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Po Gorzowie bêd¹ jeŸdziæ
kolejne hybrydowe autobusy,
rozpocznie siê budowa cen-
trum przesiadkowego przy
dworcu PKP, Szko³a Podsta-
wowa nr 1 zostanie gruntow-
nie zmodernizowana, a Miej-
skie Centrum Kultury bêdzie
mieæ siedzibê w dawnej
Przemys³ówce. W³aœnie te
projekty zostan¹ dofinanso-
wane z funduszy unijnych, z
Regionalnego programu
Operacyjnego - Lubuskie
2020.  

Kupimy hybrydowe
autobusy

Umowê na zakup dwóch
autobusów o napêdzie hyb-
rydowym podpisali cz³onek
zarz¹du województwa Mar-
cin Jab³oñski z prezesem
MZK Romanem Maksymia-
kiem. Obecnie po Gorzowie
jeŸdzi 6 autobusów hybrydo-
wych, te bêd¹ kolejne. 

- Od kilku lat intensywnie
zmieniamy tabor MZK. Naj-
wiêksza zmiana dotyczy
oczywiœcie tramwajów, nie-
mniej systematycznie do ru-
chu wprowadzany coraz no-
woczeœniejsze autobusy -
podkreœli³ prezydent Jacek
Wójcicki, nie kryj¹c swojego

zadowolenia. - Zale¿y nam
na tym, by gorzowscy pa-
sa¿erowie podró¿owali w co-
raz lepszych warunkach,
licz¹c jednoczeœnie, ¿e
czêœæ mieszkañców docelo-
wo zrezygnuje z samocho-
dów, w³aœnie na rzecz komu-
nikacji autobusowej - doda³
prezydent Wójcicki. 

Zarz¹d województwa przy-
zna³ Miejskiemu Zak³adowi
Komunikacji Miejskiej w Go-
rzowie Wielkopolskim 1,5

mln z³ na zakup dwóch kli-
matyzowanych autobusów
niskopod³ogowych z na-
pêdem hybrydowym, wypo-
sa¿onych w udogodnienia
dla osób niepe³nospraw-
nych oraz spe³niaj¹cych wy-
magania normy EURO6d.
Pojemnoœæ planowanego
taboru pasa¿erskiego to
170 osób. Wartoœæ projektu
to 2,6 mln z³, unijne dofi-
nansowanie wynosi 1,5 mln
z³.

Gorzowski węzeł
przesiadkowy 

- To kluczowa inwestycja w
ramach organizacji transpor-
tu publicznego w naszym
mieœcie - podkreœli³ prezy-
dent Jacek Wójcicki, komen-
tuj¹c pozytywn¹ decyzjê za-
rz¹du województwa lubu-
skiego dla dofinasowania
budowy wêz³a w Gorzowie. 

Dofinansowanie w kwocie
12,6 mln z³ otrzyma zadanie

„Budowa wêz³a przesiadkowe-
go przy dworcu PKP wraz z
przebudow¹ infrastruktury tram-
wajowej”. Rozpoczêcie prac bu-
dowalnych planowane jest jesz-
cze w tym roku. Wed³ug
za³o¿eñ, prace maj¹ potrwaæ
dwa lata. Ca³kowity koszt pro-
jektu to ponad 18,2 mln z³.

Jest ju¿ dokumentacja pro-
jektowa przebudowy ul.
Dworcowej na odcinku oko³o
200 metrów (od ul. Sikorskie-
go do Sk³adowej) oraz prze-
budowy placu przed dwor-
cem, budowy zadaszenia
wêz³a przesiadkowego, prze-
budowy parkingów i torowis-
ka. A tak¿e przebudowy ste-
rowania ruchem tramwajo-
wym i sieci trakcyjnej.
Wykonawca zosta³ wybrany
w ramach zapytania oferto-
wego, a przygotowaniem do-
kumentacji projektowej zajê³o
siê Biuro Projektowe Tomasz
Romankiewicz.

Wyremontujemy „Jedynkę”

6,6 mln z³ otrzyma³ projekt
pt. “Modernizacja budynku
Szko³y Podstawowej nr 1 w
Gorzowie Wlkp.”. W ramach
prac budowlanych w „Jedyn-
ce” przewidziano renowacjê
okien i stropów, remont

czêœci sal lekcyjnych oraz
pokoju dyrektora i admini-
stracji, wzmocnienie funda-
mentów przez palowanie i
podbicie, modernizacjê insta-
lacji elektrycznej i sanitarnej
oraz wymianê pokrycia da-
chu.

Ponadto zadanie obejmuje
zagospodarowanie terenu
przy szkole. Roboty polegaæ
bêd¹ na monta¿u jednego
zestawu sprawnoœciowego -
placu zabaw (urz¹dzenia
sportowo - gimnastycznego,
œcie¿ki sprawnoœciowej, ze-
stawu typu œcie¿ka zdrowia)
wraz z wykonaniem na-
wierzchni bezpiecznych z
piasku, a tak¿e na zamoco-
waniu szeœciu stalowych ste-
la¿y, przeznaczonych pod
wystawê o historii szko³y.
Ca³kowita wartoœæ projektu to
7,9 mln z³.

MCK w centrum Gorzowa

8,9 mln z³ to kwota dofinan-
sowania jak¹ zarz¹d woje-
wództwa przyzna³ na moder-
nizacjê i wyposa¿enie obiek-
tów kultury w Gorzowie Wlkp.
Œrodki zostan¹ przeznaczone
na adaptacjê dawnej Prze-
mys³ówki na siedzibê Miej-
skiego Centrum Kultury, mo-
dernizacjê Filii nr 3 Biblioteki
oraz doposa¿enie Miejskiego
Oœrodka Sztuki. Ca³kowity
koszt projektu to 20,6 mln z³.

DARIUSZ WIECZOREK, 
MARTA LIBERKOWSKA
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w Z ostatniej chwili:

Zarząd województwa lubu-
skiego podjął decyzję o
zwiększeniu wartości dofi-
nansowania w sześciu pro-
jektach realizowanych przez
Gorzów w ramach ZIT MOF
Gorzów. Łączna wartość do-
datkowego wsparcia, m.in. na
węzeł przesiadkowy, moder-
nizacje obiektów kultury i re-
mont „Jedynki”,  to 3,1 mln zł.

Zwiększenie dofinansowa-
nia wynika z korzystnego kur-
su euro, co przedkłada się na
wysokość wolnych środków z
puli dedykowanej dla ZIT
MOF Gorzów. Wartość do-
stępnej alokacji wyliczono na
podstawie limitu Ministerstwa
Finansów obowiązującego w
styczniu 2021 r.

REDAKCJA

W roku 2020 najczêœciej
nadawanymi imionami dla
dziewczynki by³y: Zuzanna
29, Pola 26, Lena 25, Julia
22, Hanna 21, Maria i Maja
20, Zofia 19, Oliwia 18. Naj-
mniej nadawano imiona
¿eñskie takie jak: Daniela,
Estera, Roksana, Lili.

Wœród ch³opców naj-
czêœciej wybierano imiona:
Szymon 27, Jan 25, Miko³aj
24, Antoni i Aleksander  22,
Filip 20, Franciszek, Sta-
nis³aw, Leon, Wiktor i Oliwier
17 razy. Najmniej nadawane
imiona dla ch³opców to: Ja-
rema, Jonasz, Szczepan,
Borys i Ludwik.

W 2020 roku w USC w Go-
rzowie sporz¹dzono 1339
aktów urodzeñ,  w tym 71
dla dzieci urodzonych za
granic¹. Sporz¹dzono 26
aktów dla dzieci martwo uro-

dzonych. Urodzi³o siê 590
dziewczynek i 639
ch³opców.

W 2020 roku zawarto 293
ma³¿eñstwa, w tym 23
ma³¿eñstwa zawarte za gra-

nic¹. 6 ma³¿eñstw by³o za-
wartych przed kierownikiem
USC poza lokalem USC. 123
ma³¿eñstwa zawarto przed
kierownikiem USC. 141
ma³¿eñstw zawarto w spo-
sób okreœlony w art. 1§ 2 i 3
KRiO. Ponadto zarejestro-
wano 33 ma³¿eñstwa z obco-
krajowcem. 

Zarejestrowano 190
wzmianek o rozwodzie oraz
483 wzmianek o zgonie
wspó³ma³¿onka.

Na powrót rozwiedzionego
ma³¿onka do nazwiska zde-
cydowa³o siê 37 osób. 57
par odwo³a³o lub nie dotar³o
w wyznaczonym dniu na ce-
remoniê zwarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego.

W 2020 roku w Urzêdzie
Stanu Cywilnego w Gorzo-
wie Wielkopolskim
sporz¹dzono 2082 aktów

zgonu w tym 4, które
nast¹pi³y za granic¹ .Doko-
nano 706 migracji aktów ar-
chiwalnych. 

Przedzia³ wiekowy osób
zmar³ych: 0-20 lat - 62 akty,
21-40 -124 akty, 41-60 - 420
aktów, 61-70 -600 aktów, 71-
100 -1 491aktów, powy¿ej
100 lat - 3 akty.

Wydano 92 decyzje o
zmianie imienia i nazwiska.

Pomimo pandemii w 2020
roku zorganizowano uro-
czystoœæ jubileuszu 50-let-
niego po¿ycia ma³¿eñskiego,
na której 75 parom wrêczono
medale za po¿ycie
ma³¿eñskie. W 2020 roku
odby³o siê równie¿ 11 uro-
czystoœci setnej rocznicy
urodzin. Jubilatkami by³y sa-
me kobiety. 

URZĄD STANU CYWILNEGO 
W GORZOWIE

Unijne pieniądze na rozwój miasta
Bêdzie du¿e wsparcie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Gorzowa. 

Za unijne pieniądze powstanie węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP  
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W 2020 roku w USC w Gorzowie sporządzono 1339 aktów
urodzenia oraz 2082 akty zgonu
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Gorzowski 2020 rok w liczbach
Zuzanna i Szymon to najpopularniejsze imiona w 2020 roku w Gorzowie. 



ww  1.02.
1980 r.  - podczas balu spor-
towca ogłoszono wyniki plebis-
cytu „Gazety Lubuskiej” i
WKFiT UW w Gorzowie na 10
najlepszych sportowców woj.
gorzowskiego w 1979, I miejs-
ce zajął Lech Piasecki (Orlęta
Gorzów - kolarstwo), II - Ed-
ward Jancarz (1946-1992) (Stal
Gorzów - żużel), III - Piotr Dia-
konów (Stilon Gorzów - piłka
wodna), IV - Andrzej Nuckowski
(Orlęta Gorzów - łucznictwo), V
- Marek Osiński (1956-2012)
(Stilon Gorzów - piłka wodna),
VI - Ireneusz Witkowski (AZS
Gorzów - lekkoatletyka), VII -
Małgorzata Zgórska (Orlęta Go-
rzów - łucznictwo), VIII - Grze-
gorz Hajkowicz (Orlęta Gorzów
- zapasy), IX - Jerzy Górski
(AZS Gorzów - piłka ręczna), X
- Mieczysław Woźniak (Stal Go-
rzów - żużel); w piątce najpo-
pularniejszych trenerów roku
znaleźli się: Piotr Batkowski
(Orlęta - zapasy), Ryszard
Łuczak (Stilon - piłka wodna),
Lech Macierzyński (MKK
Choszczno - kajakarstwo), Ge-
rard Nowak (1934-1999)  (Orlę-
ta - łucznictwo) i Józef Szymań-
ski (LKS POM Strzelce Kraj. -
kolarstwo). 
1984, Benedykt Wiśniewski
został prezydentem Gorzowa;
funkcję tę pełnił do grudnia
1985 r.
1992, wprowadzono
obowiązkowe oznakowanie go-
rzowskich taksówek w postaci
żółtych naklejek na drzwiach z
numerem i herbem miasta.
1993, otwarta została pierwsza
stołówka dla ubogich zorgani-
zowana przez Gorzowskie Sto-
warzyszenie Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna.
ww  2.02.
1844, założone zostało Towa-
rzystwo Upiększania Miasta,
które działało do 1941, przyczy-
niając się walnie do powsta-
nia licznych parków i zieleń-
ców.
ww  3.02.
1979, zarząd KS AZS AWF po-
wołał sekcję wioślarską; są
to początki wyczynowego
sportu wioślarskiego w Go-
rzowie.
1934, ur. Ryszard Świątkie-
wicz, nauczyciel, b. siatkarz i
trener siatkarzy Unii i Stilonu
(1969-1972, 1985-1987), zm.
w 1998 r.
ww  4.02.
2011, pożar strawił osiem
metalowych bud i pięć kra-
mów na targowisku przy
głównej bramie cmentarnej
na ul. Żwirowej.
1952, ur. Bolesław Proch, b.
żużlowiec gorzowski (1977-
1980), zm. w 2012 r.
ww  5.02.
1864, ur. Karl Teike, niem.
muzyk i kompozytor, b. poli-
cjant w Ulm i Poczdamie, od
1909 r. - woźny powiatowy w
Gorzowie, autor marszów,
m.in. popularnego w świecie
marsza „Alte Kameraden”,
zm. w 1922 r. 
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W marcu  2020 r.  -
dok³adnie 12 marca - na po-
lecenie wojewody lubuskie-
go (na bazie budynków
Wie lospec ja l is t ycznego
Szpitala Wojewódzkiego)
utworzony zosta³ Jedno-
imienny Szpital ZakaŸny
zlokalizowany w zespole
szpitalnym przy ul. Walcza-
ka. Kilka miesiêcy póŸniej
(od 19 paŸdziernika) , tak¿e
decyzj¹ wojewody - pacjen-
ci byli przyjmowani równie¿
w zespole szpitalnym przy
ul. Dekerta.

Pierwszym pacjentem le-
czonym w jednoimiennym
Szpitalu ZakaŸnym by³ 22-
letni mieszkaniec Gorzowa;
spêdzi³ w nim 12 dni. 

Najstarszym wyleczonym
pacjentem by³ 92-letni  go-
rzowianin. 

Œrednia wieku hospitalizo-
wanych w oddzia³ach zaka-
Ÿnych przy ul. Walczaka wy-
nosi³a 60,2 lat.  Na Od-
dzia³ach Intensywnej Terapii
-  œrednia wieku to 65,3 lat,
zaœ w oddzia³ach zakaŸnych
zlokalizowanych przy ul. De-
kerta - 65,7 lat. 

Od 16 marca do  koñca
grudnia ubr. leczonych by³o
1627 pacjentów;  1169 w ze-
spole  przy ul. Walczaka.
Najwiêcej pacjentów (583
osób) by³o w listopadzie
2020r. 

W analogicznym okresie
na oddzia³ach intensywnej
terapii leczonych by³o 135

osób (najwiêcej w listopa-
dzie 2020 r. - 56 chorych)

W tym czasie wyleczo-
nych/wypisanych ze szpitala
zosta³o 1167 pacjentów. 

Od czasu utworzenia Jed-
noimiennego Szpitala Zaka-
Ÿnego w Gorzowie do koñca
2020 r. w gorzowskim szpi-
talu zmar³o 248 osób; 80
osób z nich by³o pacjentami
na OIOM. 

Œrednio na oddzia³ach za-
kaŸnych Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkie-
go w Gorzowie pacjenci

przebywali oko³o 9 dni;
najd³u¿ej trwa³o leczenie w
Oddziale Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii - oko³o 10
dni. Najd³u¿szy œredni czas
pobytu zanotowany zosta³ w
sierpniu i by³o to ponad 16
dni leczenia. 

Od czasu powo³ania Jed-
noimiennego Szpitala Zaka-
Ÿnego w Wielospecjalistycz-
nym Szpitalu Wojewódzkim
w Gorzowie Wlkp. wykona-
no 40 561 testów na obec-
noœæ koronawirusa SARS-
CoV-2, z czego 36 578 zos-

ta³o przebadanych w Pra-
cowni Mikrobiologii gorzow-
skiego szpitala. W ponad
9538 (26,08%) pobranych
próbek stwierdzono obec-
noœæ koronawirusa SARS-
CoV-2.

- Wybuch pandemii spo-
wodowa³, ¿e musieliœmy
siê uczyæ tego, jak prowa-
dziæ szpital, aby spe³nia³
swoj¹ rolê i s³u¿y³ pacjen-
tom, a jednoczeœnie za-
chowaæ wszystkie nie-
zbêdne bardzo rygory-
styczne wymogi

sanitarno-epidemiologicz-
ne - mówi Jerzy Ostrouch,
prezes Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódz-
kiego w Gorzowie Wlkp. -
Dziœ mo¿emy œmia³o po-
wiedzieæ, ¿e nie tylko
uda³o siê nam skutecznie
prowadziæ dzia³alnoœæ
lecznicz¹ - bo przecie¿
pracowa³y nasze oddzia³y,
poradnie i zak³ady diagno-
styczne - ale te¿ z powo-
dzeniem realizowaliœmy
ambitny plan inwestycyjny.

A.W.

Szpital w czasach koronawirusa
SARS-CoV-2
Miniony rok up³yn¹³ w gorzowskim szpitalu pod znakiem pandemii. 

Podczas sesji Rady Miasta
w 2008 roku, gdy mu nada-
wano tytuł honorowego oby-
watela naszego miasta, po-
wiedział: - Gorzów jest dla
mnie najważniejszy z całej
diecezji. Tu się zaczynała jej
organizacja, tu spoczywa
biskup Wilhelm Pluta, tu
przeżyłem najradośniejsze
chwile życia, goszcząc Jana
Pawła II. Z Gorzowem nie
rozdzieli mnie nawet śmierć.
Będę przecież pochowany w
katedrze – dodał, co wy-
wołało owację.

Święcenia kapłańskie
przyjął w 1957 roku. W 1993

roku został przez Jana
Pawła II powołany na urząd
biskupa zielonogórsko-go-
rzowskiego. Funkcję spra-
wował do końca 2007 r.,
gdy przeszedł na emerytu-
rę.
Biskup Adam Dyczkowski
był zaangażowany w proces
tworzenia województwa lu-
buskiego i porozumienie
paradyskie, które dały pod-
waliny pod nowe wojewódz-
two.
Biskup Dyczkowski był ho-
norowym obywatelem
Gorzowa Wielkopolskiego,
a także Pszczewa, Głogowa

i Zielonej Góry. W 2011 ro-
ku otrzymał tytuł doctora
honoris causa Uniwersytetu
Zielonogórskiego, a w 2018
roku został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Biskup A. Dyczkowski
spoczął w gorzowskiej kate-
drze, gdzie pochowany zos-
tał tego samego dnia rów-
nież biskup Antoni
Stankiewicz, który znaczną
część swego życia spędził w
Watykanie, a był związany z
naszym miastem.

WYDZIA³ PROMOCJI I
INFORMACJI UM

Jednoimienny Szpital Zakaźny powstał w zespole szpitalnym przy ul. Walczaka
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Biskup spoczął w katedrze
10 stycznia 2021 r. , w wieku 88 lat, zmarł Adam Dyczkowski, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 
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Biskup A. Dyczkowski był honorowym obywatelem Gorzowa 



ww  6.02.
1914, ur. Kazimierz Wnuk, ory-
ginał, bohater wielu anegdot,
w których występuje jako Szy-
mon Gięty, zm. w 1998 r.
1936, ur. Henryk Kempa, b.
prezydent miasta (1973-1978),
b. sekretarze KMiP PZPR
(1972-1973, 1978-1979), b.
prezes WZSP (1981-1990),
pierwszy prezes Wojewódzkiej
Rady Łowieckiej, zm. w 2004 r. 
1853, zm. Theodor Heinrich
Otto Burchardt (81 l.), świato-
wej sławy sadownik, twórca re-
nety landsberskiej, b. syndyk
miejski (1804-1834) i notariusz
(1815-1845).
1999, zm. Gerard Nowak (65
l.), b. tenisista stołowy, trener
i działacz łuczniczy, b. prezes
OZTS i SKŁ OSiR.
ww  7.02.
1965, hokeiści gorzowscy wy-
stąpili po raz pierwszy w bar-
wach Stilonu, remisując na
własnym lodowisku ze Spartą
Złotów 1:1; na przebieg meczu
wpływ miała... odwilż.
ww  8.02.
1957, na Wydziale Włókienni-
czym GZWSz (Stilon) wybuchł
jednodniowy strajk, powołano
31-osobowy komitet strajkowy,
który wysunął 19 postulatów, w
tym żądanie podniesienia płac
zasadniczych, ograniczenie za-
trudnienia wśród pracowników
umysłowych i postulaty socjal-
ne; strajk zakończył się porozu-
mieniem.
1980, ukazał się pierwszy nu-
mer tygodnika „Ziemia Go-
rzowska”; ukazywał się do
2009 r. 
1987, zm. Papusza, wł. Bro-
nisława Wajs (79 l.), poetka
cygańska, przez wiele lat
związana z Gorzowem (1953-
1981).
ww  9.02.
1898, zawarta została umowa
ze spółką „Helios” w Kolonii-
Ehrenfeldt na budowę trakcji
tramwajowej i elektryfikację
miasta; tramwaje ruszyły
29.07.1899 r., a 1.09. popłynął
pierwszy prąd do mieszkań. 
ww  10.02.
1929, w Gorzowie zanotowano
29,2 stopnie mrozu; najniższa
temperatura w historii miasta. 
1971, z powodu niskich wypłat
w „Silwanie” zastrajkowały
tkaczki; był to drugi strajk w
historii tego zakładu.
1972, minister gospodarki ko-
munalnej zezwolił przeznaczyć
teren poniemieckiego cmenta-
rza w Gorzowie na cele użytecz-
ności publicznej; w latach
1972-74 powstał tu Park Koper-
nika.
ww  11.02.
2008, rozpoczął się rozruch fab-
ryki monitorów tajwańskiego
koncernu TPV Displays Polska.
ww  12.02.
1958, Zenon Bauer został prze-
wodniczącym Prezydium MRN
w Gorzowie; swą funkcję głowy
miasta pełnił 11 lat.
2005, zm. dr n. med. Wiesław
Greczner (80 l.), twórca go-
rzowskiej ortopedii.
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Program polega na za-
pewnieniu nieodp³atnej po-
mocy gorzowskim seniorom
w drobnych, domowych na-
prawach. Miasto na ten cel
przeznaczy³o 70 tys. z³.
Bezp³atn¹ pomoc¹ zajmie
siê, trzeci rok z rzêdu, fun-
dacja „Pozytywka”. Zakres
pomocy obejmuje drobne
naprawy, niewymagaj¹ce
natychmiastowej interwencji,
specjalistycznej wiedzy lub
uprawnieñ, jak równie¿ nie-
poci¹gaj¹ce za sob¹ du¿ych
nak³adów finansowych. Na-
prawy wykonywane bêd¹
wy³¹cznie w lokalu zamiesz-
kiwanym przez osobê ubie-
gaj¹c¹ siê o pomoc.

W ramach projektu wykona-
ne mog¹ byæ nastêpuj¹ce
us³ugi i naprawy:

1) wymiana ¿arówek, obsa-
dzenie lub wymiana wyrwa-
nych gniazdek lub w³¹czników
elektrycznych;

2) wymiana uszczelek w
przeciekaj¹cych kranach; wy-
miana pokrête³ baterii, s³ucha-
wek, wê¿y prysznicowych;
przetkanie udro¿nienie

odp³ywu; wymiana wê¿yków,
syfonu, sp³uczki, rury spiro lub
deski sedesowej; uszczelnie-
nie silikonem przecieków przy
wannie, brodziku, umywalce;
odpowietrzenie kaloryferów;

3) monta¿ lub wymiana za-
mków, zasuw, ³añcuchów
drzwiowych, wymiana kla-
mek, regulacja opadniêtych
drzwi; monta¿ i demonta¿
mebli;

4) naprawa lub wymiana
zawiasów drzwi, drzwiczek,
szaf; wymiana lub naprawa
ga³ek i uchwytów; sklejenie
lub skrêcenie zepsutych
krzese³, stolików, mebli;

osadzenie ko³ków rozpo-
rowych pod szafki, pó³ki,
obrazy; wieszanie: obra-
zów, luster, rolet, pó³ek, kar-
niszy, suszarek ³azienko-
wych; uszczelnienie okien,
drzwi;

5) uzupe³nienie drobnych
ubytków, szczelin w tynku,
podmalowanie ubytków.

Uprawnieni do skorzysta-
nia z pomocy s¹ mieszka-
ñcy Gorzowa Wielkopol-
skiego powy¿ej 60 roku
¿ycia, nieaktywni zawodo-
wo, ze szczególnym
uwzglêdnieniem osób sa-
motnych i niepe³nospraw-
nych. 

Potrzeby mo¿na zg³aszaæ
realizatorowi programu -
Fundacji „Pozytywka” tele-
fonicznie (pod numerem 95
722 44 77 lub 661 730 003
od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 9.00-13.00) lub mai-
lowo zlotaraczkapozytyw-
ka@onet.pl {mailto:zlota-
raczkapozytywka@onet.pl}

DARIUSZ WIECZOREK
WYDZIA³ PROMOCJI I

INFORMACJI UM

Złota rączka czeka na
zgłoszenia seniorów
Ruszy³a kolejna edycja programu „Z³ota r¹czka dla seniora” w Gorzowie.

Program polega na nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych naprawach
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Stosowne umowy podpisa-
no w styczniu 2021 r., a plac
budowy w parku S³owia-
ñskim zosta³ ju¿ przekazany
wykonawcy, którym jest Bu-
dimex. Hala powinna byæ go-
towa za 24 miesi¹ce. W
imieniu miasta inwestycjê
realizuje CSR S³owianka,
które bêdzie te¿ hal¹ za-
rz¹dzaæ. 

Hala bêdzie s³u¿yæ przede
wszystkim gorzowskim spor-
towcom, ale bêdzie te¿

miejscem organizacji du¿ych
widowisk kulturalnych oraz
miejskich uroczystoœci.
Bêdzie mia³a ponad 5 tysi-
êcy sta³ych miejsc
siedz¹cych, ale mo¿na je
bêdzie czasowo zwiêkszyæ
do 6 tysiêcy. Budowa hali to
koszt blisko 90 milionów
z³otych. 22 miliony to dotacja
rz¹dowa, a 6 milionów prze-
kaza³ samorz¹d wojewódz-
twa.

RED.

Hala, o której mówimy od lat
Budowę hali sportowo-widowiskowej można wreszcie rozpocząć. 

W parku Słowiańskim w sąsiedztwie Słowianki powstanie  hala sportowo-widowiskowa na 5
tysięcy miejsc siedzących
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Prosimy, aby kontakt z pra-
cownikami roznosz¹cymi
decyzje by³ ograniczony do
odbioru wydrukowanej infor-
macji. Wszelkie w¹tpliwoœci
co do treœci decyzji bêd¹

wyjaœniane telefonicznie (95
7355 503 lub 622) lub mai-
lowo (wpo@um.gorzow.pl)

Z powodu pandemii kon-
takt pracowników dor-
êczaj¹cych decyzje z

mieszkañcami naszego
Miasta bêdzie przebiegaæ
z zachowaniem re¿imu sa-
nitarnego. Pracownicy
bêd¹ przestrzegali obo-
wi¹zuj¹cych zasad, takich

jak zakrywanie ust i nosa,
bezpieczny odstêp,  de-
zynfekcja r¹k i d³ugopi-
sów. 

Osoby odbieraj¹ce de-
cyzjê, proszone s¹ o pod-

pisywanie potwierdzeñ od-
bioru w³asnymi d³ugopisa-
mi.

EWA SMONIOWSKA
WYDZIA³ PODATKÓW I OP³AT UM

W GORZOWIE

Decyzje o wysokości podatku
od nieruchomości
Pracownicy Urzêdu Miasta roznosz¹ decyzje ustalaj¹ce wysokoœæ podatku od nieruchomoœci oraz rolnego w 2021 r. 



� 4 Luty 2021 r.mija dzień

ww  13.02.
1913, ur. Andrzej Wołkowski,
długoletni reprezentant Polski
w hokeju na lodzie, olimpij-
czyk, ostatni trener hokeistów
Stilonu (1974-1982), zm. w
1995 r.
14.02.
1889, ur. Bekir Radkiewicz,
imam, pionier miasta, ducho-
wy przywódca ludności tatar-
skiej w Gorzowie, zm. w 1987
r.
ww  15.02.
1990, powstał Gorzowski Klub
Sportowy „Gorzovia”. 
1993, kuria gorzowska przenie-
siona została do Zielonej Góry.
ww  17.02.
1986, rozpoczęła działalność
Szkoła Podstawowa nr 20 przy
ul. Szarych Szeregów 7.
1927, ur. Władysław Klimek,
nauczyciel działacz katolicki,
radny RM I kadencji, założyciel
i wieloletni prezes oddziału
Polskiego Związku Esperantys-
tów oraz Klubu Inteligencji Ka-
tolickiej, działacz „Wspólnoty
Polskiej”, zm. w 2000 r.
1989, zm. Sylwester Koralew-
ski (67 l.), znany gorzowski fo-
tograf, pionier miasta.
ww  18.02.
1946, filmem „Pastuch i świ-
niarka” zainaugurowana zos-
tała działalność kina „Capitol”
przy ul. Wawrzyniaka; istniało
do końca 1979 r.
1920, ur. Józef Prońko, pionier
miasta, żużla i gorzowskiej mo-
toryzacji, ojciec znanych muzy-
ków, zm. w 2013 r. 
ww  19.02.
1945, do Gorzowa dotarła 18-
osobowa grupa kolejarzy
wągrowieckich, którą przypro-
wadził Władysław Zastrożny.
2005, po 40 latach funkcjono-
wania zamknięty został kultowy
bar mleczny „Agata” przy Wod-
nej 14; placówka została prze-
niesiona na ul. Sikorskiego.
1925, ur. Kazimierz Wiśniew-
ski, pionier miasta i gorzow-
skiego żużla, były żużlowiec
Unii, Gwardii (1949-1950) i
Stali (1950-1956), następnie
trener, twórca szkółki żużlo-
wej, nauczyciel Jancarza, Mi-
gosia, Padewskiego, Dziatko-
wiaka, zm. w 1996 r.
ww  20.02.
1976, z nowego dworca PKS
odjechały pierwsze autobusy;
przeprowadzka dworca z ul.
Strzeleckiej odbyła się w no-
cy.
2004, otwarte zostało Cen-
trum Logistyczne firmy
„Mars” w Gorzowie; baza
urządzona została na terenie
„Zrembu”, a firma „Mars”,
założona w 1991 r. przez
Zdzisława Kałamagę pozsia-
dała w tym momencie 270 sa-
lonów sprzedaży w zachodniej
Polsce i zatrudniała 1600
osób.
ww  21.02.
1987, zm. Irena Dowgielewicz
(69 l.), pisarka gorzowska,
autorka m.in. tomiku „Sta-
dion dla biedronki” i  powie-
ści „Krajobraz z topolą”. 
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Wystarczy jeden telefon i
sprawa zostanie szybko i
sprawnie za³atwiona przez
pracowników gorzowskiego
INNEKO.

Na zu¿yty lub popsuty
sprzêt elektryczny i elektro-
niczny mówimy potocznie
,,elektroœmieci’’. S¹ to
wszystkie nieu¿ywane z
ró¿nych powodów urz¹dze-
nia dzia³aj¹ce kiedyœ na pr¹d
lub na baterie. Ze wzglêdu
na ochronê œrodowiska, ale i
bezpieczeñstwa w³asnego i
innych nie wolno tych
urz¹dzeñ wyrzucaæ do
zwyk³ego pojemnika, porzu-
caæ w lesie ani w
przydro¿nych rowach czy ko-
muœ do ogródka. Grozi za to
kara grzywny nawet do pi-
êciu tysiêcy z³otych.

- Jedynym najrozs¹dniej-
szym rozwi¹zaniem jest
przekazanie go do firmy, któ-
ra posiada stosowne decyzje
i jest zobowi¹zana do przyj-
mowania tego rodzaju odpa-
dów. Gwarantuje to, ¿e
sprzêt taki zostanie potem
w³aœciwie zagospodarowany
i nie trafi na dzikie sk³adowi-
sko powoduj¹c zanieczysz-
czenie œrodowiska - mówi
nam Mariusz Sztuba, pro-
wadz¹cy Punkt Zbierania
Zu¿ytego Sprzêtu Elektrycz-
nego i Elektronicznego w go-
rzowskim INNEKO.

Warto pamiêtaæ te¿ o tym,
¿e je¿eli kupujemy nowe
urz¹dzenie, to mo¿emy
zwróciæ sprzedawcy stare,
ale odbywa siê to na zasa-
dzie ,,jeden do jednego’’.
Natomiast inaczej to wy-
gl¹da z drobnymi elementa-
mi takimi przyk³adowo jak
baterie, ¿arówki, ma³e
urz¹dzenia. Je mo¿emy
wrzucaæ do specjalnych po-
jemników bez ograniczeñ
wszêdzie tam, gdzie s¹ one
wystawione. 

- Najwa¿niejsze w tym
wszystkim, ¿eby nie wyrzu-
caæ niczego do zwyk³ych po-
jemników z odpadami komu-
nalnymi i warto o tym stale
mówiæ - przestrzega pan Ma-
riusz. 

Jak mo¿na dzisiaj ³atwo,
szybko i w³aœciwie pozbyæ
siê starych urz¹dzeñ zale-
gaj¹cych mieszkania, piwni-
ce lub komórki? 

W Gorzowie najwiêkszy
punkt odbioru zu¿ytego
sprzêtu znajduje siê przy ul.

Teatralnej 49, na terenie sie-
dziby miejskiej spó³ki INNE-
KO. Stary sprzêt jest tam
przyjmowany codziennie
przez ca³¹ dobê od ponie-
dzia³ku do niedzieli w³¹cznie.
Je¿eli mamy do oddania lo-
dówkê, pralkê lub inny gaba-
rytowy sprzêt elektryczny i
nie mamy mo¿liwoœci dostar-
czenia tych odpadów do
punktu zbierania, to wystar-
czy zadzwoniæ do INNEKO i
umówiæ siê na odbiór przez
pracowników tej¿e firmy. Od-

biór elektroodpadów jest
bezp³atny i dotyczy mieszka-
ñców Gorzowa. Istnieje
mo¿liwoœæ zg³oszenia do od-
bioru tak¿e drobnych rzeczy,
ale tylko wtedy, kiedy ich
wspólna masa wyniesie
oko³o 35-40 kilogramów.

- Oczywiœcie, jak ktoœ
zg³osi nam urz¹dzenie, które
bêdzie wa¿y³o 30 kg, a wiêc
mniej ni¿ zak³adany limit, ale
gabarytowo bêdzie du¿e,
przynajmniej jeden z jego
wymiarów wynosiæ bêdzie

45 centymetrów, to równie¿
odbierzemy - wyjaœnia Ma-
riusz Sztuba.

Na odbiór sprzêtu mo¿na
siê umówiæ poprzez zg³osze-
nie pod numer telefonu 95
722-58-58 lub wys³anie mai-
la na biuro@inneko.pl {mail-
to:biuro@inneko.pl} Zlecenia
nale¿y zg³aszaæ od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz.
7.00-15.00. Odbiory s¹ reali-
zowane dwa razy w tygodniu
- w ka¿dy poniedzia³ek i
czwartek. Czas oczekiwania
na odbiór wynosi od 2 dni do
2 tygodni, w zale¿noœci od
iloœci zg³oszeñ.

- W 2020 roku zebraliœmy
w punkcie na ul. Teatralnej
203 tony, co by³o dobrym wy-
nikiem, bior¹c pod uwagê,
¿e przez dwa miesi¹ce mieli-
œmy wy³¹czon¹ dzia³alnoœæ
ze wzglêdu na obostrzenia
sanitarne - kontynuuje Ma-
riusz Sztuba. - Przed dwo-
ma laty by³o to 228 ton. Po-
nadto na instalacji komu-
nalnej wysortowujemy
rocznie ok 15-20 ton
ma³ych sprzêtów, poniewa¿
nadal zdarza siê, ¿e te od-
pady s¹ nies³usznie
umieszczane w pojemni-
kach na odpady komunal-
ne. Je¿eli zwrócimy uwagê,
¿e gorzowianie wytwarzaj¹
oko³o 550-600 ton elektro-
œmieci oraz to, ¿e na rynku
dzia³a kilka podmiotów, to
nasz wynik nie jest z³y. Na
pewno œwiadomoœæ na-
szych mieszkañców, ¿eby
nie wyrzucaæ elektroodpa-
dów, gdzie popadnie z
ka¿dym rokiem roœnie  - ko-
ñczy.

