych. Wszystkie te
zabiegi mia³y na celu zapew-
nienie dobrobytu i spokoju.  

U Czechów 

Czesi nie obchodzili Niedzie-
li Palmowej, która poprze-
dza³a Wielki Tydzieñ. Dla nich
by³a to zawsze Kwiatowa Nie-
dziela, kiedy to zamiast przy-
gotowywania palm, wierni
pod¹¿ali do œwi¹tyni z
ga³¹zkami bazi w d³oniach.
Niektórzy z nich nawet
po³ykali œwie¿e kotki baziek,
co mia³o im zapewniæ pe³ne
zdrowie. 

Ale to nie koniec ró¿nic w
nazewnictwie. Nasz Wielki Ty-
dzieñ u Czechów okreœlany
by³ jako kolorowy, poniewa¿
tylko poza Wielkim Pi¹tkiem,
ka¿dy inny dzieñ mia³ barwne
okreœlenie, jak ¯ó³ty Wtorek,
Zielony Czwartek czy Czarna
Œroda. W te ostatni¹ dobrze
by³o ca³y dzieñ bawiæ w
dobrym nastroju, gdy¿ to
wró¿y³o powodzenie przez
ca³y rok. Natomiast mycie
przed wschodem s³oñca w
Wielki Pi¹tek, w potoku by³o
nijakim gwarantem zdrowia.
Co nas Polaków mo¿e dziwiæ,
w czeskiej tradycji kolêdowa-
nie odbywa siê w³aœnie w cza-
sie Wielkanocy. 

W Niemczech

Niemcy, co dziwne dla nas
Polaków, nie znaj¹ œmigusa-
dyngusa. Ale ich obchody
tak¿e siê ró¿ni¹ od naszych. 

Nasi zachodni s¹siedzi w
Wielki Czwartek musz¹ zjeœæ
coœ zielonego. Mo¿e to byæ
sa³ata, szypiorek, szpinak. Te-
go dnia maluje siê tak¿e jajka
na zielono. Wielki Pi¹tek zwa-
ny te¿ Cichym Pi¹tkiem (Stiller
Freitag) jest dniem wolnym od
pracy. Trzeba siê liczyæ z tym,
¿e sklepy bêd¹ zamkniête,
nawet niektóre restauracje
te¿. Wierni, zw³aszcza w kato-

lickim landzie Bawaria,
uczestnicz¹ w misteriach upa-
miêtniaj¹cych œmieræ Jezusa
Chrystusa. Inaczej ni¿ w pol-
skiej tradycji tego dniach w
Niemczech nie obowi¹zuje
post œcis³y. Wieczorem
kap³ani zapraszaj¹ na agapê,
czyli wspólny posi³ek
sk³adaj¹cy siê z wody, chleba
oraz wina. Kolejn¹ ró¿nic¹ jest
kwestia œwiêcenia pokarmu,
nie jest to tak popularne jak w
Polsce. W Niemczech œwiêci
siê ogieñ. W Wielk¹ Sobotê
przed koœcio³ami p³on¹ ognis-
ka na znak zbli¿aj¹cego siê
zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Wierni odpalaj¹
œwiece paschalne i zabieraj¹
je do swoich domów. Na-
stêpny œwi¹teczny dzieñ, czyli
Niedziela Wielkanocna, to tra-
dycyjne poranne msze rezu-
rekcyjne oraz rodzinne œnia-
danie. Najwiêksz¹ rozrywk¹
dla najm³odszych jest poszu-
kiwanie prezentu pozostawio-
nego przez zaj¹czka. Nato-
miast Poniedzia³ek Wielka-
nocny jest czasem spotkañ z
rodzin¹ i bliskimi.

Wielkanocne dekoracje s¹ w
Niemczech bardzo wa¿ne.
Popularne s¹ bukiety z zielo-

nych ga³¹zek i powieszonych
na nich wydmuszkach. Deko-
ruje siê balkony, okna, ogrody. 

Nie mniej wa¿ne jest jedze-
nie. Na œwi¹tecznych sto³ach
dominuj¹ tradycyjne potrawy.
S¹ wœród nich jajka podawane
na ró¿ne sposoby - z sosami
lub faszerowane kawiorem. Ko-
lejn¹, wielkanocn¹ potraw¹, a
tak¿e dekoracj¹, jest ser bia³y,
który formuje siê na kszta³t ja-
jek. W okresie wielkanocnym w
niemieckich domach pojawiaj¹
siê tak¿e zupy: dyniowa i kmin-
kowa oraz miêsa: boczek, pie-
czona szynka, kie³basa. Po-
traw¹ wielkanocn¹ jest równie¿
zrobiony z surowego miêsa
wieprzowego, papryki, cebuli i
natki pietruszki hackepeter, któ-
ry wygl¹da jak tatar. Oczywi-
œcie s¹ tak¿e s³odkoœci: trady-
cyjne owocowe strudle, babki
dro¿d¿owe z rodzynkami, ser-
niki i, co mo¿e dziwiæ, knedle
oraz musli owocowe. Na wiel-
kanocnych sto³ach pojawia siê
pieczywo, w tym chleb orze-
chowy.

We Włoszech

W nocy z Wielkiej Soboty na
Wielk¹ Niedzielê W³osi ob-
chodz¹ „veglia pasquale” ?

czuwanie paschalne, które
jest w pewnym stopniu odpo-
wiednikiem polskiej „rezurek-
cji”. Wielka niedziela rozpo-
czyna siê obfitym œniadaniem,
w którego sk³ad wchodz¹
wêdliny i jajka, G³ównym po-
si³kiem dnia, wrêcz symbolicz-
nym momentem dla w³oskich
rodzin, jest wielkanocny
obiad. Na w³oskich sto³ach
przewa¿aj¹ potrawy z barani-
ny, cielêciny czy koziego mi-
êsa podawane z m³odymi
ziemniakami i sma¿onymi kar-
czochami. 

Deserem jest w³oska Colom-
ba, czyli go³êbica. To puszysta
babka, nadziewana migda³ami,
kawa³kami czekolady, b¹dŸ po-
sypana cukrem pudrem,
kszta³tem przypominaj¹ca
go³êbia w locie

Dzieci z niecierpliwoœci¹
oczekuj¹ na wielkie czekola-
dowe jaja z niespodziankami,
zawieraj¹cymi wszelkiego ro-
dzaju maskotki, ludziki i inne
drobiazgi. W okolicach Nea-
polu, podstawê niedzielnego
obiadu stanowi tzw. „minestra
di Pasqa”, czyli zupa z dodat-
kiem bia³ego wina i kilku ro-
dzajów kie³bas. Z tych okolic
pochodzi równie¿ pyszne
ciasto pastiera napoletana. 

Natomiast w Ligurii czy Lom-
bardii podaje siê specyficzne
torty. Ich specyfika polega na
tym, ¿e s¹ to dania z kurcza-
ka, szynki i kilku typów sera, a
nazwê swoj¹ zawdziêczaj¹
tylko formie, ³udz¹co podob-
nej do s³odkiego tortu. W Pug-
li natomiast, z okazji Wielka-
nocy, piecze siê tzw. le scar-
celle, ciasto wygl¹dem
przypominaj¹ce ciasto z owo-
cami, jednak zamiast owoców
k³adzie siê na nie gotowane
na twardo jajka w skorupkach
i ca³oœæ zapieka. 

W³osi maj¹ tak¿e odmienne
zwyczaje œwi¹teczne. We Flo-
rencji, œwi¹teczn¹ atrakcj¹ jest
siêgaj¹ca jeszcze czasów wy-
praw krzy¿owych tradycja,
maj¹ca swoje korzenie w le-
gendzie o odwa¿nym Pazzi-
no. To charakterystyczny ryd-
wan nape³niony strzelaj¹cymi
fajerwerkami, ci¹gniêty przez
bia³e wo³y. W Prizzi na Sycylii
m³odzi nak³adaj¹ charaktery-
styczne czerwone maski przy-
pominaj¹ce diabla i kr¹¿¹
wraz ze œmierci¹ po okolicy,
szukaj¹c zb³¹kanych dusz.
Kto zostaje z³apany przez
œmieræ, zostaje zaprowadzony
do piek³a, czyli do baru, gdzie
musi odpokutowaæ, oferuj¹c
wszystkim coœ do picia. Diab³y
koñcz¹ swoje swawole po
mieœcie oko³o po³udnia, kiedy
to pojawia siê figura Madonny,
wychodz¹cej z g³ównego ko-
œcio³a, id¹cej na spotkanie z
Chrystusem. Diab³y zostaj¹
wówczas z³apane przez prze-
bran¹ za anio³y m³odzie¿, po
czym zostaj¹ zaprowadzone
przed oblicze Madonny, gdzie
sk³adaj¹ jej pok³on. Zakoñcze-
niem obrz¹dku jest symbolicz-
ne œci¹gniêcie przez m³odych,
masek diab³ów. 

W³oskie powiedzenie mówi:
Bo¿e Narodzenie z rodzin¹, a
Wielkanoc z kim chcesz. St¹d
te¿ bardzo popularnym spo-
sobem spêdzania œwi¹t wiel-
kanocnych s¹ wakacje. Coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹
siê wyjazdy kilkudniowe, jak i
tygodniowe. W³osi najczêœciej
wybieraj¹ Toskaniê, okolice
Jeziora Garda, Umbriê czy te¿
bardziej odleg³e miejsca jak
Malediwy b¹dŸ Egipt. 

OPRAC. ROCH

Korzysta³am z ró¿nych Ÿró-
de³ dostêpnych w Internecie
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W Niemczech największą rozrywką dla najmłodszych jest
poszukiwanie prezentu pozostawionego przez zajączka
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Czesi kolędują, Słowacy
porozumiewają się jajkami
Wielkanoc to nadal stó³ i rodzinne spotkania, ale coraz czêœciej wybieramy siê na ten czas gdzieœ poza dom, nawet za granicê. 

r  e  k  l  a  m  a
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- Widomo strajku eduka-
cyjnego przed nami. Pani
zdaniem w kwietniu stan¹
te¿ gorzowskie szko³y?

- Oczywiœcie, ¿e tak. Nasze
œrodowisko jest bardzo zde-
terminowane. Na 87 placó-
wek z naszego terenu w po-
nad 76 jest wdro¿ona proce-
dura rozwi¹zywania sporów
zbiorowych. Oznacza to, ¿e
wype³niamy wszystkie etapy
przygotowania do strajku.
Ale jak bêdzie, to na pewno
poka¿e referendum. Ka¿dy
pracownik bêdzie siê móg³
wypowiedzieæ w tej kwestii.
Okreœliæ, czy przystêpuje do
strajku, czy te¿ nie przy-
stêpuje. 
- Jak to w praktyce mo¿e
wygl¹daæ? 

