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On już taki po prostu jest...

Fot. Rober Borowy

To jest diament, który po oszlifowaniu zostanie prawdziwym brylantem. Więcej na s. 21.
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To był rok...
Dobiega powoli końca 2015 rok.

Na podsumowania przyjdzie
jeszcze czas, gdyż przed nami
przecież święta Bożego Narodzenia, które nas bardzo mocno absorbują i cieszą. Bo
prawdzie to jedyne takie święta – do szykowania, smakowania, pośpiewania i rodzinnego
przeżywania. Piszemy o tym w
kilku miejscach tego numeru,
prezentując różne spojrzenia.
Ponadto w gazecie polecamy wiele innych ciekawych
publikacji, których specjalnie
rekomendować nie trzeba,
gdyż czytelnicy doskonale już
wiedzą, że echogorzowa.pl
jest przede wszystkim do czy-

tania i to „od deski do deski”.
Tym bardziej zachęcamy więc
reklamodawców do promowania się na naszych łamach,
bo to się wszystkim opłaci.
Echogorzowa.pl bowiem w
formie gazety istnieje już od
roku, utrzymując się głównie
z reklam. I przy tej okazji
wszystkim firmom i osobom
reklamującym się naszych
łamach za dotychczasową
współpracę serdecznie dziękujemy, polecając się jednocześnie na przyszłość.
Wszystkie dobrego na
święta i w Nowym Roku!

JAN DELIJEWSKI
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w 1.12.
1971 r. - na Osiedlu Staszica rozpoczęto budowę pierwszego budynku mieszkalnego; pierwsi lokatorzy wprowadzili się w październiku 1973 r.
2011 r. -zm. Christa Wolf (82 l.),
landsberczanka, światowej sławy
pisarka niemiecka, autorka m.in.
„Wzorców dzieciństwa”, najgłośniejszej powieści o Gorzowie.
w 2.12.
1957 r. - prymas Polski, kardynał
Stefan Wyszyński, zakończył 3dniową wizytę w Gorzowie.
1968 r. - oddano do użytku nowe
skrzyżowanie ul. Chrobrego i Sikorskiego, gdzie zainstalowano
pierwszą w mieście sygnalizację
świetlną.
w 4.12.
1956 r. - w miejsce dotychczasowych wikariuszy kapitulnych na
Ziemiach Zachodnich mianowano
biskupów rezydencjalnych; biskupstwo w Gorzowie objął Teodor
Bensch, poprzednio administrator
apostolski w Olsztynie; pierwszy
administrator gorzowski Edmund
Nowicki został biskupem w Gdańsku.
1984 r. - ukazał się pierwszy numer czasopisma „Sokół”, wydawanego nielegalnie do 1990 r.
przez Ruch Młodzieży
Niezależnej.
2000 r. - rozpoczęło działalność
Radio Miejskie Gorzowa, lokalny
program Radia Zachód, obecnie
Radiów Gorzów; oficjalna inauguracja nastąpiła 18 grudnia.
2013 r. - oficjalnie otwarto nowe
targowisko św. Jerzego przy ul.
Przemysłowej.
w 6.12.
1988 r. ukończono budowę drugiego toru na wydzielonym torowisku ul. Sikorskiego od dawnej
drukarni do skrzyżowania z ul.
Estkowskiego; była to ostatnia,
jak dotąd, inwestycja torowa w
Gorzowie.
w 7.12.
1984 r. - gorzowska
„Przemysłówka” przekazała Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala w
Budowie pierwszy ukończony
obiekt szpitala wojewódzkiego poradnię ogólną ze 100 pomieszczeniami, m.in. 72 gabinety lekarskie i zabiegowe, pomieszczenia dla administracji
oraz ośrodek nauczania klinicznego.
1988 r. zm. Kazimierz Wachnowicz (50 l.), nauczyciel, dziennikarz, działacz kultury, pierwszy
kierownik Klubu MPiK.
w 8.12.
1992 r. zm. Michał Leśniak (54
l.), działacz kultury fizycznej, b.
prezes GOZPN (1976-1982), b.
dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki UW (19821990) i zast. dyrektora Wydziału
Infrastruktury Społecznej, prezes
Fundacji Sportu i Turystyki „Warta”.
1999 r. zm. Ryszard Dyrak (49 l.),
działacz gospodarczy, b. dyrektor
GPBP „Gobex”, następnie prezes
„Arx-Gobex”, b. poseł na Sejm
(1989-1991), współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i
Pamiątek Przeszłości; zginął w
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Choinki pachnące lasem,
prezentami i świętami
Na placu przy katedrze ju¿ wkrótce pojawi siê choinka, któr¹ przystroj¹ przedszkolaki.
Bêdzie to jasny to znak, ¿e
zbli¿aj¹ siê œwiêta Bo¿ego
Narodzenia, a wraz z nimi
najpiêkniejsze polskie klimaty, jakich nigdzie w œwiecie
siê nie znajdzie… Ka¿dy to
przecie¿ wie. Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia s¹ przecie¿ jedyne, niepowtarzalne i nie do
zast¹pienia. Szczególnie u
nas, bo to nasze klimaty,
zwyczaje i obrzêdy czyni¹ je
w³aœnie jedynymi w ca³ym
œwiecie.
Ka¿dy ma swoje ulubione
wigilijne potrawy i rytua³y,
kolêdy i œwi¹teczne obrzêdy.
Wszêdzie jednak musi byæ
choinka, mniej lub bardziej
przystrojona i b³yszcz¹ca
œwiecide³kami. Bo choinka,
to choinka, choæ bywaj¹ strojone na ró¿ne sposoby. Choinka przywêdrowa³a na ziemie polskie z Niemiec i tak
mocno siê u nas zakorzeni³a,
¿e nie wyobra¿amy sobie
bez niej œwi¹t. No bo i gdzie
niby mielibyœmy sobie prezenty pod³o¿yæ, gdyby nie
by³o choinki? Choinka musi
byæ i basta!
W sklepach i marketach z
krzewami i drzewkami ju¿
dawno pojawi³y siê w sprzeda¿y choinki. ¯ywe w donicach i œwie¿o œciête na plantacjach. Od wyboru do koloru.
O wy¿szoœci ¿ywej choinki
nad sztuczn¹, choæby najpiêkniejsz¹, nie bêdziemy tu rozprawiaæ, bo to rzecz oczywista, choæ nie ka¿dy z ró¿nych
powodów mo¿e sobie na ni¹
pozwoliæ. Jak¹ choinkê jednak wybraæ - œwierkow¹, z
jod³y a mo¿e daglezji? Jak te¿
póŸniej j¹ traktowaæ, by przedwczeœnie nie zrzuca³a igliwia i
przetrzyma³a w dobrym stanie
przynajmniej do œwiêta Trzech
Króli, jak nakazuje tradycja?
W tradycji polskiej na choinkê przeznacza siê, oczywiœcie, drzewo iglaste z gatun-

Fot Stanis³aw Miklaszewski
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Choinka na Starym Rynku, ubrana przez przedszkolaków przy pomocy strażaków, to już gorzowska tradycja.