Dodajmy jeszcze, ¿e w
przypadku odbioru sprzêtu
u klienta dany sprzêt ze
wzglêdów epidemiologicz-
nych musi zostaæ wystawio-
ny z mieszkania lub domu.

ROBERT BOROWY

Inneko zbiera także
elektrośmieci
Co zrobiæ, je¿eli w domu zalega stara lodówka, pralka, zmywarka lub komputer? 
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Odbiór elektroodpadów jest bezpłatny dla wszystkich mieszkańców Gorzowa



ww  22.02.
1972, otwarto restaurację z ka-
wiarnią „Kosmos” na osiedlu
Słonecznym; był to drugi w
mieście lokal z dancingiem, w
latach 90. przebudowany na re-
staurację „Woroneż”, obecnie
Centrum Pomocy Bliźniemu im.
Jana Pawła II
2000 r. zm. Edward Szyc (67
l.), b. pracownik „Stilonu”
(1956-1990), od sierpnia do
grudnia 1981 r. - dyrektor na-
czelny, odwołany w stanie wo-
jennym za przeciwstawienie się
pacyfikacji zakładu.
ww  23.02.
1917, ur. Paweł Macierzewski,
kolejarz, pionier miasta, orga-
nizator sportu, honorowy prezes
GOZPN; był członkiem pierw-
szej drużyny wągrowieckich ko-
lejarza, grał w pierwszym me-
czu piłkarskim kolejarzy z Ar-
mią Czerwoną, zm. w 1992 r.
ww  24.02.
1998, zamknięty został basen
odkryty przy ul. Energetyków.
1947,ur. Jerzy Szalbierz, artys-
ta-fotografik, współtwórca i
pierwszy fotoreporter tygodnika
„Ziemia Gorzowska”, prezes
Oddziału ZPAF, zm. w 1997 r. 
ww  25.02.
1972, z inicjatywy prodziekana
doc. dr. Bernarda Woltmanna
powstał środowiskowy Klub
Uczelniany AZS WSWF z cztere-
ma sekcjami: gimnastyczna ko-
biet i mężczyzn, siatkówki
mężczyzn i strzelecka. 
1993, odbył się wykład inaugura-
cyjny Uniwersytetu III Wieku w
Gorzowie.
ww  26.02.
1910, ur. Aleksander Fogiel, b.
aktor gorzowski (1979-1980),
słynny odtwórca roli Maćka z
Bogdańcach w ekranizacji
Krzyżaków z 1960 r., zm. w 1996
r.
ww  27.02.
1939, Łucjan Lepka (1908-1974),
założyciel firmy „Alba”, uzyskał
w Poznaniu zezwolenie na
działalność przemysłową; jubile-
usz najstarszej gorzowskiej firmy.
2002, w Gorzowie odbyło się re-
ferendum w sprawie odwołania
prezydenta Jędrzejczaka, nie-
ważne z powodu niskiej frekwen-
cji (92% za odwołaniem przy
15,5% udziale uprawnionych).
2002, nad Gorzowem i okolicą
przeszła kolejna wichura z
wyładowaniami atmosferycznymi;
wiatr, który sięgał 75 km/h, ze-
rwał dach w centrum miasta, po-
wyrywał drzewa; na Ziemię Lu-
buską przyleciały bociany. 
1926, ur. inż. Zbigniew Ha-
wełka, organizator i pierwszy
dyrektor Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
(1958-1990), zm. w 2012 r.
ww  28.02.
1948, ur. Ryszard Major, aktor
i reżyser, b. dyrektor Teatru
im. Osterwy (1995-2002), zm.
w 2010 r.
2012, zm. Marek Osiński (56
l.), b. piłkarz wodny Stilonu,
członek kadry narodowej in
uczestnik ME juniorów i senio-
rów (1976, 1977, 1981). n
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- Rok 2020 ju¿ za nami
Jaki to by³ czas dla Izby?

- Wyj¹tkowy. Pod wieloma
wzglêdami. Z jednej strony
trudny ze wzglêdu na sy-
tuacjê zwi¹zan¹ z pande-
mi¹. Wszyscy musieliœmy
siê uczyæ funkcjonowania w
nowej rzeczywistoœci, a
czêœæ naszych planów zmu-
szeni byliœmy prze³o¿yæ na
lepsze czasy. Z drugiej - bar-
dzo owocny dla ZIPH. Mimo
niesprzyjaj¹cych okolicz-
noœci uda³o siê nam przejœæ
przez okres pandemii doœæ
such¹ stop¹. Ca³y nasz Iz-
bowy zespó³ wykona³ kawa³
dobrej roboty, dziêki której
dziœ jesteœmy w miejscu, w
którym mo¿emy z optymiz-
mem spogl¹daæ w
przysz³oœæ.
- Porozmawiajmy wiêc o
tej „dobrej robocie”. W ja-
ki sposób Izba wspiera³a
przedsiêbiorców w tym
trudnym czasie?

- Pamiêtam, ¿e w dniu, w
którym w Lubuskiem pojawi³
siê pierwszy pacjent chory
na COVID organizowaliœmy
w Gorzowie pierwsz¹ edycjê
Marketing Day z udzia³em
Paw³a Tkaczyka. Na doda-
tek 1 marca rozpoczêliœmy
drug¹ edycjê Lubuskich Bo-
nów Szkoleniowych. Chwilê
póŸniej zaczê³y siê obost-
rzenia, które storpedowa³y
wiele naszych planów. Nie
mniej niemal od razu zdecy-
dowaliœmy, ¿e najwa¿nie-
jszym zadaniem - jakie stoi
przed Izb¹ w tej trudnej sy-
tuacji - jest pomoc przed-
siêbiorcom. Dlatego te¿ po-
wo³aliœmy Izbowy Sztab Kry-
zysowy, którego zadaniem
sta³a siê analiza obszarów,
w których w pierwszej kolej-
noœci winna byæ kierowana
pomoc dla firm. Wspólnie
z kancelariami zrzeszony-
mi w ZIPH powo³aliœmy
równie¿ Zespó³ Prawny,
który bezp³atnie doradza³
przedsiêbiorcom w kwes-
tiach niecierpi¹cych
zw³oki. Nawi¹zaliœmy rów-
nie¿ wspó³pracê z instytu-
cjami, które zajmowa³y siê
redystrybucj¹ wsparcia. Zor-
ganizowaliœmy wspólnie kil-
kanaœcie spotkañ on-line,
podczas których przekazy-
waliœmy wiedzê, w jaki spo-
sób pozyskiwaæ wsparcie,
czy korzystaæ z ulg do-
stêpnych w poszczegól-
nych Tarczach Antykryzy-
sowych.
- Jak w czasie COVID
przebiega³a realizacja pro-
jektów ze œrodków unij-
nych?

- Ze wzglêdu na pandemiê
musieliœmy zrewidowaæ na-
sze plany i podejœæ nieco
inaczej do poszczególnych
projektów. Przyk³adowo w
ramach Lubuskich Bonów
Szkoleniowych pozwoliliœmy
na udzia³ w szkoleniach i
studiach on-line, gdy¿ przez
d³ugi czas tylko taka forma
by³a dopuszczalna. Ubieg³y
rok zamknêliœmy liczb¹ 555
osób, które uzyska³y w su-
mie wsparcie na kwotê po-
nad 4 milionów z³otych.
Osobn¹ histori¹ jest realiza-
cja programu modernizacji
kszta³cenia zawodowego,
gdzie mieliœmy do zrealizo-
wania szkolenia oraz sta¿e i
praktyki dla uczniów lubu-
skich szkó³ zawodowych.
Musieliœmy przeorganizo-
waæ formy i metody pracy
oraz ca³y harmonogramy
dzia³añ. Ostatecznie w lipcu
i sierpniu uda³o siê zorgani-
zowaæ blisko 800 praktyk w
firmach oraz przeszkoliæ
oko³o 1500 uczniów. Z sa-
tysfakcj¹ mogê powiedzieæ,
¿e wype³niliœmy nasz plan w
100%, choæ wymaga³o to od
nas nieco wiêcej pracy ni¿ w
poprzednich latach. W lipcu
rozpoczêliœmy równie¿ reali-
zacjê kolejnego du¿ego za-
dania zleconego przez
Urz¹d Marsza³kowski, jakim
s¹ Lubuskie Bony Wparcia
Przedsiêbiorców…
- … które wzbudzi³y wiele
kontrowersji.

- To prawda. Tam, gdzie
mamy do czynienia z dystry-
bucj¹ pieniêdzy, zawsze po-
jawiaj¹ siê kontrowersje.

Województwo lubuskie nie
by³o pierwszym regionem, w
którym postanowiono po-
móc przedsiêbiorcom do-
tkniêtych pandemi¹. W wyni-
ku medialnego zamieszania
podjêto decyzjê o ponow-
nym uruchomieniu naboru.
Skutek tego jest taki, ¿e za-
miast szybkiej pomocy ma-
my „niekoñcz¹c¹ siê opo-
wieœæ”. Na szczêœcie na po-
cz¹tku grudnia
zakoñczyliœmy prace nad
ocen¹ 670 wniosków covi-
dowo - innowacyjnych i
opublikowaliœmy listê rankin-
gow¹. Zdajê sobie sprawê,
¿e wielu przedsiêbiorców nie
jest pocieszonych wynikami
konkursu, ale pula œrodków
jest niestety ograniczona.
Wykonaliœmy w ci¹gu ostat-
nich 6 miesiêcy tytaniczn¹
pracê, aby zd¹¿yæ przed
koñcem roku z ocen¹ na-
des³anych aplikacji. Odbi³o
siê to na naszych pracowni-
kach, którzy nie mieli w tym
roku normalnego okresu
urlopowego. Wyszliœmy jed-
nak wspólnie z za³o¿enia, ¿e
warto podj¹æ trud i pomóc
ciê¿ko doœwiadczonym przez
pandemiê firmom. Jesteœmy
przekonani, ¿e ka¿dy urato-
wany biznes - za którym
stoj¹ konkretne miejsca pra-
cy - wart jest jak najwiêksze-
go wysi³ku. Niebawem roz-
poczniemy podpisywanie
umów z przedsiêbiorcami i
dystrybucjê œrodków, nad
którymi póŸniej przez okres
trzech lat bêdziemy czuwaæ.
- Rozpoczê³y siê prace
zwi¹zane z powstaniem

Regionalnego Centrum
Przedsiêbiorczoœci. Stwo-
rzenie takiego miejsca to
chyba najwa¿niejsze w
dziejach Izby wyzwanie?

- Historia zwi¹zana ze sta-
raniami Izby o pozyskanie
Willi Jaehnego dorobi³a siê
„d³ugiej brody”. Ju¿ w 2006
roku Skarb Pañstwa przeka-
za³ budynek na rzecz miasta
z przeznaczeniem na Regio-
nalne Centrum Przedsiêbior-
czoœci. Zanim doszliœmy do
dzisiejszego stanu, po dro-
dze pojawi³y siê inne po-
mys³y miasta na zagospoda-
rowanie obiektu. Dopiero po
decyzji radnych i prezydenta
Jacka Wójcickiego w 2018
roku kupiliœmy Willê i sta-
liœmy siê w³aœcicielami
obiektu. Kiedy ju¿ go kupi-
liœmy z bonifikat¹ od miasta,
rozpoczêliœmy starania o
œrodki na odrestaurowanie.
Chcemy bowiem przywróciæ
budynek do czasów jego
œwietnoœci z lat 1945-1949,
kiedy - i tu wspominam o
dalszej historii - dzia³a³a w
willi ekspozytura Poz-
nañskiej Izby Przemys³owo-
Handlowej. To w tym miej-
scu odbywa³y siê tak¿e
pierwsze w powojennym
Gorzowie wystawy gospo-
darcze. W koñcu w ubieg³ym
roku uda³o siê, za co ser-
decznie dziêkujê zarówno
w³adzom województwa, jak i
Gorzowa. W paŸdzierniku
2020 podpisaliœmy umowê z
wykonawc¹, który na po-
cz¹tku listopada rozpocz¹³
prace zwi¹zane z rewitali-
zacj¹ tego miejsca. Liczymy,

¿e w grudniu tego roku
bêdziemy wprowadzaæ siê
do nowej siedziby.
- W jaki sposób powsta-
nie centrum zdeterminuje
rozwój Izby?

- Regionalne Centrum
Przedsiêbiorczoœci otworzy
nam nowe spektrum mo¿li-
woœci, których do tej pory z
wielu wzglêdów nie mog-
liœmy urzeczywistniæ. Od kil-
ku lat znaczenie Izby roœnie
ze wzglêdu na rozwój po-
szczególnych us³ug dla
przedsiêbiorców. Ju¿ 3 lata
temu nasze mo¿liwoœci loka-
lowe wyczerpa³y siê. Trudno
myœleæ o rozwoju, kiedy salê
konferencyjn¹ trzeba
spo¿ytkowaæ na biura, dla
nowych pracowników. St¹d
te¿ kilka naszych pomys³ów
czeka cierpliwie w biurku.
Dysponowanie nowym,
wiêkszym budynkiem po-
zwoli nam je urzeczywistniæ.
Niemniej nie chcia³bym dziœ
zdradzaæ wszystkich na-
szych planów. Mogê jedynie
zapewniæ, ¿e bêdzie to
znacz¹ca zmiana, która po-
zwoli nam obj¹æ wsparciem
jeszcze wiêksz¹ rzeszê
przedsiêbiorców.
- Czego w najbli¿szym
czasie mog¹ spodziewaæ
siê przedsiêbiorcy ze stro-
ny Izby?

- Przed nami podpisywanie
umów i dystrybucjê œrodków
w ramach Lubuskich Bonów
Wsparcia Przedsiêbiorców.
Dzia³anie to obejmie ponad
150 lubuskich firm. Kolejne
5 milionów bêdzie do zdoby-
cia w ramach rozpoczy-
naj¹cej siê na prze³omie lute-
go i marca trzeciej edycji Bo-
nów na Innowacje. To œrodki
dla przedsiêbiorców z nasze-
go regionu, którzy chc¹ rozwi-
jaæ nowe technologie i prowa-
dziæ prace badawcze. Ca³y
czas Izba ma do dyspozycji
6,7 miliona z³otych w ramach
Lubuskich Bonów Szkolenio-
wych, gdzie firmy mog¹ pozy-
skiwaæ œrodki na dokszta³ca-
nie pracowników. Nasz¹
dzia³alnoœæ w tym roku roz-
poczniemy tradycyjn¹ Gospo-
darcz¹ Inauguracj¹ Roku. Na
wiosnê planujemy równie¿
drug¹ edycjê Marketing Day
oraz start konkursu Lubuski
Lider Biznesu. Od czerwca
do wrzeœnia zostan¹ zorga-
nizowane praktyki i sta¿e dla
uczniów lubuskich szkó³, a w
grudniu mamy nadziejê po-
witaæ przedsiêbiorców w
progach wspomnianego Re-
gionalnego Centrum Przed-
siêbiorczoœci.
- Dziêkujê za rozmowê.

Kolejne miliony czekają
na przedsiębiorców
Ze Stanis³awem Owczarkiem, dyrektorem Zachodniej Izby Przemys³owo-Handlowej, rozmawia Tomasz Molski
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St. Owczarek: Ze względu na pandemię musieliśmy zrewidować nasze plany i podejść nieco
inaczej do poszczególnych projektów
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7387 101, 
95 7387 102
biuro@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie s¹ 
wstanie sp³aciæ zaleg³ych 
nale¿noœci.
Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug
tel. 95 7387 101 wew.4
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl 

Zamiana Mieszkañ
ul. We³niany Rynek 3
tel. 95 7387 129
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. 95 7387 242
adm1@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm1

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. 95 7387 150
adm2@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm2

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. 95 7387 173
adm3@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm3

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. 95 7387 194
adm4@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm4

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
tel. 95 7387 203
adm5@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm5

- Mieszkañcy ju¿ siê tak
bardzo przyzwyczaili do no-
wych murali, ¿e dbaj¹ o nie,
s¹ bardzo dumni. Ma³o te-
go, zaczynaj¹ nawet prosiæ,
¿eby zabroniæ parkowaæ
przy budynkach, bo samo-
chody zas³aniaj¹ - opowia-
da Damian Madaliñski, kie-
rownik Administracji Do-
mów Mieszkalnych nr 5,
który od kilku lat konsek-
wentnie zwalcza chuliga-
nów, którzy paækaj¹ po ele-
wacjach. Jak siê okazuje
skutecznie. - Sam nie przy-
puszcza³em, ¿e do tego
stopnia pomys³ siê przyjmie
- mówi.

Dzieje miasta na
elewacjach

Najnowszy mural powsta³
na bloku przy Placu
S³onecznym. I jest to kolej-
ny malunek, który nawi¹zu-
je do dziejów miasta, do te-
go, jak ono wygl¹da³o przed
II wojna, kiedy po ulicach
jeŸdzi³y stare samochody,
na chodnikach sta³y lampy
gazowe. I jest to kolejny
malunek, który zachwyca
mieszkañców, ale tak¿e i in-
nych gorzowian, którzy za-
czynaj¹ na S³oneczne je-
Ÿdziæ jak do galerii pod
chmurk¹.

- Mamy ju¿ plany z kolej-
nym muralem, powstanie on
w bramie kamienicy przy
Alei Konstytucji 3 Maja i te¿
bêdzie nawi¹zywa³ do prze-
sz³oœci. Ma³o tego, tam te¿
powstanie muralowa mapa
miasta z kodem qr, czyli
bêdzie mo¿na sobie go ze-
skanowaæ i od razy pojawi
siê mapa, która poka¿e lo-
kalizacjê - mówi Damian
Madaliñski.

Będzie też coś więcej

Ale Damian Madaliñski ma
jeszcze jeden ambitny plan.
Otó¿ lada dzieñ ruszy spe-
cjalny kana³ youtube, w któ-

rym znajd¹ siê filmiki doku-
mentuj¹ce powstanie nie-
których murali na osiedlu
S³onecznym. Ma³o tego,
znajdzie siê tam te¿ filmik
dokumentuj¹cy akcjê za-
malowywania plugawych
napisów, które zniszczy³y
elewacjê bloku na osiedlu
S³onecznym. Damianowi
Madaliñskiemu uda³o siê
wówczas namówiæ kapita-
nów Stali Gorzów i Stilonu
Gorzów do wspólnej akcji
zamalowywania tych napi-
sów. Obecny dwukrotny
mistrz œwiata na ¿u¿lu Bar-
tosz Zmarzlik macha³
pêdzlem i jednoczeœnie

mówi³, ¿e mi³oœæ do
dru¿yny przejawia siê w ki-
bicowaniu, a nie paækaniu
po odnowionych elewa-
cjach. - To dopiero bêdzie
cos, bêdzie mo¿na zoba-
czyæ, ile tak naprawdê pra-
cy kosztuje powstanie ta-
kiego malunku. Bêdzie
mo¿na znaleŸæ te filmiki te¿
za pomoc¹ kodów qr - za-
znacza kierownik ADM nr
5.

Od pocz¹tku przychylnym
okiem na takie zmiany pat-
rzy dyrekcja Zak³adu Gos-
podarki Mieszkaniowej, któ-
ra wspomaga ADM nr 5. 

ROCH

Więcej murali i coraz
piękniej na osiedlu
Następny mural pojawi³ siê na osiedlu S³onecznym. W planach jest kolejny, który te¿ bêdzie nawi¹zywa³ do historii miasta.

Mieszkańcy osiedla Słonecznego są bardzo dumni ze swoich murali 
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Pojawiły się pomysły, żeby zabronić parkować przy budyn-
kach, bo samochody zasłaniają murale
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Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej od lat stara
siê pozyskiwaæ lokale so-
cjalne, poniewa¿ w mieœcie
jest sporo lokatorów, którzy
maj¹ orzeczone wyroki
eksmisyjne za niep³acenie
czynszu. Obecnie trwaj¹
prace budowlane w piêciu
takich lokalach.

W centrum i na Złotego
Smoka

Odnawiane lokale usytuo-
wane s¹ przy ul. Z³otego
Smoka. S¹ to dwa miesz-
kania, które maja wspólny
korytarz. Pozosta³e trzy
zlokalizowane s¹ w cen-
trum, czyli przy ul. Stefanii
Hejmanowskiej oraz przy
ul. Wyszyñskiego. 

Ich stan techniczny nie
pozwala³ aby przekwatero-
waæ tam kolejnych miesz-
kañców, nale¿a³o wykonaæ

niezbêdne roboty i przygo-
towaæ lokale do zamiesz-
kania. ZGM w przetargu
wybra³ dwie lokalne firmy,
które w³aœnie prowadz¹
tam remonty. Wszystkie
prace maj¹ siê zakoñczyæ
najpóŸniej w lutym tego

roku. Jednak z uwagi na
szeroki zakres robót, pra-
ce bêd¹ wykonywane pod
œcis³ym nadzorem Inspek-
tora Nadzoru Zama-
wiaj¹cego.

Remont lokali z „Ruchu
Ludności ”

Remonty tych piêciu lokali
odbywaj¹ siê doœæ komple-
ksowo. Firmy maj¹ do wy-
konania miedzy innymi: wy-
kucie oœcie¿nic drzwio-
wych, okiennych,
parapetów wewnêtrznych,
kratek wentylacyjnych, de-
monta¿ parapetów ze-
wnêtrznych , rozbiórka za-
budowy drewnianych, lis-
tew przypod³ogowych,
wykonanie g³adzi gipso-
wych na œcianach i sufi-
tach, malowanie farbami
emulsyjnymi œcian, sufitów,
z³o¿enie posadzki z tworzy
w sztucznych bez warstwy
izolacyjnej , paneli
pod³ogowych.

Poza tym nale¿y wykonaæ
tam now¹ instalacjê z rur
miedzianych, zamontowaæ
baterie zlewozmywakowe,
umywalkowe , wannowe,
natryskowe. Koniecznym

jest tak¿e zamontowanie
wodomierzy, monta¿ umy-
walek, zlewozmywaków,
wanien , toalet, kabin na-
tryskowych wykonania no-
wej instalacji gazowej z rur
miedzianych, kuchni gazo-
wych czteropalnikowych z
piekarnikami, podgrzewa-
czy gazowych wody. Pojawi
siê tak¿e nowa instalacja
elektryczna, jeœli trzeba, to
zostan¹ tak¿e przestawio-
ne piece kaflowe. Po zako-
ñczeniu prac firmy pro-
wadz¹ce remonty musz¹
wywieŸæ do utylizacji
wszystkie elementy, które
pozosta³y po remontach.

Po odbiorze wyremonto-
wanych lokali ZGM prze-
ka¿e je w celu zakwatero-
wania tam lokatorów, któ-
rym przys³uguj¹ takie
mieszkania.

ROCH

ZGM wyremontuje pięć lokali
mieszkalnych
Trudna sytuacja spowodowana pandemi¹ koronawirusa nie powoduje przestojów w pracy ZGM. 

Remonty pięciu lokali socjalnych odbywają się dość kom-
pleksowo
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- Zdecydowa³ siê pan napisaæ
ksi¹¿kê o jednej z legend gorzow-
skiego ¿u¿la. Dlaczego akurat
Bogus³aw Nowak?

- Jak kibice wiedz¹, jedno z lesz-
czyñskich wydawnictw ksi¹¿kowych
publikuje seriê ,,Asy ¿u¿lowych to-
rów’’. Uwa¿am, ¿e rola Bogus³awa
Nowaka w polskim ¿u¿lu by³a tak
znacz¹ca, ¿e nie wyobra¿a³em so-
bie, ¿eby mia³o zabrakn¹æ jego syl-
wetki. Pomys³ narodzi³ siê zdecy-
dowanie wczeœniej, ale na rynku
pojawi³a siê ju¿ jedna ksi¹¿eczka o
Nowaku i dlatego uzna³em, ¿e na-
le¿y po pierwsze odczekaæ, po
drugie znaleŸæ pomys³ na now¹
publikacjê. Wybra³em formê d³ugiej
rozmowy, tak zwanego wywiadu -
rzeki. Druga sprawa, Nowak to nie
tylko œwietny przed laty ¿u¿lowiec,

wyj¹tkowy trener, ale i wspania³y
cz³owiek, dzia³acz spo³eczny, który
pomimo dramatu osobistego potra-
fi³ znaleŸæ sposób na ¿ycie po
ciê¿kim wypadku. Dlatego w
ksi¹¿ce poruszyliœmy ró¿ne aspek-
ty jego ¿ycia. Nie tylko te sporto-
we.

- Co jest najwiêkszym walorem
tej ksi¹¿ki?

- O walorach ksi¹¿ki najlepiej jak
wypowiedz¹ siê czytelnicy, bo gdy-
bym ja mia³ na nie wskazaæ, to tak
jakbym chwali³ swoj¹ pracê. Z moje-
go punktu widzenia, czyli autora
mogê powiedzieæ tylko to, ¿e jest to
opowieœæ o cz³owieku prawdziwym.
Bo takim jest Bogus³aw Nowak.
Zreszt¹ wejdŸmy w jego skórê. Kie-
dyœ by³ na szczycie popularnoœci i w
jednej chwili, w u³amku sekundy za-
wali³ mu siê kolorowy œwiat. W gru-
zie leg³y jego wszystkie ówczesne
plany i marzenia. Jeden z roz-
dzia³ów nazwaliœmy ,,Dzieñ, w któ-
rym pêk³o niebo’’, bo tak odebra³ on
wypadek na rybnickim torze. Po
okresie leczenia potrafi³ jednak siê
podnieœæ i powróci³ do dzia³alnoœci

sportowej oraz spo³ecznej. I to jest
piêkne. Nie wiem, czy ka¿dy potra-
fi³by tak zrobiæ. 
- Jest pan tarnowianinem i tam
legenda Nowaka wci¹¿ jest ¿ywa,
choæ startowa³ tam zaledwie trzy
lata. W czym tkwi ten fenomen, ¿e
kibice miejscowej Unii nadal do-
ceniaj¹ osi¹gniêcia Nowaka w ich
plastronie, aczkolwiek ¿adnego
medalu dla nich nie zdoby³?

- Dla niektórych sukcesem jest
medal, dla innych wielkim wydarze-
niem jest sam awans w hierarchii
sportowej. Bogus³aw Nowak przy-
szed³ do Tarnowa w 1985 roku i
by³y to czasy dla Unii trudne, bo od
1971 roku nie widziano tej dru¿yny
w ekstraklasie. Byliœmy, jako Tar-
nów, takim ¿u¿lowym zaœciankiem
bez wiêkszych perspektyw. Boguœ

przyszed³ jako je¿d¿¹cy trener, od
razu pouk³ada³ dru¿ynê i ju¿ w
pierwszym roku awansowa³a ona
do krajowej elity. To by³o wielkie wy-
darzenie i do dzisiaj kibice mówi¹,
¿e tamten awans by³ pocz¹tkiem re-
nesansu tarnowskiego ¿u¿la. W ko-
lejnych latach pojawi³a siê ca³a ga-
ma œwietnych wychowanków, po-
tem przysz³y liczne sukcesy
sportowe. Ponadto Nowak do dzi-
siaj corocznie przyje¿d¿a do Tarno-
wa na wakacje, ¿eby spotykaæ siê z
licznym gronem przyjació³ i wtedy
pojawia siê równie¿ na meczach
Unii. Zawsze jest ciep³o witany.
Starsi kibice doskonale go pami-
êtaj¹, m³odsi notuj¹ to nazwisko,
potem dowiaduj¹ siê od rodziców,
kim jest Bogus³aw Nowak. 

RB

W ułamku sekundy zawalił mu się świat
Trzy pytania do Roberta Nogi, autora ksi¹¿ki o Bogus³awie Nowaku

- Panie Krzysztofie, Santok od
stycznia zmieni³ zasady komuni-
kacji po gminie?

- Tak, precyzyjnie mówi¹c rozsze-
rzy³ komunikacjê. Do tej pory z Go-
rzowa do Santoka jeŸdzi³y dwie li-
nie miejskie, mianowicie 113 do
Wawrowa oraz 122 do Czechowa. I
one nadal bêd¹ kursowaæ tak, jak
kursowa³y - na tych samych tra-
sach, wed³ug tych samych
rozk³adów oraz w takich samych
cenach za bilety. Natomiast od po-
cz¹tku tego roku, decyzj¹ wójta
Paw³a Pisarka, postanowiliœmy roz-
szerzyæ komunikacjê publiczn¹ i
dok³adamy nowe linie. Bêd¹ to 211,
212, 213, 214 i 215. Przy czym
dwie z nich bêd¹ komunikowaæ
gminê z miastem Gorzów, a trzy

pozosta³e s¹ naszymi wewnêtrzny-
mi, które bêd¹ g³ównie dowoziæ
dzieci do szkó³ i przedszkoli, ale
tak¿e bêd¹ dawaæ skomunikowanie
z tymi najwa¿niejszymi liniami. Li-
nie 211 i 212 to s¹ te, które bêd¹
przeje¿d¿a³y przez ca³a gminê - a

proszê pamiêtaæ, ¿e mamy uk³ad
równole¿nikowy, czyli wschód - za-
chód. Tak wiêc od granic gminy
Drezdenko bêd¹ jecha³y autobusy
przez Lipki Wielkie, Santok, Grale-
wo, Janczewo, Wawrów i tu novum,
bêd¹ skrêca³y w kierunku Osiedla
Bermudy, które by³o do tej pory po-
zbawione komunikacji miejskiej i do
Gorzowa bêd¹ wje¿d¿a³y od strony
ulicy Walczaka. 
- Sk¹d pomys³ na takie roz-
wi¹zanie?

- To rozwi¹zanie daje mieszka-
ñcom gminy Santok 16 par
po³¹czeñ dodatkowych w dni robo-
cze. Na rozszerzenie kursów MZK
dalej nas, gminê po prostu nie staæ.
Cena wozokilometra jest taka, ¿e
gmina nie mog³aby sobie z takimi

wydatkami poradziæ. A przecie¿ do
Gorzowa chc¹ doje¿d¿aæ nie tylko
mieszkañcy Czechowa czy Jancze-
wa, ale tak¿e mieszkañcy dalej
po³o¿onych miejscowoœci. Poza
tym rozszerzenie kursów MZK w
g³¹b gminy powodowa³oby, ¿e inne
kursy komercyjne czy kursy PKS
by³yby zwyczajnie nierentowne. A
tak mamy ca³¹ gminê skomuniko-
wan¹ wewnêtrznie, ale tak¿e sko-
munikowan¹ z Gorzowem. W ten
sposób nasi mieszkañcy ucz¹cy siê
lub pracuj¹cy w Gorzowie maj¹
znacznie ³atwiejszy dojazd do szkó³
i miejsc pracy. Na takie rozwi¹zania
pozyskaliœmy ponad 850 tys. z³ do-
finansowania z tzw. Funduszu Pe-
kaesowego, czyli dotacji dystrybuo-
wanej przez Urz¹d Wojewódzki. 

- A praktyczny wymiar to jest
tylko to, ¿e zwiêksza siê liczba
kursów, czy te¿ to, ¿e bêdzie ta-
niej?

- Dok³adnie. Mieszkaniec
przyk³adowo Lipek Wielkich zys-
kuje nie tylko 16 par po³¹czeñ,
ale do tego dochodzi bardzo ko-
rzystna polityka taryfowa gminy.
Otó¿ koszt jednorazowego prze-
jazdu to jest 5 z³, a biletu mie-
siêcznego - 150 z³. I to jest nieza-
le¿nie od przystanku, na którym
siê wsiada. Oczywiœcie s¹ te¿
ulgi ustawowe, czyli uczeñ
zap³aci 51 procent ceny biletu, to
jest 76,50 z³ za bilet miesiêczny.
Do tej pory by³o to blisko dwa ra-
zy dro¿sze. 

RENATA OCHWAT

Prościej będzie dojechać do Santoka
Trzy pytania do Krzysztofa Karwatowicza, sekretarza gminy Santok
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- Jak siê zaczê³o twoje fotogra-
fowanie?

- Zaczê³am zdjêcia robiæ bardzo
póŸno. I mo¿e g³upio to mówiæ, ale
naprawdê wyniknê³o to ze wzglêdu
na zdrowie. Musia³am siê ruszaæ,
ale lekarka mi powiedzia³a, ¿e nie
mogê robiæ nic wysi³kowego.
Krêgos³up ograniczy³ jakieœ si³owe
æwiczenia. Ale wskazane by³y szyb-
kie marsze, takie ³a¿enie po prostu.
Mia³am du¿o chodziæ, wiêc za-
czê³am du¿o chodziæ. Szwenda³am
siê po mieœcie, sama i jakoœ tam
bez wiêkszego planu. No i na
d³u¿sz¹ metê okaza³o siê to zwy-
czajnie nudne. Wówczas zdecydo-
wa³am, ¿e mo¿e zdjêcia. Pierwszy
aparacik, taki malutki na baterie pa-
luszki kupi³am sobie sama. Za-
czê³am nim robiæ zdjêcia. To by³y ta-
kie zwyk³e fotografie. To by³y go-
rzowskie miejsca. Podwórka.
Elementy architektury, zw³aszcza
na Nowym Mieœcie. I rzeczywiœcie
³azi³am tylko po starym Gorzowie.

Wszystko siê zaczê³o w³aœnie od te-
go. A jeszcze póŸniej Miko³aj mi ku-
pi³ trochê lepszy aparat i proste za-
uroczenie nabra³o rozpêdu. Obser-
wowa³am ludzi. Wiele osób mnie
zaczepia³o, szczególnie starsi, sa-
motni, którzy mieli potrzebê poroz-
mawiania. I ja wówczas pierwszy
raz zapyta³am, czy mogê zrobiæ
zdjêcie, sportretowaæ. Oczywiœcie
by³a zgoda. I tak siê zaczê³a ta moja
fotografia uliczna.
- No w³aœnie. I co by³o dalej?

- Jestem obserwatorem, nie wiem,
czy dobry, ale jestem. Dla mnie ulica
to jeden wielki spektakl, który w³aœnie
fotografujê, jako ta fotografka uliczna.
Jak jesteœ w teatrze, to mo¿esz prze-
widzieæ, co za chwilê bêdzie. Ja, foto-
grafuj¹c jak¹œ sytuacjê, potrafiê prze-
widzieæ, ¿e za chwilê zrobi dan¹
czynnoœæ. Na przyk³ad - kobieta stoi
na pasach, na czerwonym œwietle i
ma na sobie bluzkê w paski. Za
chwilê zmiana œwiate³ i wejdzie na
pasy. Ju¿ mi to wspó³gra. Ju¿ jest pe-
wien obraz street artu, fotografii ulicz-
nej. Kiedyœ mia³am tak¹ sytuacjê,
dok³adnie naprzeciw kina S³oñce,
tam by³ przystanek i reklama - twarzy
Mony Lisy, która coœ czyta. Cho-
dzi³am wokó³ tego miejsca kilkana-
œcie razy, a¿ trafi³am. Trafi³am na sy-
tuacjê, któr¹ sobie wymarzy³am.
Dok³adnie przy tej Monie Lisie sta³a
kobieta z podniesionymi okularami,
która czyta³a ksi¹¿kê. Wa¿ne jest to,
¿e ja tej sytuacji nie inscenizowa³am.
Bo ja nic nie inscenizujê. Ja po pro-

stu wyczeka³am, a¿ coœ takiego siê
zdarzy³o. Na tym street art te¿ pole-
ga. Bo te¿ tak mam, ¿e rzeczywiœcie
czasami czekam na okazjê, czekam,
a¿ siê wymyœlona przeze mnie sytua-
cja wydarzy. No teraz, przez te re-
monty, to sytuacja siê zmieni³a, bo ja
generalnie lubiê robiæ zdjêcia w³aœnie
tu, na Chrobrego i w okolicach. Lu-
bi³am robiæ zdjêcia w tramwajach, bo
ludzie w tramwajach zachowuj¹ siê
specyficznie. Jak widaæ, teraz mam
trochê ograniczone pole manewru.
Muszê zwyczajnie wymyœliæ coœ no-
wego.
- Twoje zdjêcia s¹ ca³y czas do-
ceniane i nagradzane. Jak siê
czu³aœ, kiedy pierwsze twoje
zdjêcie zosta³o docenione przez
œrodowisko street art?