- Strajk, jak wszyscy pami-
êtamy jeszcze sprzed stanu
wojennego, jest to powstrzy-
manie siê od wykonywania
pracy. Wszyscy, którzy przy-
st¹pi¹ do takiego protestu,
bêd¹ na stanowiskach pracy,
niemniej jednak pracy tej nie
bêd¹ wykonywaæ, czyli nie
bêd¹ prowadziæ zajêæ, nie
bêd¹ sprawowaæ ¿adnych
funkcji opiekuñczych czyli
nie bêd¹ organizowaæ ¿ad-
nych zajêæ zastêpczych. Nie
wykonuj¹ pracy. I nie pobie-
raj¹ za ten okres, oczywi-
œcie, wynagrodzenia. 
- Pani prezes, strajk to
kwestia ogólnopolska, a ja
chcia³abym wróciæ na go-
rzowskie podwórko. Jak
pani ocenia system eduka-
cji w mieœcie, mam na my-
œli obecne funkcjonowanie
siatki szkó³?

- Ciê¿ko jest wystawiæ tak¹
jednoznaczn¹ ocenê, ponie-
wa¿ ca³y czas mam w g³owie
to, co ma byæ zrobione, to,
co jeszcze nie zosta³o zro-
bione, a myœlimy tutaj o Cen-
trum Edukacji Zawodowej, w
którym nawet jeszcze jedna
³opata zosta³a wbita, ¿eby to
przygotowaæ, a szkoda. Bo
byæ mo¿e by³oby to znakomi-
te miejsce do kszta³cenia za-
wodowego, a na takie chce-
my stawiaæ. Sieæ przedszkoli
jest du¿a i moim zdaniem
przedszkola funkcjonuj¹
dobrze. Choæ zaznaczyæ
trzeba, ¿e mamy problem z
pomieszczeniem dzieci trzy-
letnich. I naszym zdaniem
przyda³oby siê przedszkole
na osiedlu Europejskim. Bo
tam zwyczajnie brakuje
przedszkola. Patrzê na

szko³y podstawowe, zw³asz-
cza na SP 20, któr¹ na-
le¿a³oby rozbudowaæ, albo
powinna tam powstaæ kolej-
na szko³a. A to jest ju¿ mo-
loch. Źle siê pracuje w tak
potê¿nej szkole. Dlatego
pewne ruchy musz¹ byæ wy-
konane, aby dostosowaæ
sieæ szkó³ do faktycznych po-
trzeb mieszkañców. Nato-
miast wykonywanie takich
ruchów, jakie zosta³y wyko-
nane w grudniu z perspek-
tyw¹ podjêcia ostatecznych
uchwa³ póŸniej, chyba nie
by³o rozwi¹zaniem do koñca
dobrym. Nie by³o to poprze-
dzone przygotowaniem œro-
dowiska, zapoznaniem tych
wszystkich, którzy s¹ zainte-
resowani funkcjonowaniem
oœwiaty, czyli rodziców,
uczniów, a popatrzono tak
naprawdê chyba tylko na in-
teres ekonomiczny miasta. A
trzeba pamiêtaæ, ¿e oœwiata
jest materi¹ bardzo wra¿liw¹,
która skupia na sobie uwagê
spo³eczn¹ i nale¿a³oby o tym
pamiêtaæ. 
-Czy te decyzje, podjête
zim¹ tego roku, s¹ ju¿
ostateczne? 

- Po sesji Rady Miasta w
styczniu tego roku mamy na
razie dwie uchwa³y intencyj-
ne - to jest przeniesienie III
Liceum Ogólnokszta³c¹cego

do obiektu Szko³y Podstawo-
wej nr 7 przy ul. Estkowskie-
go oraz przeniesienie Lice-
um Plastycznego do siedzi-
by obecnego III LO. Na
pewno Liceum Plastyczne
potrzebuje zmiany warun-
ków, bo jest to placówka, w
której ju¿ siê nie da praco-
waæ. Bo obiekt na potrzeby
tej szko³y jest zwyczajnie za
ma³y. Natomiast czy przenie-
sienie III LO do SP 7 jest
dobrym pomys³em? Nie do
koñca siê zgadzam z tak¹
decyzj¹. Mo¿na by³o poszu-
kaæ innych rozwi¹zañ, a nie
na si³ê uszczêœliwiaæ SP 7
m³odzie¿¹ z III LO. Tym bar-
dziej, ¿e w moim przekona-
niu, nie bêdzie to s³u¿y³o po-
prawie sytuacji w tej szkole.
Moim zdaniem, w tej szkole
nabór mo¿e siê zmniejszyæ
jeszcze bardziej drastycznie.
Rodzice, którzy maj¹ do wy-
boru inne szko³y, bêd¹ chcie-
li pos³aæ swoje dzieci do
grup równolatków, nie bêd¹
chcieli umieszczaæ swoich
dzieci w szkole, w której
uczy siê m³odzie¿ praktycz-
nie doros³a. 
- Pani prezes, mówi siê,
¿e po tych zmianach, po
kumulacji roczników, mo¿e
wyst¹piæ po raz pierwszy
od czasów PRL taka sytua-
cja, ¿e m³odzi bêd¹ chodzi-

li do szkó³ nawet w soboty.
Czy¿by coœ takiego grozi³o
tak¿e gorzowskim dzie-
ciom?

- Oby nie. Oby nie. Zoba-
czymy, jak sobie nasz samo-
rz¹d poradzi z t¹ sytuacj¹. I
tu mam ogromy ¿al do obec-
nej w³adzy, ¿e scedowa³a
wszystko w tej trudnej kwes-
tii na samorz¹dy. Tak na-
prawdê otrzepano r¹czki,
uwa¿aj¹c, ¿e to w³aœnie sa-
morz¹dy maj¹ sobie same
poradziæ z tym problemem.
Za tym nie posz³y ¿adne do-
datkowe œrodki finansowe i
rzeczywiœcie mo¿e byæ dra-
stycznie niedobrze, bo nie
mamy siê gdzie pomieœciæ.
Przecie¿ jest to podwójna
liczba dzieci i ka¿dy mo¿e
sobie z ³atwoœci¹ poli-
czyæ, i le tych uczniów
bêdzie. Szko³y nie s¹ z
gumy, nowych pomiesz-
czeñ nie dobudujemy
przez pó³ roku. Rzeczywi-
œcie, szko³y maj¹ ró¿ne
pomys³y, aby jakoœ tê
m³odzie¿ pomieœciæ. Ja
jednak bardzo wspó³czujê
wszystkim uczniom, tak¿e
ich rodzicom, a najbar-
dziej nauczycielom, któ-
rzy bêd¹ siê musieli zmie-
rzyæ z prac¹ na dwie
zmiany, na dwie i pó³
zmiany.

- To ¿art, prawda.
- Zdecydowanie nie, zdecy-

dowanie prawda. Bêdzie
ciê¿ko, naprawdê bêdzie
bardzo ciê¿ko, nawet jeœli
bêdziemy wykorzystywaæ
pomieszczenia bibliotek,
sto³ówek, specjalnie adapto-
wanych zapleczy innych ga-
binetów. A myœlê, ¿e chyba
nie o takie coœ nam chodzi³o,
¿eby tak zmieniæ oœwiatê,
aby w XXI wieku edukowaæ
dzieci w warunkach niczym
po II wojnie œwiatowej. 
- Czy w Gorzowie mo¿e
zabrakn¹æ miejsc w
dobrych szko³ach? A prze-
cie¿ mamy bardzo dobre
kszta³c¹ce w zawodach,
jak i kilka dobrych ogólnia-
ków. 

- To jest nieuniknione. 
- To co z tymi ludŸmi
bêdzie?

- Bêdzie zdecydowanie
trudniej dostaæ siê do wyma-
rzonej szko³y mimo tego, ¿e
szko³y te zwiêkszaj¹ liczbê
oddzia³ów. Dajmy przyk³ad -
jak do liceum przyjmowano
cztery klasy, to teraz bêdzie
musia³o byæ tych klas piêæ
lub szeœæ. Ale to i tak nie wy-
starczy. No i m³odzie¿ bêdzie
mia³a do wyboru szko³y
bran¿owe. 
- Co to znaczy - szko³y
bran¿owe?

- Dawne szko³y zawodowe,
czyli na poziomie Zasadni-
czych Szkó³ Zawodowych.
Ja mam nadziejê jednak, ¿e
ci wszyscy super zdolni do-
stan¹ siê do swoich wyma-
rzonych szkó³. A szko³y zro-
bi¹ wszystko, ¿eby tej bar-
dzo zdolnej m³odzie¿y i
chc¹cej siê uczyæ nie skazy-
waæ na naukê w zawodów-
kach. 
- Czy do pani dochodz¹
g³osy od zaniepokojonych
rodziców, ¿e to jednak tak
byæ nie powinno? Gorzo-
wianie nie obawiaj¹ siê, ¿e
ich dzieci dotknie w³aœnie
to zamieszanie?

- Docieraj¹, choæ nie s¹ to
masowe g³osy. Wydaje mi
siê, ¿e rodzice obudz¹ siê w
momencie, kiedy rozpocznie
siê nabór oraz kiedy zabrzmi
pierwszy dzwonek 1 wrze-
œnia, gdy oka¿e siê, ¿e za-
miast 25 uczniów w klasie
mamy 32, a ja siê uczy³am i
pracowa³am w klasach, w
których by³o i 37 uczniów. Ty-
le tylko, ¿e to by³y czasy, jak
to teraz wszyscy powtarzaj¹,

s³usznie minione. A jak wi-
daæ, nie wszystko z tych cza-
sów s³usznie minionych zos-
ta³o zapomniane. Zupe³nie
niepotrzebnie musimy wróciæ
choæby do takich sytuacji.
- Jednym s³owem, szyku-
je nam siê armagedon na
pocz¹tku nowego roku
szkolnego?

- Na pewno tak. 
- Co na to wszystko nau-
czyciele?

- Nasi nauczyciele siê mar-
twi¹. Tym bardziej, ¿e
udŸwignêli ju¿ bardzo du¿o.
Ka¿dy kolejny minister wpro-
wadza kolejne pomys³y.
Oœwiata zaczyna przypomi-
naæ taki worek treningowy.
Obecnie niszczymy to, co
wypracowaliœmy przez 16
lat. Mamy ró¿ny stosunek do
gimnazjów, ale jeœli po 16 la-
tach ich funkcjonowania by³o
to najmocniejsze ogniwo
funkcjonowania oœwiaty -
wiemy to z oceny miêdzyna-
rodowych organizacji ba-
daj¹cych wyniki nauczania,
to mo¿na powiedzieæ jedno -
szkoda. Znów bêdziemy bu-
dowaæ coœ nowego. Podsta-
wa programowa jest tak
prze³adowana, ¿e uczniowie
s¹ zmêczeni i nie s¹ w stanie
opanowaæ tego wszystkiego,
co siê im oferuje. Nauczycie-
le to widz¹. Ale co z tego,
skoro nie s³ucha siê g³osu
nauczycieli. No i nasz pro-
test jest protestem w sprawie
dalszego funkcjonowania
oœwiaty. Podwy¿ka p³ac jest
tylko pewnym elementem.
Jeœli bowiem nie œci¹gniemy
do pracy w oœwiacie nauczy-
cieli pasjonatów, nauczycieli
o ogromnej wiedzy, to czeka
nas zapaœæ, bo z oœwiaty od-
chodz¹ ci, doœwiadczeni
nauczyciele. Uzyskuj¹
uprawnienia do emerytury i
mówi¹ - ani jednego dnia
d³u¿ej. A tego wczeœniej nie
by³o. Pozycja nauczyciela
zosta³a sprowadzona do roli
osoby ci¹gle upokarzanej i to z
ró¿nych stron, w tym tak¿e
uczniów, którzy jeszcze kilka
lat temu nie pozwalali sobie na
takie zachowania, z jakimi ma-
my do czynienia obecnie. Do
tego mo¿na do³o¿yæ nieustan-
ne straszenie ró¿nymi skarga-
mi. No i kiepski start w ¿ycie
zawodowe. To co siê dziwiæ,
¿e chêtnych do pracy nie ma.
Ten strajk ma te¿ zwróciæ
uwagê i na takie problemy.
- Dziêkujê bardzo.