ków: œwierk, jod³a, daglezja i
sosna, która jednak wykorzystujemy coraz rzadziej, a
szkoda to piêkna choinka.
Dominuj¹ jednak œwierki i
jod³y, które wystêpuj¹ w wielu odmianach - s¹ m.in. koreañskie, kalifornijskie, kaukaskie i szereg innych. Œwierk
pospolity zielony, nasz polski,
charakteryzuje siê intensywnym zapachem. Jod³y nie
maja tego zapachu, choæ kaukaska po wniesieniu do domu
i ograniu wydziela olejki eteryczne. Za to jod³a jest trwalsza, nie gubi praktycznie igie³ i
mo¿e staæ bardzo d³ugo, przy
w³aœciwej pielêgnacji.
Najwa¿niejsze przy choince, po wniesieniu do domu,

jest zapewnienie jej dostêpu
do wody. Œwie¿a choinka
wrêcz ¿³opie wodê, przeciêtne drzewko w ci¹gu pierwszej doby potrafi wypiæ oko³o
litra wody. PóŸniej tej wody
potrzebuje coraz, ale w stojaku stale powinna byæ. Ponadto choinka nie powinna
staæ za blisko Ÿród³a ciep³a.
Przy zakupie drzewka trzeba jednak zwróciæ uwagê
przede wszystkim na to czy
nie maj¹ zbyt ma³ych pojemników z ziemi¹. Czêsto bowiem bywa tak, ¿e w piêciolitrowym pojemniku mamy
dwumetrowe drzewko, co
jest tragicznym nieporozumieniem, gdy¿ nie ma wykszta³conego systemu ko-

rzeniowego. To tak jakby
œwie¿o œciête wsadzono do
wiadra z piaskiem. Dwumetrowe drzewko powinno mieæ
pojemnik 25-litrowy.
Choinki w donicach po
przyniesieniu do domu
tak¿e nale¿y intensywnie
podlaæ. PóŸniej mo¿na ju¿
na spokojnie uzupe³niaæ
wilgoæ. Wa¿ne jest, aby nasze drzewko nie dosta³o
przyrostów, bo pójdzie na
zmarnowanie.
Dlatego
nale¿y je trzymaæ w temperaturze do 23 stopni, z dala
od grzejników i przez czas
nie d³u¿szy ni¿ trzy tygodnie. Przy odpowiedniej
pielêgnacji i stopniowej
aklimatyzacji, czyli powol-

nym wynoszeniu na balkon
lub taras, mo¿na bêdzie póŸniej z powodzeniem posadziæ w ogrodzie lub na
dzia³ce.
Same drzewko to jeszcze
nie wszystko. Potrzebne s¹
jeszcze bombki, œwiecide³ka, miko³aje i ró¿ne inne
ozdoby choinkowe, których
wybór z roku na rok jest coraz wiêkszy. Ka¿dy wiêc
mo¿e coœ znaleŸæ nie tylko
na swoja choinkê, ale i te¿
pod choinkê, czyli prezenty.
A do tego, tak¿e ju¿ od lat
obowi¹zkowa tzw. gwiazda
betlejemska. Te œwiêta
musz¹ byæ przecie¿ najpiêkniejsze…
ZET

Najbardziej sensownie i racjonalnie wydane pieniądze
W Gorzowie też mieliśmy niedawno swoje wybory.
Chodzi o wybór projektów inwestycyjnych do realizacji z
budżetu obywatelskiego w
2016 roku. Zrealizowanych zostanie przynajmniej 9 pomysłów wartości blisko 2 mln
zł, wybranych w 8 rejonach
miasta (po jednym z każdego

●

rejonu plus jeden z największą
ilością głosów) przez blisko 24
tysiące mieszkańców biorących
udział w głosowaniu. Przeważają inwestycje związane z
infrastrukturą szkolną oraz place zabaw. To w jakiejś mierze
pokazuje skalę potrzeb i zanie-

dbań w tym zakresie. Ale też
kolejny raz dowodzi, że inwestycje oświatowe powinny stanowić osobną kategorię, bo z
lobby szkolnym trudno raczej
wygrać mieszkańcom małej
uliczki, choć i na to bywają
sposoby. Podstawą jest jednak

www.echogorzowa.pl
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znaczne powiększenie kwoty
budżetu obywatelskiego w następnych latach. Są to bowiem
najbardziej sensownie i racjonalnie wydane pieniądze w
mieście.
Trochę zaskakująca była
stosunkowo wysoka aktyw-
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ność w tym obywatelskich
wyborach mieszkańców Staszica, przy niskim zainteresowaniu gorzowian zamieszkujących Manhattan. Czyżby
to była kwestia wieku i zasiedzenia?
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Ma być obwodnica miasta czy
trasa średnicowa przez osiedla?!
Mimo pewnego zaskoczenia i zainteresowania szybko
o sprawie zapomniano, bo
te¿ nie by³a ona nowa, gdy¿
o pomyœle budowy takiej obwodnicy mówi³o siê w Gorzowie od lat i nic z tego nie wynika³o. Tymczasem, jak siê
okazuje, prezydent i jego
wspó³pracownicy
twardo
dr¹¿¹ temat szukaj¹c pieniêdzy (180 mln z³) na jego
realizacjê.
Nie jest jednak ³atwo, gdy¿
pomys³owi nie bardzo sprzyja zielonogórska delegatura
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, nad
czym w jednym z wywiadów
ubolewa³
wiceprezydent
£ukasz Marcinkiewicz. Ja
natomiast ubolewam i to nawet bardzo, ¿e prezydent
bez zasiêgniêcia opinii
mieszkañców, bez tak lubianych przez niego konsultacji
spo³ecznych, forsuje swoj¹
koncepcjê budowy obwodnicy, która ju¿ na starcie budzi

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Bodaj¿e wiosn¹ prezydent Jacek Wójcicki rzuci³ has³o budowy pó³nocnej obwodnicy miasta.

Budowa północnej obwodnicy miasta wymaga społecznych konsultacji, bo proponowana
trasa przez osiedla budzi liczne kontrowersje i emocje.

wiele emocji i kontrowersji.
Otó¿ wedle ró¿nych poprzednich konceptów, najogólniej
rzecz bior¹c, pó³nocna obwodnica mia³a omijaæ szerokim ³ukiem miasto, zaczynaj¹c siê daleko od wjazdu
do Gorzowa od strony Kost-

rzyna i ³¹cz¹c siê z drog¹ na
Gdañsk gdzieœ w okolicach
Ró¿anek. Tymczasem koncepcja prezydenta J. Wójcickiego zak³ada budowê bardziej trasy œrednicowej ni¿
obwodnicy, poniewa¿ ma
prowadziæ przez najbardziej

zamieszka³e osiedla, czyli
m.in. Piaski i Górczyn, co
mieszkañcom tych osiedli
(dzielnic?)
niekoniecznie
musi siê podobaæ. A ju¿ kuriozalnym wrêcz argumentem, przynamniej dla mnie,
jest t³umaczenie, ¿e chodzi w

tym pomyœle o wyrzucenie
tranzytu z centrum miasta i
o¿ywienie tych osiedli. Jako
mieszkaniec Górczyna protestujê przeciwko wrzucanie
mi na osiedle tranzytu i akurat takie o¿ywianie tej niezwykle ¿ywej czêœci miasta.
Dlatego apeluje do pana
prezydenta, nim sprawy
zajd¹ za daleko, aby w³aœnie
pomys³ budowy pó³nocnej obwodnicy miasta w proponowanym kszta³cie podda³ pod szerokie konsultacje spo³eczne, bo
zas³uguje i wymaga tego bardziej ni¿ inne. To dobry moment
i sprawa, by skoñczyæ z tym
konsultacjami w sprawie konsultacji, pytaniami o kwiatki, rabatki i inne trzeciorzêdne sprawy, a porozmawiaæ na
powa¿nie o rzeczach naprawdê
dla nas wa¿nych. Mam nadziejê, ¿e w tym apelu wespr¹
mnie radni i ludzie z miasta, bo
wielu mieszkañców Piasków i
Górczyna tego oczekuje.
JAN DELIJEWSKI