- Ojej, to jest trudne do
wyobra¿enia, jak wielka by³a moja
radoœæ. By³am po prostu prze-
szczêœliwa. To siê wydarzy³o akurat
w takim okresie, to pierwsze wy-
ró¿nienie, kiedy zaczê³am traciæ

sens tej fotografii ulicznej. Mimo te-
go, ¿e chodzi³am, patrzy³am, co siê
dzieje, robi³am zdjêcia, to jednak
traci³am przekonanie. A tu nagle
masz, wyró¿nienie na streetartpo-
land. Tam ciê¿ko by³o o wyró¿nie-
nie, bo administratorzy narzucali
wysokie wymagania. Ale to dobrze,
bo tam siê du¿o uczy³am. Potem
pojawi³ siê drugi problem, jak
wesz³o RODO. Niekoñcz¹ce siê
dyskusje na stronach fotografii
ulicznej, co mo¿na, a co nie mo¿na.
Wówczas te¿ chyba z miesi¹c nie
robi³am zdjêæ, bo siê ba³am, ¿eby nie
mieæ jakichœ problemów. Ale to te¿
mo¿na omin¹æ. Teraz robiê to ina-
czej. Jeœli robiê zdjêcie osobie bez-
domnej, która ma œcie¿ki ¿ycia wypi-
sane na twarzy, a nie chcê pozowa-
ne, to robiê zdjêcie i podchodzê,
zagaduje, czêstujê papierosem. Jeœli
ta osoba nie ma nic naprzeciw, to
publikujê, jeœli ma, to w jej obecnoœci
kasujê to zdjêcie. Nic na si³ê.

RENATA OCHWAT

Ludzie w tramwajach zachowują się specyficznie
Trzy pytanie do Krystyny Zwolskiej, gorzowskiej fotografki ulicznej
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- Dopiero co na dobre roz-
pocz¹³ siê 2021 rok a ju¿
s³u¿by marketingowe Strefy
informuj¹ o przygotowa-
niach do wydania kolejnych
decyzji wsparcia dla inwes-
torów. Podobno jaki
pocz¹tek roku, taki ca³y
rok…

- Rzeczywiœcie, na razie
mogê powiedzieæ, ¿e mamy
bardzo udany pocz¹tek roku,
poniewa¿ wydaliœmy ju¿ pierw-
sze decyzje o wsparciu. Z
du¿ym optymizmem wchodzi-
my wiêc w 2021 rok, lecz za-
chowujemy ostro¿noœæ, gdy¿
trudno przewidzieæ, w jakim
otoczeniu bêdziemy dalej
dzia³aæ. Zainteresowanie ze
strony inwestorów jest du¿e, ale
poczekajmy na efekty poszcze-
gólnych rozmów, poniewa¿ bar-
dzo du¿o zale¿y od sytuacji epi-
demiologicznej wokó³ nas.
- Gorzowianie zastanawiaj¹
siê, czy wœród potencjal-
nych inwestorów znajduj¹
siê równie¿ tacy, którzy chc¹
dzia³aæ na obszarze prze-
mys³owym przy ul. Mironic-
kiej?

- Na razie w przestrzeni pub-
licznej jest cisza wokó³ tego te-
renu, ale w ostatnim okresie
zmieni³o siê naprawdê du¿o w
zakresie jego przygotowania
na przyjêcie pierwszych inwe-
stycji. Faktem jest, ¿e niektóre
m³yny miel¹ wolniej, nie
wszystkie procedury zosta³y
jeszcze zakoñczone. Jako
spó³ka czekamy ju¿ w blokach
i stale prowadzimy rozmowy
biznesowe. Jak tylko wszystko
zostanie dopracowane ze stro-
ny formalnej, to w ci¹gu naj-
bli¿szych kilku tygodni bêdzie-
my mogli ju¿ poinformowaæ o
efektach naszej pracy. 
- Powróæmy jeszcze do po-
przednich dwunastu miesi-
êcy. Spodziewa³ siê pan tak
korzystnych wyników w sy-
tuacji, kiedy od wiosny
wszyscy zaprz¹tali sobie
g³owê pandemi¹ koronawi-
rusa?

- Wydaliœmy 22 decyzje o
wsparciu, a ³¹czna kwota za-
deklarowanego kapita³u na in-
westycje przez firmy to 1,25
miliarda z³otych przy planowa-
nym utworzeniu blisko 380
miejsc pracy. Powiem wprost,
ten wynik nas bardzo pozytyw-
nie zaskoczy³, gdy¿ w sytuacji,
kiedy ca³y œwiat walczy³ z pan-
demi¹ nie przypuszczaliœmy,
¿e zainteresowanie nasz¹
ofert¹ bêdzie tak du¿e. Kiedy
w marcu 2020 roku koronawi-
rus dotar³ do Europy obawiali-
œmy siê, ¿e liczba inwestycji
bêdzie œladowa. Najgorsza
by³a niepewnoœæ w kontekœcie
d³ugoœci trwania obostrzeñ i
ich zakresu oraz wyd³u¿enia
procesów decyzyjnych u in-
westorów wskutek wyst¹pienia
nowych czynników ryzyka. In-
westorzy, którzy w tym czasie
byli gotowi realizowaæ swoje
plany musieli nagle wszystko
wstrzymaæ. Takim bardzo trud-
nym momentem, w którym
praktycznie ca³a Europa
wstrzyma³a oddech by³a sytua-
cja we w³oskiej Lombardii, w
najbardziej rozwiniêtym eko-

nomicznie i najbardziej uprze-
mys³owionym regionie tego
kraju. (…)
- Du¿e by³y spadki produk-
cyjne w firmach dzia³aj¹cych
w Strefie?

- Zró¿nicowanie by³o zale¿ne
od bran¿, sektorów gospodar-
ki. Niektóre firmy wrêcz zwiêk-
szy³y produkcjê, niektóre
mog³yby to zrobiæ, lecz pozry-
wane zosta³y ³añcuchy dostaw
od kooperantów, a niektóre
ograniczy³y dzia³alnoœæ b¹dŸ
wstrzyma³y produkcjê.
Przyk³adowo w automotive
spadki siêga³y nawet 50 pro-
cent. Ponadto dosz³y k³opoty w
logistyce miêdzynarodowej,
ceny frachtów z Azji wzros³y o
kilkaset procent.
- O za³amaniu rynku jednak
nie mówiono?

- Chyba tylko dlatego, ¿e
dobrze zadzia³a³a wiosenna
edycja tarczy antykryzysowej.
Oczywiœcie w takich szybkich
dzia³aniach i na tak du¿¹ skalê
nie zawsze idealnie trafia siê z
pomoc¹. By³y wiêc obszary,
gdzie nie dotar³a ona w wystar-
czaj¹cym stopniu, choæ na-

prawdê w stosunku do nasze-
go PKB ta pomoc by³a du¿a i
bardzo szybko wdro¿ona, le-
piej ni¿ w wielu innych europej-
skich krajach. Bez tych dzia³añ
sytuacja gospodarcza ca³ego
kraju by³aby naprawdê trudna.
W sferze inwestycji pocz¹tko-
wo te¿ widzieliœmy problemy i
uznaliœmy, ¿e 2020 rok mo¿e
byæ trudny, ¿e powrót do inwe-
stycji najpewniej nast¹pi od
chwili prze³omu w walce z pan-
demi¹. 
- I chyba zostaliœcie pozy-
tywnie zaskoczeni?

- Trochê tak. Dosyæ szybko
nast¹pi³o odwrócenie nastro-
jów. W marcu i kwietniu w trak-
cie licznych rozmów wyczu-
wa³o siê daleko id¹c¹ niepew-
noœæ, ale inwestorzy po
krótkim przestoju ruszyli do
dzia³ania i dzisiaj mo¿emy oce-
niaæ 2020 rok jako naprawdê
dobry, bior¹c pod uwagê oto-
czenie, w jakim przysz³o nam
dzia³aæ. Dzisiaj z kolei wszyscy
wierzymy, ¿e szczepienia po-
mog¹ we wspomnianej walce
z pandemi¹, aczkolwiek jakiœ
czas to jeszcze potrwa. Inn¹

spraw¹ jest, ¿e ten wirus nie
zniknie i bêdziemy musieli
nauczyæ siê z nim ¿yæ.
- Jak radziliœcie sobie z no-
wymi metodami pracy, bo
wiêkszoœæ rozmów bizneso-
wych musia³a odbywaæ siê
zdalnie?

- To by³a nowoœæ, ka¿dy mu-
sia³ do niej podejœæ indywidual-
nie. Jedni radzili sobie w takich
rozmowach lepiej, inni byæ
mo¿e trochê gorzej. Z mojego
punktu widzenia takie rozmowy
s¹ nienaturalne, brakuje tej
bezpoœredniej interakcji, ale
trzeba by³o siê do tego przy-
zwyczaiæ i dzisiaj staje siê to
norm¹. Oczywiœcie wierzê, ¿e
nie potrwa to d³ugo, bo telekon-
ferencje nie zast¹pi¹ spotkañ.
- Firmy z jakich g³ównie
bran¿ postanowi³y nie cze-
kaæ i inwestowaæ na terenie
obs³ugiwanym przez Strefê?

- Mocno rozwija siê bran¿a e-
commerce, o czym wspomi-
nam przy okazji niemal ka¿dej
rozmowy. To zrozumia³e, bo
handel coraz sprawniej prze-
nosi siê do sieci i ¿eby w niej
móg³ dzia³aæ musi najpierw
zostaæ bardzo dobrze zorgani-
zowany pod k¹tem logistycz-
nym. Dystrybucja dóbr i towa-
rów musi dzisiaj spe³niaæ bar-
dzo ostre kryteria tak, ¿eby daæ
klientowi jak najkorzystniejsza
ofertê. Wœród inwestorów s¹
te¿ firmy z sektora nowoczes-
nych us³ug informatycznych,
zaawansowanych nowych
technologii, ale te¿ z sektora
maszynowego, automotive.
Tak naprawdê trudno tutaj ko-
gokolwiek wyró¿niaæ, ponie-
wa¿ ten przekrój reprezento-
wany przez inwestorów jest
dosyæ szeroki. 
- Prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej przy obostrze-
niach nie jest dzia³aniem
prostym. Czy w tej sytuacji
mo¿na dojrzeæ jakiekolwiek
korzyœci na przysz³oœæ?

- Jak wiadomo, potrzeba jest
matk¹ wynalazków i ze
wzglêdu na wszechobecny

lockdown oraz obostrzenia na-
st¹pi³y zmiany, które maj¹
wp³yw na rynek. Uda³o siê
stworzyæ pewne rozwi¹zania,
które zapewne pozostan¹ z
nami ju¿ na lata. Dziêki wpro-
wadzonym ustawowo niektó-
rym udogodnieniom, jak na
przyk³ad organizowanie
zebrañ organów spó³ek na od-
leg³oœæ dostaliœmy nowe mo¿li-
woœci. Proces decyzyjny sta³
siê bardziej sprawny, dziêki no-
wym technologiom wiele in-
nych rozwi¹zañ siê przyjê³o i to
wszystko wp³ywa na coraz
wiêksz¹ elastycznoœæ w za-
rz¹dzaniu firmami. S¹ podmio-
ty, które skorzysta³y na tym i w
szybkim tempie rozwijaj¹ biz-
nes. S¹ te¿ takie, które za-
adoptowa³y siê i dostosowa³y
profil dzia³alnoœci do zmienio-
nej sytuacji niestety zmniej-
szaj¹c skalê dzia³alnoœci. 
- Takim przyk³adem mo¿e
byæ chyba gastronomia?

- Dok³adnie. Lokale s¹ za-
mkniête, ale kucharze pracuj¹.
Rynek znalaz³ rozwi¹zania,
dziêki którym ta bran¿a mo¿e
w ograniczonym co prawda
stopniu, ale prowadziæ dzia³al-
noœæ, g³ównie na wynos. Roz-
win¹³ siê szybki transport, oso-
by rozwo¿¹ce jedzenie poru-
szaj¹ siê sprawnymi œrodkami
transportu, aplikacje bija rekor-
dy popularnoœci, do tego roz-
wija siê rynek opakowañ, co
dok³adnie widzimy, gdy¿ w gro-
nie naszych inwestorów znaj-
duj¹ siê firmy zajmuj¹ce siê
tak¹ produkcj¹. Jestem prze-
konany, ¿e nawet po ust¹pie-
niu pandemii tego rodzaju na-
wyki pozostan¹ w pewnym
stopniu w spo³eczeñstwie,
choæ oczywiœcie wszyscy
chcemy powrotu rynku konsu-
menckiego sprzed pandemii.
Do tego potrzebny jest
prze³om w walce z pandemi¹,
którego mam nadziejê jeste-
œmy obecnie œwiadkami.
- Dziêkujê za rozmowê.

Wiêcej na 
www.echogorzowa.pl

Dosyć szybko nastąpiło odwrócenie nastrojów
Z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozmawia Robert Borowy

K. Kielec: Najgorsza była niepewność w kontekście długości trwania obostrzeń i ich zakresu
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Takie urz¹dzenie ma obec-
nie 14 jednostek medycz-
nych w kraju, a model X ku-
piony przez gorzowsk¹ lecz-
nicê - 9 placówek.

- To dla nas historyczna
chwila - mówi Jerzy Ostro-
uch, prezes szpitala.  - Nie
znaczy to jednak, ¿e od jutra
nasi lekarze bêd¹ go wyko-
rzystywaæ w swojej pracy.
Zanim tak siê stanie czeka
ich d³ugi i ¿mudny proces
szkolenia trwaj¹cy ponad
1000 godzin. Przewidujemy ,
¿e pierwsze operacje na tym
urz¹dzeniu bêd¹ mog³y byæ
przeprowadzone na
prze³omie maja i czerwca te-
go roku.

Robot chirurgiczny da Vinci
pozwala na realizowanie wy-
s o ko s p e c j a l i s t yc z nyc h
œwiadczeñ w zakresie diag-
nozy, leczenia i opieki nad
osobami dotkniêtymi choro-
bami nowotworowymi,
g³ównie w obszarze nowo-
tworów prostaty, jelita grube-
go oraz onkologicznej chirur-
gii ginekologicznej.

- Praca robota opiera siê
na technikach laparoskopo-
wych, choæ nawet w tym za-
kresie to zamiana dobrego
samochodu na rakietê kos-
miczn¹ - mówi dr n. med.
Piotr Petrasz, kierownik Od-
dzia³u Urologii i Onkologii
Urologicznej . - Da Vinci ma
du¿o wiêksze mo¿liwoœci
operacyjne ni¿ zwyk³y lapa-
roskop. Osi¹ga precyzjê ci-
êcia przekraczaj¹c¹ mo¿li-
woœci ludzkich r¹k; jest niska
utrata krwi, minimalizacja
powik³añ, mniejszy ból pa-
cjenta i jego szybsza rekon-
walescencja. Co wa¿ne
zmniejsza siê liczba zdarzeñ
niepo¿¹danych, bo robot
optymalizuje ruchy chirurga i
poprawia jego pole widzenia
.Lekarz wykonuj¹cy zabieg z
zastosowaniem da Vinci - w
odró¿nieniu od innych tech-
nik chirurgicznych - nie znaj-
duje siê bezpoœrednio przy
stole operacyjnym, ale steru-

je koñcówkami robota za po-
moc¹ specjalistycznej kon-
soli, która umo¿liwia wy-
œwietlenie trójwymiarowego
obrazu narz¹du nawet w 16-
krotnym powiêkszeniu.

- Pozycja pracy lekarza
podczas zwyk³ego zabiegu
laparoskopowego jest bar-
dzo niewygodna, a sam la-
paroskop nie mo¿e dojœæ
wszêdzie  - mówi Marek No-
wak, chirurg z Oddzia³u Chi-
rurgii Ogólnej i Onkologicz-
nej z Pododdzia³em Chirurgii
Naczyniowej w gorzowskim
szpitalu. - Tu koñcówki robo-
ta dok³adnie odwzorowuj¹
ruchy operatora. Nie trzeba
u¿ywaæ si³y, wystarczy finez-
ja.

Wraz z monta¿em robota w
lecznicy rozpocz¹³ siê pro-
ces certyfikacji, którego efek-
tem ma byæ potwierdzenie
umiejêtnoœci i doœwiadcze-
nia zespo³ów chirurgicznych
obs³uguj¹cych robota. W
pierwszym etapie bêd¹ w
nim uczestniczyæ lekarze z
trzech  oddzia³ów Wielospe-
cjalistycznego Szpitala Wo-
jewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. - Oddzia³u Urologii  i
Onkologii Urologicznej, Od-
dzia³u Chirurgii Ogólnej i On-
kologicznej z Pododdzia³em
Chirurgii Naczyniowej oraz
Oddzia³u Po³o¿niczo-Gine-
kologicznego z Podod-
dzia³em Ginekologii Onkolo-
gicznej oraz Diagnostyki i
Leczenia Niep³odnoœci.

W tym roku lekarze z go-
rzowskiego szpitala zamie-
rzaj¹ przeprowadziæ 100 -
150 operacji zu¿yciem robo-
ta chirurgicznego Da Vinci.

Zakup robota by³ mo¿liwy
dziêki wsparciu inwestycji
przez zarz¹d województwa
lubuskiego, radnych sejmiku,
Lubuski Urz¹d Wojewódzki
oraz poparciu marsza³ków
wszystkich województw.
Zgodê na zakup robota wy-
da³ tak¿e komitet monito-
ruj¹cy przy ministrze zdro-
wia.

Robot da Vinci znajduje za-
stosowanie w nastêpuj¹cych
obszarach medycyny:
- operacje urologiczne

(np. leczenie raka prostaty) -
w Stanach Zjednoczonych
system jest standardem w
leczeniu operacyjnym raka
prostaty. Oko³o 80% ope-
racji prostatektomi wyko-
nywanych jest przy asyœcie
robota da Vinci.
- ginekologia - histerek-

tomia da Vinci to metoda
stosowana w usuwaniu
zmian ³agodnych oraz no-
wotworów narz¹du rodne-
go. Stanowi nowoczesn¹
technikê chirurgicznego
usuwania macicy, jajników
i wêz³ów ch³onnych.
- chirurgia kolorektalna

(rak jelita grubego) - ro-
œnie liczba operacji chirur-
gicznych przy asyœcie ro-
bota da Vinci w obrêbie je-
lita grubego, ze
szczególnym wskazaniem
dolnej resekcji odbytnicy i
resekcji ca³kowitej lub
czêœciowej jelita
- laryngologia i nowo-
twory regionu g³owy i
szyi - za pomoc¹ systemu
wykonywane s¹ operacje
w obrêbie jamy ustnej oraz
nag³oœni i podstawy jêzyka
przez usta
- kardiochirurgia -

u¿ycie systemu da Vinci w
czasie operacji kardiochi-
rurgicznych umo¿liwia
operatorowi robota wyko-
nywanie skomplikowanych
ruchów wewn¹trz klatki
piersiowej pacjenta, bez
umieszczania wewn¹trz
r¹k. Pacjenci unikaj¹ dzi-
êki temu naciêcia mostka i
rzadziej doœwiadczaj¹ po-
wik³añ pooperacyjnych
- torakochirurgia - wy-

korzystanie robota da Vin-
ci do operacji torakochirur-
gicznych jest zwi¹zane
przede wszystkim z opera-
cjami resekcji czêœciowej
lub ca³kowitej p³uca

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

dr n. med. Piotr Petrasz prezentuje robota do zabiegów chirurgicznych da Vinci
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Lekarz wykonujący zabieg z zastosowaniem da Vinci  nie znajduje się bezpośrednio przy
stole operacyjnym, ale steruje końcówkami robota za pomocą specjalistycznej konsoli
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Da Vinci w gorzowskim szpitalu
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie do³¹czy³ do elitarnego grona klinik, które w leczeniu chorych wykorzystuj¹ robota
chirurgicznego da Vinci. 
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�10 Luty 2021 r.OPiNie

Optymizm przeplata siê z
obawami i poczuciem za-
gro¿enia. I nie ma siê co dzi-
wiæ w warunkach trwaj¹cego
ju¿ rok kryzysu wywo³anego
wirusem Covid-19. Dalej cho-
dzimy w maseczkach, dezyn-
fekujemy rêce, z przyzwycza-
jenia utrzymujemy dystans
odleg³oœci wobec ka¿dej oso-
by, zamknêliœmy siê na kon-
takty nawet z rodzin¹. W
szko³ach dalej zdalne nau-
czanie, dopiero po feriach zi-
mowych dzieci klas 1-3 po-
sz³y do szko³y. Nauczycielka
matematyki opowiada mi o
sporych zaleg³oœciach
uczniów w realizacji progra-
mu nauczania, a wiêkszoœci z
nich nale¿a³oby ju¿ zafundo-
waæ korepetycje. W tym kry-
zysie naprawdê wykazujemy
siê du¿ymi umiejêtnoœciami i
zdolnoœciami. Najciekawsze
jest to, jak mówi jeden z wice-
ministrów premiera Mateusza
Morawieckiego, ¿e wcale do
wielu bankructw nie docho-
dzi³o, iloœæ zak³adanych firm
zwiêkszy³a siê, a po pomoc fi-
nansow¹ kolejki siê nie usta-
wiaj¹, bezrobocie wzros³o
niewiele, dochody bud¿etu
maj¹ siê dobrze, dobre wyniki
w handlu zagranicznym bij¹
nieosi¹gane dotychczas re-
kordy - z nadwy¿k¹ ponad 60
mld z³otych. Niektóre
bran¿e, jak hotelarstwo, tu-
rystyka, gastronomia i sze-
roko rozumiana dzia³alnoœæ
kulturalna rzeczywiœcie
maj¹ siê Ÿle, im trzeba po-
magaæ w pierwszej kolejno-
œci. A rz¹d miliardami na po-
moc sypie, szczególnie fir-
mom o strategicznym
znaczeniu, ma³ym siê te¿ coœ
dostaje i ciekawe, ¿e ma z
czego. A dawniej:” pieniêdzy
nie ma i nie bêdzie’. W³aœci-
ciele firm pogr¹¿onych w kry-
zysie mówi¹, ¿e ta pomoc nie
wystarczy na przetrwanie i
ponaglaj¹ do otwarcia gospo-
darki we wszystkich
bran¿ach. Ratowaæ nas mo¿e
tzw. odpornoœæ stadna, któr¹
mo¿na uzyskaæ tylko maso-
wym szczepieniem. 

Trzeba nam jednak dalej
dzia³aæ i ¿yæ w warunkach
pewnego re¿imu sanitarnego
tym bardziej, ¿e wielcy tego
œwiata, WHO i firmy farma-
ceutyczne zapowiadaj¹ ju¿
mutacje nowych wirusów za-
gra¿aj¹cych œwiatu. Cieka-
we…! Tymczasem w  Polsce
nawet nie ma takiego instytu-
tu, który by móg³ szybko przy-
st¹piæ do badañ, nastêpnie
stworzyæ i wdro¿yæ do pro-
dukcji szczepionkê. Tak nasz
przemys³ farmaceutyczny
ogo³ocono po tzw. transfor-
macji 1989 roku. Fatalnie! To
trzeba zmieniæ i z powro-
tem, jak dawniej, postawiæ
na polski przemys³ leków i
nasze sieci aptek. Na razie

jest wszystko odwrotnie;
wchodz¹ miêdzynarodowe
sieci aptek, które preferuj¹ le-
ki z koncernów farmaceutycz-
nych. By³oby naiwnoœci¹ li-
czyæ, ¿e te wielkie i niepolskie
koncerny tanio nam leki
sprzedadz¹, nawet w czasie
klêski pandemii, kiedy miliony
ludzi umiera. Producenci
szczepionek ju¿ ograniczaj¹
dostawy, w niektórych przy-
padkach o 50% i próbuj¹
sprzedawaæ tym co p³ac¹
wiêcej. To pokazuje, ¿e repo-
lonizacja jest konieczna i nie
ma co s³uchaæ tych bzdetów
libera³ów, ¿e rynek nam sam
to rozwi¹¿e w naszym intere-
sie narodowym. Potrafimy siê
mobilizowaæ w chwilach trud-
nych i umiemy znaleŸæ roz-
wi¹zania w czasach za-
gro¿enia, to i farmacjê na no-
gi postawimy. 

Widzê jako przedsiêbiorca,
¿e wiele firm z Gorzowa
Wlkp., wykorzystuj¹c kryzys
za zachodzie, jeŸdzi np. do
Niemiec, Holandii, Belgii,
Szwecji i zdobywa swoj¹ kon-
kurencyjn¹ prac¹ tamtejszy
rynek us³ug, w ten sposób
dobrze zarabia i rozwija swoje
zak³ady. Ta mimo wszystko
dobra kondycja polskiej gos-
podarki  to przede wszystkim
zas³uga  polskiej pracowitoœci
i kreatywnoœci. Chcia³oby siê
powiedzieæ:” Panie premierze
Morawiecki, Pan jesteœ histo-
rykiem to znane s¹ Panu
efekty Planu Ludwiga Erhar-
da w Niemczech czy pie-
niê¿no-bankowej reformy  W³.
Grabskiego i planu odbudowy
E. Kwiatkowskiego w miêdzy-
wojennej Polsce. Jest Pan
bankowcem i role banków
oraz pieni¹dza w rozwoju
gospodarki Pan zna. Oczeku-
jemy wiêc, ¿e dalej bêdzie
kontynuowana repolonizacja i
tradycyjnie polskie bran¿e
bêd¹ rozwijane. Bez aktywnej
roli pañstwa nie damy rady”.
Nale¿y zawsze pamiêtaæ,
¿e: ”Tyle wolnoœci ile w³as-
noœci”. WeŸmy  analizê skut-
ków pandemii, któr¹ podaje
Business Insider Polska w
grudniu 2020 roku. Jeden rok
kryzysu wywo³anego przez
Covid-19 spowodowa³, ¿e
wiele lat pracy dziesi¹tkom
krajów idzie na marne. W Eu-
ropie Grecja i W³ochy trac¹
na koronakryzysie oko³o dwa-
dzieœcia lat, Francja osiem
lat, Niemcy cztery lata, inne
od kilku do kilkunastu lat, a
Polska tylko nieca³y rok. Cie-
kawe… Money.pl podaje za
„Przegl¹dem Gospodar-
czym”, ¿e tempo wzrostu pol-
skiego PKB w latach 2021-
2022 wyniesie odpowiednio
4,2 i 4%. To raczej Polska, ja-
ko kraj z gospodark¹ skazan¹
na  likwidacjê po 1989 roku i
utrwalenie na pozycji peryferii
europejskiego rozwoju, po-

winna cofn¹æ siê te dwadzie-
œcia lat. Jak na warunki kryzy-
sowe to ta prognoza dla Pol-
ski jest bardzo obiecuj¹ca. To
wa¿na informacja dla na-
szych przedsiêbiorstw. A
przecie¿ nasz¹ gospodarkê
czeka o¿ywiaj¹cy zastrzyk
pieniêdzy z bud¿etu pañstwa
na du¿e i œrednie inwestycje.
W drugiej po³owie 2021 roku
rusza Europejski Fundusz
Odbudowy, w którym Rz¹d
Polski wynegocjowa³ jeden z
najwiêkszych udzia³ów…
je¿eli nie zgnêbi¹ nas tzw.
praworz¹dnoœci¹. Niektóre
nasze bran¿e przemys³owe i
us³ugowe ju¿ rosn¹ w dobrym
tempie mimo pandemii. 

Tymczasem wielcy tego
œwiata nie pró¿nuj¹ i tworz¹
nowy uk³ad si³ w œwiecie
zwiêkszaj¹c przewag¹. Na
czo³o wychodz¹ nowi giganci,
którzy na pewno zdominuj¹
globalne i lokalne polskie ryn-
ki. Jak na razie nie widaæ,
abyœmy mieli odpowiedŸ na
ten nowy gospodarczy uk³ad,
nie koniecznie przychylny dla
naszego gorzowskiego bizne-
su. Widzimy, ¿e niektóre sieci
oplataj¹ nas ze wszystkich
stron nie pozostawiaj¹c  prze-
strzeni aktywnoœci dla nasze-
go handlu i automatycznie te¿
naszej produkcji. W tym
wzglêdzie na poziomie mias-
ta refleksji nie widzê. Jedynie
premier M. Morawiecki za-
powiada, ¿e:” (…)W trybie
pilnym na poziomie UE i ko-
rzystaj¹c z jej si³y musimy
opracowaæ regu³y postêpo-
wania wobec nowych mo-
nopoli. W du¿ym stopniu od
tego zale¿y dobrobyt i przy-
sz³oœæ œwiata” (PAR-
KIET,24.12.2020). Premier

zauwa¿y³, ¿e niewielka garst-
ka miêdzynarodowych gigan-
tów wykorzystuj¹c kryzys, bo-
gaci siê wrêcz nieprzyzwoicie
i przejmuje kontrolê nawet
nad pañstwami. Miliarderzy
na pandemii Covid-19 ob³owi-
li siê jak nigdy dot¹d, zarobili
ponad 580 miliardów dolarów
- g³osi amerykañski raport In-
stytutu Studiów Polityki. 101,7
miliardów dolarów zgarnê³o
tylko piêciu najbogatszych:
J.Bezos, B.Gates, M.Zucker-
berg, W.Buffett i L.Ellison.
Dwunastu krezusów miliarde-
rów powiêkszy³o swój
maj¹tek dwukrotnie, a liczba
tych „rekinów” trzymaj¹cych
stery w³adzy w USA wzros³a
do 630. W tym samym czasie
45 milionów Amerykanów
straci³o pracê i zasili³o szeregi
bezrobotnych. 600 miliarde-
rów w ci¹gu trzech miesiêcy
pandemii w drugiej po³owie
2020 zarobi³o wiêcej ni¿ wy-
nosz¹ potrzeby bud¿etowe
USA na œwiadczenia publicz-
ne 330-milionowego
spo³eczeñstwa. Widzimy co
to znaczy pozostawiæ gospo-
darkê i spo³eczeñstwo bez-
dusznym prawom rynku. Kult
wolnego i nie monitorowa-
nego przez pañstwo rynku
doprowadzi³ USA  do tego,
¿e jest najbogatszym pañs-
twem œwiata, gdzie co siód-
my obywatel ¿yje w biedzie.
„Pandemia pokaza³a rosn¹ce
nierównoœci maj¹tkowe, a mi-
liarderzy s¹ jaskrawym sym-
bolem tej nierównoœci” - po-
wiedzia³ Frank Clemente z
Amerikanfor Tax Fairness.
Nie ma siê co dziwiæ, ¿e ci
najbogatsi s¹ tak potê¿ni, ¿e
potrafi¹ odebraæ g³os w me-
diach spo³ecznoœciowych i

wy³¹czyæ na sta³e z Internetu
prezydenta najwiêkszego mo-
carstwa Donalda Trampa.
USA jest bogatym krajem z
ogromnym marginesem bie-
dy, i nie radzi sobie z zapew-
nieniem swoim obywatelom
elementarnego bezpiecze-
ñstwa zdrowotnego i w prze-
kazie informacji. Tam wirus
Covid-19 zbiera najwiêksze
¿niwo, a miliony
najubo¿szych i bezrobotnych
pozbawionych jest w³aœciwej
opieki medycznej. Powodem
tego jest libertyñski kult rze-
komo samoreguluj¹cego siê
rynku, na którym profity zgar-
nia ma³a grupa uprzywilejo-
wanych globalistów i finansis-
tów,  oczywiœcie kosztem
amerykañskiego spo³ecze-
ñstwa. Polecam ksi¹¿kê Tho-
masa Piketty p.t. ’KAPITA£ w
XXI wieku, w której autor na
740 stronach opisuje te zja-
wiska. W USA bezgranicz-
nie zaufano sprywatyzowa-
nej s³u¿bie zdrowia, a ka¿dy
w³aœciciel takiej placówki
sta³ siê biznesmenem kal-
kuluj¹cym us³ugi zdrowot-
ne wy³¹cznie w kategoriach
op³acalnoœci. Popularne
jest tam powiedzenie, ¿e:”
Nie leczymy tego pacjenta,
bo siê nie op³aca”. Ta zasa-
da ju¿ wesz³a do praktyki
leczniczej w wielu krajach. U
nas te¿ ju¿ czêsto czytamy i
s³yszymy wo³anie matek o
zbiórkê setek tysiêcy na le-
czenie ich dzieci, bo lekarz,
który posiad³ wiedzê w tym
zakresie ¿¹da ogromnych
pieniêdzy za pomoc temu
dziecku. Nie dasz tych pieni-
êdzy to umierasz, a ci z tych
bezdusznych klinik nawet z
miejsca siê nie rusz¹ by bez
zap³aty ¿ycie ratowaæ. Proszê
uwa¿nie patrzeæ, czy i u nas
to siê czasem nie zaczyna?
Mamy przyk³ad Polaka, które-
go z ekonomicznych powo-
dów w angielskim szpitalu
od³¹czono od po¿ywienia i
skazano na œmieræ. Po pro-
stu nie op³aca³o siê go le-
czyæ… ¯eby tego Polaka ra-
towaæ, Rz¹d Polski musia³
zastosowaæ fortel prawny,
wyrobi³ mu paszport dyplo-
matyczny i na tej podstawie
wyst¹pi³ do w³adz angiel-
skich o pozwolenie leczenia
go w Polsce. Nie zezwolono
na przewóz do Polski i na
oczach ca³ego œwiata
zag³odzono. Tak w³aœnie
wygl¹da eutanazja, to jest
w³aœnie cywilizacja œmier-
ci. U nas, co by nie powie-
dzieæ na nasz¹ s³u¿bê zdro-
wia, jednak cz³owieka jesz-
cze siê ratuje. 

Dziwne, ¿e nie ma refleksji
wœród wielu naszych polity-
ków nad tym co siê np. w
Stanach Zjednoczonych, An-
glii i Holandii dzieje, szcze-
gólnie w ochronie ¿ycia. Ten

libertynizm przenika dalej…
Czy do Polski dojdzie?! Mój
kolega ze studiów, do nie-
dawna wyk³adaj¹cy na jed-
nym z amerykañskich uni-
wersytetów opowiada³ mi, ¿e
w Ameryce zaszczepiono lu-
dziom indywidualizm - jeœli
komuœ siê powodzi, to jego
zas³uga, jeœli komuœ siê nie
powodzi, to wy³¹cznie jego
wina. Tak ukszta³towano filo-
zofiê ¿ycia spo³ecznego. Jak
ktoœ zachoruje na Cowid-19,
a nie ma pieniêdzy, lub jego
konto ubezpieczeniowe jest
liche, to ma marne szanse.
St¹d tak du¿a umieralnoœæ w
USA. S³ynny amerykañski
ekonomista, laureat Nagrody
Nobla, Paul Krugman kryty-
kuje amerykañsk¹ zasadê li-
bera³ów: ”nikomu nie poma-
gaæ, ka¿dy ma radziæ sobie
sam” - mówi, ¿e ta zasada
posunê³a si¹ w  pandemii do
absurdu. Ludzie biedni, bez
pracy i ¿adnych szans na za-
trudnienie wpêdzani s¹
ca³ymi rodzinami w trudno
wyobra¿aln¹ biedê. Na ob-
rze¿ach miast tworz¹ siê
gigantyczne slumsy. U nas
tego jeszcze ich nie ma, i
dziêki Bogu. Wielce praw-
dopodobne, ¿e w przysz³oœci
wielu libertyñskich polityków
wprowadzi³oby nas chêtnie,
z pobudek ideologicznych,
na t¹ amerykañsk¹ liber-
tyñsk¹ œcie¿kê opieki me-
dycznej. Niektóre kraje sil-
niejsze próbuj¹ nawet wyko-
rzystaæ pandemiê do
utrwalenia przewagi nad po-
zosta³ymi pañstwami, nagro-
madzone rezerwy pieniêdzy
kieruj¹ tam, gdzie mo¿na
jeszcze utrwalaæ swoj¹ poli-
tyczn¹ i gospodarcz¹ prze-
wagê. Myœl¹ egoistycznie
tylko o sobie, jak choæby
przyk³ad Niemiec i Francji,
które to pañstwa wy³ama³y
siê z solidarnoœci europej-
skiej i szybko za³atwi³y do-
stawy szczepionek tylko dla
swojego spo³eczeñstwa.
Wiadomo, kto prêdzej opa-
nuje coronawirusa i urucho-
mi swoj¹ gospodarkê, ten
przejmie przyhamowane
pandemi¹ rynki zbytu. 

Polska znalaz³a siê jakby w
„oku tego cyklonu” i bardzo
odczuwa egoizm tych na-
szych unijnych partnerów.
Ne ogl¹dajmy siê na nikogo,
budujmy swoj¹ polsk¹,
chrzeœcijañsk¹ cywilizacjê w
duchu szacunku, tolerancji i
wolnoœci s³owa. „Nie zasy-
piajmy gruszek w popiele” i w
nowym roku b¹dŸmy dalej ak-
tywni. Widaæ, ¿e nie tylko
nadrobimy opóŸnienia, ale ju¿
odbijamy siê do przodu, na co
wiele krajów szybko liczyæ nie
mo¿e. Parafrazuj¹c s³owa œw.
Benedykta powiem: Ora et la-
bora Polsko.