A we wrześniu grozi nam
edukacyjny armagedon
Z Barbar¹ Zajbert, prezes oddzia³u gorzowskiego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, rozmawia Renata Ochwat

B. Zajbert: Bardzo współczuję wszystkim uczniom, także ich rodzicom, a najbardziej
nauczycielom
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- Prowadzi pani od 15 lat
klub Pogodna Jesieñ, któ-
ry przeznaczony jest gene-
ralnie dla emerytów. Jaka
to czêœæ mieszkañców Go-
rzowa?

- Mniej wiêcej to jedna trze-
cia mieszkañców. Podawano
ró¿ne liczy, bo oko³o 30 tys.
ludzi. Natomiast w ubieg³ym
roku Rada Seniorów poli-
czy³a, ¿e by³o to ju¿ 34 ty-
si¹ce ludzi. A jak doliczyæ
jeszcze ten rocznik, który
przeszed³ na wczeœniejsz¹
emeryturê, to znów popula-
cja emerytów siê zwiêkszy³a.
W poczet emerytów liczy siê
ludzi od 60. roku ¿ycia. Nato-
miast sprawnych, aktywnie
¿yj¹cych bêdzie oko³o
po³owy, choæ tego nikt nie
zliczy³. 
- Co emeryt mo¿e robiæ w
Gorzowie, tak aby nie sie-
dzia³ w domu? Gdzie mo¿e
byæ aktywny?

- Za du¿o mo¿liwoœci taki
emeryt to faktycznie nie ma.
Z regu³y tak jest, ¿e jak id¹
wybory, to pojawiaj¹ siê
obietnice. Tak by³o w
ubieg³ym roku. Bo obiecywa-
no kluby w ca³ym mieœcie, w
tym przy Borowskiego. Ale
jak siê okaza³o, przystoso-
wanie tego budynku jest zbyt
kosztowne, wiêc nie ma. Te-
raz wszystko ucich³o i mamy
to, co mamy. Ostatnio otwar-
to œrodek seniorów w biblio-
tece, i dobrze. Ale to jest tyl-
ko dla 15 osób. To garstecz-
ka zaledwie. Powiem coœ
niepopularnego w tej chwili.
Ten lub tylko rozdra¿ni³ in-
nych. No bo niby siê ludzie
ciesz¹, ale naprawdê z cze-
go tu siê cieszyæ, skoro to
tylko dla 15 osób, a zapo-
trzebowanie na takie miejs-
ca, gdzie seniorzy mog¹ ak-
tywnie spêdzaæ czas. Przy-
da³oby siê zatem, aby takie
miejsca otwieraæ w ró¿nych
miejscach miasta. 
- Ale przecie¿ rozmawia-
my w klubie seniora.

- Fakt, ale to jest Miejskie
Centrum Kultury i tu kiedyœ
dzia³a³ Klub MCK Zodiak, a
klub Pogodna Jesieñ, stricte
klub seniorski, dzia³a³ przy
ul. Warszawskiej. Kiedy jed-
nak budynek, w którym mie-
liœmy siedzibê, zacz¹³ groziæ
zawaleniem, wówczas MCK
zacz¹³ szukaæ dla nas sie-
dziby. I to by³ straszny okres,
bo nie wiedzieliœmy, co z na-
mi bêdzie. Ostatecznie trafili-
œmy tutaj, na S³oneczn¹, do
Klubu Zodiak. Na chwilê zro-
bi³o siê nieciekawie. Bo Zo-

diak mia³ swoich uczestni-
ków, i to w ró¿nym wieku, a
my, Pogodna Jesieñ, swoich.
Ponad rok trwa³o, nim
wszyscy siê tutaj dotarliœmy.
Potem znów siê zmieni³o i
nie ma obecnie stricte klubu
seniora, a jest pewna mie-
szanka dzia³añ. I tak w klu-
bie Zodiak po po³udniu
dzia³a klub Pogodna Jesieñ. 
- A co klub Pogodna Je-
sieñ mo¿e zaoferowaæ se-
niorom?

- Dzia³aj¹ u nas ró¿ne ze-
spo³y, jak chór lwowski Ta
Joj, czyli Towarzystwo
Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich.
Potem dzia³a zespó³ Komi-
nek, który teraz prowadzi pa-
ni Wanda Kawka. Jest mój
Teatr Seniora Maski i Twa-
rze. I w³aœnie teraz zaczyna-
my siê intensywnie przygoto-
wywaæ do Kresowiany.
Dzia³a te¿ zespó³ Wena - taki
wokalno-instrumentalny, i ja
te¿ tam gram. Poza tym ma-
my sekcjê bryd¿a. No i
wa¿ne, mamy dwie sekcje
komputerowe, mamy salê do
tego i proszê sobie wyobra-
ziæ, ¿e nasi uczestnicy przy-
chodz¹ na zajêcia z w³asny-
mi laptopami, choæ mamy
tam komputery. Ale nasi
emeryci ju¿ wola swoje lap-
topy. A jakby ma³o by³o, to
mamy jeszcze choreotera-
piê, czyli terapiê tañcem. Do-
datkowo te¿ jeszcze robimy
dla wszystkich seniorów, nie
tylko uczestników zajêæ w

klubie, ale dla wszystkich,
ró¿ne imprezy okolicznoœcio-
we i one siê odbywaj¹ dwa
lub trzy razy w tygodniu, bo
takie dzia³ania s¹ bardzo
oczekiwane. 
- Mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e emeryci maj¹ jakieœ
mo¿liwoœci spêdzania cza-
su, tyle tylko, ¿e jest tego
skokowo za ma³o.

- Oczywiœcie, ¿e jest to
kropla w morzu. Bo oprócz
nas dzia³a jeszcze Klub Je-
dynka, ale to te¿ s¹ pomie-
szane dzia³ania, bo i dla
dzieci, i dla starszych. Poza
tym jest jeszcze osiedlowy
Klub U Szefa na osiedlu Sta-
szica.
- No i Uniwersytet Trze-
ciego Wieku.

- Tak, jest jeszcze UTW,
ale tam dzia³aj¹ trochê inni
ludzie. Tam przede wszyst-
kim zajêcia s¹ p³atne. A nie
ka¿dego staæ. Naprawdê,
przy niskich emeryturach na-
wet takie sk³adki, jakie ma
UTW, mog¹ byæ zapor¹. Po-
za tym uniwersytet to jednak
swoista uczelnia, tam ludzie
g³ównie siê ucz¹, a nie
ka¿dy chce siê szkoliæ, woli
spêdzaæ czas w inny spo-
sób.
- Pani Jolu, z czego to
wynika, ¿e emeryci zaczêli
aktywnie spêdzaæ wolny
czas?

- Przede wszystkim to nie
s¹ ci seniorzy, co kiedyœ,
przed laty, jak nasze babcie,
które generalnie siedzia³y w

domu i zna³y drogê jedynie
do koœcio³a. A teraz senior,
to m³ody cz³owiek, który ma
ochotê aktywnie ¿yæ. Taki
senior chce potañczyæ, po-
œpiewaæ. Ci ludzie nie mieli
mo¿liwoœci tak ¿yæ, kiedy
wychowywali dzieci, wiêc
nadrabiaj¹ to na emerytu-
rach. Spotykaj¹ siê, chodz¹
po lasach, je¿d¿¹ po œwie-
cie, jak ich na to staæ. Kiedy
przeszli na emeryturê, nagle
znaleŸli czas na odkrywanie
swoich zdolnoœci - w³aœnie
œpiewu, malowania, ró¿nych
innych. I teraz w³aœnie jest
czas, aby tak¿e te zdolnoœci
rozwijaæ. 
- Mo¿e warto dodaæ, ¿e
wspó³czesny emeryt nie
wygl¹da jak taki stereotyp
emeryta, czyli babusia w
chuœcince i z laseczk¹
oraz podobnie wy-
gl¹daj¹cy pan.

- Dok³adnie tak jest. Kiedyœ
ktoœ, kto mia³ 65 lat, to ju¿
by³ mocno stary cz³owiek, a
dziœ 65 lat to druga m³odoœæ.
Kobiety dbaj¹ o siebie, nie w
g³owach im zak³adanie chus-
teczek, podobnie zreszt¹ jest
z panami. Zmieni³o siê
spo³eczeñstwo i o tym te¿
trzeba pamiêtaæ i cieszyæ, ¿e
tak jest. I dlatego tak
pal¹cym problemem s¹
miejsca dla seniorów. I do-
dam tylko, ¿e to jest na-
prawdê du¿a bol¹czka Go-
rzowa. Ostatnio czyta³am, ¿e
w takim Wroc³awiu jest bar-
dzo wiele klubów senior-

skich. Oczywiœcie trudno
Gorzów porównywaæ do
Wroc³awia, ale proporcje
mo¿na porównaæ. 
- Dzia³a pani w Gorzow-
skiej Radzie Seniorów, któ-
ra za cel stawia³a sobie
tworzenie w³aœnie miejsc
aktywnoœci dla seniorów.

- Fakt. Stawialiœmy. I ca³y
czas mówimy o tej koniecz-
noœci. Ale jeœli chodzi o prak-
tyczne dzia³ania, to my zbyt
wiele nie mo¿emy. Proszê
pamiêtaæ, ¿e rada jest
cia³em doradczym. Nie ma-
my ¿adnych mocy wykonaw-
czych. Przecie¿ rada nie ma
¿adnych pieniêdzy, ¿adnego
bud¿etu do wydania.
Mo¿emy kogoœ namówiæ,
aby pomyœla³ o seniorach,
ale tylko tyle. 
- A zdarza siê, ¿e dla ko-
goœ, kto chce dzia³aæ, nie
wystarcza miejsca?