Jak łatwo w naszym mieście
przepłacić lub zaoszczędzić
Mia³o byæ znacznie dro¿ej, bêdzie kilka razy taniej i wcale nie gorzej.
Tak w skrócie mo¿na podsumowaæ zmianê koncepcji
budowy systemu odprowadzania wód opadowych w zachodniej czêœci miasta. Bowiem wed³ug pierwotnego pomys³u ca³a inwestycja mia³a
kosztowaæ ponad 60 mln z³,
wed³ug zmienionej bêdzie
kosztowaæ - ju¿ po przetargach - oko³o 19, 5 mln. z³. To
horrendalna ró¿nica, nad
któr¹ nie mo¿na przejœæ do

r e k l a m a

porz¹dku dziennego bez zastanowienia.
Nowy system kanalizacji ma
powstaæ w rejonie specjalnej
strefy ekonomicznej, komunalnego wysypiska odpadów w
Chróœciku i terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe. Przez ten obszar przebiega te¿ zachodnia
obwodnica Gorzowa (droga
ekspresowa S3). Do zaprojektowanego systemu maj¹ byæ

tak¿e odprowadzane wody
opadowe z drugiej jezdni tej
drogi. Jest wiec konieczny dla
dalszego gospodarczego rozwoju miasta. Wystarczy³o jednak inaczej poprowadziæ trasê
g³ównego kolektora, skorzystaæ z trochê innych materia³ów,
skróciæ nieco ca³¹ sieæ odwadniaj¹c¹ i zmniejszyæ zbiornik
retencyjny, by zaoszczêdziæ
ogromne pieni¹dze. A efekt
ma byæ taki sam, jak poprzed-

nio. Tak przynajmniej zapewniaj¹ miejscy urzêdnicy. I staram siê im wierzyæ, choæ nie
bardzo rozumiem dlaczego za
poprzedniej w³adzy o tym nie
pomyœlano. Ponad 60 milionów a niespe³na 20 milionów
(przy 50 procentowym dofinansowaniu) czyni przecie¿
wielk¹ ró¿nicê, w kasie miasta
i œrodkach unijnych, które dziêki temu mog¹ byæ wykorzystane na inne cele.

Nie wiem czy doczekam siê
wyjaœnieñ w tej sprawie, która
obrazuje jednak jak ³atwo jest
w naszym mieœcie przep³aciæ
lub zaoszczêdziæ, w zale¿noœci od woli i podejœcia do sprawy. Pokazuje równie¿ jak ³atwo
jest nam mieszkañcom wmówiæ, ¿e trzeba coœ zrobiæ tak a
nie inaczej, bo my siê przecie¿
na tym nie znamy. Choæ znamy wartoœæ pieni¹dza.

JAN DELIJEWSKI
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wypadku samochodowym pod
Międzychodem.
w 9.12.
1857 r. - do sieci popłynął pierwszy gaz z nowo zbudowanej gazowni, uruchomiono też pierwsze
uliczne latarnie gazowe, które
zastąpiły dotychczasowe lampy
olejowe; gazownia czynna była do
1979 r.
2007 r. - w czasie koncertu z
okazji 750-lecia w hali przy ul.
Przemysłowej Piotr Rubik i jego
orkiestra wykonali oratorium
„Habitat”.
w 10.12.
1957 r. - MPK wprowadziło zakaz
palenia papierosów w tramwajach, zarówno wewnątrz wozów,
jak i na pomostach; zakaz spowodowany został koniecznością...
uniknięcia tłoku na pomostach.
2002 r. - oddano do użytku nowo
zbudowaną ul. Bierzarina z rondem na ul. Podmiejskiej.
2008 r. - w budynku d. Łaźni
Miejskiej otwarto halę tenisa
stołowego Gorzovii, urządzoną w
miejscu dawnego basenu;
urządzono tam salą treningową z
7 stołami, salę gimnastyczną i
saunę z zapleczem sanitarnym.
w 11.12.
1917 r. ur. się Zbigniew Łącki,
gorzowski zegarmistrz i fotografik, pionier sportów samochodowych, współzałożyciel i pierwszy
prezes Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego (19611969), zm. w 1973 r.
2003 r. zm. gen. broni Zygmunt
Sadowski (57 l.), pierwszy polski
dowódca Wielonarodowego (duńsko-niemiecko-polskiego) Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie,
b. dowódca 12. Kołobrzeskiego
Pułku Piechoty w Gorzowie
(1981-1984).
2005 r. zm. Henryk Ankiewicz (72
l.), ps. Andabata, lubuski dziennikarz, felietonista, autor szkiców
i opowieści, m.in. „Listów z Palmiarni”, „Przechadzek zielonogórskich”, „Szkiców gorzowskich”, a także słuchowisk radiowych.
w 12.12.
1948 r. ur. sie hm Sylwester Kuczyński, instruktor harcerski i
żeglarz, b. komendant hufca ZHP
(1980-1985), emerytowany kierownik Klubu Nauczyciela, zginął
w 2013 r. w katastrofie
śmigłowca.
w 13.12.
1981 r. - wprowadzono stan wojenny w Polsce; mimo to ks. Witold Andrzejewski odprawił w katedrze mszę, podczas której poświęcono związkowy sztandar
Elektrociepłowni; jako kapelan
„Solidarności” zainicjował też
list protestacyjny gorzowskich
duszpasterzy przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, odczytany 13.12.1981 w gorzowskich
kościołach.
w 14.12.
1916 r. ur. się Paweł Zacharek,
legendarny powojenny przewoźnik przez Wartę, później kapitan
barki, zm. w 1991 r.
1999 r. zm. Michał Nagengast
(93 l.), przedwojenny motocyklista i rajdowiec, pionier Gorzowa i

kierownik Powiatowego Urzędu
Samochodowego, organizator
Zlotu Gwiaździstego i Motoklubu
Unia.
2007 r. zm. Aleksander Maciejewski (52 l.), gorzowski aktor i
reżyser teatralny.
w 15.12.
1957 r. - odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza, ufundowany w
100-lecie śmierci wieszcza
społecznym wysiłkiem mieszkańców Gorzowa.
2004 r. - statua „Śfinstera” została przeniesiona z deptaka na
Wełnianym Rynku na skwer przy
ul. Hawelańskiej, robiąc miejsce
na model starego tramwaju.
1945 r. ur. się Andrzej Gordon,
artysta plastyk, autor licznych
grafik erotycznych, ilustracji, a
także obrazów o tematyce sakralnej, zm. w 1992 r.
w 16.12.
1997 r. zm. Jerzy Szalbierz (50
l.), artysta-fotografik, współtwórca i pierwszy fotoreporter tygodnika „Ziemia Gorzowska”, prezes
Oddziału ZPAF w Gorzowie.
2011 r. zm. Jerzy Szabłowski (73
l.), b. kierownik stadion żużlowego i b. kierownik drużyny żużlowej Stali.
2013 r. zm. Wojciech Deneka (68
l.), b. aktor gorzowski (19841989, 1993-1997).
w 17.12.
1980 r. - w mieście wprowadzono
częściową reglamentację mięsa i
innych produktów; system funkcjonował do końca marca, gdy
wprowadzono reglamentację
ogólnokrajową.
1927 r. ur. się Władysław Klimek, nauczyciel działacz katolicki, radny RM I kadencji,
założyciel i wieloletni prezes oddziału Polskiego Związku Esperantystów oraz Klubu Inteligencji
Katolickiej (1983-1991), działacz
„Wspólnoty Polskiej”, zm. w
2000 r.
w 18.12.
1948 r. - włoskim filmem „Dzieci
wojny” zainaugurowało działalność kino „Słońce”, drugie w
mieście kino, zamknięte w 2007
r.
2007 r. zm. Wojciech Jurasz (70
l.), pionier gorzowskiego żużla,
członek drużyny Stali, która w
1961 r. awansowała do I ligi, a w
1969 r. zdobyła mistrzostwo Polski.
2009 r. zm. Józef Cieleń (68 l.),
żeglarz i płetwonurek, założyciel
klubu „Marlin”.
w 19.12.
1945 r. - dekretem administratora
apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego Kościół Mariacki w Gorzowie, obecnie p.w. Wniebowzięcia NMP, podniesiony został
do rangi katedry; jednocześnie
powołana została z dniem
1.01.1946 r. parafia katedralna
w 20.12.
1996 r. - oddano do użytku rondo
Szembeka na ul. Myśliborskiej.
1984 r. zm. Antoni Kapusta (66
l.), wulkanizator, pionier gorzowskiego żużla i sędzia żużlowy.
1986 r. zm. Tadeusz Suszko (75
l.), działacz społeczny i sportowy,
pionier Gorzowa, pracownik „Sti-