AUGUSTYN WIERNICKI

U nas człowieka jeszcze się ratuje 
Pocz¹tek roku 2021, jak zreszt¹ ka¿dego z poprzednich,  wywo³uje nowe spo³eczne i gospodarcze oczekiwania. 

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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Charakterystyczn¹ syl-
wetkê - niskiego szczup³ego
mê¿czyzny w kaszkiecie,
okularach w grubych ram-
kach i sukiennej kurtce z nie-
od³¹cznym wózkiem wy-
pchanym ró¿nym bambetla-
mi znali wszyscy, którzy
mieszkali w Gorzowie w dru-
giej po³owie XX wieku. To
Szymon Giêty, czyli jedna z
na jsympa t yczn ie j szych
postaci w mieœcie nad trze-
ma rzekami. 

Pojawi³ siê znienacka, coœ
na pocz¹tku lat 50. Nie bar-
dzo by³o wiadomo, sk¹d siê
wzi¹³ i dlaczego w³aœnie tu
postanowi³ zamieszkaæ. A
poniewa¿ by³ bardzo kolo-
row¹ postaci¹, szybko za-
czê³a powstawaæ o nim le-
genda. A on sam, zawsze
uœmiechniêty, zawsze lu-
dziom ¿yczliwy, co nie zna-
czy nie sprawiaj¹cy im psiku-
sów, legend tych wcale nie
prostowa³, ani nie podwa¿a³.

Wymyślił go Morawski

Szymonem Giêtym Kazi-
mierz Wnuk zosta³ dziêki
Zdzis³awowi Morawskie-
mu. Pisarz zobaczy³ bo-
wiem kiedyœ niewysokiego
mê¿czyznê w wielkich rogo-
wych okularach i kaszkiecie,
który wygiêty w kab³¹k pcha³
przed sob¹ wózek z jakimiœ
klamotami. Pseudonim tak
przylgn¹³ do Wnuka, ¿e dziœ
tylko nieliczni pamiêtaj¹ jego
prawdziwe nazwisko.

Pan Bóg to jest ludzki
człowiek

Wspomina nie¿yj¹cy ju¿
prof. Ludwik Lipnicki, li-
chenolog, czyli znawca po-
rostów z Akademii Wycho-
wania Fizycznego, który na
sta³e mieszka³ w Drezdenku,
i siê sporo poci¹gami w
¿yciu najeŸdzi³. - Jecha³em
kiedyœ z Krzy¿a do Drezden-
ka. I w³aœnie nadjecha³ po-
ci¹g, wysiedli z niego pod-

ró¿ni, no i my zaczêliœmy
wsiadaæ. Wœród czekaj¹cych
by³ te¿ i Szymon Giêty. Za-
wsze zbiera³ jakieœ butelki
czy inne rzeczy pozostawio-
ne przez podró¿nych. No i
w³aœnie doszed³ do prze-
dzia³u obok. Znalaz³ tam kil-
ka pustych butelek i wtedy
us³ysza³em - Pan Bóg to jest
ludzki cz³owiek, nie da
zgin¹æ Szymonowi. I to by³a
bardzo g³êboka m¹droœæ
¿yciowa, jak¹ us³ysza³em.

Lubił ludzi i aparaty

Opowiada Kazimierz Li-
gocki, wieloletni fotoreporter
„Gazety Lubuskiej”. - Po-
szed³em kiedyœ do niego, do
domu, a mieszka³ przy ul.
Mieszka I, a nie na Zawarciu,
jak chce legenda. No i zapy-
ta³em, czy by mi nie popozo-
wa³. Nie by³o sprzeciwu. Co
wiêcej, ca³a ta sytuacja bar-
dzo go bawi³a. Szymon za-
cz¹³ robiæ œmieszne miny,
trochê siê wyg³upia³, no bar-
dzo fajne spotkanie by³o. A
potem, ile razy mnie spotka³
na ulicy, to siê k³ania³.
Zreszt¹ nie znam nikogo, kto

by móg³ powiedzieæ o nim
z³e s³owo.

Jedyny kloszard, który ma
pomnik

Mówi mecenas Jerzy Sy-
nowiec - Szymon Giêty by³
trochê kloszardem, konstruk-
torem, ¿artownisiem, jeœliby
przy³o¿yæ do niego dzisiej-
sze miary - trochê happene-
rem. Kiedyœ na przyk³ad
ustawi³ w centrum miasta na-
miot i rozg³osi³, ¿e wewn¹trz
jest ma³pa, a ka¿dy, kto
chcia³by j¹ obejrzeæ musi mu
zap³aciæ kilka z³otych. Ludzie
p³acili, wchodzili do wnêtrza i
ogl¹dali... w³asne odbicie. W
namiocie sta³o lustro. Innym
razem Giêty zrobi³ wystawê
kanarków, które okaza³y siê
pomalowanymi na ¿ó³to
wróblami. By³ jednym z sym-
boli tego miasta. Dziœ to chy-
ba jedyny kloszard na œwie-
cie, który posiada w³asny po-
mnik.  

I w³aœnie dlatego, ¿e Szy-
mon by³ tak kolorowym
cz³owiekiem w szarych cza-
sach, postanowi³ zaan-
ga¿owaæ siê w akcjê stawia-
nie rzeŸbki. Niestety, dziœ
rzeŸbka nie ma fajerki,
ukradli j¹ wandale.

Mistrz świata w toczeniu
fajerki

Krótko po tym, jak w Go-
rzowie powsta³a redakcja
„Gazety  Wyborczej”,
ówczesny jej szef Jerzy B.
Wójcik wymyœli³ imprezê dla
gorzowian, która polega³a
przede wszystkim na od-
wo³aniu siê do kresowych
korzeni wiêkszoœci ze
wspó³czesnych mieszka-
ñców. By³o wspólne ogl¹da-
nie filmu „Sami swoi” i parê
jeszcze innych atrakcji.
Jedn¹ z nich by³ konkurs to-
czenia fajerki. Problem pole-
ga³ na tym, ¿e na Starym
Rynku, gdzie siê odbywa³,
nie by³o ani kawa³eczka rów-
nego klepiska. Organizato-

rzy wiêc wymyœlili, ¿e fajerkê
potoczyæ trzeba po kostce
ko³o dzisiejszego Tesco. Do
konkursu parê osób siê
zg³osi³o, w tym paru mist-
rzów w wieku ju¿ œrednim. I
konkurs jakoœ siê tam toczy³,
niemrawo, bo niemrawo, ale
zawsze. No i rzecz ca³a na-
bra³a rumieñców, kiedy zja-
wi³ siê Szymon. Od³o¿y³
swoje bambetle, poprawi³
kaszkiet i okulary i tak poto-
czy³ fajereczkê, ¿e wszyscy
zamarli ze zdumienia. Nie
doœæ, ¿e zrobi³ obowi¹zkowe
kó³ko, to jeszcze zatoczy³
dwa dodatkowe, a potem
piêknie siê uœmiechaj¹c ode-
bra³ nagrodê i siê ulotni³. A
tytu³ mistrza œwiata i okolic w
toczeniu fajerki, jaki wów-
czas ustanowi³, do dziœ zos-
ta³ niepobity przez nikogo,
choæ paru próbowa³o.

Dżunglowe zwierzę

Tak mówi³ o ma³pce, któr¹
przez jakiœ czas mia³. Bo
Szymon wœród ró¿nych dzi-
wactw mia³ jeszcze i to, ¿e
kocha³ zwierzêta. I posiada³
niemal cyrkow¹ mena¿eriê.
Gorzowianie pamiêtaj¹ jego
psa, który umia³ mno¿yæ do
30, dwie kuny, dzikiego
jastrzêbia, dwie sowy, wie-
wiórki, szczura, bia³e myszki
i wê¿a. - Zawsze chodzi³ z
jakimiœ zwierzakami. A kie-
dyœ nawet urz¹dzi³ pokaz.
Ustawi³ tak¹ budê, niby-na-
miot ko³o katedry i ka¿dy
móg³ tam za jakiœ grosze
zajrzeæ. A tam w œrodku ta
jego ma³pa siedzia³a - opo-
wiada jeden z gorzowian. Z
ma³p¹ Szymon paradowa³
po mieœcie. I to w³aœnie
ma³pa by³a przyczyn¹ skan-
dalu, bo kiedyœ Szymon
wszed³ z ni¹ do sklepu i
³agodnemu zwierzakowi na-
gle nie spodoba³ siê kok jed-
nej z gorzowianek. 

D¿unglowe zwierzê wy-
rwa³o kobiecie ca³kiem spor¹
garœæ w³osów, zanim Szymo-

nowi uda³o siê ma³pkê opa-
nowaæ. Dziêki chyba tylko
boskiemu zrz¹dzeniu losu
awantura nie mia³ fina³u na
milicji. A¿ razu pewnego sam
Szymon straci³ cierpliwoœæ
do zwierzaka i odda³ ma³pkê
niemieckiemu cyrkowi, który
w³aœnie goœci³ nad Wart¹. 

Jest jeszcze wiele innych
anegdot z nim zwi¹zanych  i
mo¿e warto by³oby kiedyœ je
spisaæ. 

Z wiadereczkiem do
magistratu

Kiedy ju¿ Szymon postano-
wi³ zamieszkaæ w Gorzowie,
najpierw rezydowa³ w
ró¿nych altankach na ogród-
kach, cmentarzach i innych
niezwyczajnych norach. Ra-
zu pewnego znalaz³ niedo-
koñczony gara¿ przy ul. Ce-
gielnianej i swoim prawem
postanowi³ w nim zamiesz-
kaæ. 

A poniewa¿ nie mia³ wody,
wiêc codziennie z wiade-
reczkiem wêdrowa³ po ni¹ do
magistratu. Tak to t³umaczy³
Grzegorzowi Tajsnerowi,
który zrobi³ o nim dokument -
A ¿eby tych urzêdników mo-
ja bezdomnoœæ w oczy ku³a -
mówi³. Nawet milicjantom nie
uda³o siê go wykwaterowaæ
z tego miejsca. Okolicznych
chuliganów, którzy mu zaty-
kali komin od piecyka zwa-
nego koz¹ i s³u¿¹cego do
ogrzewania pomieszczeni,
te¿ postawi³ ob³askawiæ. A
pikanterii temu miejscu do-
dawa³ fakt, ¿e nocowa³y tam
panienki lekkich obyczajów.
A sam Szymon t³umaczy³, ¿e
w zamian za goœcinê tylko
zatañczy³y taniec brzucha.

W pierwszomajowych
pochodach

Wœród rozlicznych zajêæ,
jakimi ima³ siê Szymon, by³
te¿ handel instrumentami
muzycznymi i ró¿nego ro-
dzaju zagadkowymi przed-
miotami. Potem przerzuci³
siê na zbiórkê makulatury.
To wówczas sprokurowa³ so-
bie swój s³ynny wózek, jeden
z jego ze znaków rozpo-
znawczych. I jak gorzowianie
pamiêtaj, nigdy nie krad³, ani
nie ¿ebra³, tylko jak t³uma-
czy³, on jest prywatna inicja-
tywa, a ¿e trochê innego sor-
tu, to ju¿ inna sprawa. I
w³aœnie jako ta oto prywatna
inicjatywa postanowi³ wzi¹æ
razu pewnego udzia³ w po-
chodzie z okazji œwiêta 1
Maja. Jak postanowi³, tak
zrobi³. Rzeczywiœcie prze-
maszerowa³ przed honorow¹
trybun¹ ze swoim kle-
kocz¹cym wózeczkiem na
zakoñczenie owego pocho-
du. No i od tego czasu za-
czê³a siê trwaj¹ca kilka lat
zabawa w ³apanie Szymona.
£api¹cymi byli funkcjonariu-

sze Milicji Obywatelskiej, a
³apanym naturalnie Szymon.
Na kilkanaœcie godzin przed
pochodem milicja ³adowa³a
go do nyski i gdzieœ wywo-
zi³a. A gorzowianie siê zasta-
nawiali - pójdzie Szymon w
pochodzie, czy te¿ nie pó-
jdzie. No i zawsze szed³, na
koñcu, pchaj¹c ów s³ynny
wózeczek. Gorzowianie siê
cieszyli, bili brawo, a w³adza
by³a wœciek³a, ¿e znów j¹
przechytrzy³. 

Z myśli Szymona ręka
spisanych

„Bóg koñcz¹c stworzenie
œwiata odpocz¹³ chwilê, a
potem sfrun¹³ z planety We-
nus na planetê Ziemia i zos-
tawi³ na wielkiej skale kartkê
z napisem „Ziemia do prze-
budowy” i polecia³ na
S³oñce. Szatan przeczyta³
kartkê, pukn¹³ siê w czo³o i
krzykn¹³ „Ziemia do rozbiór-
ki”.

Inne zapiski siê niestety nie
zachowa³y.

Napisał o nim Jan
Grzegorczyk

Szymon Giêty jest jednym
z bohaterów wzruszaj¹cej
ksi¹¿ki „Niebo dla akrobaty”
poznañskiego pisarza Jana
Grzegorczyka. To ksi¹¿ka o
chorobie i tym, jak ona siê
na nas odciska. No i w³aœnie
autora ujê³o to, z jak¹ po-
god¹ ducha i spokojem
swoj¹ chorobê w gorzow-
skim hospicjum przyjmowa³
Szymon.  

Kilka faktów

Szymon Giêty - Kazimierz
Wnuk. Urodzi³ siê w 6 lutego
1914 roku w Warszawie i
tam skoñczy³ technikum
ogrodnicze. Wojnê spêdzi³
na robotach w Niemczech.
Po jej zakoñczeniu na krótko
wróci³ do Warszawy, a potem
przeniós³ siê na obecn¹ Zie-
miê Lubusk¹. Zaczyna³
pracê w Nowej Soli, po to, by
j¹ zaraz zmieniæ. Do przej-
œcia na rentê pracowa³ w
prawie 50 ró¿nych
zak³adach. 

Zmar³ 28 listopada 1998 r
w Gorzowie. Pochowany
jest na cmentarzu komu-
nalnym przy ul. ¯wirowej.
1 maja 2004 przed Par-
kiem 111 zosta³a ods³oni-
êta jego rzeŸba autorstwa
Andrzeja Moskaluka. Rze-
Ÿba powsta³a ze sk³adek
mieszkañców, prywatnej
inicjatywy i miasta. Rze-
Ÿba ta jest pierwsz¹ na
szlaku niezwyk³ych miesz-
kañców upamiêtnionych w
br¹zie dziêki zaanga¿owa-
niu mecenasa Jerzego
Synowca i biznesmena
Arkadiusza Grzechoci-
ñskiego.

RENATA OCHWAT

Był mistrzem świata w toczeniu fajerki
Nie bardzo by³o wiadomo, sk¹d siê wzi¹³ i dlaczego w³aœnie tu postanowi³ zamieszkaæ.

Dziś tylko nieliczni pamiętają prawdziwe nazwisko Szymona Giętego
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Rzeźba gorzowskiego kloszarda przy Parku 111 ciągle traci
fajerkę, bez której nie jest sobą…
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By³a to jednak na tyle wy-
razista grupa, ¿e pamiêæ o
nich ca³y czas jest przecho-
wywana w myœli oraz nau-
ce. A ostatni¹ wyrazist¹
postaci¹ Muzu³mañskiej
Grupy Wyznaniowej by³a
Rozalia - Ró¿a Aleksandro-
wicz. Spo³eczniczka, przed-
siêbiorca - prowadzi³a kul-
tow¹ kawiarenkê Maleñka
przy ul. Chrobrego, by³a go-
rzowsk¹ radn¹, przewodzi³a
jako ostatnia Muzu³ma-
ñskiej Grupie Wyznaniowej.
By³a niezmiernie znana,
nigdy nie ukrywa³ tego, ¿e
jest Tatark¹, wrêcz przeciw-
nie, by³ to dla niej powód do
dumy. Po jej œmierci 13
sierpnia 2008 roku mniej-
szoœæ tatarska sukcesywnie
siê zmniejsza³a. Dziœ
mieszka tu zaledwie kilka-
naœcie osób tej mniejszoœci.
Jednak w pamiêci najstar-
szych gorzowian ich obec-
noœæ przechowa³a siê w na-
zwie Tatarskie Górki, czyli
Janice, bo tam siê ca³a
spo³ecznoœæ osiedli³a po II
wojnie œwiatowej.

Przyjechali aż z
Wileńszczyzny

Tatarzy do Gorzowa trafili
w wyniku wielkiej zawieru-
chy po II wojnie œwiatowej,
kiedy to wielka polityka spo-
wodowa³a zmianê granic. O
tym, ¿e Tatarzy musz¹ wy-
jechaæ z Wileñszczyzny,

gdzie osiedli przed wiekami
jako lojalni poddani Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów,
zadecydowa³a Moskwa.
Trafili wiêc do poniemiec-
kiego miasta, które le¿a³o o
tysi¹ce kilometrów od ich
rodzinnych domostw, dlate-
go szukali miejsca podob-
nego do utraconego. Takim

podobnym okaza³y siê Jani-
ce. Na pocz¹tek by³a to gru-
pa licz¹ca oko³o 100 osób,
po kilku miesi¹cach grupa
znacznie siê powiêkszy³a.
W 1948 roku w sprawozda-
niu prezydenta Gorzowa
mo¿na przeczytaæ, ¿e licz-
ba Tatarów, to oko³o 150
osób. Od samego pocz¹tku
z grup¹ do Gorzowa przyje-
cha³ imam Selim Safare-
wicz, który jednak doœæ
szybko wyprowadzi³ siê do
Wroc³awia. Jednak sta³e
zwi¹zki z Gorzowem mia³
a¿ do œmierci. 

Nastêpnie imamem go-
rzowskim zosta³ Bekir Rod-
kiewicz. I choæ Tatarzy ¿yli
zgodnie z w³asn¹ religi¹,
przestrzegali w³asnych
œwi¹t, to jednak stosunkowo
póŸno zwrócili siê do w³adz
miejskich o oficjalne pozwo-
lenie na stworzenie gminy,
bo w 1959 r. I naturalnie
szybko j¹ dostali. To wów-
czas w³aœnie Bekir Rodkie-
wicz stan¹³ na czele gminy
jako duchowy przywódca, a
przewodnicz¹cym gminy
zosta³ Mustafa Szehide-
wicz. 

I tu ciekawostka. Gorzow-
skich Tatarów nie staæ by³o
na budowê osobnego me-
czetu czy te¿ domu modlit-
wy, dlatego nabo¿eñstwa
odbywa³y siê w domach. A
kiedy miasto zapropono-

wa³o, aby na potrzeby wy-
znawanej religii przejêli je-
den z koœcio³ów, zwyczajnie
odmówili. Jakoœ to nie bar-
dzo mieœci³o siê w ich
g³owach, aby przerabiaæ
chrzeœcijañsk¹ œwi¹tyniê na
meczet. 

Poza tym muzu³manie go-
rzowscy nie stworzyli osob-
nej kwatery na cmentarzu.
Zw³oki zmar³ych cz³onków
wspólnoty chowano wiêc na
cmentarzu w Warszawie al-
bo na cmentarzach mu-
zu³mañskich na Bia³ostoc-
czyŸnie. 

Zaczyna się migracja

WyraŸn¹ granic¹ w
dzia³alnoœci gminy jest rok
1960. Od tego czasu gmina
zaczyna siê zmniejszaæ.
Gorzowscy Tatarzy prze-
nosz¹ siê do Warszawy lub
w Bia³ostockie, w okolice
Kruszynian czy Bohonik,
historycznych centrów pol-
skich Tatarów. 

W 1969 roku uaktywnili siê
Tatarzy w Szczecinie i ich
spo³ecznoœæ pos³ug¹ du-
chowna obj¹³ gorzowski
imam Bekir Rodkiewicz. Kil-
ka lat póŸniej w sk³ad go-
rzowskiej gminy wesz³y te-
reny oœciennych woje-
wództw. 

Có¿ z tego, kiedy spo³ecz-
noœæ tatarska w samym Go-
rzowie systematycznie ma-

la³a. W 1979 roku mieszka³o
tu tylko dziesiêæ rodzin. Ta-
tarzy sukcesywnie przestali
siê wyró¿niaæ z otoczenie. 

Sprawê pogorszy³a jesz-
cze œmieræ imama Bekira
Rodkiewicza, który zmar³ 23
stycznia 1987 roku. Pocho-
wany jest na muzu³mañskim
cmentarzu w Warszawie.
Po jego œmierci gmina
s³ab³a ca³y czas. W 1993 ro-
ku przewodnicz¹c¹ zosta³a
Rozalia Aleksandrowicz i
sprawowa³a ten obowi¹zek
do 2007 roku. Po jej rezyg-
nacji gmina siê rozwi¹za³a.
Dziœ gorzowscy Tatarzy na-
le¿¹ do gmin bia³ostockich.

Religia i obyczaj

Tatarów od innych miesz-
kañców od zawsze
odró¿nia³a wyznawana reli-
gia - islam oraz obyczaje z
ni¹ zwi¹zane. Tatarzy ob-
chodz¹ dwa g³ówne œwiêta
Kurban-Bajram i Ramadan-
Bajram. To pierwsze - œwi-
êto ofiarowania obchodzi
siê na pami¹tkê tego, ¿e
Abraham w imiê wiary w
Boga chcia³ nawet ofiaro-
waæ swego syna. W to œwi-
êto nale¿y z³o¿yæ ofiarê z
wo³u lub barana. I w Gorzo-
wie zwyczaj ten przetrwa³
a¿ do po³owy lat 70. I co za-
skakuj¹ce, brali w nim
udzia³ niemuzu³manie, jak
choæby gorzowski poeta

Zdzis³aw Morawski. Kur-
ban-Bajram obchodzi siê
zwykle jesieni¹. 

Ramadan-Bajram to œwi-
êto zes³ania Koranu i po-
przedza je restrykcyjny post
trwaj¹cy miesi¹c, podczas
którego od wschodu do za-
chodu s³oñca wiernym nie
wolno nic piæ ani jeœæ. 

Jak pisz¹ znawcy tematu
Tatarzy lubili siê bawiæ.
Urz¹dzali potañcówki, bale
sylwestrowe. Ca³a ta aktyw-
noœæ zanik³a, kiedy sama
spo³ecznoœæ skurczy³a siê
do garstki tych, którzy tu
zostali.

Gorzowscy Tatarzy ma-
ksymalnie wtopili siê w ota-
czaj¹ce ich s¹siedztwo.
Przyjêli wiele obyczajowo-
œci chrzeœcijañskiej - sta-
wiaj¹ choinki w domach,
maluj¹ pisanki na Wielka-
noc, odwiedzaj¹ groby
zmar³ych na Wszystkich
Œwiêtych. ¯yj¹ obok nas, a
czasami najbli¿si s¹siedzi
nie wiedz¹, ¿e tu¿ za œcian¹
mieszkaj¹ Tatarzy.

Dbanie o pamięć

Choæ spo³ecznoœæ tatars-
ka skurczy³a siê do niewiel-
kiej grupy, to jednak o œlady
przesz³oœci po tej fascy-
nuj¹cej mniejszoœci dba
pieczo³owicie Wojewódzka i
Miejska Biblioteka Publicz-
na, która wyda³a miêdzy in-
nymi monografiê „Tatarzy
na Ziemiach Zachodnich
Polski w latach 1945-2005”
dr. Aleksandra Alego Mi-
œkiewicza z Uniwersytetu
Bia³ostockiego. W 2010 ro-
ku ksi¹¿nica zorganizowa³a
specjaln¹ wystawê poœwi-
êcon¹ tej mniejszoœci. Dzia³
regionalny biblioteki groma-
dzi wszelkie informacje o tej
mniejszoœci. Do tych
dzia³añ w³¹czy³a siê rów-
nie¿ Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Zawodowa (teraz
AJP), która w 70. rocznicê
przyjazdu Tatarów do Go-
rzowa urz¹dzi³a specjaln¹
konferencjê prasow¹.

I choæ Tatarów prawie ju¿
w Gorzowie nie ma, to jed-
nak pamiêæ o nich jest jesz-
cze ¿ywa.

RENATA OCHWAT

Korzysta³am miedzy inny-
mi z artyku³u Gra¿yny Kost-
kiewicz-Górskiej „Tatarzy w
Gorzowie” z ksi¹¿ki „Go-
rzów miastem wielu kultur”
oraz z przywo³anej ju¿
ksi¹¿ki Alego Miœkiewicza.

Na gorzowską ziemię przywiódł
ich imam
Z licznej, licz¹cej ponad 100 osób mniejszoœci narodowej Tatarów w Gorzowie zosta³a garstka. 

Na gorzowską ziemię przywiódł ich imam…
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Tatarzy do Gorzowa trafili w wyniku wielkiej zawieruchy po II wojnie światowej
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Pani Róża, co smaczne rurki
z kremem sprzedawała
Ró¿a Aleksandrowicz by³a Tatark¹, co zawsze z dum¹ podkreœla³a. 

Jedn¹ z pierwszych kobiet
w gorzowskim biznesie. Za-
le¿a³o jej na mieœcie. By³a
jedn¹ z gorzowianek, które
siê pamiêta. 

- Pamiêtam z dzieciñstwa,
¿e nagrod¹ za dobre zacho-
wanie by³a wyprawa do Ma-
leñkiej i rurki z kremem. Mo-
ja mama zawsze tam pi³a
kawê - wspomina jedna z
wielu gorzowianek, która
przytuln¹ kawiarenkê prowa-
dzon¹ przez Ró¿ê Aleksand-
rowicz, jak pani¹ Rozaliê na-
zywali wszyscy, wspomina z
ogromnym sentymentem.

Z Nowogródka do Gorzowa

Rozalia Aleksandrowicz
urodzi³a siê 29 sierpnia 1933
roku w rodzinie polskich Ta-
tarów. Szczêœliwe dzieci-
ñstwo przerwa³ wybuch II
wojny œwiatowej. Okropny
los szybko upomnia³ siê o jej
rodzinê. Najpierw NKWD
aresztowa³o jej ojca, a j¹, jej
brata oraz matkê zes³ano do
Kazachstanu. Rodzina po-
dzieli³a losy innych
zes³añców. Ciê¿ka praca,
g³ód, poni¿enie, walka o
¿ycie - tego doœwiadczali
polscy zes³añcy, tego te¿ do-
œwiadczy³a rodzina Ale-
ksandrowiczów. Pani Ró¿a
niechêtnie w rozmowach
wraca³a do tamtego czasu.
Niechêtnie o tym opowia-
da³a. - To by³ niedobry czas -
kwitowa³a zwykle pytania o
czasy zsy³ki. 

Rodzina mia³a jednak
szczêœcie. Doœæ szybko
uda³o siê Aleksandrowiczom
wróciæ do Polski po wojnie,
ale nie do Nowogródka, bo
to ju¿ by³o bia³oruskie mias-
to. W 1945 roku rodzina
osiad³a w Krzy¿u, gdzie
mieszka³a do 1948 roku. Z
Krzy¿a wraz z rodzin¹ prze-
prowadzi³a siê do Gorzowa,
w którym mieszka³a do ko-
ñca ¿ycia. 

Czas przyszedł na
Maleńką

Ju¿ w Gorzowie w 1951 ro-
ku Rozalia skoñczy³a Pa-
ñstwowe Gimnazjum Prze-
mys³u Gastronomicznego,
dzisiejsze Technikum Gastro-
nomiczne. I choæ to siê wyda-
je niemo¿liwe, ju¿ wówczas
chodzi³ jej po g³owie pomys³
na kawiarenkê. Ale najpierw
wa¿niejsze sprawy stanê³y na
jej drodze. W roku zakoñcze-
nia szko³y wysz³a za m¹¿ za
Ibrahima Aleksandrowicza i
urodzi³a córeczkê Ewê.
Szeœæ lat póŸniej na œwiat
przyszed³ syn Aleksander.

W 1953 roku rozpoczê³a
pracê w Zak³adach Mecha-

nicznych Gorzów i wytrzy-
ma³a tam szeœæ lat. Kiedy
rozsta³a siê z zak³adem,
przyszed³ czas na prywatn¹
inicjatywê.

Ziœci³o siê marzenie, kiedyœ
tam wymyœlone. W 1971 ro-
ku otworzy³a kawiarenkê Ma-
leñka. 

Przytulna i bardzo lubiana
przez gorzowian Maleñka po-
wsta³a w piwnicy jeden z ka-
mienic przy ul. Chrobrego. Kil-
ka ma³ych stolików, jak na
tamte czasy wysmakowane
jednak wnêtrze oraz s³ynne
rurki z kremem sprawi³y, ¿e
kawiarenkê gorzowianie poko-
chali natychmiast. I nie tylko
gorzowianie, bo do Maleñkiej
zachodzili ci, co do Gorzowa
na zakupy zje¿d¿ali z okolicy. -
Mnie tam zaprowadzi³y go-
rzowskie kole¿anki. Potem ju¿
sama tam zachodzi³am, ile ra-
zy przyje¿d¿a³am do miasta.
Jakoœ tak siê porobi³o, ¿e za-
kupy, nawet udane, zwyczaj-
nie siê nie liczy³y bez rurek z
kremem albo takiej galaretki.
Minê³o ju¿ sporo lat od tam-
tych czasów, a ja ca³y czas pa-
miêtam to miejsce, pamiêtam
pani¹ Ró¿ê, pamiêtam ten kli-
mat, ale i smak tych rurek. Ja-
koœ nigdzie póŸniej nie dane
mi by³o spróbowaæ czegoœ
tak dobrego, a jednak trochê
siê po œwiecie ruszam i pró-
bujê lokalnych smaków - mó-
wi jednak z gorzowianek.  

Kawiarenka po kilku latach
zamieni³a siê w cukierniê i
kawiarniê „U Ró¿y”, ale we
wdziêcznej pamiêci gorzo-
wian i nie tylko gorzowian
miejsce to ca³y czas trwa ja-
ko Maleñka.

Nawet po latach, jak kawia-
renka zniknê³a z pejza¿u
miasta, bo w tym samym
miejscu powsta³a placówka
medyczna, gorzowianie,

zw³aszcza ci starszej daty,
inaczej o tym miejscu nie
mówi¹, jak Maleñka. 

Byæ mo¿e za spraw¹ tych
rurek, które ca³y czas mo¿na
kupiæ w okienku obok wej-
œcia do firmy medycznej. I
dziœ wspó³czesne dzieci
ci¹gn¹ rodziców na przy-
smak, którym Rozalia Ale-
ksandrowicz zachwyci³a wie-
le lat temu Gorzów.

Politycznie i obywatelsko

Wszyscy, którzy znali Ró¿ê
Aleksandrowicz, pamiêtaj¹
te¿ jeszcze jedno. Jej olbrzy-
mie obywatelskie, ale i poli-
tyczne zaanga¿owanie. 

Od 1971 roku by³a ona bo-
wiem cz³onkini¹ Zrzeszenia
Prywatnego Handlu i Us³ug.

Zasiada³a nawet w Radzie
Naczelnej tego Zrzeszenia. I
to z mocnym g³osem w spra-
wach tego œrodowiska. W
tamtym czasie zosta³a te¿
cz³onkini¹ Stronnictwa De-
mokratycznego. I te¿ nie
by³a biern¹. Z ramienia partii
zasiada³a w Wojewódzkiej
Radzie Narodowej. I te¿ z
wa¿nym g³osem.

Ale i tego ma³o by³o ener-
gicznej Ró¿y Aleksandro-
wicz. W latach 1990-1994
oraz 1998-2002 zasiada³a w
Radzie Miejskiej Gorzowa. I
zawsze interesowa³y j¹ spra-
wy lokalnego biznesu, gos-
podarki. Ale te¿ sprawy
zwyk³ych ludzi. 

W latach 1989 i 1991 bez
powodzenia ubiega³a siê o

mandat senatora RP w woje-
wództwie gorzowskim z ra-
mienia SD. W pierwszym
przypadku uzyska³a 8%
g³osów, w drugim znalaz³a
siê na czwartej pozycji. W
1993 próbowa³a swych si³ w
wyborach do Senatu jako
niezale¿na kandydatka. I
te¿, niestety, bez powodze-
nia. 

Po 1993 zwi¹za³a siê z
Uni¹ Pracy, by³a m.in. cz³on-
kiem jej Rady Krajowej.

W latach 90. minionego
wieku za³o¿y³a i szefowa³a
fundacji Gorzowskie Zdro-
wie. Prowadzi³a tak¿e firmê
Med-Tronik. W lokalu dawnej
cukierni przy ul. Chrobrego
otworzy³a punkt badañ zdro-
wotnych. Jej fundacja Go-
rzowskie Zdrowie zakupi³o
wówczas nowoczesny apa-
rat do USG oraz kilkanaœcie
innych aparatów medycz-
nych wysokiej klasy. To by³a
nowoœæ. Gorzowianie doce-
nili.

Religia też była ważna

Ró¿a Aleksandrowicz, jak
wszyscy Tatarzy polscy, by³a
muzu³mank¹. Dopóki gmina
wyznaniowa tatarska by³a w
miarê liczna, praktykowanie
religii by³o spraw¹ prost¹.
Spo³ecznoœæ spotyka³a siê
na modlitwach. Ale kiedy za-
cz¹³ siê systematyczny
odp³yw Tatarów na wschód
kraju, do Bia³egostoku i oko-
lic, kwestia stawa³a siê trud-
na. - Praktykujemy na tyle,
na ile jest to mo¿liwe - opo-
wiada³a wówczas Ró¿a Ale-
ksandrowicz. Przyznawa³a
jednak, ¿e to jest problem.
Opowiada³a miêdzy innymi o
tym, jak wygl¹da obchodze-
nie œwi¹t innych, ani¿eli mu-
zu³mañskie. Bo jakoœ trzeba
siê by³o w tej innej rzeczy-
wistoœci u³o¿yæ. Wiele razy
podkreœla³a, ¿e nic na si³ê
zrobiæ siê nie da. I jak przy-
chodzi³ czas katolickich
œwi¹t, to polscy Tatarzy te¿
jakoœ ten czas obchodzili.
Bez wymiaru religijnego, ale
godnie i w spokoju.

A kiedy gorzowska gmina
wyznaniowa stopnia³a ju¿
bardzo mocno, potrzeba by³o
przywódcy, to w³aœnie Ró¿a
Aleksandrowicz w 1993 roku
zosta³a jej przewodnicz¹c¹ i
pe³ni³a ten obowi¹zek do
1997 roku. Warto dodaæ, ¿e
w sk³ad gorzowskiej gminy
wchodzi³y te¿ Pi³a, Wroc³aw,
Poznañ i Szczecin. 

To za jej czasu, w dniach
30 i 31 sierpnia 1995 roku w
Muzeum Lubuskim im. Jana
Dekerta odby³y siê uroczyste
obchody 50. rocznicy osad-

nictwa tatarskiego na zie-
miach zachodnich. I do dziœ
ci nieliczni, którzy poza Tata-
rami tam wówczas byli,
wspominaj¹, jak to szacow-
na pani radna oraz skutecz-
na biznesmenka modli³a siê
na dywanie rozœcielonym w
muzeum twarz¹ w kierunku
Mekki. 

Ró¿a Aleksandrowicz z
czynnego ¿ycia zawodowe-
go i spo³ecznego wycofa³a
siê w 2005 roku. Pokona³y j¹
ró¿ne problemy, ale i zdro-
wie zaczê³o szwankowaæ.
Jednak spotyka³a siê ze zna-
jomymi, widywano j¹ na uli-
cach. Mo¿e ju¿ nie tak ener-
giczn¹, ale zawsze przy-
jazn¹. 

Odesz³a 13 sierpnia 2008
roku. Zmar³a w Gorzowie, w
mieœcie, do którego z Nowo-
gródka, przez Kazachstan i
Krzy¿ przywiód³ j¹ los i które-
go nigdy ju¿ potem nie opu-
œci³a. 

Pochowana zosta³a na Mu-
zu³mañskim Cmentarzu Ta-
tarskim - zabytkowym miza-
rze znajduj¹cym siê przy ul.
Tatarskiej 8 w dzielnicy Wola
w Warszawie. Na tym sa-
mym, na którym spoczywa
wielu wybitnych i
zas³u¿onych naszemu krajo-
wi przedstawicieli Tatarów
polskich. 