- Szczêœciem nie by³o ta-
kiej sytuacji. Ale trzeba przy-
znaæ, ¿e ciasno zaczyna siê
robiæ, kiedy mamy jakieœ im-
prezy, na które przychodzi
coraz wiêcej ró¿nych ludzi.
Podam przyk³ad walentynek,
by³ wieczór muzyczny w wy-
konaniu naszych zespo³ów i
przysz³o naprawdê bardzo
wielu ludzi. Naznosiliœmy do
du¿ej sali wszystkie krzes³a,
ale i tak by³o ma³o. Seniorzy
chc¹ wychodziæ z domów,
chc¹ przychodziæ na ró¿ne
imprezy. 
- Prowadzi pani Teatr Ma-
ski i Twarze, który zyska³

kiedyœ recenzje w ogólno-
polskich mediach. Senio-
rzy nadal chc¹ byæ aktora-
mi?

- Przy teatrze muszê
wspomnieæ pani¹ Ludwinê
Nowick¹, bo to od niej siê
zaczê³o. W³aœnie mija 11 lat
od jej œmierci. Po jej œmierci
dosta³am trzy wielkie torby
ró¿nych scenariuszy, po-
mys³ów na spektakle. A jeœli
chodzi o aktorów - senio-
rów? Jak mówi³am, na eme-
ryturze ludzie odkrywaj¹
ró¿ne talenty, w tym tak¿e i
aktorskie. Mo¿na wiêc po-
wiedzieæ, ¿e czêœæ emery-
tów ¿yje pe³ni¹ ¿ycia, wyko-
rzystuje mo¿liwoœci, jakie to
¿ycie stwarza. Ale musimy
myœleæ tak¿e i o tych senio-
rach, którzy ju¿ nie mog¹
wychodziæ z domów, bo tacy
te¿ s¹. Czêœæ nie mo¿e
wyjœæ z domu ze wzgl¹dów
fizycznych, a czêœæ ma ba-
riery psychiczne, opory
przed wyjœciem z domu. Tu
siê uruchamia takie z kolei
myœlenie - nie wypada,
gdzie, ja stara baba siê bêdê
pchaæ. Ale gdyby by³a odpo-
wiednia animacja, gdybyœmy
mieli wolontariuszy poma-
gaj¹cych prze³amywaæ takie
myœlenie, to aktywnych se-
niorów by³oby znacznie
wiêcej. Jest taki sposób - od
drzwi do drzwi. Polega to na
tym, ¿e idzie siê do takiego
emeryta, puka do drzwi, roz-
mawia i zabiera go ze sob¹. 
- Kto to powinien robiæ?
- Przede wszystkim wolon-

tariusze i to wcale nie tylko
m³odzi, jak siê powszechnie
myœli o wolontariuszach. Go-
rzowska Rada Seniorów
mo¿e podpowiedzieæ, gdzie i
do kogo iœæ. 
- Sumuj¹c, Gorzów po-
trzebuje miejsc, gdzie ak-
tywnie czas mogliby
spêdzaæ emeryci, bo oni
tego potrzebuj¹.

- Dok³adnie. Najlepiej by
by³o, gdyby uda³o siê stwo-
rzyæ kluby seniora na
wszystkich osiedlach. I po-
wiem, ¿e to by³oby mo¿liwe,
bo spó³dzielnie mieszkanio-
we mia³aby takie pomiesz-
czenia, jak nasze. Ale
spó³dzielnie nie maj¹ ani na
remonty, ani na zatrudnianie
animatorów, którzy takie klu-
by mogliby prowadziæ. Mias-
to na ten temat rozmawiaæ
nie za bardzo chce. No chy-
ba, ¿e bêd¹ sz³y jakieœ wy-
bory. Bo wówczas problem
emerytów siê pojawia. 
- Dziêkujê bardzo.

Nagle znaleźli czas na odkrywanie
swoich zdolności
Z Jolant¹ Szelig¹-Bujak, kierownikiem klubu Pogodna Jesieñ oraz cz³onkini¹ Gorzowskiej Rady Seniorów, rozmawia Renata Ochwat

J. Szeliga-Bujak: Najlepiej by było, gdyby udało się stworzyć kluby seniora na wszystkich osiedlach
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I choæ jej obraz zaciera siê
coraz bardziej, mit ca³y czas
trwa.

- No wiem, ¿e tu by³a knaj-
pa, Wenecja. Moja babcia
zawsze o niej mówi³a. A ja
uwa¿am, ¿e to by³oby coœ
ekstra, taka restauracja -
mówi Agnieszka Kowalska
spotkana w parku Wiosny
Ludów (bardziej znanym ja-
ko park Ró¿). Obie
spogl¹damy na mural znaj-
duj¹cy siê na budynku przy
K³odawce, który w pewien
sposób dokumentuje istnie-
nie legendarnej, bo rozebra-
nej w 1972 roku restauracji. 

Zatrzymane w pamięci,
zatrzymane w drobiazgu

Wenecja, Polonia, Cafe Vo-
ley - miejsce, które ca³y czas
jest obecne w spojrzeniu go-
rzowian na miasto, jest stale
obecna w pejza¿u miasta.
Przede wszystkim przez
wspomniany mural, który w
2010 roku wykona³ Jerzy
Siczka na zamówienie
Urzêdu Miasta. I jak to takimi
rzeczami bywa, malowid³o
natychmiast podzieli³o
ogl¹daj¹cych. Jedni wpadli
w zachwyt, inni absolutnie
nie, krytykowali straszliwie.
Gorzowianom malunek siê
jednak w wiêkszoœci podo-
ba, poniewa¿ jest i przypomi-
na.

Innym namacalnym i
w³aœciwie pierwszym powo-
jennym œladem tej restaura-
cji jest pierwsza po wojnie
ksi¹¿ka o mieœcie, czyli Ru-
bie¿ Natalii Bukowieckiej-
Kruszony. Ju¿ w czasie, kie-
dy rzecz ca³a ukazywa³a siê
w odcinkach na ³amach
„G³osu Wielkopolskiego”,
œwie¿y, bo dopiero co osiedli
gorzowianie, mogli sobie po-
czytaæ o wypadkach w „Polo-

nii”, bo tak wówczas nazy-
wa³a siê restauracja na wo-
dzie. Kolejny literacki œlad,
zreszt¹ bez nazwy, ale jed-
nak jest, to króciuteñka
wzmianka w fabularnej po-
wieœci dla m³odzie¿y El¿biety
Jackiewiczowej „Tancerze”. 

Wspomnienie Wenecji po-
jawia siê tak¿e w niezliczo-
nych tekstach prasowych,
których lawinowo przyby³o
po 1990 roku, czyli kiedy
przyszed³ czas na zaintere-
sowanie siê regionalizmem,
czas poznawania historii
w³asnego miasta.

Jednak najwa¿niejszym
œladem, jakie ma to jednak
magiczne ca³y czas miejsce,
to w³asna monografia pod ty-
tu³em Cafe Voley, która uka-
za³a siê w 2015 roku
nak³adem Miejskiego Oœrod-
ka Sztuki pod redakcj¹ Zbig-
niewa Sejwy. I to w³aœnie to
wydawnictwo jest najwa¿nie-
jszym tekstem dedykowa-
nym tej restauracji. Wydaw-
nictwo to ma dziœ status
bia³ego kruka. 

Od Roberta Voleya się
zaczęło

Na budowê najpiêkniejszej
landsberskiej restauracji Ca-
fe Voley zdecydowa³ siê na
samym pocz¹tku lat 20. XX
wieku znany i doœwiadczony
landsberski restaurator Ro-
bert Voley. Nie oby³o siê bez
problemów, ale ostatecznie
jednak kawiarnia powsta³a.
Mia³a nawet scenê, na której
mog³y wystêpowaæ zespo³y
artystyczne. I jak pisze Ro-
bert Piotrowski we wspom-
nianej monografii, w Cafe
Voley umawiano siê na rand-
ki, obchodzono wa¿ne rocz-
nice, œwiêtowano prywatne
uroczystoœci, odbywa³y siê tu
eleganckie przyjêcia. Bywa-

nie w Cafe Voley by³o rzecz¹
modn¹ i na topie, aby u¿yæ
wspó³czesnego okreœlenia. 

Trudno siê dziwiæ, na za-
chowanych zdjêciach i po-
cztówkach restauracja jawi
siê rzeczywiœcie jako miejs-
ce bardzo eleganckie, kom-
fortowe i zwyczajnie drogie. 

S³ynna i popularna restau-
racja w rêkach Roberta Vo-
leya pozostawa³a a¿ do
wiosny 1939 roku. W maju
tego¿ staje siê w³asnoœci¹
Kurta Illingera, choæ samo
miejsce nazwy nie zmienia. 

Poniewa¿ wybuch i prze-
bieg wojny 1939-1944 mia³
niewielki wp³yw na ¿ycie w
Landsbergu, mo¿na zatem
przypuszczaæ, ¿e ¿ycie sa-
mej restauracji jakoœ dra-
stycznie nie uleg³o zmianie.
Mieszkañcy nadal tu bywali,
nadal odbywa³y siê ró¿ne
spotkania. 

Sytuacja ta zmienia siê do-
piero na pocz¹tku stycznia
1945 roku. To ten moment, kie-
dy Landsberg zaczyna odczu-
waæ skutki wielkiej historii, kie-
dy przez miasto zaczyna siê
przelewaæ wielka fala uchod-
Ÿców uciekaj¹cych przed Ar-
mi¹ Radzieck¹. Restauracja
spowalnia swoje dzia³ania, a¿
do zaprzestania. I tak dobiega
koñca jej niemiecki rozdzia³.

Płonie centrum, ale Cafe
Voley nie

Styczeñ 1945 roku to jed-
nak groza nadchodz¹cego
frontu. I wreszcie nadchodzi
feralny 30 stycznia. Feralny
dla niemieckich mieszka-
ñców, bo oznacza koniec
znanego im miasta. Wkra-
czaj¹ Rosjanie. Id¹ w kierun-
ku na Kostrzyn od strony
Strzelec Krajeñskich. Ciem-
ne, skute mrozem miasto na
pewno nie jest m przyjazne.

Oœwietlaj¹ sobie wiêc drogê,
podpalaj¹c kolejne kamieni-
ce w centrum. Ginie wiele
wspania³ych kamienic, które
by³y znakiem wielkomiejsko-
œci Landsbergu. O dziwo, z
tej po¿ogi bez szwanku wy-
chodzi najpiêkniejsza lan-
sberska restauracja, czyli
Cafe Voley. 

Zmieni³ siê jednak czas,
zmieni³a siê wielka geogra-
fia, czas na zmiany tak¿e i w
przypadku Voley. 

S³ynny landsberski lokal
przejmuje Franciszek Œmi-
gielski. To nie byle kto, ale
kelner, który pracowa³ przed
II wojn¹ na flagowym pol-
skim transatlantyku „Batory”.
Trudno dziœ ustaliæ, jak to siê
sta³o, ¿e w³aœnie on zaj¹³ ten
atrakcyjny lokal oraz jak ge-
neralnie siê znalaz³ w pol-
skim ju¿ Gorzowie. 

Wa¿nym jest, ¿e w Cafe
Voley zmieni³o siê tylko jed-
no - nazwa. Restauracja bo-
wiem przybra³a nazwê Polo-
nia. Ale nadal to by³ modny
lokal, bywa³a tu radziecka
komendantura miasta, ale
te¿ i ci wszyscy, których do
Gorzowa, zreszt¹ jak i in-
nych miast ziem zachodnich
œci¹ga³a legenda Polskiego
Dzikiego Zachodu. 