W śródmieściu mamy
wiele niedrożnych instalacji
deszczowych

Tendencja spadkowa nie
jest powodem do chwały

Trzy pytania do Romana Sondeja, radnego, byłego lubuskiego
kuratora oświaty

- Jest pan za wygaszeniem gimnazjów?
- Nie da siê krótko odpowiedzieæ
rzeczowo na tak postawione pytanie.
Analiza powinna dotyczyæ oceny funkcjonowania ca³ego ustroju szkolnego.
Obroñcy gimnazjów wskazuj¹ na wysokie wyniki polskich uczniów w miêdzynarodowych badaniach. Tylko, ¿e
te wyniki opieraj¹ siê na ocenie
sprawnoœci testowej. S¹ te¿ inne badania miêdzynarodowe, które pokazuj¹ du¿e zaleg³oœci polskiej edukacji
w kszta³ceniu kreatywnoœci i innowacyjnoœci. Te umiejêtnoœci s¹ niezbêdne dla nowoczesnej gospodarki.
¯eby te tendencje odwróciæ trzeba
zmieniæ kilka obszarów polskiej oœwiaty, które s¹ ze sob¹ œcis³e powi¹zane.
Nale¿y skoñczyæ z testowym egzaminowaniem. Matura musi byæ poszerzona o czêœæ opisow¹, która bada kreatywnoœæ zdaj¹cego. Takie podejœcie do
formu³y egzaminu wymusza zmiany w
podstawie programowej, która wyznacza kierunki pracy z uczniem.
Powa¿nym mankamentem obecnego
systemu edukacji jest realizacja tej¿e
podstawy w ci¹gu nauki w gimnazjum i
pierwszego roku na poziomie szko³y
ponadgimnazjalnej. Skutkiem takich
za³o¿eñ jest skrócenie okresu przygotowania ucznia do matury do oko³o
pó³tora roku. W tak krótkim czasie nie
poprawimy wskaŸników kreatywnoœci i
innowacyjnoœci. Musimy, zatem rozwa¿yæ wyd³u¿enie okresu kszta³cenia w
szko³ach maturalnych do czterech lat.
Pozostaje nam wskazanie miejsca w
ustroju szkolnym, w którym mo¿na
bêdzie ten rok dodaæ. Nie mo¿na
przed³u¿yæ okresu kszta³cenia „w górê”,
musimy wiêc szukaæ rozwi¹zañ w
obecnym dwunastoletnim okresie
kszta³cenia. Najlepsza wydaje siê byæ
koncepcja 3x4, czyli czteroletnia edukacja wczesnoszkolna, czteroletnia edukacja przedmiotowa w szkole podstawowej oraz czteroletnia edukacja
przedmiotowa w szkole maturalnej.
Taka koncepcja mnie przekonuje. W
tym wariancie nie ma miejsca na gimnazjum w obecnym kszta³cie.
Czy pomys³ ten bêdzie siê wi¹za³ z
likwidacja gimnazjów? Trudno to dzisiaj jednoznacznie przes¹dziæ. Odrêbn¹ spraw¹ jest harmonogram
wdra¿ania tej zmiany. Ze zdziwieniem
obserwujê rodz¹c¹ siê akcjê obrony
gimnazjów, której patronem staje siê
odchodz¹ca minister edukacji. W materia³ach programowych PiS zaproponowano kalendarz zmian, z którego
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Trzy pytania do Agnieszki Surmacz, dyrektora wydziału inwestycji
w Urzędzie Miasta

wynika, ¿e ta reforma zostanie zakoñczona w roku 2026. Obecna dyskusja medialna, s³u¿y moim zdaniem
przykryciu problemu, z którym bêdziemy mieli do czynienia niebawem. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska nie
wprowadzi³a w ¿ycie zmian prawnych,
które uporz¹dkowa³yby zasady nadawania kwalifikacji zawodowych. Efektem tego zaniechania bêdzie „przyciêcie” przez Komisjê Europejsk¹ œrodków na wsparcie kszta³cenia
zawodowego o kwotê 420 milionów
euro! Swoj¹ niefrasobliwoœæ MEN
próbuje przykryæ, wywo³uj¹c w tej
chwili dyskusjê o likwidacji gimnazjów.
- Chcia³by pan wróciæ pan na stanowisko Lubuskiego Kuratora
Oœwiaty, które opuœci³ pan w marcu 2012 roku?
- Jest takie powiedzenie, ¿e nie
wchodzi siê dwa razy do tej samej
rzeki, ale w polityce nigdy nie mówi
siê… nigdy. Jestem politykiem, który
jest zwi¹zany z Prawem i Sprawiedliwoœci¹ od pocz¹tku. Posiadam okreœlon¹ wiedzê i umiejêtnoœci, które
chcia³bym wykorzystaæ dla dobra Polski. Brzmi to górnolotnie, ale zawsze
stara³em siê rzetelnie realizowaæ powierzone mi zadania. Dlatego
odda³em siê do dyspozycji w³adz PiS.
Czas poka¿e, z czym przyjdzie mi
zmierzyæ siê w przysz³oœci.
- Jak prezentuje siê dzisiejsza lubuska oœwiata?
- Bardzo powa¿nym b³êdem obecnej
ekipy pani kurator by³o zaniechanie
realizacji programu podnoszenia efektywnoœci kszta³cenia. Je¿eli mia³a ona
inn¹ wizjê, nale¿a³o poprosiæ zespó³,
który uda³o mi siê zbudowaæ nie tylko
z fachowców zatrudnionych w kuratorium, o uwagi celem wyznaczenia kierunków zmian i dalej realizowaæ program, który dawa³ wymierne efekty.
Dowodem na to by³y wysokie pozycje
naszego województwa w rankingach
obejmuj¹cych wszystkie poziomy
kszta³cenia. Niestety, dzisiaj, poza
szko³ami maturalnymi, notujemy tendencj¹ spadkow¹, co nie jest powodem
do chwa³y. Drugim powa¿nym b³êdem
by³o upolitycznienie urzêdu kuratora.
Zbyt czêsto dociera³y do mnie informacje wskazuj¹ce na to, ¿e kurator podejmuj¹c ró¿norodne decyzje kierowa³ siê
interesem dzia³aczy lubuskiej Platformy
Obywatelskiej. Nastêpca bêdzie musia³
d³ugo pracowaæ, aby odbudowaæ zaufanie pomiêdzy kuratorium, samorz¹dami
terytorialnymi i dyrektorami szkó³.
RB