Coda

Zna³am osobiœcie pani¹
Ró¿ê. Pamiêtam j¹ jako za-
wsze eleganck¹, zawsze
uœmiechniêt¹ i zawsze zain-
teresowan¹ ró¿nymi sprawa-
mi kobietê. Nigdy nie by³o
problemu, ¿eby siê spotkaæ,
ot choæby na chwilkê. Poroz-
mawiaæ, wymieniæ siê po-
gl¹dami. Nigdy nie
us³ysza³am od niej negatyw-
nych ocen na innych ludzi.
Bo jeœli chodzi o problemy
natury gospodarczej czy
spo³ecznej, to owszem tak.
Ale zawsze swoje zdanie pa-
ni Ró¿a wyra¿a³a w wy-
wa¿ony, spokojny sposób.
By³a skuteczna. Pomaga³a z
sukcesami. Jednak pani
Ró¿a nigdy nie chcia³a, aby
pisaæ o tym, co faktycznie ro-
bi, a robi³a du¿o. 

RENATA OCHWAT

Tekst swój opar³am na mi-
êdzy innymi ksi¹¿ce Ale-
ksandra Ali Miœkiewicza »Ta-
tarzy na Ziemiach Zachod-
nich Polski w latach
1945-2005«, wspomnieniach
ludzi, którzy pamiêtaj¹ Pani¹
Rozaliê Ró¿ê Aleksandro-
wicz oraz na swoich osobis-
tych notatkach ze spotkañ z
Ni¹.

Zawsze była elegancka i uśmiechnięta…
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Róża Aleksandrowicz była dumna z tego, że jest Tatarką
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Dziœ pozosta³a po nich na-
zwa Górki Tatarskie i zaled-
wie kilkoro ich potomków, ju¿
ca³kowicie wtopionych w pol-
sk¹ spo³ecznoœæ. Ale by pa-
miêæ o Tatarach nie za-
ginê³a, nasza biblioteka gro-
madzi ich spuœciznê i inicjuje
badania naukowe. W zbio-
rach biblioteki znajduje siê
m.in. ksi¹¿ka o oryginalnym
tytule „Tatarskie love story”.
Dotyczy ona ceremonii
zaœlubin w religii islamskiej,
bo tê wyznaj¹ Tatarzy, i oby-
czajowoœci tatarskiej nieco
przemieszanej z obyczajo-
woœci¹ bia³orusk¹ i litewsk¹,
jako ¿e na tamtych terenach
przed wojn¹ mieszkali polscy
Tatarzy.  Ksi¹¿ka sk³ada siê z
dwóch czêœci: opisu œlubnej
ceremonii autorstwa Barbary
Pawlic-Miœkiewicz oraz bo-
gatego zestawu zdjêæ z tatar-
skich œlubów. Tu kilka z
udzia³em gorzowskich Tata-
rów zrobionych na gorzow-
skich Górkach, m. in. zdjêcie
Rozalii (póŸniej popularnej
pani Ró¿y) i Bronis³awa Ale-
ksandrowiczów w otoczeniu
weselnych goœci z 1951 r. 

Posag wnosi pan młody  

W ka¿dej spo³ecznoœci
œlub jest wa¿nym wydarze-
niem, bo tworzy now¹ ro-
dzinê, a zamyka okres do-
rastania zarówno dziewczy-
ny jak i ch³opaka. Dawniej u
Tatarów bardzo wa¿na by³a
funkcja swata lub swatki.
By³y nawet swatki powiatowe
i swatki wojewódzkiej. To oni
dobierali odpowiednich kan-
dydatów do ma³¿eñstwa. Ta-
tarskie zasady g³osz¹, ¿e
ch³opak mo¿e siê o¿eniæ z
dziewczyn¹ innego wyzna-
nia monoteistycznego, a
wiêc chrzeœcijañskiego lub
¿ydowskiego, ale pod wa-
runkiem, ¿e narzeczona zo-
bowi¹¿e siê do wychowania
dzieci w religii islamskiej.
Natomiast dziewczyna nie
mo¿e wyjœæ za m¹¿ za wy-
znawcê innej religii. Zarówno
dziewczyna jak i ch³opiec nie
mogli zawrzeæ zwi¹zku
ma³¿eñskiego z Arabami. 

Tak wiêc wybór kandydat
na mê¿a lub kandydatki na
¿onê by³ doœæ ograniczony, a
pamiêtaæ trzeba tak¿e, ¿e
polscy Tatarzy byli spo³ecz-
noœci¹ niewielk¹, na ogó³
spokrewnion¹, a mê¿a i
¿onê nie mog³y ³¹czyæ bliskie
wiêzy krwi.  

Gdy ju¿ wreszcie swat lub
swatka znaleŸli odpowied-
niego kandydata dla panny i
rodzice go wstêpnie zaak-
ceptowali, kandydat sk³ada³
wizytê w domu dziewczyny i
deklarowa³, jak¹ kwotê albo
jakie dobra - koniecznie -
materialne jest gotów daæ
kandydatce na ¿onê. W isla-
mie, odwrotnie ni¿ w kultu-
rach chrzeœcijañskich, to pan
m³ody wnosi posag, a nie
panna m³oda. W myœl tamtej
religii ma³¿eñstwo nie jest
sakramentem, ale form¹
umowy spo³ecznej. Znacznie
³atwiejszy jest rozwód, ale
ma³¿onka z góry musi mieæ
zabezpieczenie dalszego
swojego ¿ycia.  

Początek w domu pana
młodego

Gdy w koñcu uznano, ¿e
zaplanowany zwi¹zek
mo¿na zawrzeæ, datê œlubnej
ceremonii powinien wyzna-
czyæ imam, czyli duchowny
na podstawie wielu tajemni-
czych zmiennych.  

Ceremonia œlubna rozpo-
czyna siê w domu pana
m³odego tzw. wyprowadze-
niem. Bior¹ w niej udzia³
dwaj jego dru¿bowie, co naj-

mniej dwóch bliskich krew-
nych (mê¿czyzn) i imam.
Najpierw staj¹ wokó³ sto³u
nakrytego bia³ym obrusem,
na którym le¿y Koran, chleb,
sól, szklanka z wod¹. Imam
wyg³asza mod³y, a po nich
bierze lew¹ rêkê pana
m³odego, inni mê¿czyŸni siê
przy³¹czaj¹ i tworz¹ koro-
wód, który kilka razy okr¹¿a
stó³. Imam w tym czasie re-
cytuje surê, czyli jeden z roz-
dzia³ów Koranu. W koñcu
imam wyprowadza pana
m³odego i innych mê¿czyzn,
a celem jest dom panny
m³odej. Pod ¿adnym pozo-
rem pan m³ody nie powinien
wracaæ do domu, bo taki po-
wrót zapowiada nieszczêœcie.
Pan m³ody i uczestnicy zaœlu-
bin ubrani s¹ wspó³czeœnie,
ale musz¹ mieæ na g³owie
ma³¹, okr¹g³¹ czapeczkê mis-
ternie haftowan¹.  

W tym czasie panna m³oda
zak³ada œlubny strój, czyli
bia³¹ sukniê zgodn¹ z obo-
wi¹zuj¹c¹ mod¹. Tu obyczaj
nie wnosi ¿adnych ograni-
czeñ.

Gdy pan m³ody wchodzi³ do
domu panny m³odej, obsypy-
wano go ziarnem, a jest to
zwyczaj przyjêty od Bia³orusi-

nów. Teraz panie z rodziny
panny m³odej przekonuj¹ pa-
na m³odego, ¿e nie wydadz¹
narzeczonej, jeœli odpowied-
nio siê jej nie wykupi. To pol-
ski obyczaj. Wykupem naj-
czêœciej by³y s³odycze. Na-
stêpnie rodzice b³ogos³awili
dzieci, a jest to kolejny zwy-
czaj przyjêty z polskiej oby-
czajowoœci. Potem orszak
weselny rusza do urzêdu sta-
nu cywilnego, aby nie uchybiæ
prawu, ale tak naprawdê liczy
siê œlub religijny zawarty po
powrocie z urzêdu. 

Na baraniej skórze

Na stole przykrytym bia³ym
obrusem trzeba po³o¿yæ Ko-
ran, chleb, sól, wodê i sa-
dogê, czyli s³odk¹ potrawê
zrobion¹ z miodu, m¹ki i
mas³a, podobn¹ do cha³wy.
Po dwóch stronach sto³u stoj¹
dwaj dru¿bowie. Z trzeciej
strony - imam. Naprzeciwko
niego le¿y barania skóra.
Symbolizuje bogactwo i po-
myœlnoœæ. Trzeba j¹ po³o¿yæ
tak, aby m³odzi - gdy na niej
stan¹ - byli zwróceni w stronê
Mekki. Pierwszy na skórê
wchodzi narzeczony, potem
ktoœ z rodziny wprowadza na
ni¹ narzeczon¹, ale koniecz-

nie ktoœ, z kim ona nie mo¿e
zawrzeæ zwi¹zku ma³¿eñskie-
go, a wiêc: ojciec, dziadek, brat,
stryj.  Imam rozpoczyna modlit-
wy. Trwaj¹ one doœæ d³ugo. 

Po ich zakoñczeniu imam
poleca jednej z dru¿ek, aby
zaharemi³a pannê m³od¹.
Czynnoœæ ta polega na
zas³oniêciu twarzy panny
m³odej welonem. W tradycji
arabskiej pan m³ody dopiero
po œlubie mo¿e zobaczyæ
twarz panny m³odej i takie za-
haremienie podczas
najwa¿niejszego momentu
œlubnej ceremonii jest refle-
ksem tamtych obyczajów. Jak
widaæ na licznych zdjêciach
lekki, przezroczysty welon ni-
czego nie skrywa, ale tradycji
staje siê zadoœæ. Aktu zahare-
mienia powinna dokonaæ
mê¿atka ¿yj¹ca w szczêœli-
wym zwi¹zku, bo to gwarancja
szczêœcia dla nowej rodziny. 

Znowu imam siê modli. W
tym czasie m³odzi chwytaj¹
siê za rêce w taki sposób, aby
spotka³y siê ich kciuki.
Wa¿ne, aby by³y ustawione
równo obok siebie, bo to
oznacza równy udzia³ w
ma³¿eñstwie. O to musz¹
dbaæ obie strony. Na pewno
nie powinien wystawaæ kciuk
panny m³odej. Zdjêcie tak
z³o¿onych d³oni zamieszczo-
no na ok³adce ksi¹¿ki. Nieste-
ty, jest ono kiepskie technicz-
nie, ale jego wybór dowodzi,
jak wa¿ny jest to element
zaœlubin. 

Nastêpnie imam pyta pana
m³odego, czy chce zawrzeæ
zwi¹zek, potem o to samo
pannê m³od¹. Obydwoje
musz¹ potwierdziæ tak¹ chêæ.
Teraz imam zwraca siê do
œwiadków z pytaniem, czy
s³yszeli obie deklaracje i czy
nie ma przeciwskazañ do za-
warcia zwi¹zku. Gdy wszyscy
odpowiedz¹ twierdz¹co,
imam prosi o odharemienie
panny m³odej. Gdy welon zo-
stanie podniesiony, imam na
talerzyku lub  tacce podaje
obr¹czki. Najpierw mê¿czyz-
na wk³ada obr¹czkê na rêkê
kobiecie, potem kobieta
mê¿czyŸnie. Obydwoje wypo-
wiadaj¹ oœwiadczenie, ¿e
wstêpuj¹ w zwi¹zek
ma³¿eñski. Przyrzeczenie
obejmuje wiernoœæ i prawdo-
mównoœæ, a tak¿e: „Oœwiad-
czam, ¿e bêdê troskliwym,
kochaj¹cym mê¿em / ¿on¹ i
bêdê troszczyæ siê o ciebie
przez ca³e nasze ¿ycie”. Po

przyrzeczeniu œpiewa siê od-
powiedni¹ pieœñ i znów recy-
tuje modlitwy. Œlubn¹ cere-
moniê koñczy podzielenie sa-
dogi, czyli s³odkiego deseru,
a ka¿dy uczestnik zaœlubin
musi zjeœæ ofiarowany mu ka-
wa³ek. Natomiast m³odzi zja-
daj¹ po kawa³ku chleba, który
le¿a³ na stole podczas cere-
monii, i pij¹ po du¿ym ³yku
wody. 

Uczta bez wieprzowiny

Potem jest wesele, czyli
uczta, zabawy i tañce do
bia³ego dnia, teraz naj-
czêœciej w restauracji. Tatarzy
dbaj¹, aby na sto³ach nie by³o
wieprzowiny, natomiast ich
ulubione potrawy to piereka-
czewniki z miêsem, serem i
rodzynkami, ko³duny lub bu³ki
dro¿d¿owe. Tu te¿ widaæ re-
fleksy kuchni bia³oruskiej i li-
tewskiej. 

O pó³nocy odbywa siê ob-
rzêd oczepin, ale raczej sym-
bolicznej formie. 

Ka¿dy œlub jest wa¿na uro-
czystoœci¹, wiêc wszyscy
goœcie weselni wystêpuj¹ w
uroczystych strojach,
wspó³czesnych, modnych. Ta-
tarzy nie maj¹ rytualnego
ubioru. Podczas uroczystoœci
zaœlubin panowie powinni
mieæ na g³owach ma³e,
okr¹g³e czapeczki. PóŸniej
mog¹ je zdj¹æ.   

W opisanej ceremonii jest
wiele elementów tradycyjnych,
ale równie du¿o wspó³czes-
noœci. Przemiany strojów i wy-
gl¹du weselnych sal mo¿na
ogl¹daæ na zdjêciach w dru-
giej czêœci ksi¹¿ki, gdzie za-
mieszczono stare zdjêcia, ale
tak¿e najnowsze, dokumen-
tuj¹ce ¿ywotnoœæ opisanego
obyczaju. To bardzo inter-
suj¹ca czêœæ. 

rrr
„Tatarskie love story” [Rytua³

przejœcia Tatarów polskich}.
Œlub. Oprac. tekstu Barbara
Pawlic-Miœkiewicz, zespó³ re-
dakcyjny: Barbara Pawlic-
Miœkiewicz, Anna Mucharska,
Lilla Œwierblewska. Wyd. Mu-
zu³mañski Zwi¹zek Religijny
w RP, Najwy¿sze Kolegium
Muzu³mañskie. Bia³ystok
1438/2016. Korzysta³am z eg-
zemplarza z Dzia³u Zbiorów
Regionalnych Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta w
Gorzowie Wlkp. 

KRYSTYNA KAMIÑSKA   

�14 Luty 2021 r.PROSTO z miaSTa

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Jak na ślubach polskich
Tatarów bywało
Po wojnie na obrze¿ach Gorzowie zamieszka³a doœæ liczna grupa Tatarów.
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Ju¿ ponad dekadê temu
zosta³ powo³any w Akademii
Pe³nomocnik ds. osób z nie-
pe³nosprawnoœciami, a stu-
denci wszystkie sprawy
zwi¹zane z funkcjonowa-
niem osób z niepe³nospraw-
noœciami w œrodowisku aka-
demickim mog¹ zg³aszaæ do
Akademickiego Centrum
Wsparcia. Pocz¹tkowo by³y
to dzia³ania doraŸne. Gdy
pojawia³ siê problem - my
szukaliœmy rozwi¹zania. Te-
raz przybiera to formê bar-
dziej ustrukturyzowan¹.
Niew¹tpliw¹ pomoc¹ w tych
dzia³aniach s¹ Ustawa o za-
pewnieniu dostêpnoœci -
daj¹ca konkretne wskazów-
ki, jak ma wygl¹daæ zapew-
nienie dostêpnoœci w pla-
cówkach publicznych, oraz
udzia³ w projekcie „Akade-
mia równych szans -
zwiêkszenie dostêpnoœci
AJP dla osób z niepe³nos-
prawnoœciami, finansowanej
z Narodowego Centrum Ba-
dañ i Rozwoju. Zarówno
ustawa o dostêpnoœci, jak i
wygrana w konkursie spra-
wiaj¹, ¿e nasze dzia³ania
mog¹ byæ bardziej profesjo-
nalne. Oczywiœcie ju¿
wczeœniej dok³adaliœmy
wszelkich starañ, aby uczel-
nia by³a miejscem przyjaz-
nym studentom z niepe³nos-
prawnoœciami, którzy posta-
nowili zdobywaæ wiedzê w
Akademii, jednak teraz po-
dejmujemy takie dzia³ania,
które na chwilê obecn¹ nie
s¹ koniecznie, ale niew¹tpli-
wie s¹ potrzebne. Naszym
celem jest, aby nazwa „Aka-
demia równych szans” nie
by³a tylko nazw¹ projektu,
ale rzeczywistoœci¹. 

Architektura

Zmiany architektoniczne s¹
istotnym, choæ nie
najwa¿niejszym dzia³aniem
w zakresie dostêpnoœci, ja-

kie podejmujemy. Staramy
siê, by nasza uczelnia by³a
uczelni¹ otwart¹ i aby ka¿dy,
kto zdecyduje siê stan¹æ w jej
progach, mia³ tak¹ mo¿li-
woœæ. Dlatego te¿ budujemy
windy, zni¿amy krawê¿niki,
remontujemy i dostosowuje-
my toalety, a nawet zmienia-
my drzwi tak, aby ich otwiera-
nie nie sprawia³o k³opotu.
Przyznajemy, ¿e architektura,
mimo i¿ w kwestii do-
stêpnoœci zdaje siê naj³atwiej-
sza do zmiany, dla nas staje
siê wyzwaniem. Dlaczego?
Poniewa¿ czêœæ naszych bu-
dynków podlega konserwato-
rowi zabytków, a to wymaga
od nas elastycznoœci i krea-
tywnoœci w szukaniu roz-
wi¹zañ. Dodatkowo chcemy,

aby nasze budynki oprócz
³atwoœci w poruszaniu siê by³y
bezpieczne. Dlatego naszym
priorytetem jest zakup krze-
se³ek ewakuacyjnych oraz cy-
kliczne przygotowywanie pra-
cowników do ich obs³ugi.

Dostępność cyfrowa

Nieustannie pracujemy
tak¿e nad zmian¹ strony in-
ternetowej oraz naszych pro-
filów w mediach spo³ecz-
noœciowych do wymogów
WCAG 2.0. Nad czêœci¹
zmian jeszcze pracujemy,
ale ju¿ uda³o nam siê kilka
wymogów wprowadziæ w
¿ycie. Dostosowaliœmy treœci
tak, aby mia³y odpowiednie
czcionki (bezszeryfowe) i
wielkoœci. Do publikowanych

filmów dodaliœmy napisy i
t³umaczenie w polskim jêzy-
ku migowym, by wspomóc
osoby g³uche i z trudnoœcia-
mi w komunikowaniu.
Za³¹czane do treœci zdjêcia
s¹ przez nas opatrywane
tekstem alternatywnym (opi-
sem zdjêcia/grafiki), aby oso-
by s³abowidz¹ce i niewidome
mog³y za pomoc¹ aplikacji
odczytuj¹cej uzyskaæ infor-
macje o treœci zawartej w ob-
razie. Teraz naszym prioryte-
tem jest przygotowanie doku-
mentów w wersji cyfrowej, by
ich wype³nianie by³o maksy-
malnie proste i dostêpne. 

Komunikacja i informacja

Podstawow¹ sprawa w za-
pewnieniu komunikacji oso-

bom o specjalnych potrze-
bach jest zorientowanie siê i
umo¿liwienie nawi¹zania
kontaktu z Uczelni¹ w spo-
sób preferowany przez dan¹
osobê. Dlatego z Akademic-
kim Centrum Wsparcia Osób
z Niepe³nosprawnoœciami
mo¿na skontaktowaæ siê po-
przez e-mail, po³¹czenie te-
lefoniczne, SMS/MMS, ko-
munikatory mediów spo³ecz-
noœciowych oraz w formie
videorozmowy. Zdajemy so-
bie sprawê z tego, ¿e nie
ka¿da osoba ma mo¿liwoœæ
rozmowy telefonicznej, która
do tej pory by³a najczêœciej
proponowanym sposobem
komunikacji, dlatego stara-
my siê byæ dostêpni poprzez
wiele kana³ów. Kolejnym kro-
kiem ku lepszej komunikacji
z pracownikami Akademii
bêdzie monta¿ pêtli indukcyj-
nych wspomagaj¹cych
s³yszenie osób nie-
dos³ysz¹cych, co mamy na-
dziejê poprawi dzia³anie
dziekanatów i innych jedno-
stek. 

Świadomość

Prawd¹ jest, ¿e wszystkie
wymienione dzia³ania
spe³zn¹ na niczym, jeœli nie
zajdzie najwa¿niejsza zmia-
na, czyli zmiana naszego
myœlenia. Koniecznym jest,
abyœmy wyrzucili ze swojego
s³ownika takie wyra¿enia jak:
„nie da siê”, „po co?” i naj-
czêœciej powtarzane „prze-
cie¿ nie mamy osób z dan¹
niepe³nosprawnoœci¹ w na-
szej instytucji”. To ostatnie
czêsto jest prawd¹, ale gdy-
by tak odwróciæ to zdanie i
zamiast myœleæ, ¿e nie ma
potrzeby dostosowania, bo
nie ma beneficjenta tego
dzia³ania, pomyœlmy, ¿e
prawdopodobnie go nie ma,
bo jesteœmy niedostosowani.
To bardzo zmienia perspek-
tywê i powoduje, ¿e

dzia³amy zapobiegawczo.
Nie jest tajemnic¹, ¿e osoby
ze specjalnymi potrzebami
zwyk³y sobie przekazywaæ
informacje, gdzie warto iœæ,
bo dane miejsce jest na nich
otwarte i mog¹ siê w nim sa-
modzielnie realizowaæ. Bu-
dowaniu œwiadomoœci sprzy-
jaj¹ tak¿e cykliczne szkole-
nia kadry naukowej i
pracowników administracyj-
nych, na których uczestnicy
mog¹ dowiedzieæ siê, jakie
dzia³ania podejmowaæ w ob-
liczu konkretnych wyzwañ
dostêpnoœci oraz rozwiaæ
w¹tpliwoœci. 

Dostęp alternatywny

Pracy w œwietle ustawy o
dostêpnoœci jest bardzo
du¿o. My jesteœmy w nieco
lepszej pozycji, gdy¿
dzia³ania na rzecz studentów
z niepe³nosprawnoœciami dla
W³adz Uczelni oraz Akade-
mickiego Centrum Wsparcia
zawsze by³y priorytetem.
Dziêki temu pewne dzia³ania
s¹ ju¿ wdro¿one, inne s¹ w
przygotowaniu. Niektóre wa-
runki dostêpnoœci spe³niamy
w sposób dostêpu alterna-
tywnego (czyli zapewnienia
dostêpu jednak nie na zasa-
dach równych z innymi u¿yt-
kownikami), jednak mamy
jasno wytyczone cele, do
których d¹¿ymy. Wierzymy,
¿e dziêki zaanga¿owaniu
pracowników i studentów
Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a, uczelnia ta stanie siê
miejscem kojarzonym z
otwartoœci¹ i dostêpnoœci¹, a
przyszli studenci i pracowni-
cy bêd¹ mogli z radoœci¹ ko-
rzystaæ z wypracowanych
przez nas rozwi¹zañ. 

AGATA ZAWADZKA 
AKADEMICKIE CENTRUM

WSPARCIA OSÓB Z
NIEPE³NOSPRAWNOŒCIAMI

AKADEMIA IM. JAKUBA Z
PARADYŻA

AJP dla dostępności
Temat dostêpnoœci w naszej uczelni jest znany od lat. 

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 A
JP



�16 Luty 2021 r.PROSTO z miaSTa

Z maleñkiego gorzowskie-
go panteonu - spoœród tych,
którzy wa¿nymi dokonaniami
zapisali siê w ogólnopolskiej
kulturze - najwiêkszy rozg³os
zyska³a postaæ najmniej w
gruncie rzeczy gorzowska -
Papusza. To prawda, ¿e
spêdzi³a wœród nas spory
fragment swego ¿ycia, grubo
ponad æwieræ wieku. Ale
czêœæ ani nie najd³u¿sz¹, tê
bowiem wype³�ni³o koczowa-
nie, ani nie najwa¿niejsz¹
dla dorobku artystycznego,
bo wszystkie, lub prawie
wszystkie, pieœni u³o¿y³a
wczeœniej, przed osiedle-
niem siê nad Wart¹. W jej
wierszach brak jakiegokol-
wiek œladu Gorzowa, gdy¿
lud z którego siê wywodzi³a
w ogóle nie zna³ przywi¹za-
nia do konkretnego miejsca
na ziemi: jego w³asnoœci¹
by³o wszystko wokó³, a ano-
nimow¹ i krótkotrwa³¹ - na
parê dni, na czas postoju ta-
boru - namiastk¹ tego, co
patetycznie nazywamy oj-
czyzn¹, stanowi³a ka¿da
przestrzeñ pod s³oñcem. Po-
wiedzieæ tedy mo¿na - z
pewnym, ³atwo daj¹cym siê
wybaczyæ, uproszczeniem -
¿e twórczoœæ Papuszy po-
zostaje bez wyraŸnych
zwi¹zków z naszym mias-
tem. Ani siê tu urodzi³a, ani
nawet nie zosta³a w nim po-
chowana.

A mimo to s³usznie szczyci-
my siê Papusza, chêtnie j¹
do gorzowskiej historii wpi-
su�jemy, upamiêtniaj¹c tabli-
cami, nazywaj¹c jej imie-
niem ulice. Jakie mamy do
tego pra�wo? Czy daje je ba-
nalny w koñcu fakt, ¿e tu
mieszka³a, gdy ukaza³y siê
jej tomiki? Czy to, ¿e do Go-
rzowa by³a przypisana, kiedy
zosta³a cz³onkiem ZLP? No
bo có¿, mówi¹c szczerze,
poza tym? Co takiego szcze-
gólnego uczyni³o dla niej
miasto, w jaki sposób wspo-
mog³o, u³atwia³o codzienn¹
egzystencjê, aby teraz uni-
kalny dorobek cygañskiej po-
etki dla siebie anektowaæ?
Nie bêdzie odpowiedzi na te
pytania, bo nie w tym celu
zosta³y postawione. Raczej
po to, aby pobudziæ re-
fleksjê, jak ³atwo ka¿da
spo³ecznoœæ zaw³aszcza so-
bie zas³ugi jednostki, jak
rzadko zaœ wspiera j¹,
choæby poœrednio, w realiza-
cji ambicji, których najudat-
niejszymi owocami dekoruje
póŸniej w³asn¹ historiê. Do-
tyczy to w zasadzie ka¿dego
- nauczyciela, in¿yniera, ar-
tysty. Jednak w przypadku
Papuszy - osoby z
najwy¿szym trudem oswa-
jaj¹cej inn¹, now¹ a obc¹,
rzeczywistoœæ i z tego powo-

du niemal zupe³nie wobec
bezdusznych realiów niepo-
radnej - pytanie to przy�biera
wymiar wrêcz symboliczny.

Cokolwiek wi¹za³o siê z
Papusza - wszystko wokó³ jej
postaci, ¿ycia, wierszowania
- od pocz¹tku otoczone by³o
gêst¹ atmosfer¹ zagadki.
Cygañska mentalnoœæ, suro-
wa obyczajowoœæ, odmien-
noœæ ukorzeniona w twar-
dych prawach egzystencji
nie³atwo pod�daj¹ siê nasze-
mu szkie³ku i oku. Bo te¿
miary do nich stosowane
u³o¿one s¹ wedle wadliwych
kryteriów, pod³ug naszych
mniemañ i schematów. Lu-
dziom z zewn¹trz trud�no
wczuæ siê w psychikê wyras-
taj¹c¹ z taboru, zrozumieæ
zjawiska naturalnie mu to-
wa�rzysz¹ce, poj¹æ ca³¹ eg-
zotyczn¹ dla innych kultu-
row¹ otoczkê, dziêki której
Romowie, wszêdzie izolowa-
ni, zawsze odrzucani, nie-
rzadko nawet pogardzani,
przetrwali stule�cia, zacho-
wuj¹c godne pozazdrosz-
czenia poczucie wzajemnej
bliskoœci i etnicznej
wspól�noty. Atrakcyjniej pi-
saæ o klanowych
przes¹dach, rytualnych od-
wetach, irracjonalnych
uprzedzeniach, wrogoœci
wobec obcych. Impresje licz-
nych autorów, jakie wynosili
ze spotkañ z sam¹ Papusz¹
b¹dŸ z jej otoczeniem, na ta-
kich za³o¿eniach konstruk-
cyjnych z regu³y bazowa³y i
dodatkowo gmatwa³y sy-
tuacjê. Ich dociekliwoœæ
rzadko mog³a byæ, i rzadko
te¿ bywa³a, zaspokajana, w
puste miejsca wpisywali wiêc
pó³prawdy, domys³y, które
wyjaœnieniu czegokolwiek
bynajmniej nie s³u¿y³y. Nani-
zane, niczym paciorki
ró¿�nobarwnych korali, na je-
den wspólny sznur, kompo-
nowa³y legendê Papuszy,
pe³n¹ taje�mniczych zau³ków
i wieloznacznych zawi³oœci,
karmi³y publicznoœæ niezdro-
wymi domnie�maniami, uda-
wanymi niedomówieniami.

Zdarzy³o mi siê niegdyœ,
kilkanaœcie lat temu, le¿eæ w
poznañskim szpitalu w jed-
nej sali z jakimœ prominent-
nym, starszym ju¿ Cyganem.
Musia³ to byæ ktoœ bardzo
wa¿ny w tym krêgu, bo o
ka¿dej porze dnia, a nierzad-
ko równie¿ nocy, defilowa³y
przed ³ó¿kiem tabuny
wspó³braci, na jego stoliku
piêtrzy³y siê delikatesy zna-
ne mi jedynie z telewizji,
mê¿czyŸni wys³uchiwali jego
uwag wysztywnieni na bacz-
noœæ, w pozycji zdradzaj¹cej
niekwestionowany szacu-
nek, leciwe Cyganki na od-
chodne ca³owa³y rêkê dostoj-

nika. Kiedyœ, jak twierdzi³,
mieszka³ w Gorzowie i z tego
rzekomo powodu traktowa³
mnie bardziej przyjaŸnie, ni¿
pozosta³ych towarzyszy nie-
doli, dawa³ proste - tyle, ¿e
dla skro�mnie uposa¿onego
naukowca zgo³a niewykonal-
ne - wskazówki, jak zapew-
niæ sobie lep�sze traktowanie
przez personel, bo sam trak-
towany by³ jak udzielny
ksi¹¿ê. Zagadn¹�³em go w
pewnym momencie o Pa-
puszê, powo³uj¹c siê na zna-
jomoœæ z ni¹, zachwyca�j¹c
siê jej poezj¹, i nagle jego
wyraŸna dot¹d sympatia ule-
cia³a, skoñczy³o siê dzielenie
frykasami, a ja nie œmia³em
dociekaæ powodów, zapytaæ
o przyczyny nieoczekiwane-
go zwrotu. Przypisa³em je, po
prostu, niechêci cygañskiego
œrodowiska do Papuszy, choæ
w rzeczywistoœci mo¿e o coœ
zupe³nie innego sz³o. Tak
rodz¹ siê mity.

Dwa s¹ zasadnicze ogniwa
legendy Papuszy. Jedno - to
pierwszorzêdne - powsta³o
bodaj ze zdumienia. Z zadzi-
wienia poezj¹ dojmuj¹co
œwie¿¹, niebotycznie praw-
dziw¹, odleg³¹ od jakichkol-
wiek konwenansów obec-
nych we wspó³czesnej poez-
ji. Papusz¹ by³a poetk¹
samorodn¹ - jeœli temu, wy-
polerowanemu przez
nadu¿ywanie okreœleniu
przywróciæ niegdysiejszy
sens - w najpierwotniejszym
znaczeniu. Innej poezji, poza
swo�im i swych leœnych braci
œpiewaniem nie zna³a, nigdy
siê jej nie uczy³a, nikogo i ni-
czego nie mog³a wiêc naœla-
dowaæ. Chyba nie do koñca
zdaj¹c sobie sprawê ze swe-
go poezjowania - a przynaj-
mniej niezupe³nie dowie-
rzaj¹c w wartoœæ w³asnych
pieœni, co ustawicznie, bez
cienia minoderii, podkreœla³a
w obfitej korespondencji z
Julianem Tuwimem - intuicyj-
nie siêga³a po cygañskie ar-

chetypy, nadaj¹c im bardzo
osobiste wcielenie poe�tyc-
kie. Prostota skojarzeñ ocie-
raj¹ca siê czêsto o naiw-
noœæ, metaforyka cz³owieka
ubo�giego w s³owa, pewna
nieporadnoœæ w zestawianiu
pojêæ abstrakcyjnych, brak
wyrobie�nia w ustawianiu
s³ów we w³aœciwym
porz¹dku - wszystko to da³o
efekt niespotykany. Jej wier-
sze s¹ wzruszaj¹co auten-
tyczne: gdyby zawiera³y
choæ odrobinê fa³szu,
choæby nutê naœladownictwa
natychmiast znalaz³yby siê
poza - w tym wypadku zu-
pe³nie wyra�Ÿnie siê rysuj¹c¹
- granic¹ poezji, w obszarze
pospolitego wierszoklectwa,
do którego odnosilibyœmy siê
z takim samym
lekcewa¿¹cym dystansem,
jak do bezguœcia
czêsto�chowskich rymów,
sztucznoœci cepeliowskiego
folkloru. Szczeroœæ
siêgaj¹ca calizny duszy de-
cyduje o uroku i emocjonal-
nym ³adunku pieœni Papuszy.

Drugie ogniwo legendy
ukute zosta³o z innego mate-
ria³u i zupe³nie sfery arty-
stycznej nie tyka³o. Na feno-
men spo³ecznej popular-
noœci Papuszy z³o¿y³a siê
wyj¹tkowoœæ po�staci oraz
egzotyka œwiata, który repre-
zentowa³a. Niewiele wa¿y³a
tutaj sama sztuka poetycka,
choæby najwspanialsza, po-
budza³a natomiast wyob-
raŸniê przede wszystkim nie-
typowoœæ osoby i atmosfera
tajemniczoœci, któr¹ karmi¹
siê wszelkie mity a bez której
istnieæ zupe³nie nie mog¹.
Pod tym wzglêdem zaintere-
sowanie cygañsk¹ poetk¹
przypomina³o nieco nie-
zwyk³¹ karierê krynickiego
Nikifora. Z t¹ wszak¿e
ró¿nic¹, ¿e Krynickich mog³y
byæ dziesi¹tki, wystarczy³o
obwo³aæ kogoœ Nikiforem,
opleœæ woalem zagadki i tak
spreparowanego oddaæ w

obróbkê mass mediom, a te
ju¿ same potrafi³y wylanso-
waæ bohatera. Papusza by³a
wprawdzie jedna, jedyna i
niepowtarzalna, lecz mimo
to równie¿ i j¹ usi³owano
poddaæ nikiforyzacji.

A zagadek - tych rzeczy-
wistych, i tych urojonych -
doszukiwano siê na ka¿dym
kroku. Ile¿ sensacyjnych rze-
komo incydentów zdo³ano
wydobyæ z dosyæ banalnego,
w gruncie rzeczy, ¿yciorysu
Papuszy? Czêsto b³ahych -
jakieœ areszty za kradzie¿
kury, jakieœ wyroki za
przyw³aszczenie królików -
jakby to równie bulwersuj¹ce
zachowania by³y czymœ zu-
pe³nie wyj¹tkowym wœród
naszej artystycznej bohemy,
jakby nie znano narkotycz-
nych wizji Witkacego, chorób
Wyspiañskiego, pijañstwa
Ga³czyñskiego, seksualnej
odmien�noœci Gombrowicza i
tych wszystkich trwa³ych lub
chwilowych ludzkich
s³aboœci, od których nikt nie
jest naprawdê wolny. Có¿
wiêc wspólnego ma cudza
kura z noœnoœci¹ poetyckiej
strofy? Niekiedy zwyczajnie
nieludzkich, barbarzyñsko
wkradaj¹cych siê w najintym-
niejsze obszary, jak budowa-
nie klimatu sensacji wokó³
chorób i stanu psy�chicznego
Papuszy. Kiedy brakowa³o
sensacyjnych faktów siêgano
po zagadki wyimagi�nowane:
taki posmak mia³y namiêtnie
rozbudzane, bzdurne -
wbrew oczywistym
dowo�dom - w¹tpliwoœci, czy
Papusza w ogóle umia³a sta-
wiaæ litery, b¹dŸ cyniczne po-
dejrze�nia i spekulacje na te-
mat roli Jerzego Ficowskiego
- odkrywcy talentu Papuszy,
t³uma�cza i wydawcy, tego
któremu polska kultura za-
wdziêcza przyswojenie poez-
ji Cyganki. 