Słów parę o gwiazdach

Od samego pocz¹tku pol-
skiej historii w Polonii wy-
stêpowa³y gwiazdy, które do-
datkowo œci¹ga³y restaura-
cyjnych goœci. Jak pisze
Jerzy Zysnarski w przy-
wo³ywanej ju¿ monografii re-
stauracji, jedn¹ z takich
gwiazd mia³a byæ Monika
Marlicz, lekarka i pisarka.
Ale tylko tyle o niej powie-
dzieæ mo¿na, bowiem w po-
mroce dziejów œlad po niej
zagin¹³. 

O prawdziwych gwiazdach
natomiast mo¿na mówiæ w
przypadku dwóch sióstr Di-
dur - Mary Didur-Za³uskiej,
hrabiny zreszt¹ oraz Olgi Di-
dur-Wikotorowej. Meloma-
nom samo nazwisko rodowe
wiele powie. Tym mniej
os³uchanym w klasyce pod-
powiedzieæ trzeba, ¿e  by³y
córkami wielkiego polskiego
œpiewaka operowego - Ada-
ma Didura i mia³y za sob¹
wystêpy na najwiêkszych
scenach operowych œwiata,
w tym w nowojorskiej Metro-
politan Opera House oraz
mediolañskiej La Scali. Mary
Didiur-Za³uska wyst¹pi³a w
Gorzowie na pewno, nieco
mniej pewna jest obecnoœæ
jej siostry. A trafi³y obie tu za
spraw¹ transportu ocala³ych
wiêŸniów obozu w Raven-
sbrück, który trafi³ tu na le-
czenie. 

Na pewno krótko wystêpo-
wa³ znany polski tenor Adam
Raczkowski - potem organi-
zator ¿ycia muzycznego na
Dolnym Œl¹sku.

Generalnie, w Polonii wy-
stêpowali wszyscy, którzy
pojawiali siê w Gorzowie, bo
tu¿ po zakoñczeniu wojny by³
to najbardziej presti¿owy,
najbardziej licz¹cy siê lokal.

Czas Wenecji przychodzi

Polonia funkcjonowa³a a¿
do 1948 roku. Wówczas lo-
kal upañstwowiono i zamkni-
êto. Dziesiêæ lat stoi zamkni-
êta na g³ucho. A do ¿ycia
wraca, za spraw¹ Spó³dziel-
ni Us³ug Ró¿nych,  27 kwiet-
nia 1958 roku, ju¿ jako We-
necja, restauracja z dancin-
giem. Dziwnym nie jest, ¿e
natychmiast siê przyjê³a. I
znów, jak za landsberskich
czasów, znów to by³ najbar-
dziej modny lokal. Zas³yn¹³

przede wszystkim z popular-
nych w tym czasie dancin-
gów oraz gry uznanego ju¿
wówczas zespo³u muzyczne-
go Mariana Klausa. Wa¿ne
miejsce spotkañ gorzowskiej
m³odzie¿y. 

W latach 60. na œniadania
(jajecznica na boczku, pa-
rówki) zachodzili prokurato-
rzy z prokuratury, która mie-
œci³a siê w budynku obecnej
biblioteki nad K³odawk¹. Wie-
czorami schodzili siê aktorzy,
¿u¿lowcy oraz studenci Stu-
dium Nauczycielskiego (wód-
ka i wina wêgierskie). O
godz. 17 by³y tak¿e popular-
ne wtedy “fajfy”. Podobno
podczas jednego z rock and
rolli z³ama³a siê deska w
pod³odze. Tancerze zobaczyli
zgni³e belki podtrzymuj¹ce
parkiet sali. Mimo tak du¿ej
popularnoœci kawiarni
Spó³dzielnia Wielobran¿owa
nie zadba³a o stan techniczny
budynku, chocia¿ w po³owie
lat 60. prowadzono regulacjê
brzegów K³odawki, i mo¿na
by³o wzmocniæ lub zmoderni-
zowaæ posadowienie sal.

Mimo popularnoœci lokalu,
jego drewniana konstrukcja
nie doczeka³a siê remontu i z
koñcem 1969 roku, ze
wzglêdu na z³y stan tech-
niczny drewnianej werandy,
Wenecja zosta³a zamkniêta.
W latach 1970-1971 lokal
zosta³ rozebrany.

Ci, którzy pamiêtaj¹ to
miejsce ze swoich tam poby-
tów, mówi¹ jedno - elegan-
ckie miejsce i trzeba by³o siê
tam pokazywaæ.

ROCH

Korzysta³am miêdzy innym
z „Cafe Voley”, red. Zbigniew
Sejwa, Gorzów Wielkopolski
2015 oraz publikacji interne-
towych.

Wenecja była restauracją 
z dancingiem oraz klasą
Po s³ynnej restauracji pozosta³y œlady oraz wspomnienie i ¿al, ¿e ju¿ nie ma tej knajpki na wodzie. 

Bywanie w Cafe Voley było rzeczą modną i na topie w przedwojennym Landsbergu…
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27 kwietnia 1958 roku w Gorzowie pojawiła się w tym miejscu Wenecja, restauracja której
dawno już nie ma, ale jej mit wciąż trwa
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W czasach, kiedy pi³karski
Stilon wystêpowa³ w drugiej
lidze, bramki niebiesko-
bia³ych przez wiele lat broni³
Krzysztof Skrzyñski. Teraz w
gorzowskim klubie miêdzy
s³upkami wystêpuje jego syn
Jacek, który powróci³ do
bramki po d³u¿szej przerwie.
Obaj mocno zwi¹zani ze Sti-
lonem, zarówno w lepszych,
jak i gorszych czasach tego
zas³u¿onego klubu. Krzysz-
tof Skrzyñski jest wychowan-
kiem Stilonu i trafi³ do pierw-
szego zespo³u bardzo szyb-
ko.

- Do³¹czy³em do kadry
pierwszej dru¿yny w wieku
18 lat w roku 1982, gdy
bramki Stilonu broni³ Ry-
szard Sambor oraz Zbigniew
Bartosz Ten ostatni by³ dla
mnie wzorem do naœladowa-
nia. Debiut na boiskach dru-
goligowych mia³em wyj¹tko-
wy i mia³o to miejsce na sta-
dionie Lechii Gdañsk w roku
1983, która po zdobyciu Pu-
charu Polski przygotowywa³a
siê do meczu ze s³ynnym Ju-
ventusem Turyn. Spotkanie
to, przy ponad 20- tysiêcznej
widowni, zakoñczy³o siê re-
misem 1:1- wspomina
Krzysztof Skrzyñski.

W Stilonie czêsto docho-
dzi³o do roszad na stanowis-
ku trenera, lecz Skrzyñski
cieszy³ siê zaufaniem kolej-
nych szkoleniowców niebie-
sko-bia³ych i rozegra³ ponad
100 spotkañ na poziomie
drugiej ligi. Najlepiej wspo-
mina trenera, który w latach
80-ych XX wieku pracowa³
najd³u¿ej w Gorzowie.

- Niew¹tpliwie najlepsze
wspomnienia mam z le-
gend¹ Stilonu, z trenerem
Eugeniuszem Ksolem. By³
on najbardziej sprawiedli-
wym i uczciwym trenerem, z
jakim siê spotka³em. Nie
skreœla³ nikogo z góry, a po-
przez ciê¿k¹ pracê na trenin-
gu mo¿na by³o otrzymaæ
miejsce w sk³adzie. Choæ
pamiêtam, ¿e mia³ te¿ swo-
ich ulubieñców i zawsze mie-
li oni pewne miejsce w sk³ad-
zie. Chodzi tu o Zenka Bu-
rzawê i Jacka Dudka -
przypomina by³y bramkarz
Stilonu.

Starsi kibice Stilonu do dziœ
zastanawiaj¹ siê, dlaczego
ich ukochany zespó³ nie
awansowa³ do najwy¿szej
klasy rozrywkowej.

- W tamtym okresie zda-
rza³y siê dziwne sytuacje, jak
siê gra³o na wyjeŸdzie, to
mo¿na by³o siê spodziewaæ
gospodarskiego sêdziowa-
nia. Awanse i spadki nie za-
wsze odbywa³y siê w uczci-
wej rywalizacji, a kolejki cu-
dów by³y na porz¹dku
dziennym. Co do spekulacji,
¿e my nie chcieliœmy awan-
sowaæ wy¿ej, gdy¿ baliœmy

siê o miejsce w sk³adzie, to
nic takiego nie mia³o miejs-
ca. Graliœmy przecie¿ o swo-
je premie czy nowe kontrak-
ty, by³y wprawdzie szanse
awansu, ale zawsze czegoœ
brakowa³o - dodaje Krzysztof
Skrzyñski.

„Skrzynia”, bo tak by³ na-
zywany przez kibiców oraz
kolegów z dru¿yny, mia³
tak¿e trudne chwile w Stilo-
nie, gdy na pocz¹tku lat 90-
ych XX wieku zosta³ odsuni-
êty od pierwszego zespo³u.

- Kiedyœ odmówi³em grania
w meczu ligowym, gdy¿ klub
nie wywi¹zywa³ siê z realiza-
cji zapisów kontraktowych.
Zosta³em zawieszony na 1,5
roku i nie mog³em trenowaæ
z pierwsz¹ dru¿yn¹, któr¹
prowadzi³ trener Mieczys³aw
Broniszewski. PóŸniej to za-
wieszenie mi zmniejszono,
ale niestety wychowanków w
Stilonie traktowano zawsze
inaczej. W czasie mojego
zawieszenia na dobre zacz¹³
broniæ Jarek Stró¿yñski -
przypomina by³y golkiper.

Wychowanek gorzowskie-
go klubu mia³ kilka propozy-
cji z innych klubów, ale osta-
tecznie dopiero pod koniec
kariery zmieni³ barwy klubo-
we.

- Dzia³acze pierwszoligo-
wego wówczas Górnika
Wa³brzych chcieli bardzo,
abym u nich wystêpowa³.
Przez dwa dni pod moim
mieszkaniem sta³ samochód
s³u¿bowy z kierownikiem
wa³brzyskiej dru¿yny, który
namawia³, ¿eby z nim poje-
chaæ do Wa³brzycha. Za-
gra³em nawet tam w okresie
przygotowawczym w turnieju
o Puchar Zimy. Oferowali
mieszkanie, talon na samo-
chód i pensje górnika przo-
dowego, ale nie by³o zgody
na transfer ze strony Stilonu.
To by³y inne czasy i czêsto
dzia³acze stawiali zaporowe
ceny, aby uniemo¿liwiæ
przejœcie do innego klubu.
Dopiero pod koniec kariery
wystêpowa³em Lechii
Gdañsk i by³ to dobry okres.
Gra³em tam ca³y czas i po-
czu³em w Gdañsku pewnoœæ
i szacunek do swojej osoby.
Wtedy pojawi³a siê m.in. od
pana Ptaka z £odzi oferta
gry w £KS, gdzie mia³em
byæ drugim bramkarzem,
gdy¿ pierwszym by³ Boguœ
Wypar³o. Szkoda, ¿e nic z
tego nie wysz³o, bo akurat
wtedy £KS zosta³ mistrzem
Polski i w europejskich pu-
charach rywalizowa³ ze s³yn-
nym Manchesterem United.
Dalej utrzymujê zreszt¹ kon-
takty z kolegami z Gdañska.
Potem jeszcze mia³em epi-
zod w drugoligowym Jezio-
raku I³awa, a zakoñczy³em
granie w Drawie Krzy¿ -
wspomina.