- Rusza budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu
zachodniej czêœci Gorzowa. Co da
miastu ta inwestycja?
- Dziêki niej zdo³amy rozwi¹zaæ kilka
kluczowych problemów. Przede
wszystkim nast¹pi odprowadzenie
wody z nowego odcinka zachodniej
czêœci obwodnicy miasta, która przebiega tras¹ drogi ekspresowej S-3.
Inaczej woda deszczowa pop³ynie w
kierunku ulicy Dobrej. Druga korzyœæ
to zapobie¿enie zalewaniu wysypiska
w Chróœciku, a trzecia to odwodnienie
terenów inwestycyjnych w strefie ekonomicznej. Obecnie zamontowany kolektor w strefie wylewa zebran¹ wodê
do rowu, id¹cego w kierunku wysypiska œmieci. Woda siê przelewa i dewastuje tereny. Powoduje to, ¿e
Zak³ad Utylizacji Odpadów nie mo¿e
zagospodarowaæ tego obszaru, podobnie jest z przyleg³ymi do strefy terenami, które w niedalekiej przysz³oœci
maj¹ byæ przygotowane pod potrzeby
inwestycyjne. ¯eby sta³o siê to
mo¿liwe najpierw musz¹ one zostaæ
odwodnione. Wszystkie wody z tego
obszaru zostan¹ wprowadzone do naszego kolektora w sposób retencjonowany, a wtedy przedsiêbiorcy bêd¹
musieli przynajmniej czêœæ wody ze
zbiornika wykorzystaæ do w³asnych
celów.
- Dlaczego w pierwotnym podejœciu koszty tej inwestycji, daj¹c ten
sam efekt, mia³y wynieœæ ponad 60
mln z³otych, a teraz uda³o siê podpisaæ umowê na 19,5 mln z³otych ?
- Mog³abym za¿artowaæ, ¿e nie zawsze trzeba z³otych klamek, ¿eby
otworzyæ drzwi. Wystarcz¹ miedziane.
Powracaj¹c jednak do pierwotnej koncepcji zosta³a ona wykonana na zlecenie ZUO. Przyjêta wówczas trasa
przebiegu systemu zosta³a wyznaczona poza terenami ZUO i PWiK. Prowadzi³a ona przez pagórki o du¿ym
zró¿nicowaniu wysokoœci, nawet do
dziewiêciu metrów, co mocno podra¿a³o koszty. Podejrzewam jednak,
¿e nikt nie spodziewa³ siê tak wysokich kwot, o czym œwiadczy nierozstrzygniêcie przetargu, poniewa¿ zabezpieczone œrodki na podstawie
kosztorysu inwestorskiego w bud¿ecie
by³y ni¿sze o 9 milionów od najni¿szej
oferty. Obecnie idziemy z kolektorem
wzd³u¿ oczyszczalni œcieków i jest to
teren o minimalnym zró¿nicowaniu,
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wystarczaj¹cym do montowania rur z
odpowiednim spadkiem. Do tego
bêd¹ inne rury, z ró¿nych materia³ów,
a pierwotnie mia³ byæ zastosowany tylko jeden materia³ PEHD. Nie oznacza
to, ¿e teraz bêd¹ gorsze. Nie mo¿na
mówiæ, ¿e rury z PEHD s¹ najlepsze
na œwiecie, bo swoje zalety w okreœlonych sytuacjach maj¹ tak¿e rury GRP
lub z ¿elbetu. Ca³a sieæ bêdzie ponadto krótsza od pierwotnie planowanej,
tak¿e mniejszy bêdzie zbiornik retencyjny. Uwa¿am, ¿e efekt w postaci budowy w³aœciwego systemu zostanie
osi¹gniêty, choæ nie narzucamy wykonawcy jak ma to zrobiæ i z jakich materia³ów. Przedstawiliœmy tylko nasze
wymagania oraz d³ugoœæ gwarancji,
która wyniesie 60 miesiêcy. Odpowiedzialnoœæ bior¹ te¿ na siebie projektanci. Je¿eli chodzi o obszar odwodnienia pozostaje on ten sam co w
pierwszym podejœciu, bo taki jest cel
projektu, na który otrzymamy 50-procentowe dofinansowanie.
- Temat odwodnienia nie dotyczy
tylko omawianych tu terenów w zachodniej czêœci miasta. Praktycznie ka¿da wiêksza ulewa przechodz¹ca nad miastem ukazuje
liczne k³opoty w tym zakresie. Jakie s¹ plany dotycz¹ce budowy kolejnych systemów odwodnieñ?
- Mamy opracowan¹ koncepcjê odwodnienia ca³ego terenu w okolicach
ulicy ¯wirowej przy cmentarzu i na
osiedlu domków, gdzie bez odwodnieñ nie mo¿emy ruszyæ z budow¹
dróg. Chcemy z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie i zobaczymy, jaki
bêdzie tego efekt. Innym problemem
s¹ odwodnienia w centrum miasta.
Widaæ to szczególnie na ulicy Kosynierów Gdyñskich, ale nie tylko. W
tym rejonie miasta mamy wiele niedro¿nych instalacji. Czêœæ jest poniemiecka, czêœæ nowa, ale k³opot
tkwi w tym, ¿e praktycznie wszystkie
instalacje by³y zaprojektowane na
zdecydowanie mniejsz¹ iloœæ wody
ni¿ ma to miejsce obecnie. I nie chodzi tu o zmiany klimatyczne, ale
wiêcej mamy utwardzonych terenów.
Jak buduje siê markety z parkingami
czy k³adzie siê betonowe p³yty na
podwórkach, to woda z deszczówki
traci ju¿ ujœcie w tereny zielone i
trzeba budowaæ gêstsz¹ sieæ kolektorów.
RB
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11 razy tankował i odjeżdżał bez płacenia
Policjanci z Gorzowa zatrzymali osobê, która tankowa³a paliwo bez p³acenia.

Fot. Policyjne archiwum

25-latek po wczeœniejszych
kradzie¿ach tablic rejestracyjnych kilkanaœcie razy
odje¿d¿a³ ze stacji benzynowych
bezpoœrednio
po
nape³nieniu zbiornika paliwa.
Sytuacja powtórzy³a siê 11
razy.
Pierwszy sygna³ o kradzie¿y paliwa dotar³ do policjantów z Gorzowa na
pocz¹tku sierpnia podczas
tegorocznej edycji „Przystanku Woodstock” w Kostrzynie
nad Odr¹. Wiêkszoœæ zdarzeñ mia³a podobny przebieg. Mê¿czyzna, który pod-

je¿d¿a³ najczêœciej osobowym bmw na zmienionych,
wczeœniej skradzionych tabli-

cach rejestracyjnych, tankowa³ paliwo za wartoœæ oko³o
300 z³otych i odje¿d¿a³ nie