Ale najwiêcej, bez w¹tpie-
nia, mitów zrodzi³a reakcja
w³asnej spo³ecznoœci na

publikacjê wierszy Papuszy,
czym naruszy³a ponoæ od-
wieczne tabu, zdradzi³a
najœwiêtsze tajemni�ce, od-
krywaj¹c je przed profanami
i kary, jak¹ wymierzy³a jej su-
rowa moralnoœæ Romów:
barwnie opisywano najdzi-
waczniejsze przeœladowania
ze strony wspó³braci, ma�lo-
wano ckliwe obrazki wozu
wyklêtej poetki wlok¹cego
siê samotnie kilkaset metrów
za taborem. Im bardziej
usi³owano dociec prawdy,
rzekomo innej ni¿ ta, jaka siê
publicznie jawi³a, tym bar-
dziej gêstnia³, œwiadomie lub
mimowolnie tkany przez au-
torów, woal niedomówieñ,
realia miesza³y siê z mistyfi-
kacjami, fakty z wytworami
fantazji.

Czy jest doprawdy wielk¹
tajemnic¹ ¿yciorys
Bronis³awy Wajs, zwanej Pa-
pusz¹, mimo i¿ sporo w nim
miejsc rzeczywiœcie pustych,
niezbyt jasnych? Urodzi³a siê
w pocz¹tkach naszego stule-
cia: w jego pierwszej deka-
dzie b¹dŸ na pocz¹tku dru-
giej - w 1908 lub 1910 roku.
Ponoæ 17 sierpnia - stwier-
dza czêœæ biografów poetki,
którym pozazdroœciæ mo¿na
jedynie pêdu do precyzji, bo
przecie¿ nie historycznej
zas³ugi ustalenia prawdy.
Równie jednak dobrze
mog³a przyjœæ na œwiat piêæ
lat wczeœniej, lub piêæ lat
póŸniej, w maju lub w
paŸdzierniku. Nie pos³ugiwa-
no siê wtedy kalendarzem z
takim jak dziœ pietyzmem,
ca³kiem o podobne drobiazgi
nie dbano, co dla nas, zma-
gaj¹cych siê z ka¿d¹ mi-
jaj¹c¹ godzin¹ bywa niezro-
zumia³e. Tradycji ludowej wy-
starcza³y w zupe³noœci pory
roku, data Bo¿ego Narodze-
nia i Zmartwychwstania
Pañskiego, dzieñ lokalnego
odpustu czy jarmarku w oko-
licznym miasteczku. Tak by³o
wœród osiad³ego, a wiêc
ustabilizowanego ludu wiej-
skiego. Ojciec mój - niemal
równolatek Papuszy -
pos³uguje siê trzema ró¿ny-
mi datami urodzin: inna figu-
ruje w ksiêgach parafialnych,
inn¹ ma w dowodzie osobis-
tym, kiedy indziej, jak twier-
dzi, urodzi³ siê faktycznie. A
przecie¿ pocho�dzi z samej
Ma³opolski, z wioski o prze-
bogatej tradycji, kulturowo
otwartej, w której nie brako-
wa³o inteligencji. To tylko
przyk³ad z jak m¹dr¹, natu-
raln¹ niefrasobliwoœci¹
trak�towano wtedy up³yw
czasu, którym obecnie jes-
teœmy zniewoleni. W ko-
czuj¹cych tabo�rach, wœród
ludu zazwyczaj niepiœmien-
nego, bieg zdarzeñ stawa³

Życie i twórczość Papuszy opisano już na różne sposoby, a mimo to pozostaje wciąż tajemnicą
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siê tym bardziej p³yn�ny.
Sk¹d siê wiêc u Papuszy
wziê³a tak dok³adna data?
Przypuszczam, ¿e przypad-
kowo. Kiedy w³adze
pañstwowe postanowi³y na-
daæ Cyganom jakieœ doku-
menty identyfikacyj�ne i we
wniosku o dowód nale¿a³o
coœ o urodzeniu napisaæ,
coœ - po prostu - zapisano.
Czy sama Papusz¹ taki
w³aœnie rok poda³a - a jeœli,
to wedle jakich wydarzeñ
zdo³a³a go wyliczyæ, jakim
sposobem do niego dosz³a?
- tego nikt ju¿ nie ustali. Czy
mo¿e - przecie¿ nie sposób
tego wykluczyæ - wyrêczyli j¹
us³u¿ni urzêdnicy? Równie
bodaj przypadkowo stwier-
dzono oficjalne miejsce uro-
dzenia: byæ mo¿e Lublin (jak
stoi w karcie zg³oszenia do
Zwi¹zku Literatów Polskich)
lub Grodno, albo te¿ P³oñsk
w okolicach Warszawy. Po-
czucie rzeczywistoœci prze-
strzennej, geograficznej by³o
tak¿e zwodnicze: pod War-
sza�w¹, wedle s³ów samej
Papuszy, mieszkaæ mia³
swego czasu jej syn. Na-
prawdê mieszka³ w oddalo-
nych o dwieœcie kilometrów
od stolicy Starachowicach
lub jeszcze bardziej od-
leg³ym Busku. Prawdziwiej
by³oby wiêc napisaæ, ¿e uro-
dzi³a siê gdzieœ - ¿e w tabo-
rze, mo¿e wœród pól, mo¿e
na leœnej polanie - lecz ta-
kiej okolicznoœci biurokracja
w swych kwestionariuszach
przecie¿ nie przewidzia³a.

Nie by³yby warte uwagi te
metrykalne dociekania, gdy-
by nie wynika³ st¹d inny,
bar�dziej nawet pouczaj¹cy
fakt. Ten mianowicie, ¿e
grzechem powszednim
wiêkszoœci pisz¹cych o Pa-
puszy jest ocenianie wszyst-
kiego, co z ni¹ zwi¹zane
wedle naszych systemów
wartoœci, pos³ugiwanie siê
przynale¿nymi normami:
¿ycia widzianego przez
pryzmat zasiedzia³ych
mieszczuchów, poezji branej
wed³ug kryteriów ludzi
wy�kszta³conych na Kocha-
nowskim, Mickiewiczu, Nor-
widzie, l przez taki w³aœnie
filtr do�œwiadczeñ oraz stan-
dardów cywilizacyjnych
zmierzchaj¹cego siê dwu-
dziestego wieku, postrzega-
my równie¿ Papuszê. A one
przecie¿ nie zawsze i nie
ca³kowicie obowi¹zywa³y po-
etkê wyros³¹ w innym, mimo
wszystko, krêgu kulturowym.

W 1950 roku wóz Papuszy
i jej mê¿a, Dionizego Wajsa,
zatrzyma³ siê w ¯aganiu.
Cyganka zaniecha³a
wêdrówki, osiedli³a siê i -
zachêcona przez ¿yczliwych
- zaczê³a spisywaæ swe liry-

ki. Wszystko, lub niemal
wszystko, co zosta³o wów-
czas utrwalone, a co w
spolszczeniu udostêpni³
nam Jerzy Ficowski, stano-
wi dorobek tamtych czte-
rech niespe³na lat - pozos-
ta³oœæ pierwszego okresu
osiad³ego ¿ycia. Ale prze-
cie¿ nikt nie staje siê poet¹
z dnia na dzieñ, Papusza
ów boski dar wra¿liwej natu-
ry zawsze nosi³a w sobie,
pieœni tworzy³a od dawna.
Nuci³a je podczas taboro-
wych wêdrówek, na
posto�jach, przy ognisku.
Zawierzone jedynie pa-
miêci, milk³y szybko, bez-
powrotnie. Teraz, po prostu,
skorzysta³a z dobrodziej-
stwa, które zreszt¹ nie do
koñca pozna³a - z alfabetu -
i niewyrobionym, koœlawym
pismem utrwali³a wiersze na
papierze. T³umaczy³a
póŸniej za¿enowana, i¿ ro-
bi³a to wy³¹cznie dla siebie i
mo¿e nawet tak rzeczy-
wiœcie myœla³a. W istocie
jednak mia³a nimi obdaro-
waæ innych.

Trudny to by³ dla Papuszy
okres. Bodaj najtrudniejszy,
i kluczowy, wa¿¹cy na ca³ej
przysz³oœci, na wszystkich
niezbyt licznych jej urokach i
jak¿e mnogich dolegli-
woœciach. Nowego ¿ycia -
nagle spêtanego cudzymi
normami, wyznaczanego
szachownic¹ ha³aœli�wych
ulic w miejsce cichych
leœnych duktów, szarzyzn¹
bloków zamiast zieleni wo-
kó³, s¹siedztwem obcych
zamiast dobrze znanych po-
bratymców - uczyæ siê na-
le¿a³o od pocz¹tku. Ucie-
ka³a tedy w œwiat pieœni za-
wieraj¹cych intymne obrazy
czasu minionego i wyznanie
nostalgii za czymœ utraco-
nym, czego inaczej przy-
wo³aæ ju¿ niepodobna.
Pie�œni koi³y ból, uwalnia³y
duszê od têsknoty do
pachn¹cego lasu, do ognis-

ka skrz¹cego siê muzyk¹,
pozwala³y przenosiæ siê w
umi³owany, lecz przecie ilu-
zoryczny tylko wymiar cy-
gañskiego taboru, pozwa-
la³y wyobraŸni malowaæ na
nowo obrazy dawno za-
koñczone. Nieznoœne ¿ycie
czyni³y znoœniejszym.

Papusza raz jeszcze spró-
bowa³a smaku wêdrówki -
wróci³a do taboru w 1953 ro-
ku. Nie by³y to jednak lata
przychylne cygañskiemu ko-
czowaniu. Po jednym sezo-
nie osiad³a w Gorzowie.
Tym razem, jak siê potem
mia³o okazaæ, ju¿ na sta³e.
Ale nie do koñca chyba po-
zby³a siê nadziei, ¿e kiedyœ
wróci na szlak. Wajsowie
zatrzymali wóz i konika: gdy
przygrzewa³o wiosenne
s³onko, Dionizy zaprzêga³
szkapê i rusza³ z Papusz¹ w
dro�gê, która dla nich ci¹gle
stanowi³a istotê radosnej
egzystencji, a któr¹ my mar-
kotnie nazywamy tu³aczk¹.
Z czasem wyprawy stawa³y
siê coraz rzadsze, coraz
krótsze, wre�szcie usta³y w
ogóle. Ich namiastk¹ bywa³y
teraz wypady za miasto, na
rozleg³e podgorzowskie po-
la, do okolicznych wiosek.
Ale nawet i to musia³o siê
skoñczyæ, kiedy zdro�wie
przesta³o dopisywaæ. Scho-
rowanej Cygance pozosta³y
ju¿ tylko spacery do
miej�skiego parku i st¹d pa-
miêtamy j¹ najlepiej.

W Gorzowie te¿ zanie-
cha³a uk³adania, czy raczej
zapisywania swoich pieœni.
Tutaj prze¿y³a moment o
którym marzy ka¿dy, kto
œwiadomie ima siê pióra -
ukazanie siê w³asnej
ksi¹¿ki. „Pieœni Papuszy”
da³y jednak poetce wiêcej
bólu ni¿ radoœci, przynios³y
ogólnopolski rozg³os i sro-
motê wœród swoich. To naj-
bardziej dramatyczny roz-
dzia³ jej ¿yciorysu. Przez lat
kilkanaœcie stawiano tu i

ówdzie uporczywie pytanie,
czy poetka odezwie siê
jeszcze. Czy papierowym
kartkom powierzy strofy dla
siebie tylko szepta�ne, ska-
zywane na zapomnienie w
moment po narodzinach?
Lata mija³y, a wraz z nimi
topnia³y nadzieje. Jesieni¹
1970 roku nagle przemówi³a.
By³y to jedyne wiersze
spo�œród tych, które stwo-
rzy³a w Gorzowie i które uj-
rzeæ mia³y œwiat³o dzienne:
J. Ficowski opublikowa³ je na
³amach „Wspó³czesnoœci”,
potem do³¹czy³ do wczeœnie-
jszych, wyda�j¹c drugi, i
ostatni zarazem, tomik. Po-
noæ zapisa³a znacznie wiêcej
- podaje siê raczej niepraw-
dopodobn¹ liczbê trzystu
wierszy - ale w przyp³ywie
nerwowego za³amania rzu-
ci�³a wszystkie w ogieñ. Ko-
lejny mit? W ka¿dym razie
kolejna zagadka.

Bolesne doœwiadczenia z
przesz³oœci - szok zmiany
stylu ¿ycia, który zwiemy cy-
wi�lizacyjnym, niechêæ
wspó³braci, k³opoty rodzinne
- wra¿liwa Papusza okupi³a
chorob¹. Osamotniona w
Gorzowie, przenios³a siê do
siostry, do Inowroc³awia i
tam 8 lutego 1987 roku, w
niedzielê wieczorem, ode-
sz³a. Rozp³ywaj¹cy siê w
nieznanym pocz¹tek trudne-
go, lecz piêknie zapisanego
¿ycia, znalaz³ sw¹ antytezê
oznaczon¹ z typowo dwu-
dziestowieczn¹ precyzj¹.

Z Papusza rozmawia³em
zaledwie parê razy. W po-
cz¹tkach lat siedemdzie-
si¹tych, b³¹kaj¹c siê po Go-
rzowie z upokarzaj¹cym
wówczas, a niezawinionym
cenzusem bezro�botnego
inteligenta, dorabia³em pisa-
niem do gazet i audycjami
dla zielonogórskiej
roz�g³oœni. Zapowiedziano
sensacjê: po wielu latach
milczenia Papuszy mia³ siê
ukazaæ nowy tomik jej wier-

szy - „Pieœni mówione”. Ra-
dio zaproponowa³o mi przy-
gotowanie okolicznoœciowe-
go materia³u przypomi-
naj¹cego poetkê, która
zawsze zapomnienia ra�czej
szuka³a, ni¿ rozg³osu. Nie
wiem, dlaczego w³aœnie
mnie, nieopierzonemu ter-
mina�torowi. Mo¿e dlatego
po prostu, ¿e by³em na miej-
scu, mo¿e sz³o o sprawdze-
nie w banalnym, rzec tak
mo¿na, temacie: banalnym,
bo o cygañskim fenomenie
pisali wówczas wszyscy tu-
tejsi ludzie pióra i ka¿dy z
lubuskich dziennikarzy mia³
zaliczon¹ przynaj�mniej
jedn¹ rzecz o Papuszy, a
Tadeusz Kajan, szef regio-
nalnego radia, bodaj naj-
wiê�cej. W ka¿dym razie
czu³em siê zaszczycony, bo
zlecenie schlebia³o m³od-
zieñczej pró¿�noœci. Rozmo-
wa zupe³nie siê jednak nie
klei³a, Papusza by³a pode-
nerwowana, nerwowo
krêci³a siê po niewielkim
mieszkaniu, zbywaj¹c mnie
pó³s³ówkami. Gdzieœ tam
chyba szykowa³a siê do
wyjœcia, a mo¿e mia³a jeden
z tych dni, w których
cz³owiek pragnie byæ sam, a
wtedy nawet szelest liœci
traktuje jak intruza. Wi-
dzia³em, ¿e dziœ niczego nie
zwojujê: chcia³em przerwaæ
niezrêczn¹ sytuacjê i uciec
st¹d jak najszybciej. Umówi-
li�œmy siê nazajutrz i to na-
zajutrz mia³o siê powtarzaæ
parokrotnie: przychodzi³em
o usta�lonej porze i odcho-
dzi³em niepyszny, zastaj¹c
zamkniête drzwi. Byæ mo¿e
nawet sie�dzia³a w œrodku,
ja zaœ nie chcia³em byæ na-
tarczywy. Wreszcie za
czwartym czy pi¹tym razem
otworzy³a, l - co za ulga -
powita³a mnie, jak dobrego
znajomego, choæ ani s³owo
o puszczonych terminach
nie pad³o. Przy Kosynierów
Gdyñskich przesiedzia³em
wtedy parê godzin. Roz-
mowê o sprawach ca³kiem
przyziemnych, mimowolnie
przetyka³a od czasu do cza-
su wynurzeniami o jakiejœ
niesamowitej wewnêtrznej
melodii, o samoistnie po-
etyc�kich skojarzeniach.
Mia³a zdumiewaj¹cy dar na-
turalnie natchnionego mó-
wienia, jakby na pograniczu
bia³ego wiersza, by za
chwilê przerwaæ jego tok i
jednym zdaniem o
proza�icznych k³opotach
wróciæ nagle do codzien-
noœci. Ws³uchiwa³em siê w
jej g³os nie dowie�rzaj¹c, ¿e
to normalna pogawêdka,
podczas której nie obo-
wi¹zuje przecie¿ dba³oœæ o
piêkne zestawianie s³ów,

lecz zwyczajna wymiana
zdañ pomiêdzy osobami
chc¹cymi siebie zrozumieæ,
l tak¹ w³aœnie Papuszê - mi-
mowolnie poezjuj¹c¹ - za-
pamiêta³em.

PóŸniej wielokrotnie jesz-
cze trafialiœmy na siebie: ja
spiesznie goni¹cy przez
park Wiosny Ludów do co-
dziennej pracy, ona skulona
na parkowej ³awce, syc¹ca
siê wido�kiem drzew zielo-
nych, modrej tafli stawu w
którym p³ywa³y czerwone ry-
by, ws³uchana w natarczywy
jazgot wron i kawek. Nie
by³o w tych spotkaniach ni-
czego, co ubarwiaæ mo¿e
reportersk¹ narracjê, co na-
dawa³oby jej jak¹œ dramatur-
giê. Zwykle ogranicza³y siê
do przelotnej wymiany zdañ,
jakie z siebie wyrzucamy,
gdy znajomy nieoczekiwanie
zagro�dzi nam drogê. Kr¹¿¹
wtedy s³owa-wytrychy imi-
tuj¹ce serdecznoœæ, protezy
zaintereso�wania cudzym
¿yciem, a w gruncie rzeczy
s³owa najczêœciej zdawkowe
i rzekome, bo wyprane z au-
tentycznej treœci. Tak te¿
by³o podczas moich kolej-
nych z Papusza spo�tkañ.
Zamkniêta w sobie, raczej
nieufna, nieskora do kontak-
tów z obcymi, coraz rza�dziej
mnie rozpoznawa³a: wi-
dzia³em, jak wyszukuje w pa-
miêci czegoœ, co by pomog³o
zidentyfikowaæ obcego
usi³uj¹cego nawi¹zaæ roz-
mowê. W koñcu przesta³a
odpowiadaæ nawet na
grzecznoœciowe pozdrowie-
nia. O tym, ¿e opuœci³a Go-
rzów dowiedzia³em siê zu-
pe³nie przypadkowo.

PROF. BOGDAN J. KUNICKI 

„W przestrzeni têczy”,
Agencja DEJAMIR, 1996 r.

Bezcenne wręcz pamiątki po Papuszy trafiły do gorzowskiej biblioteki
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Prof. Bogdan Kunicki
(1946-2017) -
wybitny socjo-
log i historyk z
Gorzowa, któ-
rego rozprawa
doktorska „Sytuacja inte-
ligencji twórczej w
mieœcie œredniej wiel-
koœci” odbi³a siê szerokim
echem nie tylko w œrodo-
wisku naukowym Polski.
By³ prorektorem i dzieka-
nem w gorzowskim wy-
dziale poznañskiej AWF.
Autor wielu prac nauko-
wych i popularnych oraz
publikacji dziennikarskich
w prasie lokalnej i ogól-
nopolskiej. Nale¿a³ do
grona uczestników spot-
kañ s³ynnego „stolika nr
1” w dawnym klubie
MPiK.



- Panie dyrektorze, czy
miniony rok by³ trudnym
dla bibliotekarzy?

- Bardzo trudny, zreszt¹ jak
dla nas wszystkich. To by³ ta-
ki rok, który postawi³ nas
przed wyzwaniami, jakich do
tej pory nie znaliœmy. Ale to
ca³y œwiat zosta³ postawiony
przed takimi wyzwaniami.
Muszê powiedzieæ, ¿e biblio-
tekarze szybko siê odnaleŸli
w tej dzia³alnoœci on line i
przy zamkniêtych drzwiach
wejœciowych. Byliœmy jedn¹ z
pierwszych bibliotek w Pol-
sce, która uruchomi³a od razu
cykl „Czytanie bez publicz-
noœci”. No i mam pewne
wra¿enie, ¿e inni poszli w na-
sze œlady. Czytaliœmy to, co
akurat by³o pod rêk¹. Prze-
cie¿ tego programu nie opra-
cowaliœmy wczeœniej, nie by-
liœmy na coœ takiego przygo-
towani. Zreszt¹ nikt nie by³ na
jakiegoœ wirusa, na zarazê.
Na pocz¹tek wziêliœmy prozê
Leopolda Tyrmanda, pisarza
roku 2020. Czytaliœmy jego
ksi¹¿ki, rozmawialiœmy o nim.
Potem ten Tyrmand poprowa-
dzi³ nas do Zbigniewa Her-
berta, zaczêliœmy czytaæ ich
korespondencjê. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e program on line
sam siê niejako konstruowa³
w toku naszych dzia³añ, a po-
tem przysz³y ju¿ takie plano-
we dzia³ania na naszym Fa-
cebooku, na kanale you tube.
A potem nie tylko biblioteki,
ale wszystkie instytucje kultu-
ry posz³y w tê dzia³alnoœæ on
line. Po jakimœ czasie siê
otworzyliœmy.
- No i jak siê biblioteka
otworzy³a, to prze¿yliœmy
coœ niezwyk³ego. Ludzie
siê ustawili w kolejce do
biblioteki.

- Tak, to by³a niesamowita
sytuacja. Pamiêtam tê chwilê
do dziœ, kiedy prawie
zd¹¿y³em na otwarcie drzwi.

Ju¿ musia³em byæ w masecz-
ce. I nasze pierwsze s³owa -
nasi czytelnicy wreszcie s¹…
Cieszymy siê, ¿e jesteœcie. 
- To, ¿e ludzie stanêli w
kolejce, ¿e pytali o otwar-
cie, chyba by³o najlepszym
potwierdzeniem sensu pra-
cy i funkcjonowania biblio-
teki.

- Dok³adnie tak. Na co dzieñ
tego nie mamy. Wirus to
straszna zaraza. Ale te¿ po-
kaza³ coœ wa¿nego. Coœ jed-
nak pozytywnego. A miano-
wicie to, ¿e czytelnicy na nas
czekali, a my czekaliœmy na
czytelników. Przywitaliœmy
siê z ogromn¹ radoœci¹. Po-
tem przez krotki czas mog-
liœmy odbywaæ imprezy sta-
cjonarnie. To by³ czerwiec.
Potem przysz³y wakacje.
Wówczas imprez jest mniej,
ale wypo¿yczaliœmy ksi¹¿ki
dalej. Jest nawet jedna filia
gorzowska, gdzie latem licz-
ba wypo¿yczeñ roœnie - to
jest filia nr 14 przy ul. Wrób-
lewskiego. A potem przysz³o
ponowne zamkniêcie. I tym
razem by³o ju¿ ciê¿ko, bo
wszyscy myœleliœmy, ¿e ra-
czej z wolna bêdziemy mogli
rozkrêcaæ nasz¹ stacjonarn¹
dzia³alnoœæ. A tu zamkniêcie i
to w czasie jednej z naszych
wa¿niejszych imprez, czyli
Festiwalu Literackiego Warto
czytaæ nad Wart¹. Ale powie-
dzieliœmy - nie, nie odpusz-
czamy. Pomogli nam w tym
sami uczestnicy - aktorzy i pi-
sarze, którzy przyjechali do
nas. Bo te¿ powiedzieli, ¿e
przyjad¹ do nas do Gorzowa.
Nie bêd¹ transmitowaæ swo-
ich wyst¹pieñ z Warszawy,
tylko z naszej biblioteki, tu na
miejscu. I to nas wszystkich
podtrzyma³o na duchu. I to
by³o wspania³e prze¿ycie.
Musieliœmy siê technicznie
przygotowaæ, zabawiæ w tak¹
ma³¹ telewizjê, czyli dwie ka-

mery, kilka mikrofonów,
œwiat³a i tak dalej. Ca³a opra-
wa techniczna. To by³o na-
prawdê du¿e wyzwanie. Bib-
lioteka i bibliotekarze musieli
siê i w tym odnaleŸæ. 
- Ale w miêdzyczasie te¿
ca³y czas pokazywa³ pan,
¿e przybywa ksi¹¿ek, ¿e
ca³y czas czekacie na czy-
telnika, bo przecie¿ du¿o
nowoœci czeka. 

- Dla mnie jest to jedna z
najwa¿niejszych rzeczy i
nad tym trzeba nieustanie
pracowaæ. Nowoœci wydaw-
niczych w bibliotece musi
byæ du¿o. S¹ pewne normy,
które dawno zosta³y w Pol-
sce zapomniane, a ja myœlê,
¿e nie mo¿emy odpuœciæ. I
musimy do tych norm, wy-
tycznych Œwiatowej Organi-
zacji Bibliotekarskiej d¹¿yæ.
Nie mówiê, ¿e ju¿ powin-
niœmy osi¹gn¹æ standard za-
chodni, bo Polska ekono-
micznie do tego zachodu
jednak musi nadrobiæ. Jed-
nak - i tu siê pochwalê - bo
w tym roku zakupiliœmy po-
nad 14 tysiêcy ksi¹¿ek. I to
jest rekord. To jest absolutny
rekord, z którego siê najbar-
dziej cieszê. Bo ciesz¹ siê
te¿ czytelnicy. 

- Rzeczywiœcie to znako-
mita informacja dla czytel-
ników.

- Proszê sobie wyobraziæ,
¿e w czasie zamkniêcia, kiedy
my byliœmy w fazie intensyw-
nych zakupów, na te wszyst-
kie ksi¹¿ki, które pojawi³y siê
w elektronicznym katalogu,
ju¿ by³y rezerwacje. Od razu
siê czytelnicy zapisywali i two-
rzyli wrêcz kolejki. Na niektóre
tytu³y w kolejce czeka ponad
300 czytelników. Ale te¿ s¹
kolejki kilkuosobowe. Co te¿
bardzo cieszy. 
- O czym to zatem œwiad-
czy?

- Ogólnopolskie badanie
czytelnictwa wskazuje, ¿e
statystyczny Polak czyta
jedn¹ ksi¹¿kê rocznie. Ale z
drugiej strony widaæ, ¿e ci,
którzy czytaj¹, naprawdê ko-
chaj¹ ksi¹¿ki. Biblioteki
musz¹ mieæ nowoœci, musz¹
ksi¹¿ki na rega³ach za-
chêcaæ, pachnieæ, no i musz¹
to byæ nowe tytu³y. No i mamy
tu du¿o, du¿o do nadrobie-
nia. Ale ta radoœæ jest tono-
wana, bo z niepokojem
patrzê na rok 2021. Ale trze-
ba trzymaæ gardê. Bêdzie
trzeba rozmawiaæ z organiza-
torami, czyli urzêdami, pod

które podlega biblioteka,  bo
nie mo¿emy oszczêdzaæ na
kulturze. Epidemia pokaza³a,
czego ludzie pragn¹. Przede
wszystkim chcemy zdrowia,
ale jeœli jesteœmy zdrowi, to
przecie¿ nie da³o siê w tych
czterech œcianach bez nicze-
go wysiedzieæ. 
- Panie dyrektorze, ale wy
jeszcze ca³y czas wydaje-
cie ksi¹¿ki…

- Wydajemy. W 2020 roku
ukaza³o siê bardzo wiele ty-
tu³ów. Tak¹ najciekawsz¹ s¹
„Bajdurki gorzowskie” Sta-
nis³awy Janickiej. To pierw-
sze nasze wydawnictwo ilust-
rowane. Pojawi³ siê kolejny
zeszyt Nowomarchijski, poja-
wi³a siê ksi¹¿ka zwi¹zana z
Maksem Bahrem. Ukazuje
siê nadal „Pegaz Lubuski”,
choæ on line, ale jednak. Przy-
mierzamy siê do kolejnych
wydawnictw, jest ca³a d³uga
kolejka. Jednym z najwa¿nie-
jszych wydawnictw w 2021
roku bêdzie Ksiêga Jubileu-
szowa na 75-lecie biblioteki.
- Ale te¿ rozszerzyliœcie
ofertê o cykliczne rozmowy
pana dyrektora z panem
prof. Paw³em Lesz-
czyñskim. I odkrywacie
ró¿ne ciekawostki do-
tycz¹ce miasta, jak i regio-
nu. 

- Uzyskaliœmy dofinansowa-
nie z Instytutu Ksi¹¿ki na cykl
Z ksi¹¿k¹ w plenerze, a po-
tem ten tytu³ zosta³ zmieniony
na Podró¿e z ksi¹¿k¹. Takie
jest zadanie biblioteki, która
tez spe³nia funkcjê badania
historii regionu czy miasta
oraz popularyzowania tej his-
torii. Akurat ta seria, która do-
tyczy podró¿y z ksi¹¿k¹, wy-
nika trochê te¿ z naszych
pasji. Profesor Leszczyñski
interesuje siê bardzo histori¹,
a ja z kolei bardzo lubiê
s³uchaæ historyków, lubiê do-
wiadywaæ siê nowych rzeczy.

Ja nie mam takiej wiedzy, jak
pan profesor, zatem usta-
wiam siê w roli ucznia, który
zadaje pytania. Ale przecie¿
w³aœnie o to chodzi. Bo to po-
winno spe³niaæ w³aœnie funk-
cjê edukacyjn¹. Weszliœmy
te¿ we wspó³pracê z Regio-
nalnym Oœrodkiem Debaty
Miêdzynarodowej, czyli z pa-
ni¹ prof. Beat¹ Or³owsk¹ i ta-
ki cykl Lubuskie Rozmowy u
Herberta prowadzimy, czyli
cykl rozmów na tematy
spo³eczne, polityczne. Poka-
zuje to te¿ taki nasz profil, ¿e
nie tylko literatura, ale zajmuj¹
nas podrêczniki akademickie,
ksi¹¿ka naukowa - takie rze-
czy te¿ pokazujemy, promuje-
my. Pokazujemy to, co siê tu
w Gorzowie dzieje. A skoro o
literaturze mowa, to powiem
jeszcze o projekcie Furman.
Przygotowujemy siê ca³y czas
do zebrania wszystkiego, co
Kazimierz Furman napisa³.
Ale tu jest problem z prawami
autorskimi, w ka¿dym razie in-
tensywnie nad tym pracujemy. 
- No i jeszcze projekt Pa-
pusza….

- Tak, po 24 latach wróci³y do
biblioteki rêkopisy Papuszy,
Bronis³awy Wajs. No i przede
wszystkim chcemy je
udostêpniæ naukowcom, którzy
ju¿ pytali o tak¹ mo¿liwoœæ.
Szczególnie mocne zaintere-
sowanie jest pamiêtnikami Pa-
puszy, bo poetka pisa³a je po
polsku. No i jest to rzecz, która
do tej pory nie by³a znana. A
poniewa¿ to po polsku, wiêc
poloniœci, antropolodzy, ale i
kulturoznawcy - wszystkich
tych specjalistów zapraszamy -
niech ogl¹daj¹, niech badaj¹ i
opracowuj¹. Bardzo chcieli-
byœmy wydaæ takie syntetycz-
ne opracowanie ca³ej twór-
czoœci Papuszy. 
- No to tego wam ¿yczê i
bardzo dziêkujê za roz-
mowê.

By³o cudnie. Ulica robi³a siê
coraz ³adniejsza, coraz ci-
szej by³o w mieœcie, krajob-
raz robi³ siê bajkowy lub jak
ze starych zdjêæ doktora Kur-
ta Mazura. Gapi³am siê, ro-
bi³am zdjêcia i tak mi b³ogo
by³o, a¿ tu nagle niczym
grom z jasnego nieba przy-
sz³a myœl b³yskawica - toæ
mamy rok jubileuszowy dla
gorzowskiej kultury. Rok
wa¿ny, bo po 75 lat istnienia
i dzia³ania obchodziæ bêdzie
wiele instytucji.

I od razu pomyœla³am sobie
o zaprzyjaŸnionej ze mn¹ i
FG instytucji, czyli Szkole

Muzycznej I i II stopnia przy
Chrobrego. A¿ tyle lat i to
praktycznie w jednej lokali-
zacji, co zreszt¹ bardzo
dok³adnie widaæ, jak siê pod
niegdyœ œlicznym budynkiem
przy Chrobrego stoi. Bardzo
wielu absolwentów, w tym
znakomici i cenieni muzycy.
Niby to by³o pograniczne
miasto, peryferyjne w³aœci-
wie zawsze, ale jednak i tu
kultura szybko przyjecha³a.

No bo przecie¿ 75. urodzi-
ny obchodzi tak¿e i Muzeum
Lubuskie im. Jana Dekerta -
placówka bardzo zas³u¿ona,
po wielu ró¿nych perype-

tiach z nazwami i dyrekcja-
mi, dziœ w gestii Urzêdu Mar-
sza³kowskiego. Placówka,
która jest jedn¹ ze
znacz¹cych na mapie mias-
ta, z osi¹gniêciami, ciekawy-
mi zbiorami, wœród których
s¹ pere³eczki i prawdziwe
skarby. Te¿ motyw do
wiêkszego tekstu.

Szacowny wiek osi¹gnê³a
tak¿e Ksi¹¿nica, czyli Woje-
wódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Zbigniewa
Herberta. Od kilku lat w no-
wej siedzibie, o której co nie-
którzy w tym mieœcie mieli
odwagê powiedzieæ, ¿e  bu-

dynek jest za du¿y jak na po-
trzeby tego miasta. Analfa-
beci, czy co? Pewno tak, ale
w tak szacownym roku anal-
fabetom uwagi poœwiêcaæ
nie zamierzam. Natomiast
ksi¹¿nicy jak najbardziej,
tym bardziej, ¿e zwyk³a bib-
lioteka, jak¹ ja pamiêtam z
zamierzch³ego dzieciñstwa,
z paniami w bamboszkach i
okularach, które cichaczem
dawa³y dzieciom czytaj¹cym
ca³kiem niez³e ksi¹¿ki ponoæ
dla doros³ych, zmieni³a siê w
centrum kultury, centrum z
prawdziwego zdarzenia,
gdzie goszcz¹ wielkie na-

zwiska, gdzie dziej¹ siê cie-
kawe debaty na wa¿ne dla
regionu sprawy, gdzie na-
prawdê trudno siê nudziæ, bo
tyle siê dzieje. Ale jest to
tak¿e miejsce - œwiadek
ludzkiej g³upoty i zawiœci, ¿e
przypomnê, i¿ Ksi¹¿nica ma
niezwyk³y zbiór ksi¹¿ek, któ-
ry przed Urzêdem
Marsza³kowskim wysypali
zielonogórscy kibole na
wieœæ, i¿ pieni¹dze pójd¹ na
rozbudowê w³aœnie gorzow-
skiej biblioteki a nie ich sta-
dionu. Tak, tak, ksi¹¿ki, w
tym poezje Hafiza wymie-
szane z ¿u¿lem… 

No i w koñcu Teatr Oster-
wy, te¿ z perypetiami
ró¿nymi, te¿ osi¹gn¹³ sza-
cowny wiek, choæ akurat w
tym przypadku to wszystko
jest nieoczywiste i trudne
do dok³adnego policzenia,
bo zawsze jakieœ inne licz-
by wychodz¹. Ale na pew-
no ma 75 lat historii pol-
skiej.

Czyli jak to cholerstwo
zwane covidem odpuœci, to
rocznicowych imprez bêdzie
od karuzeli. No i jeszcze 10.
urodziny FG…. Oj zadzieje
siê, zadzieje.

RENATA OCHWAT
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Na niektóre tytuły jest kolejka czytelników
Ze S³awomirem Szenwaldem, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

S. Szenwald: Statystyczny Polak czyta jedną książkę rocznie
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Ważny rok dla gorzowskiej kultury
Siedzia³am d³ugo w nocy i siê gapi³am na padaj¹cy œnieg. 
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- Jakim rokiem dla ciebie
by³ 2020?