Po zakoñczeniu przygody z
pi³k¹ Skrzyñski krótko odpo-
czywa³, nastêpnie rozpocz¹³
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. D³ugo jednak bez
pi³ki nie wytrzyma³ i roz-
pocz¹³ pracê, jako trener
bramkarzy w Gorzowskim
Klubie Pi³karskim, który wy-
stêpowa³, w pierwszej lidze.
Tam póŸniej trafi³ jego syn
Jacek. M³odszy z rodu
Skrzyñskich czêsto, jako
dziecko obserwowa³ treningi
i mecze taty. Jacek po³kn¹³
pi³karskiego bakcyla i posta-
nowi³ tak, jak tata byæ bram-
karzem, a doœæ szybko
otrzyma³ szansê treningów w
wielkim polskim klubie.

- Trafi³em na sta¿ do Legii
ze szkó³ki z Szamotu³, z któ-
rej to do stolicy przyszed³
kiedyœ przecie¿ £ukasz Fa-
biañski i po tygodniu trenin-
gów spodoba³em trenerowi
Dowhaniowi, który zapropo-
nowa³, abym pojecha³ z
pierwsz¹ dru¿yn¹ na obóz.
Ten okres bardzo dobrze
wspominam - od razu po
przyjœciu do Legii, jako 15-
latek pojecha³em w³aœnie z
pierwsz¹ dru¿yn¹, która by³a
mistrzem Polski, na obóz do
Wronek. To by³o dla mnie
ogromne prze¿ycie trenowaæ
z takimi utytu³owanymi za-
wodnikami. W póŸniejszym
okresie, w czasie jednego z
obozów, mieszka³em w po-
koju z Robertem Lewandow-
skim, który nie przebi³ siê
wtedy do Legii. W sumie w
ci¹gu kilku lat pobytu w Legii
rozegra³em oko³o 30 spotkañ
w M³odej Ekstraklasie oraz
czwartoligowych rezerwach
czy te¿ w Pucharze Polski.
Trochê teraz ¿a³ujê, ¿e tam
nie zosta³em, gdy¿ w Legii
proponowali mi piêcioletni
kontrakt, ale ja chcia³em
graæ, a nie siedzieæ na ³awce
lub broniæ tylko w rezerwach

i ostatecznie wyl¹dowa³em w
Dêbnie w trzeciej lidze, gdzie
trenerem by³ Zenon Burza-
wa- wspomina Jacek Skrzy-
ñski.

Postawa Skrzyñskiego w
Dêbnie zosta³a szybko za-
uwa¿ona w Gorzowie, gdzie
w pierwszej lidze wystêpo-
wa³ Gorzowski Klub Pi³kar-
ski. Tu trafi³ pod skrzyd³a tre-
nerskie rodzica i wcale nie
mia³ z tego powodu taryfy
ulgowej.

- Nie za bardzo chcia³em
przychodziæ do Gorzowa i
trenowaæ z tat¹, bo wiado-
mo, ¿e nie jest to komforto-
wa sytuacja, a wiele ludzi
mówi³o, ¿e tata mnie tu pcha
i mog³y byæ ró¿ne domys³y,
¿e gram gdy¿ tato jest tu tre-
nerem. Ostatecznie prezes
Komisarek wykupi³ moj¹
kartê z Legii Warszawa i po-
jawi³em siê w rodzinnym
mieœcie - doda³ m³odszy ze
Skrzyñskich.

Skrzyñski nie zagra³ jednak
zbyt wielu spotkañ w pierw-
szej lidze w barwach GKP.

- Trenerzy Topolski oraz
Pawlak faworyzowali S³awka
Janickiego i mimo, ¿e
s³ysza³em, czêsto, i¿ jestem
lepszy na treningach to w
meczach nie zagram. Pó-
Ÿniej wywalczy³em miejsce w
pierwszym sk³adzie, a Janic-
ki siedzia³ na ³awce. Nato-
miast po przegranym poje-
dynku z Flot¹ Œwinoujœcie,
za trenera Pawlaka, zos-
ta³em uznany g³ównym wino-
wajc¹ pora¿ki. I szybko doro-
biono legendê, ¿e Janicki
musia³ chwilê odpocz¹æ i tyl-
ko dlatego zagra³em kilka
spotkañ - odtwarza z pami-
êci Jacek Skrzyñski.

Ostatecznie pierwszoligo-
wa pi³ka przesta³a istnieæ w
Gorzowie w roku 2011, a Ja-
cek Skrzyñski trafi³ do pierw-
szoligowej Wis³y P³ock.

- By³y jakieœ rozmowy z
Zag³êbiem Lubin, które pro-
wadzi³ Jan Urban, który zna³
mnie z treningów z Warsza-
wy. By³em tak¿e na testach
w Jagiellonii Bia³ystok, gdzie
trenowa³em z Grzegorzem
Sandomierskim czy Kub¹
S³owikiem. Ostatecznie jed-
nak po namowach trenera
Broniszewskiego trafi³em do
P³ocka, który zapewnia³
mnie, ¿e tam bêdê mia³
dobre warunki. W P³ocku
jednak na drugim treningu
dozna³em groŸnej kontuzji,
wkrótce zwolniono tak¿e tre-
nera Broniszewskiego. Klub
zacz¹³ mi robiæ pod górkê,
pojawi³ siê nowy trener i do-
chodzi³o do kuriozalnych sy-
tuacji. Przyk³adowo nie
mog³em jeœæ obiadów na
sto³ówce klubowej z
pierwsz¹ dru¿yn¹, gdy¿… za
du¿o jad³em, tak us³ysza³em.
Czeski trener Wis³y zabroni³
mi ju¿ po operacji, w czasie
rehabilitacji, nawet przebie-
raæ siê w szatni z pierwsz¹
dru¿yn¹. Dosz³o zreszt¹ do
tego, ¿e nie mog³em rehabili-
towaæ siê w klubowej salce i
ostatecznie rozwi¹za³em
kontrakt - dodaje Jacek
Skrzyñski.

Kontuzja Skrzyñskiego
okaza³a siê doœæ groŸna, do
tego z³a by³a diagnoza le-
karska. Kolejne operacje i
wizyty u kolejnych lekarzy
spowodowa³y, i¿ celem Jac-
ka by³ powrót do zdrowia, a
ponowne wystêpy na boisku
by³y tylko marzeniem.

- To by³ trudny czas, praco-
wa³em w Niemczech na bu-
dowie, w firmie u kolegi taty,
aby zarobiæ na kolejne ope-
racje. Niestety nie dosta³em
¿adnych pieniêdzy z ubez-
pieczenia, gdy¿ mówiono, ¿e
mi siê nie nale¿¹, gdy¿ jest
to stan chorobowy, a nie
kontuzja. Zacisn¹³em zêby i
bardzo chcia³em wróciæ do
pi³ki. Zosta³em trenerem
bramkarzy w Stilonie, ale
ca³y czas w g³owie kie³ko-
wa³a myœl, aby jeszcze po-
czuæ atmosferê rywalizacji
na boisku.

Skrzyñski po siedmiu la-
tach rozbratu z profesjo-
naln¹ pi³k¹ postanowi³ wró-
ciæ miêdzy s³upki, a pierw-
szym oficjalnym spotkaniem
o stawkê by³ mecz derbowy
z Wart¹ Gorzów w sierpniu
2018 roku.

- Dla mnie by³o to du¿e
prze¿ycie wróciæ po tylu la-
tach i po tylu perypetiach do
pi³ki. Rzadko siê takie po-
wroty zdarzaj¹, a zw³aszcza
po takiej przerwie. Przy swo-
jej sytuacji mogê tylko zacy-
towaæ Andrzeja Kostyrê, któ-
ry o powracaj¹cych do spor-
tu bokserach mówi³, ¿e jedn¹
nog¹ byli w trumnie, a drug¹
na skórce od banana. Ja siê

cieszê, ¿e z powrotem stojê
miêdzy s³upkami.

A jak na powrót syna do
bramki zareagowa³ jego oj-
ciec?

- Jacek to, co mia³ wycho-
rowaæ, to wychorowa³. Ja siê
cieszê z tego, ¿e on siê cie-
szy, ¿e mo¿e graæ. By³em w
rundzie jesiennej na kilku
meczach Stilonu i muszê po-
wiedzieæ, ¿e bardzo siê de-
nerwujê. Ca³y czas mu jed-
nak powtarzam, ¿eby znalaz³
równie¿ czas dla rodziny, bo
tych zajêæ ma du¿o - powie-
dzia³ Krzysztof Skrzyñski.

Mimo ¿e Stilon zajmuje
ostatnie miejsce w tabeli, to
Jacek Skrzyñski wierzy w
utrzymanie w gronie trzecio-
ligowców. Tym bardziej, ¿e
wróci³o kilku niez³ych zawod-
ników i jestem optymist¹. On
sam, aby nadrobiæ przede
wszystkim zaleg³oœci moto-
ryczne, trenuje cztery razy w
tygodniu ze Stilonem, do te-
go dochodz¹ cztery treningi
indywidualne, g³ównie na
si³owni. Jego grafik oprócz
niedzieli jest zape³niony,
gdy¿ dodatkowo od niedaw-
na zosta³ opiekunem
m³odych stilonowców z rocz-
nika 2007. Golkiper Stilonu
ma skonkretyzowane plany
na przysz³oœæ i chce byæ tre-
nerem bramkarzy z prawdzi-
wego zdarzenia. Dlatego
czêsto wyje¿d¿a do Bia³ej
Podlaskiej do Szko³y Trene-
rów PZPN na specjalistycz-
ne kursy bramkarskie. Tam
jest chwalony przez trenera
Dawidziuka za formê bram-
karsk¹ w trakcie æwiczeñ
praktycznych, a koledzy tre-
nerzy z kursu pytaj¹ czy nie
chcia³by zmieniæ klimatu i za-
graæ w innym klubie. Od po-
nad roku Jacek prowadzi
równie¿ treningi z m³odymi
adeptami pi³karstwa na w³as-
ny rachunek.

- Prowadzê wraz z tat¹
szkó³kê bramkarsk¹, robimy
coœ fajnego, mamy pod
swoj¹ opiek¹ ju¿ ponad 30
m³odych bramkarzy w wieku
11-13 lat i w tej chwili wiêcej
ch³opców nie przyjmujemy.
W tym widzê swoj¹ przy-
sz³oœæ, czyli w zawodzie tre-
nera bramkarzy, tym bar-
dziej, ¿e ca³e ¿ycie wycho-
wany by³em przy pi³ce i
jeszcze posz³o to zami³owa-
nie po rodzinie, to nie mo¿e
byæ inaczej - koñczy Jacek
Skrzyñski.