Sąsiedzie, bądź czujny
nie tylko od święta!
Co roku z³odzieje w okresie przedœwi¹tecznym s¹ bardziej aktywni.
Korzystaj¹ ze œwi¹tecznego
zamieszania i okradaj¹ domy
czy mieszkania. Dlatego zwracajmy uwagê na to, co siê
dzieje w naszym otoczeniu.
B¹dŸmy czujnymi s¹siadami.
Z³odzieje s¹ tak pewni siebie,
¿e potrafi¹ wy³amaæ drzwi w
bia³y dzieñ. S¹siedzie - jeœli
s³yszysz podejrzany ha³as czy
widzisz podejrzane osoby reaguj - zadzwoñ na numer
alarmowy policji i powiadom o
tym. O ka¿dej porze roku warto pomyœleæ o w³aœciwym zabezpieczaniu naszej w³asnoœci. W jaki sposób mo¿na zabezpieczyæ
siê
przed
w³amaniami? Zabezpieczenie
naszego domu czy mieszkania
to
wielopoziomowe
dzia³anie - pocz¹wszy od zabezpieczeñ mechanicznych
(dobre drzwi, zamki atestowane i bezpieczne okna), poprzez sprawdzanie czy nie

u³atwiamy z³odziejowi wejœcia
zostawiaj¹c np. uchylone
okno, a¿ do czujnoœci s¹siadów nawzajem o swoje mienie. Uwa¿ny s¹siad to jedno z
najlepszych zabezpieczeñ
przed z³odziejami - równie¿
sami nie b¹dŸmy bierni, je¿eli
zauwa¿ymy niepokoj¹c¹ sytuacjê trzeba powiadomiæ o
swoich spostrze¿eniach najbli¿sz¹ jednostkê policji pod nr
997.
Co najczêœciej pada ³upem
w³amywaczy? Najczêœciej
³upem w³amywaczy padaj¹
gotówka i bi¿uteria, ale równie¿ sprzêt elektroniczny, RTV
i AGD. Wszystkie cenne
przedmioty, które mo¿na spieniê¿yæ. Dlatego najlepiej nie
przechowywaæ du¿ej gotówki
w domu - jeœli ju¿ to w niestandardowych miejscach, które
z³odziejowi trudno bêdzie znaleŸæ. Cenne przedmioty warto

oznakowaæ w sobie tylko znanym miejscu (mo¿e do tego
s³u¿yæ pisak permanentny lub
pisak widoczny w promieniach
UV). Drogocenne przedmioty (
np. bi¿uteria, zegarki) warto
sfotografowaæ. Kiedy i gdzie
najczêœciej dochodzi do
w³amañ? W³amania maj¹
miejsce na ró¿nych osiedlach
w mieœcie. Sprawcy wykorzystuj¹ fakt nieobecnoœci domowników najczêœciej w godzinach
przedpo³udniowych.
Sprawcy czasem obserwuj¹
mieszkanie czy dom sprawdzaj¹c zwyczaje domowników.
Jak postêpowaæ, gdy zauwa¿ymy, ¿e do naszego
domu b¹dŸ mieszkania ktoœ
siê w³ama³? Nale¿y natychmiast powiadomiæ policjê, nie
powinno siê niczego sprz¹taæ
ani ruszaæ przed przyjazdem
grupy dochodzeniowej wraz z
technikiem policyjnym.
n

Poinformował o bombie
pod stadionem
Policjanci zatrzymali nastolatka, który informowa³ o pod³o¿eniu bomby
na „stadionie narodowym” w Gorzowie Wlkp.
16-latek przyzna³ siê, ¿e o
pod³o¿eniu ³adunku wybuchowego informowa³ tak¿e kilka
dni póŸniej. Tym razem
zg³oszenie dotyczy³o stadionu
w Warszawie.
Do gorzowskich funkcjonariuszy dotar³a informacja, ¿e na
„stadionie narodowym w Gorzowie” znajduje siê bomba.
Ju¿ od pocz¹tku sprawa
wygl¹da³a na niepowa¿ny ¿art,
bo taki obiekt nie istnieje.
Ka¿de takie zg³oszenie nale¿y
jednak sprawdziæ, dlatego

funkcjonariusze rozpoczêli
czynnoœci, które mia³y doprowadziæ do ustalenia w³aœciciela telefonu, z którego informowano o rzekomym ³adunku wybuchowym. Po jakimœ czasie
pojawi³o siê kolejne zg³oszenie
o pod³o¿eniu bomby. Tym razem informacja dotyczy³a Stadionu Narodowego w Warszawie. Zg³aszaj¹cy zagro¿enie
terrorystyczne mia³ dzwoniæ z
powiatu gorzowskiego. Ustalono, ¿e w³aœcicielk¹ telefonu
jest m³oda dziewczyna, która

swój telefon u¿yczy³a 16-letniemu koledze. M³ody mieszkaniec jednej z miejscowoœci powiatu gorzowskiego najwyraŸniej nie zdawa³ sobie sprawy
z powagi sytuacji. Ka¿de takie zg³oszenie jest bowiem
badane przez mundurowych.
Podczas rozmowy z policjantami nastolatek przyzna³, ¿e
informowa³ o bombach, bo
chcia³ „popisaæ siê” przed kolegami. Teraz jego spraw¹ zajmie siê S¹d Rodzinny i Nieletnich.
n

uiszczaj¹c op³aty. £¹cznie
policjanci dostali zg³oszenie
o 11 takich przypadkach.
Ostatnia kradzie¿ mia³a
miejsce na pocz¹tku paŸdziernika 2015 roku. Krótka
analiza okolicznoœci wszystkich zdarzeñ pozwala³a na
stwierdzenie, ¿e stoi za nimi
jedna osoba. Rozpocz¹³ siê
wiêc proces wykrywczy, który w rezultacie sprowadza³
siê do ustalenia i zatrzymania odpowiedzialnego za kradzie¿e paliwa. Praca policjantów z Zespo³u Wykroczeñ Komendy Miejskiej

Policji w Gorzowie okaza³a
siê skuteczna. 14 paŸdziernika mundurowi dotarli do
mê¿czyzny. Okaza³ siê nim 25latek z Gorzowa. W jego mieszkaniu policjanci znaleŸli kilka
tablic rejestracyjnych nienale¿¹cych do niego. Mê¿czyzna
podczas przes³uchania przyzna³ siê do winy. Niebawem
materia³y sprawy trafi¹ do
s¹du. Policjanci sprawdzaj¹
ponadto, czy otrzymane sygna³y o wspomnianych kradzie¿ach to wszystkie przypadki ³amania prawa przez
25-latka.
n

Obywatelskie ujęcie
nietrzeźwego kierowcy
Zachowaniem godnym naœladowania wykaza³
siê mieszkaniec Sulêcina.
Tamtego dnia oko³o godziny
19:30 do dy¿urnego Komendy
Powiatowej Policji w Sulêcinie
zadzwoni³ mê¿czyzna, który
przekaza³, ¿e kiedy jecha³ z
Sulêcina w kierunku Turska
inny uczestnik ruchu drogowego zmusi³ go do zjechania
na pobocze. Sposób w jaki
porusza³ siê kieruj¹cy
volkswagenem zaniepokoi³
zg³aszaj¹cego, dlatego te¿
postanowi³ zawróciæ i zatrzymaæ nieodpowiedzialnego kieruj¹cego. W pojeŸdzie zasta³ kieruj¹cego oraz
pasa¿era. Od mê¿czyzn wyczuwalna by³a woñ alkoholu,
dlatego te¿ zabroni³ im dalszej
jazdy jednoczeœnie powiadamiaj¹c policjê. W tym czasie
pasa¿er próbowa³ wysi¹œæ z
pojazdu, lecz z uwagi na stan
nietrzeŸwoœci wpad³ do rowu
doznaj¹c urazu rêki.
Dy¿urny skierowa³ na miejsce patrol. Policjanci zbadali
stan trzeŸwoœci kieruj¹cego
volkswagenem. Okaza³o siê,
¿e 56-letni mê¿czyzna ma