- Na pewno by³ ciekawy. Na-
wet sporo podró¿owa³em, bo
zacz¹³em od sylwestra w We-
necji, Weronie i Padwie.
PóŸniej by³ wyjazd do W³och
œladami w³oskiej motoryzacji.
Pojechaliœmy do fabryki ferra-
ri, dok³adnie do muzeum fer-
rari w Modenie i Maranello.
Byliœmy równie¿ w Pizie,
gdzie w okolicy jest muzeum
skutera Vespa. Czyli jeszcze
w lutym by³em we W³oszech.
A potem by³a przerwa i po-
trwa³a ona do po³owy lipca,
kiedy to uda³o mi siê popro-
wadziæ szeœæ wycieczek sycy-
lijsko-maltañskich. I tak oto w
paŸdzierniku sezon siê
skoñczy³. Oczywiœcie, to by³
zupe³nie inny sezon turystycz-
ny, ni¿ typowe do tej pory. W
przypadku W³och zwykle jest
tak, ¿e startujemy w weekend
majowy i wracamy do Polski
na pocz¹tku paŸdziernika. W
tym roku tych wycieczek by³o
zdecydowanie mniej, ale
mia³em szczêœcie, ¿e uda³o
mi siê parê razy wyjechaæ. 
- Jak to siê sta³o, ¿e zos-
ta³eœ pilotem?

- Chcia³em spo¿ytkowaæ
wiedzê, któr¹ wczeœniej mu-
sia³em nabyæ, a potem prze-
kazywa³em j¹ moim studen-
tom na italianistyce w kilku
uczelniach. No i chcia³em zo-
baczyæ te miejsca, o których
opowiada³em na zajêciach,
zw³aszcza kiedy mia³em
zajêcia z historii W³och od
czasów zjednoczenia do
wspó³czesnoœci, w tym te do-
tycz¹ce mafii sycylijskiej. I tak
siê akurat z³o¿y³o, ¿e uda³o
siê i - mam nadziejê - nadal
bêdzie jak najd³u¿ej te miejs-
ca ogl¹daæ. Od 2017 r. pra-
cujê dla biura Rainbow i
w³aœnie z turystami z tego
biura te w³oskie zak¹tki
ogl¹dam. Odkrywaniem Italii
w wiêkszym gronie zajmo-
wa³em siê jednak ju¿
wczeœniej: gdy pracowa³em
jako wyk³adowca w ró¿nych
miastach, stara³em siê zorga-
nizowaæ jakiœ wyjazd ze stu-
dentami, taki naukowy, naj-
czêœciej w ferie zimowe,
w³aœnie po to, aby zobaczyæ
te miejsca, o których siê uczy-
liœmy. By³y zatem podró¿e
szlakiem w³oskich produktów,
zjednoczenia, neapoli-
tañskich Burbonów czy tos-
kañskich artystów. Nieco ina-
czej zaczê³a siê moja przygo-
da z Sycyli¹. W sumie nigdy
nie spodziewa³em siê, ¿e tam
trafiê, a jednak sta³o siê to w
2018 r. Razem z by³ymi ju¿
studentami gorzowskiej
PWSZ zastanawialiœmy siê,
gdzie wybraæ siê, by uczciæ
pi¹t¹ rocznicê ich wyjazdu na
Erasmusa w Salerno. W an-
kiecie wygra³a Sycylia. Aby
jak najlepiej poznaæ Kataniê i

Palermo, skorzystaliœmy z po-
mocy profesjonalnych lokal-
nych przewodników. Trzeba
przyznaæ, ¿e nawet zim¹ Sy-
cylia mo¿e byæ urokliwa. Dwa
miesi¹ce po powrocie do Pol-
ski okaza³o siê, ¿e Rainbow
chce wys³aæ mnie w³aœnie na
tê wyspê. I tak to siê zaczê³o.
Pamiêtam jak dziœ: l¹dowanie
w Palermo, pierwsza wy-
cieczka po³¹czona z Malt¹ i…
zmiana programu z powodu
z³ych warunków atmosferycz-
nych na morzu. Zamiast Mal-
ty mieliœmy zwiedzanie
piêknej Ragusy, gdzie krêco-
no m.in. filmy o komisarzu
Montalbano, oraz miej-
scowoœci Modica, gdzie pro-
dukowana jest s³ynna, sycylij-
ska czekolada. A poza tym,
najbardziej charakterystyczne
zabytki wyspiarskiego baroku.
Na Maltê pop³yn¹³em tydzieñ
póŸniej, ju¿ z kolejn¹ grup¹.  
- To jednak trochê niety-
powa sytuacja, ¿e ty,
wyk³adowca akademicki,
nagle zmieniasz pracê. Zos-
tawiasz karierê uczelnian¹ i
zaczynasz pracowaæ jako
pilot.

- Moim zdaniem jest to
ca³kiem normalne. Sporo jest
wyk³adowców, nauczycieli,
którzy pracuj¹ jako piloci. Za-
dania s¹ podobne: przekazu-
je siê wiedzê, organizuje
czas, pilnuje planu, zaszcze-
pia chêæ g³êbszego poznania.
Ró¿nica jest taka, ¿e w szkole
z t¹ sam¹ grup¹ spêdza siê
semestr lub wiêcej, a na wy-
cieczce to kilka dni, czasem
tydzieñ czy dwa. W trakcie
wycieczek dotyka siê miejsc,
o których w szkole siê mówi
czy s³yszy. S¹dzê, ¿e ka¿dy
powinien czegoœ takiego
spróbowaæ. Najpierw zdoby-
wa siê teoretyczne pod³o¿e w
szkole, a potem praktykuje
siê w terenie. Przecie¿ inaczej
opowiada siê o ró¿nych woj-

nach czy zabytkach, poka-
zuj¹c slajdy, a inaczej chodzi
siê tymi ulicami. Na Sycylii
mo¿na pokazaæ miejsca,
gdzie przebywa³y Scylla i
Charybda, gdzie nadal mami
fatamorgana, przeje¿d¿a siê
obok dawnej Himery, gdzie w
staro¿ytnoœci w 480 r. p.n.e.
stoczono wielk¹ bitwê, podzi-
wia siê Ÿród³o Aretuzy w Syra-
kuzach, które by³o natchnie-
niem Karola Szymanowskie-
go, sprawdza siê, czy w
teatrach greckich - w Taormi-
nie i Syrakuzach - akustyka
rzeczywiœcie by³a tak dobra.
To zatem naturalne uzupe³nie-
nie pracy nauczyciela - pod-
ró¿owanie i pokazywanie. Na
wycieczkach, oczywiœcie, w
wiêkszoœci s¹ osoby doros³e,
co stawia przed pilotem inne
wymagania, ale to te¿ s¹ lu-
dzie ciekawi œwiata, którzy
chc¹ posmakowaæ nowej kul-
tury, poznaæ inne zwyczaje. 
- Pracujesz dla jednego z
najwiêkszych biur tury-
stycznych w Polsce. Czy na
twoich wycieczkach poja-
wiaj¹ siê gorzowianie?

- Tak. Niekiedy nawet sami
ujawniaj¹ siê, gdy opowiadam
o animozjach miêdzy miasta-
mi we W³oszech. Np. w Tos-
kanii konkurowa³y one na wy-
sokoœæ wie¿y. Na Sycylii od-
wiecznymi rywalami s¹
Palermo i Katania. To pierw-
sze jest stolic¹ regionu, a dru-
gie najwa¿niejsz¹ aglome-
racj¹ na wschodnim wy-
brze¿u. Kr¹¿y historia
mówi¹ca o tym, ¿e po wielkim
trzêsieniu ziemi z koñca XVII
w. pochodz¹cy z Palermo ar-
chitekt Giovanni Battista Vac-
carini nie w³o¿y³ zbyt wiele
serca przy odbudowie Kata-
nii, st¹d miasto jest nieco po-
nure. Co, oczywiœcie, nie jest
prawd¹, bo Katania ma swój
urok. By³em z kolei œwiadkiem
¿artów z ró¿nic jêzykowych,

jakie istniej¹ miêdzy oboma
miastami: grupa m³odzie¿y z
Palermo spaceruj¹c po Kata-
nii, poprawia³a pisowniê na-
zwy tradycyjnej kulki ry¿owej,
sycylijskiego przysmaku, któ-
ry na zachodnim wybrze¿u
okreœla siê jako arancina, a
na wschodnim - arancino. Po-
równujê chemiê miêdzy tymi
miastami do relacji w polskich
województwach z dwiema
stolicami. W sumie nie wiem,
po czym turyœci wyczuwaj¹,
¿e jestem z Gorzowa. Mo¿e
gdy zaznaczam, ¿e stolica to
katedra, rzeka i tramwaje?
(œmiech)
- Obserwujesz rynek tury-
styczny. Widzisz, ¿e gorzo-
wianie siê ruszaj¹ po œwie-
cie. Twoim zdaniem - z cze-
go to wynika?

- W ka¿dym z nas jest jakaœ
chêæ poznawania nowych kul-
tur, nowych ludzi. Nie spoty-
kam turystów, którzy wo¿¹ ze
sob¹ schabowe, które gdzieœ
tam podgrzewaj¹ potem nad
zapalniczk¹. Skoro wybrali
siê w podró¿ do innego kraju,
to chc¹ sprawdziæ, jak sma-
kuje prawdziwy w³oski maka-
ron, jak zrobiona jest tradycyj-
na pizza. Ludzie s¹ ¿¹dni tej
wiedzy, doœwiadczeñ kulinar-
nych. Chc¹ zrobiæ w³asne
zdjêcia, a nie tylko ogl¹daæ te
znalezione w Internecie. To
taka zwyk³a ciekawoœæ œwia-
ta. I ciekawoœæ drugiego
cz³owieka. Jaki by³by sens
podró¿owania, gdybyœmy
uznali, ¿e wystarczy nam fakt,
¿e wszystko mo¿na obejrzeæ
w internecie czy zamówiæ w
polskiej restauracji. Zwie-
dzaj¹c, uzupe³niamy swoj¹
wiedzê, konfrontujemy j¹ z
realiami. Bywaj¹ na wyciecz-
kach rodziny z dzieæmi. I ro-
dzice staraj¹ siê pokazaæ po-
tomstwu te miejsca, o których
mówi siê w szkole. Mamy do
czynienia z grupami œwiado-

mymi, które jad¹ po to, aby
zwiedzaæ, poznawaæ. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e wyje¿d¿aj¹,
aby móc porównaæ, przy-
wieŸæ ze sob¹ nie tylko pa-
mi¹tki, ale i doœwiadczenia. 
- Nie mia³eœ doœwiadczeñ
ze stereotypowymi, strasz-
nymi turystami z Polski,
którzy wszystko i tak
wiedz¹ lepiej oraz wszêdzie
ju¿ byli?

- Wiesz, ka¿dy ma jakieœ
wyobra¿enie wycieczki, na
któr¹ wyje¿d¿a. Ka¿dy by
chcia³ po swojemu j¹
urz¹dziæ. Wstawaæ o tej a nie
innej godzinie. Jeœæ to a nie
coœ innego, ogl¹daæ takie a
nie inne widoki. Ka¿dy ma ja-
kieœ wyobra¿enie, ¿e po-
wtórzê, a potem musi je skon-
frontowaæ z rzeczywistoœci¹.
Przez pierwszy dzieñ trzeba
siê zaaklimatyzowaæ. Tak, jak
cz³owiek dostosowuje siê do
temperatury na Sycylii, tak
samo musi dostosowaæ siê
do wycieczki. Potem ju¿
wszystko jest w porz¹dku.
Trudno zreszt¹ dziwiæ siê, kie-
dy cz³owiek jest w obcym dla
siebie otoczeniu, nie zawsze
zna jêzyk, chcia³by czuæ siê
bezpiecznie, a to nie jest
osiedle, nie jest to grono ro-
dzinne, oczekuje zatem, aby
pilot stworzy³ dobr¹ atmos-
ferê. Ka¿demu z nas zdarza
siê trochê pomarudziæ, pona-
rzekaæ, ale w przyt³aczaj¹cej
wiêkszoœci przypadków s¹ to
jednak turyœci, którzy ciesz¹
siê z tego, ¿e wyje¿d¿aj¹, ¿e
mog¹ pozwiedzaæ. Nawet
jeœli coœ nie gra, wówczas po-
trafi¹ sobie to jakoœ zracjona-
lizowaæ. 
- Do legendy przesz³y
opowieœci o tym kiedy jesz-
cze w czasach kariery
uczelnianej jecha³eœ do
W³och ze swoimi studenta-
mi, to o godzinie 7.00 w sa-
molocie potrafi³eœ im zrobiæ
kartkówkê. Przenios³eœ eg-
zaminowanie na turystów z
Rainbow? Odpytujesz ich z
tego, co zapamiêtali?

- Kartkówki w samolocie to
przecie¿ rzecz normalna. Wy-
jazd naukowy to nie wczasy.
Dla przyjemnoœci tam nie leci-
my. (œmiech) Zajêcia o 5.45 w
poci¹gu miêdzy Rzymem a
Neapolem te¿ prowadzi³em.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e Ryanair
przeniós³ nam termin wylotu
do Polski i zahaczaliœmy ju¿ o
kolejny semestr. Z I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Go-
rzowie wynios³em tak¹ za-
sadê, ¿e zajêcia rzecz œwiêta
i aby studenci nie stracili nie-
których kursów, trzeba by³o
im je zaoferowaæ. A ¿e akurat
jechaliœmy z Rzymu do Nea-
polu - to by³a wycieczka œla-
dami zjednoczenia W³och -
no to je zrobiliœmy. Jeœli cho-
dzi o turystów z biura - no,
czasami siê zdarza. Nie jest

to jednak kartkówka na
ocenê, tylko kilka pytañ na
podsumowanie dnia, gdzie
mo¿na zdobyæ jak¹œ na-
grodê. Mo¿e to byæ coœ s³od-
kiego lub ma³y, bardzo drobny
gad¿et zwi¹zany z regionem
za to, ¿e ktoœ s³ucha³, by³
czujny. W przypadku z³ego
wyniku na kartkówce-lotówce
nale¿a³o postawiæ innym wino
lub znaleŸæ podziurawione
spodnie Garibaldiego w mu-
zeum w Rzymie.
- Zdarza siê, ¿e jeŸdzisz ja-
ko prywatny pilot-przewod-
nik?

- Czasem znajomi chc¹
gdzieœ wspólnie siê wybraæ,
wtedy w niewielkim gronie or-
ganizujemy w³oskie wypady.
S¹ to miejsca, gdzie i ja
chcia³bym pojechaæ, ale sa-
memu nie zawsze siê chce.
Tak bywa choæby z weneckim
biennale, gdzie w gronie ko-
neserów sztuki i kulinariów
odkrywamy nie tylko najnow-
sze tendencje w sztuce, ale i
kolejne dzielnice tego miasta
na lagunie. Zdarzaj¹ siê i ro-
dzinne wyjazdy do Rzymu,
Neapolu i naszego partner-
skiego miasta Cava de’ Tirre-
ni. Warto czasem zejœæ z
ogólnie znanego szlaku tury-
stycznego i zobaczyæ miejs-
ca, gdzie nie ma t³umów - one
te¿ maj¹ swój urok.
- Jak patrzysz na ten nowy
turystyczny rok?

- Bardzo pozytywnie. Szefo-
wie najwiêkszych biur pod-
ró¿y na wspólnej konferencji,
która odby³a siê jakiœ nied³ugi
czas temu, myœl¹ podobnie.
Pad³y argumenty o szcze-
pionce, ale te¿ i o tym, ¿e
wiosn¹ bêdzie mo¿na ju¿
spokojnie podró¿owaæ. Lu-
dzie s¹ tego spragnieni.
Zreszt¹ muszê powiedzieæ,
¿e latem w moich grupach
by³o sporo osób, choæ trzeba
by³o mieæ maseczki, myæ rêce
co chwila, przed wejœciem do
ka¿dego zwiedzanego miejs-
ca - nawet na œwie¿ym po-
wietrzu - by³a mierzona tem-
peratura. W³osi zreszt¹ bar-
dzo o te obostrzenia
sanitarne dbali, bo ¿yj¹ z tury-
styki, wiêc wiedz¹, czym grozi
zamkniêcie kraju na tury-
stykê. Warto myœleæ pozytyw-
nie. Tyle tylko, ¿e wycieczki
nie bêd¹ kupowane z wyprze-
dzeniem, tylko raczej w ostat-
niej chwili, kiedy bêdzie
mo¿na ju¿ na 100 procent po-
wiedzieæ, ¿e dana wycieczka
na pewno dojdzie do skutku i
znane bêd¹ zasady zwi¹zane
z ewentualnymi obostrzenia-
mi. Myœlê i mam nadziejê, ¿e
od kwietnia sezon faktycznie
ruszy. I na nowo bêdziemy
odkrywaæ uroki nie tylko
W³och, ale i innych krajów. 
- I przy tym zostañmy. Bar-
dzo ci tego ¿yczê oraz bar-
dzo dziêkujê za rozmowê.

W każdym z nas jest chęć poznawania
Z Wojciechem Wyszogrodzkim, italianist¹, t³umaczem przysiêg³ym i pilotem wycieczek, rozmawia Renata Ochwat

W. Wyszogrodzki: Każdy ma jakieś wyobrażenie wycieczki, na którą wyjeżdża

Fo
t. 
Ar
ch
iw
um

 W
oj
cie

ch
a

W
ys
zo
gr
od
zk
ie
go



Niestety, epidemia zabra³a
nam mo¿liwoœæ cieszenia siê
z wystêpów Polaków na naj-
wa¿niejszej imprezie cztero-
lecia. Mimo tego gorzowia-
nie spisali siê bardzo dobrze
na imprezach mistrzowskich
rangi miêdzynarodowej i
ogólnopolskiej. Warto przy-
pomnieæ wydarzenie sporto-
we, którymi emocjonowa-
liœmy siê w 2020 roku.
Koszykarki AZS AJP
ENEA - sezon 2019/2020
zakoñczony zosta³ po run-
dzie zasadniczej. Tym sa-
mym akademiczki zosta³y
sklasyfikowane na trzecim
miejscu i zdoby³y br¹zowy
medal Mistrzostw Polski.
KS Stal Gorzów - Sezon

rêcznych zosta³ zakoñczony
w trakcie trwania rozgrywek.
Szczypiorniœci Stali Gorzów
mieli tyle samo punktów co
lider z Ostrowa (37), jednak
gorszy bilans bezpoœrednich
spotkañ sklasyfikowa³ ich na
drugiej pozycji w I lidze gru-
py B.
Warta Gorzów i Stilon
Gorzów - sezon 2019/2020
IV ligi pi³karskiej zosta³ za-
koñczony po 15 kolejkach.
Warciarze byli liderami po
rundzie jesiennej i to oni
œwiêtowali awans do III ligi
pi³karskiej. Stilon Gorzów
pozosta³ w IV lidze. 
KS Alfa - waterpoliœci se-

zon 2019/2020 zakoñczyli
na trzecim miejscu i tym sa-
mym zostali br¹zowymi me-
dalistami Mistrzostw Polski.
GKS Gorzovia - tenisiœci

sto³owi zakoñczyli sezon po
piêtnastu spotkaniach pierw-
szej ligi grupy pó³nocnej.
Sklasyfikowano ich na ósmej
pozycji.
UKS Floorball - w œrodku

stawki rozgrywki Energa
Ekstraligi zakoñczyli uniho-
keiœci I LO UKS Floorball
Gorzów Wielkopolski. Po
trzynastu spotkaniach w
czternastozespo³owej lidze
zajêli siódme miejsce.

¯u¿lowcy gorzowskiej
Stali zaliczyli rekordowo
s³aby start sezonu, notuj¹c
szeœæ pora¿ek w pierwszych
szeœciu meczach PGE Eks-
traligi. PóŸniej dosz³o do nie-
samowitego zwrotu akcji.
¯ó³to-niebiescy zaczêli wy-
grywaæ mecz za meczem i
zakoñczyli rundê zasadnicz¹
na drugim miejscu. W fazie
play off odprawili z kwitkiem
Betard Spartê Wroc³aw, by w
finale uznaæ wy¿szoœæ Fogo
Unii Leszno. Gorzowianie
zdobyli srebrny medal Mist-
rzostw Polski! Co wa¿ne zro-
bili to pod przewodnictwem
Bartosza Zmarzlika, który
w paŸdzierniku obroni³ tytu³
indywidualnego mistrza
œwiata.

W sierpniu do rozgrywek
wrócili pi³karze, którzy w
ekspresowym tempie do-
koñczyli rozgrywki Pucharu

Polski na szczeblu woje-
wództwa. Warta Gorzów w
æwieræfinale pokona³a  Stilon
Gorzów. Po tym zwyciêstwie

uda³o jej siê dojœæ do fina³u,
gdzie przegra³a z innym
trzecioligowcem - zielono-
górsk¹ Lechi¹. Warciarze po

rundzie jesiennej znajduj¹
siê na szesnastej, spadko-
wej pozycji w III lidze. Stilo-
nowcy, którzy byli murowa-
nym faworytem do awansu
ligê wy¿ej, obecnie zajmuj¹
pi¹t¹ pozycjê w IV lidze i do
lidera z Gubina trac¹ 10
punktów.

Koszykarki AZS AJP
ENEA po dziewiêciu spotka-
niach nowego sezonu Ener-
ga Basket Ligi Kobiet s¹ na
czwartej pozycji ze strat¹
punktu do lidera. Szczypior-
niœci KS Stal Gorzów na
pó³metku sezonu zajmuj¹
czwart¹ pozycjê w I lidze
mê¿czyzn, ze strat¹ piêciu
punktów do pierwszego
miejsca. Pi³karze wodni Alfy
niestety nie powtórz¹ wyni-
ków z zesz³ego sezonu,
gdy¿ wiosn¹ bêd¹ graæ w
grupie spadkowej Ekstraligi
pi³ki wodnej. UKS Floorbal w
rozgrywkach Energa Ekstra-
ligi Unihokeja jest liderem
tabeli z kompletem piêciu
zwyciêstw i zapowiada siê
zaciêta walka o Mistrzostwo
Polski. Jednym z pozytywów
2020 roku jest powrót bas-
ketu w mêskim wydaniu.
Wszystko za spraw¹ Onlaj-
nersów Kangoo Basket Go-
rzów, którzy rozpoczêli roz-
grywki w III lidze mê¿czyzn i
na starcie rozgrywek radz¹
sobie bardzo dobrze - znaj-
duj¹ siê w czo³ówce tabeli.

Prze³om sierpnia i
wrzeœnia by³ najbardziej ob-
fituj¹cym w imprezy mist-
rzowskie okresem 2020 ro-
ku. Najlepiej spisywali siê
nasi kajakarze, kanadyjka-
rze, wioœlarze, lekkoatleci,
szachiœci i przedstawiciele
sportów walki. Na Mistrzo-
stwa Polski juniorów i junio-
rów m³odszych w kajakar-
stwie gorzowianie zdobyli
piêæ medali (dwa z³ote i trzy
br¹zowe). PóŸniej odby³y siê
mistrzostwa seniorów. Naj-
wiêksz¹ gwiazd¹ Mistrzostw
Polski seniorów w kajakar-
stwie by³ Wiktor G³azunow
(AZS-AWF), który siêgn¹³ po
cztery z³ote i jeden br¹zowy
medal. Oprócz niego meda-
le zdobywali równie¿ Anna
Pu³awska, Alex Koliadych,
Przemys³aw Korsak, Fry-
deryk Fulko, S³awomir Si-
wiec, Grzegorz Bryñski i
Julia Olszewska. 

W Mistrzostwach Polski
seniorów w wioœlarstwie
œwietnie spisali siê zawodni-
cy sekcji wioœlarskiej AZS
AWF, którzy z Poznania
przywieŸli piêæ medali, a
Olga Micha³kiewicz i Kata-
rzyna Boruch reprezento-
wa³y Polskê na Mistrzostwa
Europy. Za to w
m³odzie¿owych Mistrzo-
stwach Europy, Polskê re-
prezentowa³y Zuzanna Les-

ner i Weronika KaŸmier-
czak.

Najwiêkszym lekkoatle-
tycznym sukcesem zesz³ego
roku by³o osi¹gniêcie Kor-
nelii Lesiewicz. Podopiecz-
na trenera Sebastiana Pa-
pugi z AZS-AWF Gorzów
pobi³a ponad 40-letni rekord
Polski juniorek m³odszych w
biegu na 400 metrów. Uzys-
ka³a czas 52.86 co by³o naj-
lepszym tegorocznym wyni-
kiem w Europie, miesi¹c
póŸniej poprawi³a swój wy-
nik o 13 setnych sekundy.
Ponadto gorzowscy lekkoat-
leci w Mistrzostwach Polski
w ró¿nych kategoriach wie-
kowych zdobyli 5 z³otych, 5
srebrnych i 4 br¹zowe me-
dale.

W lipcu Indywidualnym
Mistrzem Polski w szachach
zosta³ Kacper Piorun (KSz
Stilon), a nied³ugo po nim
Mistrzyni¹ zosta³a jego klu-
bowa kole¿anka Karina
Cyfka. W rozgrywkach klu-
bowych szachiœci zdobyli ty-
tu³ wicemistrza Polski. 

Niezmiennie bardzo
dobrze spisuj¹ siê przedsta-
wiciele sportów walki. W ze-
sz³ym roku gorzowianie zdo-
bywali medale Mistrzostw
Polski w boksie, judo, ju-jit-
su, kickboxingu i sumo.

Zawodnicy Gorzowskiego
Zwi¹zku Sportu Niepe³nos-
prawnych ,,Start” podczas
Mistrzostwa Polski Osób
Niepe³nosprawnych w Lek-
kiej Atletyce (Kraków 21-23
sierpnia) zdobyli 38 medali,
w tym 20 z³otych, 7 srebr-
nych i 11 br¹zowych. Naj-
wiêkszym wydarzeniem kra-
kowskich zawodów by³o a¿
piêæ rekordów œwiata, usta-
nowionych przez nasze za-
wodniczki Renatê Œli-
wiñsk¹ i Faustynê
Kot³owsk¹. Niepe³nospraw-
ni zawodnicy sekcji kolar-
skiej zdobyli piêæ medali
Mistrzostw Polski, strzelcy
sportowi 10 medali, tenisiœci
sto³owi 9 medali. 

Warto odnotowaæ równie¿
inwestycje miasta w sport.
W lutym 2020 roku do u¿yt-
ku zosta³ oddany kompleks
Warta Arena przy ul. ¯wiro-
wej, który by³ wspó³finanso-
wany przez Miasto Gorzów
Wielkopolski. Pod koniec
2020 dowiedzieliœmy siê
równie¿, ¿e w kolejnym roku
rozpoczniemy modernizacjê
stadionu lekkoatletycznego
oraz budowê hali sportowo-
widowiskowej. Inwestycje te
s¹ bardzo oczekiwane przez
mieszkañców miasta i ca³e
œrodowisko sportowe.

DAWID KURASZKIEWICZ
WYDZIA³ SPORTU UM
DARIUSZ WIECZOREK

WYDZIA³ PROMOCJI I INFORMACJI
UM
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Niewątpliwie największym sukcesem gorzowskiego sportu 2020 roku było mistrzostwo świa-
ta Bartosza Zmarzlika, który obronił tytuł zdobyty rok wcześniej
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Koszykarki AZS AJP ENEA zakończyły sezon 2019/2020 na trzecim miejscu i zdobyły
brązowy medal Mistrzostw Polski.
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Warciarze wrócili do trzeciej ligi, ale muszą ostro popracować, by nie zaznać znowu smaku
degradacji
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Gorzowski sport w 2020 roku
Nie by³o Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio w 2020 roku. 
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Po wojnie amatorzy ³y¿ew
mogli w Gorzowie tylko po-
marzyæ o prawdziwym lodo-
wisku. Dzikie œlizgawki
urz¹dzono na zamarzniêtych
stawach, zalewach oraz w
zakolach Warty. By³o to nie-
bezpieczne, no i musia³ byæ
têgi mróz. Amatorów œlizga-
nia siê na lodzie jednak nie
brakowa³o.

W 1958 roku Edmund Wa-
dzyñski, by³y  hokeista Legii
Warszawa, rozpocz¹³ trenin-
gi z grupa ch³opców na za-
marzaj¹cych rozlewiskach
Warty. Mo¿na powiedzieæ,
¿e tworzy³ siê zal¹¿ek
dru¿yny, ale nie by³o lodo-
wiska, dlatego na pocz¹tku
lat 60-tych Edmund Wa-
dzyñski podj¹³ starania o to,
by zainteresowaæ spraw¹
w³adze miejskie. Z jego ini-
cjatywy powsta³ w styczniu
1963 roku Spo³eczny Komi-
tet Budowy Sztucznego Lo-
dowiska z  sekretarzami par-
tii na czele. Obecnoœæ osób
z grona w³adz lokalnych
mia³a zapewniæ sukces bu-
dowy lodowiska, a przejêcie
sekcji hokejowej pod
skrzyd³a Zak³adu W³ókien
Chemicznych Stilon mia³a
spowodowaæ przyspieszenie
budowy lodowiska. 

Motorem napêdowym spra-
wy ca³y czas pozostawa³ nie-
strudzony E. Wadzyñski.
Zanim rozpoczê³a siê budo-
wa profesjonalnego lodowis-
ka,  postara³ siê o wylanie
„du¿ej œlizgawki” z oœwietle-
niem    i bandami w Parku
S³owiañskim. Natomiast pra-
ce przy budowie lodowiska
zaczê³y siê w maju 1966 ro-
ku, choæ entuzjaœci sztucz-
nego lodowiska natrafiali na
liczne przeszkody. Nie wolno
by³o np. budowaæ sztucz-
nych lodowisk   w miastach
poni¿ej 150 tysiêcy miesz-
kañców, chyba ¿e by³o to
miasto wojewódzkie.  Trzeba
by³o wiele zabiegów, by ad-
ministracyjne przepisy i za-
kazy omijaæ. Rzeczywistoœæ
gospodarcza  tamtych cza-
sów sprawia³a tak¿e, ¿e wie-
le materia³ów budowlanych
po prostu brakowa³o, nie
mo¿na ich by³o zdobyæ. Jak
pisa³  „Stilon Gorzowski” w
czerwcu 1966 roku, naj-
wa¿niejszym problemem, po
sprawach urzêdowych, by³o
zdobycie rur, które mia³y byæ
zamontowane pod tafl¹.
Uda³o siê ten problem roz-
wi¹zaæ, dziêki wspó³pracy z
hut¹ „Jednoœæ” w Siemiano-
wicach. Lodowisko mia³o byæ

budowane w ramach czynu
spo³ecznego, Komitet zwra-
ca³ siê wiêc do wielu instytu-
cji i miejscowych w³adz o po-
moc. Najwiêkszy wk³ad   w
budowê lodowiska mia³
oczywiœcie ZWCh Stilon,
który przekaza³ dzia³kê pod
lodowisko. Ju¿ sam fakt
przekazania terenu nie-
odp³atnie pozwoli³ obni¿yæ
kosztorys wstêpny o kwotê
rzêdu 4-5 milionów ówczes-
nych z³.

Pierwsze spychacze z Go-
rzowskich Zak³adów Mecha-
nicznych pojawi³y siê na bu-
dowie w maju 1966 roku,
mia³y one przygotowaæ nie-
ckê pod lodowisko. O pra-
cach przy budowie lodowis-
ka regularnie wspomina³y lo-
kalne media („Gazeta
Gorzowska”, „Stilon Gorzow-
ski”) Informowano ile godzin
spo³ecznie przepracowali
pracownicy gorzowskich
zak³adów, zgodnie z PRL-
owskim ruchem przodow-
nictwa pracy. Wymieniano
przodowników, a sami pra-
cownicy Stilonu - o czym
wspomina³a zak³adowa ga-
zeta - przepracowali 27 ty-
siêcy godzin roboczych. Is-
totnym wk³adem Stilonu w
budowê lodowiska by³o
tak¿e popularyzowanie sa-
mego przedsiêwziêcia, two-
rzenie odpowiedniego klima-
tu wœród ró¿nych zak³adów
gorzowskich. Wœród gorzo-
wian czêsto jednak pojawia³y
siê symptomy zniecierpliwie-
nia, gdy¿ efektów dzia³al-
noœci nie by³o widaæ i na te-
renie budowy niewiele siê
dzia³o. Mia³o to m.in. od-
zwierciedlenie w zamiesz-
czonej w „Stilonie Gorzow-
skim” Zak³adowej Szopce
Noworocznej w grudniu
1965 roku: „Czekamy trzy la-

ta blisko. Gdzie jest sztuczne
lodowisko? Tylko na chodni-
kach œlisko. Czekamy 3 lata
blisko. Gdzie jest sztuczne
lodowisko?”.

Jednak w drugiej po³owie
1966 roku oraz w pierwszej
po³owie 1967 widoczne by³y
ju¿ efekty budowy tafli. O
ogromie pracy œwiadcz¹ bu-
dowlane statystyki: pod tafl¹
znalaz³o siê 20 km rur, wyko-
nano 7 tysiêcy spawów,
zu¿yto 900 metrów szeœcien-
nych betonu, usuniêto ty-
si¹ce metrów ziemi. Na
podk³ad tafli zu¿yto 1025 wy-
wrotek ¿wiru. Jak wygl¹da³y
kwestie finansowe zwi¹zane
z budow¹ lodowiska? Koszt
wyniós³ 8,5milionów z³otych,
z czego po³owa pieniêdzy
pochodzi³a z dotacji Totaliza-
tora Sportowego. Dla porów-
nania sztuczne lodowisko w
Szczecinie kosztowa³o oko³o
16 milionów z³otych. Cieka-
wostk¹ by³ fakt, ¿e równie¿
zawodnicy Stilonu  z sekcji
hokejowej pracowali przy bu-
dowie lodowiska w ramach
czynu spo³ecznego. Mia³o to
miejsce w sierpniu 1967 ro-
ku, w godzinach od 9 do 12,
a praca ta by³a traktowana
jako „trening si³owy” - takie
informacje znalaz³em w go-
rzowskim archiwum w teczce
poœwiêconej budowie Lodos-
tilu. P³yta lodowiska mia³a
1800 metrów  i otoczona
by³a band¹. Obiekt mia³
oœwietlenie, z megafonów
p³ynê³a muzyka, na miejscu
mo¿na by³o wypo¿yczyæ i
naostrzyæ ³y¿wy, funkcjono-
wa³a kawiarenka.

Przed oddaniem lodowiska
w u¿ytkowanie rozpisano
konkurs na jego nazwê. Przy
jej tworzeniu nale¿a³o braæ
pod uwagê kombinacjê
trzech pojêæ: Stilon, lodowi-

sko, Gorzów. Ostatecznie
nowy obiekt otrzyma³ nazwê
”Lodostil”. Jakie argumenty o
tym zdecydowa³y? By³a to
najbardziej dŸwiêczna  i od-
daj¹ca charakter obiektu na-
zwa. Lodowisko znajdowa³o
siê przy Stilonie, za³oga, dy-
rekcja zak³adu mia³y naj-
wiêkszy wk³ad w powstanie i
utrzymaniu obiekt. Tak¹ ar-
gumentacjê mo¿na by³o
przeczytaæ  w Gazecie Go-
rzowskiej. Inne popularne
nazwy to ”Gorzostil” oraz
„Stilonka” (tak mia³a siê na-
zywaæ druga mniejsza tafla,
której jednak nigdy nie wybu-
dowano). Zwyciêzcy konkur-
su otrzymali bezp³atne karty
wstêpu na lodowisko przez
ca³y sezon P³ytê lodowiska
udostêpniono mieszkañcom
6 stycznia 1968 roku. By³o to
17 sztuczne lodowisko w
Polsce i jedyne w ówczes-
nym województwie zielono-
górskim.  Wstêp na gorzow-
skie lodowisko by³ p³atny, re-
gulamin i cennik wywieszono
na widocznym miejscu, a
za³oga Stilonu mia³a ulgowe
op³aty wstêpu. Wszyscy jed-
nak podkreœlali, ¿e warunki
na lodowisku s¹ prowizo-
ryczne. Nie by³o dostêpu do
szatni, obiekty towa-
rzysz¹ce i drogi dojazdowe
do lodowiska by³y w budo-
wie. Lodowisko czeka³o na
II etap budowy

Gorzowianie jednak mogli
od wrzeœnia do kwietnia
jeŸdziæ na ³y¿wach po tafli.
„Lodostil” czêsto by³ wy-
pe³niony amatorami
³y¿wiarstwa, przybywa³a
tam m³odzie¿ z gorzow-
skich szkó³  Du¿ym zainte-
resowaniem cieszy³y siê or-
ganizowane tam bale kos-
tiumowe. Obiekt czynny by³
nawet do godziny23. Wyni-

ka³y z tego pewne proble-
my natury „regulaminowej”.
Jeden  z czytelników „Stilo-
nu Gorzowskiego” w liœcie
do redakcji zarzuca³, ¿e po
godzinie 22 „ na tafli  znaj-
duj¹ siê dzieci i m³odzie¿ w
wieku szkolnym „solo”, bez
opieki starszych co jest
jawnym naruszeniem regu-
laminów szkolnych”. Apelo-
wa³ on, by o tej godzinie nie
wpuszczaæ dzieci i m³od-
zie¿ na lodowisko. W tym
samym liœcie bywalec „Lo-
dostilu” skar¿y³ siê równie¿
na ”rozwydrzonych wyrost-
ków”, którzy nie dbali o
bezpieczn¹ jazdê na lodo-
wisku. Przy „Lodostilu”
dzia³a³y szkó³ki ³y¿wiarskie,
sekcje hokejowe oraz
³y¿wiarstwa figurowego.
Hokeiœci Stilonu pierwszy
mecz rozegrali 13 stycznia
1969 roku z kolegami ze
Szczecina. Mecz zakoñczy³
siê zdecydowanym zwy-
ciêstwem goœci. Trener
Wadzyñski dostrzega³ wa-
dy swoich zawodników, za-
pewnia³ jednak, ¿e wkrótce
Stilon bêdzie siê liczy³ na
hokejowej mapie Polski.
S³owa trenera wkrótce
sprawdzi³y siê i hokeiœci
rozgrywali mecze w II lidze
hokeja, byli nawet o krok
od awansu do I ligi.