Jacek ca³y czas ma wspar-
cie ze strony taty Krzysztofa,
który zreszt¹ ca³kiem nie-
dawno wszed³ wraz z m.in.
Zenonem Burzaw¹ i Krzysz-
tofem Woziñskim w sk³ad
Rady Trenerów Stilonu.
Skrzyñscy, jak mo¿na za-
uwa¿yæ, s¹ ze Stilonem na
dobre i z³e.

PRZEMYS³AW DYGAS

Z powrotem między słupkami
Krzysztof i Jacek Skrzyñscy od lat s¹ ze Stilonem na dobre i z³e.

Krzysztof i Jacek Skrzyńscy, czyli ojciec i syn razem w Stilonie
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- Zanim porozmawiamy o
zbli¿aj¹cym siê sezonie,
wyjaœnijmy na czym pole-
gaj¹ i jak wa¿ne s¹ przygo-
towania zimowe? 

- Je¿eli chodzi o teoriê
sportu, to w ka¿dej dyscypli-
nie pewne przygotowania s¹
do siebie zbli¿one. Po okre-
sie startowym nastêpuje tak
zwany okres przejœciowy,
niektórzy nazywaj¹ to roztre-
nowaniem. Chodzi o to, ¿eby
w sposób ³agodny obni¿yæ
poziom sportowy, by orga-
nizm móg³ siê zregenero-
waæ. W razie potrzeby, w tym
okresie leczy siê ponadto
wszelkie mikrourazy i gene-
ralnie wypoczywa. W przy-
padku gorzowskich ¿u¿low-
ców od lat przyjmujemy, ¿e
ten czas odpoczynku powi-
nien trwaæ do koñca listopa-
da. 

- Z ilu etapów sk³adaj¹
siê przygotowania? 
- Zaczynamy na pocz¹tku

grudnia i ten podzia³ sk³ada
siê, umownie mówi¹c, z
czterech etapów. Pierwszy
to okres przygotowania ogól-
nego, potem wchodzimy na
pracê ukierunkowan¹ i spe-
cjalistyczn¹. Pierwsze dwa
etapy wi¹¿¹ siê z zajêciami
fizycznymi, natomiast trzeci
z pracê ze sprzêtem oraz
jazd¹ na motocyklach cros-
sowych, ale te¿ innymi zaj-
êciach zwi¹zanymi z wyro-
bieniem szybkoœci, gibkoœci,
refleksu. Ostatnim etapem
jest okres przedstartowy, w
którym w³aœnie siê znajduje-
my. 
- Dlaczego pierwsze jaz-
dy na torze odbywaj¹ siê
indywidualnie? 

- Zawsze nale¿y rozpoczy-
naæ od jazd indywidualnych,
celem których jest przypo-
mnienie techniki u³o¿enia
cia³a na motocyklu oraz za-
adaptowanie partii miêœnio-
wych do okreœlonego rodza-
ju wysi³ku. Zawodnicy nie

maj¹ z tym oczywiœcie wiêk-
szego problemu, poniewa¿
po wczeœniejszej pracy fi-
zycznej organizmy zawodni-
ków s¹ bardzo wydolne. Z
ka¿dym kolejnym treningiem
zwiêksza siê im stopieñ trud-
noœci poprzez ci¹g³¹ jazdê
przez kilka okr¹¿eñ, potem w
dwójkach, czwórkach i
wreszcie spod taœmy. Jak ju¿
zawodnicy s¹ odpowiednio
przygotowani zaczynaj¹ siê
jazdy kontrolne i sparingi.
- Na którym etapie za-
wodnicy zaczynaj¹ siê
skupiaæ na testowaniu
sprzêtu?

- To zale¿y od zawodnika,
poniewa¿ po pó³rocznym po-

wrocie na tor ka¿dy musi
przypomnieæ sobie czucie
pracy motocykla. I kiedy do-
piero wyczuje go zaczyna
analizowaæ, co nale¿y popra-
wiæ, na co zwróciæ uwagê.
Korzystanie z wczeœniej-
szych doœwiadczeñ nie za-
wsze mo¿e przynieœæ ocze-
kiwany efekt. To co idealnie
pasowa³o w poprzednim se-
zonie wcale nie musi spraw-
dziæ siê w nowym. Móg³bym
podaæ wiele przyk³adów, ¿e
komuœ jeden silnik sprawo-
wa³ siê rewelacyjnie pod ko-
niec sezonu, a na pocz¹tku
nowego straci³ wszystkie
atuty, pomimo, ¿e nic nie
by³o ruszane. Wp³yw na ta-

kie sytuacje ma wiele rzeczy,
poczynaj¹c od wilgotnoœci
materia³u, temperatury oto-
czenia czy sk³adu na-
wierzchni. Dlatego prace
nad dopasowaniem sprzêtu
zawodnicy rozpoczynaj¹ z
chwil¹, kiedy ju¿ dobrze
czuj¹ siê na motocyklu po zi-
mowym powrocie na tor.
- Ju¿ w pierwszych
dniach marca w wielu
oœrodkach trenowano, pan
jednak nie przyœpiesza³
wyjazdu zawodników na
gorzowski tor. Dlaczego?

- Pogoda na prze³omie lute-
go i marca rzeczywiœcie nas
mi³o zaskoczy³a, ale nie
chcieliœmy niczego robiæ na

si³ê, poniewa¿ wczeœniej
mieliœmy rozplanowane
sprawy z przygotowaniem
samego obiektu. Nie tylko w
zakresie torowym, ale tak¿e
przygotowania bandy kine-
tycznej, któr¹ wykonywa³a
firma zewnêtrzna. Oczywi-
œcie, ¿e mo¿na by³o wszyst-
ko na si³ê przewróciæ do góry
nogami, ale nie mia³o to
wiêkszego sensu. Zawodni-
cy, którzy byli przygotowani
do wyjazdu na tor i bardzo
ich korci³o do tego wyjazdu
poradzili sobie, jad¹c na
pierwsze zajêcia do Wit-
tstocku, potem w szerszej
grupie pojechaliœmy do
Ostrowa. Inni zaœ realizowali
swój plan treningowy i nie
chcieli go rozbijaæ szybszym
wyjazdem. 
- Pogoda w pierwszej
po³owie marca nie by³a
najlepsza i przez to nie
uda³o siê wyjechaæ w Go-
rzowie na tor. To opóŸnie-
nie mo¿e mieæ wp³yw na
przygotowanie zespo³u?

- Rezerwa czasowa jest
ca³y czas, ale najwa¿niejsze
w tym wszystkim jest zawsze
to, ¿e jak ktoœ ju¿ zacznie
trenowaæ na torze, musi to
czyniæ systematycznie.
Przez to niektórzy opóŸniaj¹
takie wyjazdy, wol¹c treno-
waæ na motocyklach crosso-
wych. Inni, jak Bartek Zmar-
zlik, chcieli szybko to uczyniæ
nie po to, ¿eby pokrêciæ so-
bie kó³ka, ale ¿eby byæ przy-
gotowanym do jazdy na naj-

wy¿szym poziomie jak naj-
szybciej. Skoro w Gorzowie
nie mieliœmy najlepszej po-
gody to ka¿dy radzi³ sobie
jak móg³. Duñczycy trenowa-
li w Gorican, Zmarzlik z Wo-
Ÿniakiem pojechali do Krsko,
Kasprzak jeŸdzi³ w Opolu.
Pod tym wzglêdem nie ma
¿adnych opóŸnieñ, a teraz
wyje¿d¿amy na tor w Gorzo-
wie i kontynuujemy treningi
ju¿ u siebie.
- Gorzowskich kibiców
bardzo interesuj¹ nowe
nabytki klubu. Jak zaakli-
matyzowali siê Peter Kilde-
mand i Anders Thomsen w
naszym zespole i czy bêd¹
dobrze przygotowani do
rozgrywek ligowych?

- Co do aklimatyzacji to ra-
czej tutaj problemów nie
widzê, podobnie je¿eli cho-
dzi o przygotowanie fizycz-
ne. Natomiast najwa¿niejsze
w ich przypadku bêdzie
przygotowanie sprzêtowe.
Mo¿na wydaæ sporo pieni-
êdzy i, mówi¹c kolokwialnie,
nie trafiæ w sprzêt. Mo¿na
tak¿e nie mieæ odpowiednie-
go czucia, o którym wspom-
nia³em, ¿eby dostroiæ moto-
cykle do odpowiednio wyso-
kiego poziomu. Powiem
wprost, ¿e ca³y czas siê poz-
najemy, wa¿na jest ponadto
komunikacja w dru¿ynie.
Dlatego bardzo wa¿na
bêdzie tutaj rola innych za-
wodników, w tym Krzyœka
Kasprzaka, Szymka WoŸnia-
ka i nowego kapitana Bartka

Najważniejsze są jak najwyższe       zwycięstwa na własnym torze
Ze Stanis³awem Chomskim, trenerem ¿u¿lowców truly.work Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy

r  e  k  l  a  m  a

St. Chomski: W obowiązującym w polskiej lidze systemie najważniejsze są jak najwyższe zwycięstwa na własnym torze
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Zmarzlika. Uczula³em ich,
¿eby w ka¿dym momencie
starali siê pomóc ch³opa-
kom, choæ musimy pamiêtaæ,
¿e ¿u¿el jest sportem indywi-
dualnym i ka¿dy jest rozli-
czany osobno. Przez to prak-
tycznie wszystko bêdzie za-
le¿a³o od nich.
- Wierzy pan w Kildeman-
da, który po œwietnych se-
zonach najpierw w Czêsto-
chowie, potem w Rzeszo-
wie, wpad³ w du¿e
turbulencje i od kilku sezo-
nów nie spe³nia pok³ada-
nych w nim nadziei. 

- Dla niego jest to chyba
ostatni sezon, w którym
mo¿e wys³aæ sygna³ do œro-
dowiska ¿u¿lowego, ¿e jest
nie tylko zawodnikiem na
miarê PGE Ekstraligi, ale i
posiadaj¹cy du¿e ambicje
sportowe, siêgaj¹ce ponow-
nej walki o miejsce w Grand
Prix. 
- Co mog³o byæ przy-
czyn¹, ¿e zawodnik o spo-
rych umiejêtnoœciach tak
siê zablokowa³, ¿e od kilku
sezonów nie mo¿e poka-
zaæ swojej du¿ej wartoœci?