1,28 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali
kieruj¹cemu prawo jazdy, natomiast samochód zosta³ odholowany
na
parking
strze¿ony. Pasa¿er, który mia³
2,78 promila w organizmie
zosta³ przewieziony przez pogotowie ratunkowe do szpitala
w Sulêcinie. Za przestêpstwo
kierowania pojazdem w stanie
nietrzeŸwoœci mieszkaniec powiatu gorzowskiego odpowie
przed s¹dem. Grozi mu
grzywna od 5000 z³, kara do
dwóch lat pozbawienia wolnoœci oraz zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych od
roku do dziesiêciu lat.
Ka¿dy obywatel, który jest
naocznym œwiadkiem ma prawo uj¹æ sprawcê przestêpstwa
lub wykroczenia i niezw³ocznie
powiadomiæ policjê. Zachowanie zg³aszaj¹cego w tym przypadku by³o jak najbardziej
s³uszne, gdy¿ udaremni³
dalsz¹ jazdê nietrzeŸwemu
kieruj¹cemu, który móg³ doprowadziæ do tragedii.
n

Znalazł pieniądze przy
bankomacie i oddał policji
Mieszkaniec Miêdzyrzecza przyniós³
pieni¹dze znalezione przy bankomacie.
Niecodzienne zg³oszenie
otrzyma³ dy¿urny miêdzyrzeckiej jednostki policji, kiedy to pojawi³ siê 34-letni
mieszkaniec Miêdzyrzecza,
który chcia³ zwróciæ znalezione
przez
siebie
pieni¹dze. Okaza³o siê, ¿e
mê¿czyzna znalaz³ je w bankomacie, w którym chcia³
wyp³aciæ pieni¹dze. Policjanci nie potrzebowali du¿o
czasu na ustalenie ich

policjantom

w³aœciciela. Po przejrzeniu
nagrania monitoringu, rozpoznali kobietê, która chwilê
wczeœniej korzysta³a z bankomatu i najprawdopodobniej przez roztargnienie zapomnia³a zabraæ wyp³acone
pieni¹dze. Policjanci ustalili
jej adres i przekazali jej ca³¹
kwotê.
Dziêki postawie uczciwego
34-latka pieni¹dze trafi³y do
w³aœcicielki.
n

Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl
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lonu”, zasłużony działacz KS Stilon i Wojewódzkiej Federacji
Sportu.
w 21.12.
2012 r. - otwarto po modernizacji
ul. Podmiejską.
1922 r. ur. się Wacław Borowy,
pracownik „Stilonu” i działacz
sportowy, honorowy dawca krwi,
zm. w 1993 r.
w 22.12.
1985 r. zm. Karol Herma (69 l.),
nauczyciel, pionier oświaty gorzowskiej, b. dyrektor II LO
(1949-1970) i Korespondencyjnego LO (1970-1976).
2012 r. zm. Bolesław Proch (60
l.), b. żużlowiec, zawodnik Falubazu (1973-1976), Stali (19771980) i Polonii Bydgoszcz (19811987).
w 23.12.
1998 r. - grupa przemysłowa
„Rhodia S.A.” z siedzibą w
Paryżu została większościowym
udziałowcem „Stilonu”.
2013 r. - oddano do użytku
pierwszą część zmodernizowanej
ulicy Kobylogórskiej.
2012. r. zm. Zenon Bauer (99 l.),
b. przewodniczący Prezydium
MRN (1958-1969), honorowy obywatel Gorzowa.
w 24.12.
1968 r. - zamknięty został Rolniczy Dom Towarowy w Arsenale,
który następnie rozebrano; rozpoczęła się przeprowadzka RDT do
nowego obiektu przy ul. Sikorskiego.
1990 r. - na miasto wyjechały
pierwsze wagony 4EGTW zakupione w KVG Kassel, zwane potocznie „helmutami”.
1868 r. ur. się Emanuel Lasker,
syn barlineckiego rabina, jeden z
najsłynniejszych absolwent
landsberskiego gimnazjum,
najdłużej funkcjonujący mistrz
świata w szachach (1894-1921),
zm. w 1941 r.
1997 r. zm. Józef Czerniewicz (77
l.), fotograf, kombatant,
współzałożyciel i wieloletni prezes Gorzowskiego Towarzystwa
Fotograficznego (1973-1983),
kierownik Małej Galerii GTF.
w 25.12.
1984 r. - w miejsce samodzielnego wikariatu bp Wilhelm Pluta
erygował parafię pw. św. Maksymiliana Kolbe przy ul. Czereśniowej; była to jedenasta parafia katolicka w mieście.
w 26.12.
1953 r. - w zaadaptowanym budynku d. Instytutu Higieny przy ul.
Warszawskiej otwarto oddział zakaźny Szpitala Miejskiego, jednocześnie w gmach dawnej „Bethesdy” przy ul. Walczaka 16a,
zajmowanym dotychczas przez
Dom Matki i Dziecka, umieszczono oddział dziecięcy.
w 27.12.
1972 r. - ukończono budowę
schodów w Parku Siemiradzkiego, które z powodu zrezygnowania w międzyczasie z planów budowy kawiarni z palmiarnią, prowadziły ,,donikąd”.
w 28.12.
1976 r. - oddano do użytku drugi
tor tramwajowy na ul. Kostrzyńskiej.
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1998 r. - Telewizja Poznań (PTV
3) rozpoczęła emisję programu
dla Ziemi Lubuskiej z Jemiołowa
w 29.12.
1994 r. - Rada Miejska ustaliła
barwy miejskie i sztandar miasta.
1992 r. zm. Paweł Macierzewski
(75 l.), kolejarz, b. piłkarz i
działacz sportowy, honorowy prezes GOZPN, pionier Gorzowa.
2011 r. zm. inż. Władysław Mazurek (78 lat), b. dyrektor „Zrembu”, b. prezes Stali (1964-1967),
organizator i pierwszy prezes oddziału wojewódzkiego SIMP
(1977-1979).
2013 r. zm. w wieku 84 lat zm.
Teresa Klimek, wdowa po
Władysławie, nauczycielka,
działaczka charytatywna. b. prezes KIK, honorowy obywatel Gorzowa.
w 30.12.
2010 r. - udostępniono w całości
trasę S3 z Gorzowa do Szczecina
w 31.12.
1949 r. - po rocznej przerwie
wznowiono komunikację tramwajową w mieście; w tym dniu,
umajone tramwaje czekały na
wszystkich chętnych, a uśmiechnięta zapraszała na bezpłatną
premierową przejażdżkę - zanotował Edmund Jaruga w kronice
PKM; na linii nr „1” przeznaczonej na trasę: Dworzec-Mieszka I
konduktor Marczak Jan - przewodniczący Rady Zakładowej w
obecności dyrektora mgr inż. Karola Lamprechta; na linii nr „2”
przeznaczonej na trasę Tkacka [=
11 Listopada] - Warszawska, konduktor Mróz Wacław. Było to bowiem prawdziwe święto dla
miasta, które dźwigało się z wojennych zniszczeń.
1952 r. - zakończono budowę toru
tramwajowego na ul. Pomorskiej
i Walczaka i uruchomiono linię
tramwajową nr 5 od dworca PKP
do „Sztucznego Włókna”, czyli
„Stilonu”.
1961 r. - do Gorzowa przyłączono
Siedlice, Wieprzyce oraz Chwalęcice Dolne (dziś Piaski).
1967 r. - w ZM „Gorzów” zakończono produkcję ciągników typu
mazur D-50.
1968 r. - Gorzów przekroczył liczbę 70 tys. mieszkańców i liczył
70.923 osób.
1969 r. - zamknięta została kultowa kawiarnia „Wenecja” przy ul.
Sikorskiego 108.
1979 r. - odbył się ostatni wspólny sylwester młodzieży tatarskiej
w Gorzowie.
1994 r. - na Starym Rynku przy
fontannie zorganizowano po raz
pierwszy sylwestrowy koncert
połączony z zabawą na wolnym
powietrzu.
1998 r. - plenerowym koncertem
na Starym Rynku, transmitowanym przez telewizję, mieszkańcy
Gorzowa powitali województwo
lubuskie.
1917 r. ur. się Irena Dowgielewicz, gorzowska pisarka i poetka,
b. dyrektor fabryki mebli w Witnicy (1946-1949), autorka m.in. tomiku „Stadion dla biedronki” i
powieści „Krajobraz z topolą” o
pionierskich latach Witnicy, zm.
w 1987 r.
n

Grudzień 2015 r.