W styczniu 1970 roku w
grodzie nad Wart¹ po raz
pierwszy rozegrano mecz
miêdzynarodowy, w którym
Stilon pokona³ dru¿ynê z
NRD (Dynamo Malchin)
10:2. Do Gorzowa przy-
je¿d¿a³y te¿ inne dru¿yny z
krajów „demokracji ludo-
wej”, ale tak¿e ze Szwecji
i Finlandii. W tych towarzy-
skich potyczkach wyraŸnie
wygrywali z gospodarzami.
Po jednym z takich spotkañ

Skandynawowie, widz¹c w
czym graj¹ stilonowcy, zos-
tawili im ca³y swój sprzêt
hokejowy.

W po³owie lat 70-tych za-
pad³a decyzja o uczynienie
z „Lodostilu” „normalnego”
lodowiska  z zadaszeniem,
oœwietleniem i funkcjonal-
nymi trybunami. Zadania
podjê³o siê w 1975 roku
Gorzowskie Przedsiêbior-
stwo Budownictwa Prze-
mys³owego, czyli popular-
na “Przemys³ówka”. By³a
równie¿ zgoda dyrekcji
Stilonu na stworzenie lo-
dowiska z prawdziwego
zdarzenia. Skoñczy³o siê
niestety, jak to w “deka-
dzie sukcesu” bywa³o, naj-
pierw rozgrzebaniem
obiektu, potem jego za-
mkniêciem. Co gorsza
wkrótce zamkniêto œliz-
gawkê dla mieszkañców, a
lodowisko by³o tylko do-
stêpne dla hokeistów. Nie-
stety,  po kilku kolejnych
latach zabrak³o lodowiska
i dla hokeistów, i sekcja
hokeja upad³a. 

Po 14 latach „Lodostil”
przesta³ dzia³aæ, choæ go-
rzowianie ca³y czas mieli
nadziejê na remont lodowis-
ka i ponowne jego otwarcie.
W 1987 roku przy ulicy Po-
morskiej pojawi³y siê nawet
brygady budowlane. Mia³
powstaæ nowoczesny pawi-
lon, a po obu stronach tafli
betonowe trybuny na 3 ty-
si¹ce widzów. W planach
by³a równie¿ budowa nowe-
go oœwietlenia. Jak siê oka-
za³o by³y to tylko plany. Dziœ
po lodowisku pozosta³o
wspomnienie, a tylko naj-
starsi gorzowianie  mog¹
wskazaæ miejsce, gdzie
kiedyœ by³o lodowisko.

PRZEMYS³AW DYGAS

Pierwsi gorzowscy hokeiści trenowali na zamarzniętych  stawach, zalewach oraz w zako-
lach Warty
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E. Wadzyński na budowie Lodostilu, po którym pozostały
już tylko wspomnienia
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Jak „Lodostil” czynem
społecznym budowano
6 stycznia 1968 roku po raz pierwszy udostêpniono gorzowskim amatorom ³y¿wiarstwa p³ytê „Lodostilu” przy ul. Pomorskiej. 
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By³ sportowcem wszech-
stronnym. Uprawia³ wyczy-
nowo wioœlarstwo i kajakar-
stwo, œciga³ siê na rowerze i
gra³ w pi³kê no¿n¹. Pasj¹ je-
go ¿ycia sta³ siê jednak hokej
na lodzie, któremu poœwiêci³
sw¹ m³odoœæ, wiek œredni i
lata dojrza³e. Startowa³ w
mistrzostwach œwiata i na ig-
rzyskach olimpijskich, by³
trenerem mistrzów Polski i
Jugos³awii. Przypominamy
jego historiê w reporta¿u Jan
Delijewskiego, który ukaza³
siê w 1995 r. w ksi¹¿ce
„Przygody ze sportem”.

Dali kij do łapy i kazali
strzelać

Urodzi³ siê 13 lutego 1913
roku w grodzie pod Wawe-
lem. W Krakowie wiêc roz-
pocz¹³ sw¹ d³ug¹ karierê ho-
kejow¹. W Towarzystwie
Gimnastycznym Sokó³. Po-
móg³ mu w tym przypadek,
jak to zwykle w ¿yciu bywa.
Uwielbia³ jazdê na ³y¿wach,
a najbli¿sze lodowisko na-
le¿a³o w³aœnie do Soko³a.
Spêdza³ tam ca³e
popo³udnia, œlizgaj¹c siê bez
opamiêtania. By³a to kosz-
towna zabawa. Bilet wstêpu
kosztowa³ ca³e 20 groszy. Na
szczêœcie mama rozumia³a i
pochwala³a namiêtnoœæ sy-
na, gdy¿ sama lubi³a poœliz-
gaæ siê na ³y¿wach. Znajdo-
wa³a wiêc owe 20 groszy.

Trwało to kilka lat, aż
któregoś dnia...

- Podszed³ do mnie jakiœ fa-
cet, który czêsto nam siê
przygl¹da³ i zapyta³ czy
chcia³bym graæ w hokeja.
Mia³em 14 lat i o ¿adnym ho-
keju jeszcze nie s³ysza³em.
Propozycja jednak mnie
ucieszy³a, bo poparta by³a
kart¹ wolnego wstêpu na lo-
dowisko Soko³a.

Zacz¹³em chodziæ na tre-
ningi. Przez pierwsze dni
jeŸdzi³em jak dawniej.
Wreszcie dali mi kij do ³apy,
rzucili kr¹¿ek i kazali strzelaæ
do bramki. Antek Reyman,
póŸniejszy serdeczny kolega
z dru¿yny, j¹³ mi pokazywaæ
jak nale¿y nak³adaæ kr¹¿ek,
jak ci¹gn¹æ, jak strzelaæ, by
ten fruwa³ w powietrzu. Nic
mi nie wychodzi³o. Co
uderzê, to kr¹¿ek sunie po
lodzie i tak w kó³ko. Ani o
centymetr nie mog³em go
podnieœæ do góry. Z³oœci³o
mnie to okrutnie. Postano-
wi³em potrenowaæ w domu.
Zamkn¹³em siê w pokoju i
dawaj po parkiecie strzelaæ
w drzwi. Wali³em tak do cza-
su, gdy z krzykiem wpad³a
matka i zobaczy³a drzwi
piêknie obite uderzeniami
kr¹¿ka. Dosta³em manto, ale
cieszy³em siê, ¿e zaczyna mi
coœ wychodziæ. Na lodzie
jednak znów nie wychodzi³o.

Spróbowa³em wiêc strzelaæ
w czasie jazdy. O dziwo,
kr¹¿ek unosi³ siê w powiet-
rzu.

Po kilku miesi¹cach trenin-
gu Andrzej Wo³kowski rozeg-
ra³ swój pierwszy w ¿yciu
mecz. Sokó³ spotka³ siê z
RKS Wawel. By³y to wiêc lo-
kalne derby, które zawsze
wywo³uj¹ wiele emocji.
£atwo mo¿na sobie wyobra-
ziæ emocje debiutanta...

- Przyszed³ do mnie pan
Olek K³aput, kierownik sekcji
i bez ¿adnego wstêpu po-
wiedzia³: jutro grasz mecz.
Rzuci³ mi pod nogi sprzêt i
poszed³ sobie. Zg³upia³em.
Jaki mecz? Nie zna³em ani
przepisów, ani zasad gry.
Koledzy obiecali mnie nau-
czyæ...

Ca³¹ noc nie spa³em. Taki
by³em zdenerwowany. W
szatni nie wiedzia³em nawet
jak mam siê ubraæ. Suspen-
sory by³y wówczas gumowe,
ochraniacze na nogi - pi³kar-
skie getry za krótkie, a spo-
denki wygl¹da³y na mnie jak
slipy k¹pielowe. Nogi mia³em
praktycznie go³e. Jedynie
rêkawice pasowa³y jako ta-
ko.

Z pocz¹tku nie wiedzia³em
co z sob¹ zrobiæ na lodowis-
ku. Pêta³em siê bez sk³adu i
³adu, ogl¹daj¹c siê rozpaczli-
wie na kolegów. A¿ siê
zeŸli³em. Co tam koledzy,
pomyœla�³em. Dopad³em
kr¹¿ek i wio do przodu przez
ca³e lodowisko, i bêc na
bramkê, bêc. Bramkarz nor-
malnie siê wystraszy³.
Wpuœci³ jednego gola, dru-
giego, trzeciego... Zdo�by³em
siedem bramek. Od tej pory
stale wystêpowa³em z nume-

rem siedem na plecach, czy
to w klubie, czy w reprezen-
tacji.

Trzech muszkieterów

W barwach Soko³a gra³
przez piêæ lat, zyskuj¹c mia-
no jednego z najlepszych
napastników w kraju. W
1933 roku, za zgod¹ wszyst-
kich zainteresowanych, zna-
laz³ siê w Cracovii. Cracovia
w owym czasie dysponowa³a
dwójk¹ œwietnych napastni-
ków, Adamem Kowalskim i
Czes³awom Marchewczy-
kiem, którzy mieli ju¿ za
sob¹ start na olimpiadzie w
1932 roku w Lakê Placid.
Obaj grali na skrzyd³ach,
brakowa³o im œrodkowego.
Zosta³ nim Andrzej Wo³kow-
ski.

Jeszcze w tym samym roku
atak Cracovii sta³ siê pod-
por¹ reprezentacji narodowej
Polski. W kraju nie mieli so-
bie równych, na œwiecie zali-
czani byli do najlepszych.
Nie bez powodu nazywano
ich trójk¹ muszkieterów.

A.Wo³kowski wystêpowa³ w
dru¿ynie narodowej, z prze-
rw¹ w okresie wojny, do
1949 roku. Zaczyna³ repre-
zentacyjn¹ karierê maj¹c lat
20, skoñczy³ w 36 roku ¿ycia.
Kilka razy bra³ udzia³ w mist-
rzostwach œwiata, dwukrot-
nie startowa³ na igrzyskach
olimpijskich. Strzeli³ niezli-
czon¹ liczbê goli. Gra³ fair i
cieszy³ siê sympati¹ kolegów
oraz kibiców. Nie omija³y go
kontuzje i urazy, ale zawsze
stara³ siê byæ do dyspozycji
trenerów.

Z imprez najwy¿szej rangi
najbardziej utkwi³a mu w pa-
miêci olimpiada 1936 roku w

Garmisch-Partenkirchen,
gdzie polscy hokeiœci zajêli
szóste miejsce, tocz¹c dra-
maty�czn¹ walkê z Kanadyj-
czykami i Austriakami o
wyjœcie z grupy eliminacyj-
nej. Trenerem polskiej
dru¿yny by³ Rolf Adamowski,
cz³owiek, który w 1924 roku
zacz¹³ Polaków uczyæ gry w
hokeja na lodzie.

- Przed pierwszym me-
czem w Ga-Pa trener za-
rz¹dzi³ rozgrzewkê na natu-
ralnym lodowisku
znajduj¹cym siê na jeziorze.
Jezioro by³o du¿e i obawiano
siê, ¿e lód za³amie siê pod
w³asnym ciê¿arem, gdy¿ po-
wstawa³y ju¿ garby. Wyr¹ba-
no wiêc z brzegu przerêble,
aby zapewniæ dop³yw po-
wietrza pod lód. Ja, nie
chc¹c nadk³adaæ drogi id¹c
wyznaczon¹ œcie¿k¹, posta-
nowi³em pójœæ na skróty.
Przeskoczy³em przez ba-
rierkê i patrzê... lecê prosto
do wody. Marchewczyk siê
œmieje, ¿e trenujê p³ywanie
do letniej olimpiady, a ja
wœciek³y wy³a¿ê z wody.
Rozgl¹dam siê dooko³a i
widzê, ¿e w pobli¿u siedzi
sobie na krzese³ku Bawar-
czyk i tak¿e rechocze. Ty
jesteœ ju¿ 21 co tak skoczy³,
mówi do mnie po niemiecku.
Ot, mia³ zabawê.

Na olimpiadzie w Ga-Pa
bywa³y jednak momenty
mniej zabawne, choæ z cza-
sem i one w ustach A.
Wo³kowskiego przybra³y
charakter humorystycznej
anegdoty. Ale wtedy œmiaæ
mu siê nie chcia³o...

- Graliœmy mecz z Kanadyj-
czykami, u których na obro-
nie wystêpowa³ potê¿ny

ch³op, prawie dwa metry
wzrostu i ponad sto kilo
¿ywej wagi. W czasie nasze-
go spotkania pada³ gêsty
œnieg. Co piêæ minut
sprz¹tano lodowisko, a i tak
trudno by³o siê po nim poru-
szaæ. Wreszcie uda³o mi siê
nabraæ szybkoœci i ruszyæ z
kr¹¿kiem do przodu. Mia³em
przed sob¹ tylko wspomnia-
nego obroñcê. Ja w lewo, on
w lewo. Ja w prawo, on w
prawo. Zrobi³em zwód, ¿eby
wybiæ go z tego rytmu lewo-
prawo, lewo-prawo. i...
wpad³em prosto na niego.
Wzi¹³ mnie Na ramiê, do-
sta³em w szczêkê i tak wy-
prostowany polecia³em ple-
cami na lód.

Ockn¹³em siê w szpitalu,
gdzie posk³adano mnie do
kupy i po³o¿ono na ³ó¿ku.
Mia³em z³amany nos, nad-
wyrê¿ony krêgos³up i by³em
ca³y obola³y. O ma³o siê nie
za³ama³em, ale zobaczy³em
na s¹siednim ³ó¿ku ru-
muñskiego saneczkarza,
który mia³ szczêœcie trafiæ
prosto w drzewo. Rozpruty
od góry do do³u, ca³y w ban-
da¿ach. Pomyœla³em wiêc,
¿e to co mnie spotka³o, to
jeszcze nic w porównaniu z
tamtym. Spakowa³em ma-
natki i ku zdziwieniu lekarzy
oraz kolegów wróci³em do
zespo³u.

Nastêpnego dnia A.
Wo³kowski by³ znów na lo-
dzie. Hokeiœci to jednak
twardzi ludzie...

- Tym razem graliœmy z Au-
striakami. Mecz sêdziowa³
Belg Andre Luace, prezes
Œwiatowego Zwi¹zku Hokeja
na lodzie. Ten sam, któremu
na mistrzostwach œwiata

1931 roku w Krynicy rzucono
kalosz pod nogi. Widaæ za-
pamiêta³ to sobie dobrze.
Austriacy prowokowali bójki,
kiedy zaœ ok³adaliœmy siê ki-
jami po ³bach, on spokojnie
odwraca³ siê plecami i wda-
wa³ siê w pogawêdki z kibi-
cami. Kowalski dosta³ kijem
w oko, które wylaz³o mu ni-
czym œlimak ze skorupy.
Marchewczykowi rozwalono
nos. Ludwiczakowi te¿ siê
zdrowo oberwa³o. Mnie siê
jakoœ upiek³o, bo do bijatyki -
by³em przecie¿ nie w pe³ni si³
- specjalnie siê nie
przyk³ada³em.

Graliœmy jednak dalej. Au-
striacy prowadzili 2:1. Na
piêæ sekund przed koñcem
ka¿dego meczu w³¹cza³ siê
buczek, który bucza³ do
ostatniej sekundy spotkania.
Wtedy wiadomo by³o, ¿e to
koniec. W³aœnie zaczê³o bu-
czeæ, kiedy dosta³em kr¹¿ek,
min¹³em obroñców i strze-
li³em gola. Uradowany jadê
do ch³opaków, bo remis da-
wa³ nam awans, a oni do
mnie z pretensjami, ¿e strze-
li³em za póŸno, ¿e sêdzia nie
uzna³ bramki, gdy¿ jakoby
by³o ju¿ po czasie, co by³o
nieprawd¹. Skubany, tak nas
za³atwi³.

Za³amani poszliœmy do
szatni, gdzie przybiegli do
nas Szwajcarzy mówi¹c, ¿e
dla nich to my jesteœmy zwy-
ciêzcami. Kiepskie to by³o
pocieszenie. Pomyœla³em
nawet, ¿e je¿eli na takim
sêdziowaniu ma polegaæ
owe szybciej, dalej, wy¿ej, to
ja siê na to nie piszê. Przy-
szed³ tak¿e kierownik ekipy,
p³k. Glabisz ze s³owami po-
cieszenia, ¿e za³o¿¹ protest,

A. Wołkowski (pierwszy z prawej) i hokejowa drużyna Stilonu
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Olimpijczyk starej daty na gorzowskim        lodzie
Andrzej Wo³kowski by³ legendarnym trenerem, który hokeistów ZKS Stilon prowadzi³, a któremu nie dane by³o dokoñczyæ sportowego dzie³a.



To jeszcze chyba nie po-
cz¹tek koñca wieloletniej
historii budowy hali sporto-
wej w naszym mieœcie, to
nawet nie koniec pocz¹tku,
ale wreszcie mamy konkret-
ne kroki, które w ostatecz-
nym rezultacie maj¹ dopro-
wadziæ do tego by ten pro-
jekt siê zmaterializowa³. 

Podpisanie umowy po-
miêdzy inwestorem, czyli
S³owiank¹, a wykonawc¹,
czyli Budimexem oznacza,
¿e w³aœciwie mo¿na  ju¿
wbijaæ pierwsz¹ ³opatê na
dzia³ce znajduj¹cej siê w
parku S³owiañskim. Co
prawda w najnowszej histo-
rii gorzowskich inwestycji
znajdziemy i taki fakt, ¿e nie
zawsze pacta sunt servan-
da, bo przecie¿ pierwsza
umowa, jaka zosta³a podpi-
sana na budowê filharmonii
nie zosta³a zrealizowana, co
spowodowa³o, ¿e koszt tej
inwestycji wzrós³ prawie
dwukrotnie.  Nie s¹dzê,
¿eby dosz³o do powtórki ta-
kiej sytuacji, bo i strony
umowy inne, a i czasy nie
takie, ¿eby mo¿na bezkar-
nie zrywaæ podpisane zobo-
wi¹zania. Wykonawca de-
klaruje zbudowanie hali w
dwa lata. W sieci co prawda
natychmiast pojawi³y siê
przeœmiewcze komentarze
o tym, jak to w maju 2026
roku zostanie podany osta-
teczny termin zakoñczenia
budowy hali w Gorzowie.
S¹dzê jednak, ¿e Budimex
jest zbyt powa¿n¹ firm¹, no-
towan¹ na gie³dzie, jedn¹ z
najwiêkszych grup budow-
lanych w Polsce, by ryzyko-
waæ jak¹œ skuchê ozna-
czaj¹c¹ utratê wizerunku.

W realizacji projektu nie
przeszkodzi zapewne brak
doœwiadczenia zarz¹du
S³owianki w dzia³alnoœci in-
westycyjnej, bo jak wiado-
mo, choæby zamiar budowy
hotelu skoñczy³ siê kom-
pletn¹ klap¹. Poza tym tak
naprawdê inwestorem jest
miasto, które zapewnia te¿
Ÿród³a finansowania. Có¿,
instytucja inwestora za-
stêpczego nie jest niczym
nadzwyczajnym, czêsto siê
j¹ stosuje, co w tym przy-
padku jest tym bardziej uza-
sadnione, bo przecie¿
S³owianka ma byæ przy-
sz³ym u¿ytkownikiem hali.
Bêdzie wiêc okazja i czas
by siê obiektu nauczyæ w
trakcie jego powstawania i
co wa¿niejsze wypracowaæ

koncepcjê i zasady jego
funkcjonowania. Wa¿ne jest
i to, ¿e zarówno  miasto, jak
i sama spó³ka maj¹ œwiado-
moœæ, ¿e powstaje w Go-
rzowie jeszcze jeden obiekt
komunalny, którego dzia³al-
noœæ bêdzie wymaga³a
sta³ego dofinansowania. Ni-
by wszyscy wiedzieli, ¿e ba-
seny publiczne s¹ nieren-
towne, ale kiedy S³owianka
kolejne lata dzia³alnoœci za-
myka³a strat¹ bilansow¹, to
by³o powszechne zdziwie-
nie, a czasem wrêcz obu-
rzenie.

S³owianka wkrótce bêdzie
obchodziæ dwudziestolecie
dzia³alnoœci i przez ca³y ten
czas nigdy nie wypracowa³a
zysku. Teraz otrzyma jesz-
cze jedne element gene-
ruj¹cy stratê wiêc trzeba siê
na tê ewentualnoœæ zwy-
czajnie przygotowaæ. I nie
ma co snuæ mrzonek o
zgromadzeniach religijnych,
targach i wystawach, bo
one na pewno nie bêd¹ de-
cydowaæ o wyniku finanso-
wym. Finansów nie uratuj¹
tak¿e eventy artystyczne,
bo mamy wiele przyk³adów
z ostatniego czasu
odwo³ywania koncertów
znanych wykonawców, bo
nie sprzedano wystar-
czaj¹cej iloœci biletów. Trud-
no oczekiwaæ, ¿e w gorzow-
skiej hali wyst¹pi¹ Rolling
Stonsi, bo tylko podobne
gwiazdy by³yby w stanie wy-
pe³niæ piêciotysiêczn¹ wi-
downiê. Hala tej wielkoœci
jest po prostu jak na go-
rzowskie potrzeby zwyczaj-
nie za du¿a, przeformato-
wana i przeskalowana. Tu
widzê Ÿród³o przysz³ych
problemów gorzowskiej ha-
li, bo im wiêkszy obiekt, tym
wiêksze koszty jego funk-
cjonowania. Pewnie, ¿e naj-
lepiej by by³o, gdyby halê
oddaæ w u¿ytkowanie ja-
kiejœ miejskiej spó³ce, która
osi¹ga sta³y dochód, jak np.
wodoci¹gom, ale to pomys³
z gatunku ¿artu. S³owianka,
ma tê zaletê, ¿e bêdzie
mog³a czêœæ zadañ zwi¹za-
nych z codzienn¹ dzia³al-
noœci¹ powierzyæ swojemu
obecnemu personelowi, np.
sprz¹tanie, czy obs³ugê
kas i urz¹dzeñ technicz-
nych. W ten sposób uda siê
unikn¹æ wydatnego wzrostu
zatrudnienia, bo niektóre
obowi¹zki bêdzie mo¿na
powierzaæ osobom na tzw.
umowê-zlecenie, tak jak to

robi filharmonia, zapew-
niaj¹c obs³ugê szatni, czy
bileterów. Mam bowiem na-
dziejê, ¿e w gorzowskiej ha-
li bêd¹ i szatnie, bo trudno
bêdzie przecie¿ sobie wy-
obraziæ sobie rozkoszowa-
nie siê koncertem zakuta-
nym w p³aszcz, czy futro.
Mówi siê, ¿e spó³ka przygo-
tuje biznes plan maj¹cy za-
pewne pomóc w
osi¹gniêciu jak najlepszego
wyniku finansowego z u¿yt-
kowania hali. To dobry po-
mys³, wiem z doœwiadcze-
nia, ¿e mo¿e to byæ przydat-
ne. S³owianka, kiedy
rozpoczyna³a dzia³alnoœæ
otrzyma³a w wianie od
w³aœciciela przygotowany
na zamówienie miasta taki
w³aœnie biznes plan. Co
prawda w wielu fragmen-
tach prezentowa³ zbyt opty-
mistyczne za³o¿enia, ale
okaza³ siê pomocny na eta-
pie organizacji spó³ki oraz
planowania celów.

Myœlê, ¿e przysz³y u¿yt-
kownik hali winien przede
wszystkim wykazaæ siê rea-
listycznym podejœciem do
problemu, nie wpadaæ w
nadmierny optymizm, czego
mog¹ wymagaæ wzglêdy
propagandowe. Trzeba sku-
piæ siê na minimalizowaniu
kosztów, a tak¿e na
okreœleniu zasad wspó³pra-
cy z gorzowskimi klubami
sportowymi zainteresowa-
nymi z korzystania z hali dla
rozgrywek meczowych oraz
procesu treningowego. Ko-
nieczne bêdzie nawi¹zanie
wspó³pracy ze zwi¹zkami
sportowymi dla uzyskania
prawa organizacji miêdzy-
narodowych spotkañ, choæ
tu nale¿y siê liczyæ z tym,
¿e zwykle przy takiej okazji
one te¿ chc¹ coœ zarobiæ
dla siebie, dlatego te prawa
najczêœciej po prostu od-
sprzedaj¹ bezpoœrednim or-
ganizatorom. Jak z tego
krótkiego przegl¹du proble-
mów wynika, wybudowanie
hali to po³owa sukcesu.
Prawdziwe schody siê za-
czn¹ wówczas, gdy hala
wreszcie stanie i im
rozs¹dniej i szybciej siê do
tego przygotujemy, tym le-
piej dla wszystkich.

Ale najwa¿niejsze  jest to,
¿e Gorzów bêdzie mia³
wreszcie swoj¹ halê.
Cieszê siê z tego jak ka¿dy
kibic sportowy i ka¿dy
mieszkaniec miasta.

JERZY KU³ACZKOWSKI
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bo to rzeczywiœcie drañstwo.
Co tam po proteœcie, skoro
rozpatrywaæ mia³ go ten sam
drañ, co nam sêdziowa³.

Na otarcie ³ez Polacy wy-
grali turniej pocieszenia, w
którym oprócz nich starto-
wa³y zespo³y Wêgier, £otwy i
Holandii.

Głową na bandę

Start polskich hokeistów na
igrzyskach olimpijskich 1948
roku w Saint Moritz z góry
skazany by³ na niepowodze-
nie. Po wojennych zawieru-
chach sport dopiero siê odra-
dza³. Hokeiœci nie mieli gdzie
trenowaæ. Jedyne sztuczne
lodowisko w Katowicach by³o
zrujnowane i czeka³o na re-
mont. Naszym hokeistom bra-
kowa³o wiêc obycia z lodem i
kr¹¿kiem. Na dodatek nie po-
trafili graæ wed³ug zmienio-
nych zasad, które ju¿ po-
wszech�nie obowi¹zywa³y.

W tej sytuacji konfrontacja
z dru¿ynami Szwecji, Kana-
dy i Czechos³owacji, które
praktycznie przez ca³¹
wojnê nie schodzi³y z lodu,
nie mog³a wypaœæ korzyst-
nie...

- Szwedzi robili z nami co
chcieli. Czuliœmy siê zagu-
bieni, otumanieni, a oni
urz¹dzili sobie ostre strzela-
nie. Przy stanie 12 lub 13 do
zera, w po³owie trzeciej ter-
cji, nast¹pi³a zmiana stron.
W ferworze walki nie za-
uwa¿y³ tego Wróbel i hukn¹³
do... w³asnej bramki. Urado-
wany podniós³ kij do góry i
krzyczy: siedemnastka! sie-
demnastka! Dopiero bram-
karz Szlendak zgasi³ jego
radoœæ mówi¹c: no i czego
siê cieszysz baranie, ¿e mi
strzeli³eœ gola?! Nikt jednak
do niego nie mia³ specjal-
nych pretensji, bo wszyscy
byliœmy sko³owani.

W 1949 roku reprezentacja
Polski uda³a siê po raz
pierwszy do Zwi¹zku Ra-
dzieckiego na kilka oficjal-
nych i towarzyskich spotkañ.
Wœród reprezentantów by³
równie¿ Andrzej Wo³kowski.

- Najpierw odbywaliœmy
wspólne treningi z klubowy-
mi zespo³ami Moskwy, z
Kryli¹ Sowietów, CSKA i Lo-
komotiwem. Oficjalny mecz
miêdzypañstwowy rozegra-
liœmy na £u¿nikach. Nie by³o
jeszcze tej piêknej hali wido-
wiskowo-sportowej, graliœmy
na stadionie pi³karskim od-
powiednio przygotowanym.
W dru¿ynie Zwi¹zku Ra-
dzieckiego wystêpowa³ le-
gendarny Wsiewo³od Bob-
rów, póŸniejszy trener wielo-
krotnych mistrzów œwiata.
On w³aœnie przypadkowo
zaczepi³ mnie ³y¿w¹, na sku-
tek czego polecia³em g³ow¹
na bandê. A wtedy gra³o siê
bez kasków ochronnych.

Wyr¿n¹³em wiêc g³ow¹ w
bandê, odbi³em siê i
upad³em na plecy. Lekarze
stwierdzili wstrz¹s mózgu i
pêkniêcie czerepu. 25 dni
spêdzi³em w moskiewskim
szpitalu. Na tym za-
koñczy³em swój udzia³ w
tournee po Zwi¹zku Ra-
dzieckim.

Po powrocie do kraju le-
karz kategorycznie zabroni³
mi graæ, kaza³ unikaæ wszel-
kich wstrz¹sów. Ale powiedz
to wariatowi! Mieszka³em w
Zakopanem i ledwo siê poka-
za³ pierwszy œnieg, wzi¹³em
narty pod pachy i poszed³em
w góry. Z pocz¹tku
zje¿d¿a³em ostro¿nie, ale w
koñcu puœci³em siê na pe³en
gaz. W pewnym momencie
postawi³o mnie w poprzek,
wywin¹³em kilka kozio³ków i
wyl¹dowa³em na œnie¿nej za-
spie. Wsta³em nieco
oszo³omiony, ze zdziwieniem
stwierdzi³em, ¿e widzê nor-
malnie - to nie jest ze mn¹ a¿
tak Ÿle, pomyœla³em, i wró-
ci³em na lód, do hokeja.
Trenerska odyseja
A. Wo³kowski wiedzia³

dobrze, ¿e zbli¿a siê kres je-
go zawodniczej kariery, choæ
stara³ siê j¹ maksymalnie
przed³u¿yæ. W 1950 roku za-
pisa³ siê na kurs instruktorów
hokeja na lodzie organizowa-
ny przez PZHL. Ukoñczy³ ten
kurs z drug¹ lokat¹ na egza-
minach koñcowych. Roz-
pocz¹³ nowy etap w swym
sportowym ¿yciu, ale okres
przejœciowy by³ ³agodny -
d³ugo jeszcze gra³ w
dru¿ynach, które prowadzi³
jako trener.

Swoj¹ trenersk¹ odysejê
rozpocz¹³ w Gwardii Zakopa-
ne. Nastêpnie pracowa³ w no-
wotarskim Podhalu, które
wprowadzi³ do II ligi. W decy-
duj¹cym o awansie meczu z
£KS-em £ódŸ sam zdoby³
zwyciêsk¹ bramkê. W Nowym
Targu przebywa³ od 1953 do
1956 roku. Kolejne dwa lata
spêdzi³ jako graj¹cy trener w
Piaœcie Cieszyn, sk¹d od-
szed³ po otrzymaniu z PZHL
propozycji pracy za granic¹.

Przez piêæ lat, do 1963 ro-
ku pracowa³ w Jugos³awii,
gdzie przede wszystkim
szkoli³ hokeistów mistrza te-
go kraju, HDC Jesenice. Po-
nadto zajmowa³ siê kadr¹
narodow¹. Odniós³ tam wie-
le sukcesów, zyska³ mnó-
stwo pochlebnych recenzji.
Przyczyni³ siê do uruchomie-
nia przez przemys³
jugos³owiañski produkcji
sprzêtu hokejowego.

Po powrocie do Polski tre-
nowa³ dru¿ynê GKS Katowi-
ce, któr¹ doprowadzi³ do ty-
tu³u mistrzowskiego w 1965
roku. W tym samym sezonie
uleg³ proœbom dzia³aczy Od-
ry i przeniós³ siê do Opola.

Wprowadzi³ opolsk¹ Odrê
do drugiej ligi i w 1969 roku
zameldowa³ siê w Tychach,
aby uratowaæ miejscowy ze-
spó³ przed degradacj¹. Po
drodze by³a jeszcze Stal Sa-
nok, Dolmel Wroc³aw i w
1974 roku zjawi³ siê w Go-
rzowie.

Andrzej Wo³kowski wespó³
z kilkoma innymi szkole-
niowcami i dzia³aczami
w³o¿y³ wiele serca i wysi³ku
w rozwój gorzowskiego ho-
keja, który by³ nawet bliski
awansu do pierwszej ligi.
Niestety, ten ogromny wy-
si³ek poszed³ na marne, zos-
ta³ zaprzepaszczony. 23
czerwca 1982 roku zarz¹d
ZKS Stilon z bólem podj¹³
decyzjê „o zawieszeniu
dzia³alnoœci pierwszej
dru¿yny hokeja na lodzie” ze
wzglêdu na z³y stan
urz¹dzeñ pracuj¹cych na
potrzeby lodowiska, wyma-
gaj¹cego zreszt¹ generalne-
go remontu. Dzia³alnoœæ
sekcji mia³a byæ w ograni-
czonym zakresie prowadzo-
na. Z czasem dzia³al�noœæ
sekcji tak¿e zosta³a zawie-
szona. A. Wo³kowski wyje-
cha³ z Gorzowa.

- Wiem z w³asnego
doœwiadczenia, ¿e je¿eli raz
siê coœ zlikwiduje, to trzeba
póŸniej d³ugich lat pracy, aby
osi¹gn¹æ dawny poziom.
Nasza dru¿yna by³a najstar-
sza w drugiej lidze, œrednia
wieku wynosi³a 25 lat i je¿eli
bêdziemy czekaæ kilka lat, to
z tych zawodników nie
bêdzie ju¿ po¿ytku, a m³od-
zie¿y w tych warunkach siê
nie wyszkoli, i przyjdzie za-
czynaæ wszystko od
pocz¹tku - rzek³ na po¿eg-
nanie olimpijczyk starej daty,
który by³ ostatnim co hokeis-
tów Stilonu wodzi³.

rrrrrr
Andrzej Wo³kowski zmar³ w

1995 roku. Zapomniany, jak
gorzowski hokej.

Trudno jednoznacznie
ustaliæ ile razy A. Wo³kowski
bra³ udzia³ w mistrzostwach
œwiata. „Encyklopedia Spor-
tu” (wydanie l) podaje, ¿e by³
on trzykrotnym uczestnikiem
MŒ (1933, 1939, 1947). On
sam utrzymywa³, ¿e w œwia-
towych mistrzostwach star-
towa³ piêciokrotnie (dodatko-
wo jeszcze w 1935 i 1937).
Podobny k³opot jest z
uczestnictwem w IO. Pamiêæ
ludzka jest zawodna, ale
„Encyklopedia Sportu” rów-
nie¿ nie jest w pe³ni wiary-
godnym Ÿród³em, gdy¿ za-
wiera liczne b³êdy i
nieœcis³oœci. Mo¿e i w tym
przypadku? 

JAN DELIJEWSKI

„Przygody ze sportem”,
Agencja DEJAMIR, 1995

Najtrudniejszy był
ten pierwszy krok
Najwa¿niejsze  jest to, ¿e Gorzów bêdzie mia³ wreszcie swoj¹ halê
sportowo-widowiskow¹.

Olimpijczyk starej daty na gorzowskim        lodzie
Andrzej Wo³kowski by³ legendarnym trenerem, który hokeistów ZKS Stilon prowadzi³, a któremu nie dane by³o dokoñczyæ sportowego dzie³a.
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