- Powodów mo¿e byæ sporo
i nie chcia³bym tutaj spekulo-
waæ. Powiem tylko tyle, ¿e
ka¿dy zawodnik bêd¹cy w
danym œrodowisku musi
czuæ siê jego czêœci¹. Je¿eli
poczuje, ¿e jego obecnoœæ
ma istotny wp³yw na jakoœæ
funkcjonowania dru¿yny
³atwiej bêdzie mu daæ z sie-
bie maksimum. W innym
przypadku szybciej siê
zniechêca, traci motywacjê.
To zreszt¹ dotyczy ka¿dej
dziedziny ¿ycia, nie tylko
sportu. Oczywiœcie problemy
akceptacyjne mog¹ braæ siê
tak¿e ze s³abej formy sporto-
wej. Przez to sytuacja szyb-
ko staje siê z³o¿ona i najle-

piej rozwi¹zuje siê j¹ w prak-
tyce. Najwiêcej zale¿y od sa-
mego zawodnika i jego po-
dejœcia, chêci. Je¿eli Kilde-
mand wyka¿e takie chêci to
wierzê, ¿e pomo¿emy mu
powróciæ na wysoki poziom. 
- Anders Thomesen jesz-
cze trzy lata temu na równi
walczy³ z Bartkiem Zmar-
zlikiem o indywidualne
mistrzostwo œwiata junio-
rów. Nie zdecydowa³ siê
jednak wtedy na starty w
PGE Ekstralidze, co za-
pewne zahamowa³o jego
karierê. Staæ go jeszcze na
osi¹gniêcie poziomu
zbli¿onego do aktualnego
wicemistrza œwiata?

- Potencja³ ma, ale musimy
pamiêtaæ, ¿e Duñczycy jako
nacja ¿u¿lowa, w tej chwili
przechodz¹ pewien kryzys.
Wynika on z bardzo mocne-
go obni¿enia poziomu spor-
towego w kraju. Liga tam
straci³a na jakoœci, coraz
mniej dru¿yn w niej startuje.
Brakuje pieniêdzy, sponso-
rów i trudno zawodnikom jest
siê wybiæ. Thomsen bardzo
chcia³ siê przebiæ do
czo³ówki œwiatowej, ale jego
starty w Polsce szybko po-
kaza³y mu, ¿e do wszystkie-
go musi dochodziæ powoli.
Dopiero po trzech sezonach
spêdzonych w Nice 1. Lidze
¯u¿lowej dojrza³ do tego,
¿eby spróbowaæ si³ w PGE
Ekstralidze. Przed nim trud-
ne zadanie poznania no-
wych torów i podjêcia walki z
najlepszymi na œwiecie.
Sprzêtowo poradzi sobie, bo
poza grup¹ walcz¹c¹ o mist-
rzostwo œwiata reszta ma
podobne silniki, choæ czêsto
bywa, ¿e to sprzêt buduje i
sprzêt rujnuje zawodnika.
Myœlê, ¿e najwiêcej bêdzie
zale¿a³o od samego jego po-

dejœcia. Osobiœcie bardzo
liczê na niego, ale zobaczy-
my na torze, co wniesie on
do dru¿yny.  (…)
- Tegoroczny sezon ligo-
wy zapowiada siê bardzo
atrakcyjnie. Pamiêta pan
sezon, w którym tak na-
prawdê wszyscy najlepsi
¿u¿lowcy œwiata jad¹ w
PGE Ekstralidze? 

- Gdybyœmy dok³adnie
przeœledzili ka¿dy rok z
osobna, to myœlê, ¿e znale-
Ÿlibyœmy podobne lata.
Oczywiœcie to dobrze, ale ja
bêdê siê upiera³, ¿e nadal
brakuje decyzji o powiêksze-
niu najwy¿szej klasy rozgry-
wek. Ta nasza liga jest w
czasie krótka, jest stanow-
czo za ma³o pojedynków,
choæ rozumiem, ¿e jest bar-
dzo atrakcyjna, gdy¿ prak-
tycznie ka¿de spotkanie jest
o wszystko. Niektóre
dru¿yny na w³asnym stadio-
nie odjad¹ jednak tylko po
siedem meczów i w sierpniu
udadz¹ siê na wakacje. Jaki
jest w takim razie cel wyda-
wania przez samorz¹dy wiel-
kich pieniêdzy na budowê
lub modernizacje stadionów,
skoro w roku jest tak ma³o li-
gowych zawodów? Coœ jest
nie tak. Budujemy pomniki
dla tak ma³ej liczby imprez?
Dla mnie jest to rozrzutnoœæ.
A koszty ci¹gle rosn¹. Teraz
trzeba nawet œrodek murawy
doœwietliæ, bo kamera prze-
chodz¹c przez ten fragment
stadionu wpada w cienie. Ja
to rozumiem i popieram roz-
wój infrastruktury, ale nie dla
tak ma³ej liczby zawodów w
sezonie. Owszem, czasami
wskoczy jakiœ turniej, memo-
ria³, ale s¹ to sporadyczne
wydarzenia. Ponadto wiele
oœrodków jest przygotowa-
nych do startu w najwy¿szej

klasie rozgrywek, ale brakuje
dla nich miejsca i musz¹
sma¿yæ siê we w³asnym so-
sie.  
- Jakie oœrodki ma pan na
myœli?

- Choæby £ódŸ czy Rybnik.
Kolejna sprawa, ma³a liczba
dru¿yn zawsze bêdzie nega-
tywnie dzia³añ na beniamin-
ków, którzy corocznie maj¹
k³opoty ze zmontowaniem
dobrego sk³adu. Dzisiaj, kto
nie zbuduje dru¿yny, przy-
najmniej na papierze, na
play off, musi dr¿eæ, ¿eby nie
spaœæ, bo ró¿nica pomiêdzy
czwartym a ósmym mo¿e
byæ minimalna na koniec
rundy zasadniczej. Dalej,
jedna kontuzja mo¿e ustawiæ
ca³y sezon. To nie jest dobre.
Przy wiêkszej liczbie me-
czów, wiêkszej rotacji za-
wodników ³atwiej jest prze-
trwaæ trudniejszy moment.
- Przeciwnicy powiêksze-
nia PGE Ekstraligi od razu
wysuwaj¹ argument o zbyt
ma³ej liczbie ¿u¿lowców
przygotowanych do jazdy
na tym szczeblu rozgry-
wek?

- Trzeba tych zawodników
wychowywaæ, aczkolwiek
jest z tym du¿y problem,
gdy¿ ¿u¿el nie jest sportem
masowym. Jest to sport za-
mkniêty, rodzinny, bardziej
dla hobbystów ni¿ m³odych
ludzi przychodz¹cych z po-
dwórek. Dlatego najlepszym
rozwi¹zaniem jest powrót do
œredniej meczowej.
- A co z ni¿szymi ligami w
przypadku powiêkszenia
tej najwy¿szej?

- Najrozs¹dniejszym
dzia³aniem by³by oczywiœcie
powrót do dwóch lig. 
- Czy dobrze, ¿e wszyst-
kie mecze ligowe bêd¹
transmitowane na ¿ywo w

dwóch stacjach telewizyj-
nych, tak¿e w pi¹tki?

- Wydaje mi siê, ¿e dla kibi-
ców mecze w pi¹tki bêd¹
pod wieloma wzglêdami at-
rakcyjne. Zw³aszcza, je¿eli
chodzi o spotkania wieczor-
ne. Praktycznie wszyscy
bêd¹ mieli ju¿ czas wolny,
przed sob¹ weekend, nig-
dzie nie bêdzie im siê œpie-
szy³o, a po meczu bêdzie
jeszcze czas na celebracjê.
Z niedzielnymi pojedynkami,
g³ównie tymi rozgrywanymi o
póŸnej porze, problem tkwi z
powrotem do domu. Dlatego
wielu kibiców z dalszych
miejscowoœci nie
przyje¿d¿a³o. Kiedy spojrzy-
my na pi³kê no¿n¹, rozgry-
wan¹ w dni powszednie, nie
widzimy, ¿eby frekwencja na
tym ucierpia³a. Mam na-
dziejê, ¿e ¿u¿el te¿ nie stra-
ci. Swoj¹ drog¹ trudno wal-
czyæ ze zmianami, bo skoro
telewizja wesz³a tak g³êboko
do sportu, to musimy to za-
akceptowaæ. Cieszê siê, ¿e
w Gorzowie bez wzglêdu na
transmisje telewizyjne frek-
wencja zawsze jest wysoka i
oby tak pozosta³o w nad-
chodz¹cym sezonie.
- W ostatnich trzech la-
tach wywalczy³ pan ze
Stal¹ komplet medali. Naj-
pierw by³o z³oto, potem
br¹z, a w zesz³ym roku
srebro. Wystarczy jednak
s³abszy dzieñ, a kibice
mog¹ szybko o sukcesach
zapomnieæ. Czuje pan ju¿
stres zwi¹zany ze
zbli¿aj¹c¹ siê inauguracj¹
ligow¹?

-  Nie, w tej chwili skupiam
siê na pracy, natomiast im
bli¿ej bêdzie pierwszych me-
czów zapewne ten stres w
jakiejœ formule siê objawi.
Oby niós³ on pozytywn¹

energiê. Co do kibiców to
naturalnym jest, ¿e w chwi-
lach zwyciêstw ciesz¹ siê, w
przypadku pora¿ek smuc¹ i
narzekaj¹. Przystêpujemy do
sezonu z nadziejami i oba-
wami. Myœlê, ¿e w ka¿dym
klubie tak jest, bo ten sezon
zapowiada siê rzeczywiœcie
ciekawie. W mojej ocenie
nie ma pewniaków do nicze-
go. Ani do medali, ani do
spadku. Ponadto dla jed-
nych brak mistrzostwa
bêdzie pora¿k¹, dla innych
utrzymanie siê bêdzie suk-
cesem. Ka¿dy zostanie ina-
czej rozliczony nie tylko
przez w³aœcicieli klubów,
prezesów, ale przede
wszystkim w³asnych kibiców.
W naszym przypadku po-
przeczka w ostatnich latach
zosta³a zawieszona bardzo
wysoko, co nie u³atwia zada-
nia, ale trzeba walczyæ. Nie
jesteœmy stawiani w gronie
faworytów, s¹ tacy, którzy
uwa¿aj¹, ¿e bezpieczne
utrzymanie siê w lidze
bêdzie naszym sukcesem.
¯ycie zweryfikuje wszystko.
Mogê powiedzieæ tylko, ¿e
mamy wiêksze ambicje ni¿
samo utrzymanie.
- Co bêdzie kluczem do
osi¹gniêcia zak³adanego
celu?

- W obowi¹zuj¹cym w pol-
skiej lidze systemie
najwa¿niejsze s¹ jak naj-
wy¿sze zwyciêstwa na w³as-
nym torze. Oczywiœcie na
wyjazdach te¿ trzeba spró-
bowaæ ograæ rywali, ale
je¿eli przegrywaæ, to jak naj-
ni¿ej i zbieraæ bonusy. Naj-
wa¿niejszy jest awans do
czwórki, samo miejsce nie
jest a¿ tak wa¿ne. Liczyæ siê
bêdzie bardziej dyspozycja
w play off.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Najważniejsze są jak najwyższe       zwycięstwa na własnym torze
Ze Stanis³awem Chomskim, trenerem ¿u¿lowców truly.work Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy
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