Bezdomnych nam przybyło
i potrzebna jest pomoc
Jesieni¹ i zim¹ jednym z powa¿niejszych zjawisk spo³ecznych jest bezdomnoœæ.
Osoby zmagaj¹ce siê z tym
problemem funkcjonuj¹ na terenie Gorzowa niemal¿e od zawsze i corocznie trzeba robiæ
wszystko, ¿eby pomóc tym ludziom przetrwaæ najtrudniejszy
czas. I jest przede wszystkim
zadaniem gminy, ale nie tylko.
Wed³ug ustawy o pomocy
spo³ecznej za osobê bezdomn¹ uwa¿a siê osobê niezamieszkuj¹c¹ w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów
i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowan¹ na pobyt
sta³y, w rozumieniu przepisów
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych, a tak¿e
osobê niezamieszkuj¹c¹ w lokalu mieszkalnym i zameldowan¹ na pobyt sta³y w lokalu, w
którym nie ma mo¿liwoœci zamieszkania. I do zadañ w³asnych gminy o charakterze obowi¹zkowym nale¿y udzielanie
schronienia,
zapewnienie
posi³ku oraz niezbêdnego
ubrania osobom tego pozbawionym.
W styczniu 2015 r. przeprowadzono akcjê liczenia osób
bez miejsca zamieszkania i w
Gorzowie takich ludzi doliczono siê 202, z czego a¿ 30 przebywa³o poza placówkami instytucjonalnymi. Niestety, iloœæ
bezdomnych mocno wzros³a,
bo a¿ o 71 osób w porównaniu
do podobnego liczenia dwa
lata wczeœniej, co oznacza, ¿e
skala problemów jest wiêksza
ni¿ siê wydawa³o. Zw³aszcza,
¿e w tym gronie znajduj¹ siê
te¿ kobiety i dzieci. W sumie
ponad 20. Teraz bezdomnych
mo¿e byæ wiêcej.
Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ i
specyfikê zjawiska bezdomnoœci Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, które zajmuje
siê zaspokojeniem podstawowych potrzeb osób bezdomnym, postanowi³o powo³aæ
sekcjê ds. bezdomnoœci oraz
zwiêkszyæ nacisk na monitorowanie osób bezdomnych prze-

Fot. Stanis³aw Miklaszewski
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Pomoc bezdomnym jest zadaniem gminy, ale i ludzi.

bywaj¹cych w miejscach niemieszkalnych i motywowaæ ich
do skorzystania z pomocy w
formie noclegu. W ramach pracy socjalnej zwiêkszona zosta³a czêstotliwoœæ patroli pracowników oraz funkcjonariuszy
policji i stra¿y miejskiej. W ramach poszerzenia oferty pomocowej planowane jest wprowadzenie pracy metod¹ streetworkingu. Jest to innowacyjna
forma pracy socjalnej w œrodowisku przebywania danej osoby, pozwalaj¹ca na efektywniejsze docieranie do osób
bezdomnym. Wiadomo tak¿e,
¿e potrzebne jest zwiêkszenie
liczby miejsc noclegowych zarówno dla mê¿czyzn, jak i kobiet bezdomnych. Siedziba
sekcji ds. bezdomnoœci mieœci
siê przy ul. Drzyma³y 10 (pokój
11) i tam mo¿na zwracaæ siê o
wszechstronna pomoc. Godziny przyjmowania interesantów:
poniedzia³ek 10.00-11.00, wtorek - pi¹tek od 7.30 do 10.00.
Do zadañ nowo powsta³ego
zespo³u nale¿y m.in. œwiadczenie szeroko pojêtej pracy so-

cjalnej, przyznawanie œwiadczeñ w formie pomocy finansowej, kierowanie do noclegowni/schroniska oraz ciep³ego
posi³ku, sta³a wspó³praca z
podmiotami udzielaj¹cymi pomocy osobom bezdomnym,
diagnozowanie i monitorowanie problemu bezdomnoœci,
wdra¿anie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomnoœci oraz edukacja lokalnej spo³ecznoœci w zakresie
zjawiska bezdomnoœci. Wydzielenie sekcji ds. bezdomnoœci w strukturach GCPR ma na
celu zwiêkszenie efektywnoœci,
ujednolicenie pracy oraz specjalizacje pracowników socjalnych w zakresie problemu bezdomnoœci. Takie rozwi¹zanie
sprawdzi³o siê w wielu innych
miastach na terenie Polski.
Pracownicy sekcji pracuj¹ zadaniowo, co pozwoli na skuteczniejsze monitorowanie œrodowiska osób bezdomnych na
terenie miasta.
Na terenie naszego miasta
znajduje siê kilka miejsc, w których bezdomni mog¹ znaleŸæ

schronienie i pomoc. Oto ich
wykaz:
• Towarzystwo im. œw. Brata Alberta ul. Stra¿acka 66,
66-400 Gorzów.
- Noclegownia: godziny
otwarcia: 18:30-8:00. W okresie zimowym godziny otwarcia mog¹ ulec zmianie, a przy
temperaturze -5 stopni i
ni¿szej noclegownia czynna
bêdzie 24h. Iloœæ miejsc: 14.
Oferowana pomoc: 1 posi³ek
(kolacja), odzie¿, œrodki higieniczne, poradnictwo prawne,
poradnictwo psychologiczne,
wsparcie pracownika socjalnego.
- Schronisko: godziny otwarcia: 24h. Iloœæ miejsc: 36. Oferowana pomoc: 3 posi³ki
(œniadanie, obiad, kolacja),
odzie¿, œrodki higieniczne,
poradnictwo prawne, poradnictwo
psychologiczne,
wsparcie pracownika socjalnego, reintegracja spo³eczna i
zawodowa, pomoc pielêgniarki.
- Mieszkania Treningowe:
godziny otwarcia: 24h. Iloœæ

miejsc: 9. Oferowana pomoc: 3 posi³ki (œniadanie,
obiad, kolacja), odzie¿,
œrodki higieniczne, poradnictwo prawne, poradnictwo
psychologiczne, wsparcie
pracownika
socjalnego,
reintegracja spo³eczna i zawodowa, pomoc medyczna.
Inne formy wsparcia: pomoc
w za³atwieniu spraw socjalnych, pomoc w uzyskaniu
œwiadczeñ pieniê¿nych, pomoc w uzyskaniu uprawnieñ
emer ytalno-rentowych,
mo¿liwoœæ uczestnictwa w
klubach zainteresowañ.
• Stowarzyszenie Pomocy BliŸniemu im. Brata
Krystyna ul. S³oneczna
63, 66-400 Gorzów.
- Ogrzewalnia: godziny
otwarcia: 24h w okresie od
1 listopada do 31 marca.
Iloœæ miejsc: 33.
- Schronisko: godziny
otwarcia: 24h. Iloœæ miejsc:
10 (kobiet), 15 (mê¿czyŸni).
Oferowana pomoc: poradnictwo prawne, poradnictwo
psychologiczne, posi³ek,
odzie¿, œrodki czystoœci,
podstawowa opieka medyczna, psychoterapia, terapia uzale¿nieñ, doradztwo
zawodowe, pedagog.
- Bank ¯ywnoœci (tel. 95
7180 285). Godziny otwarcia: poniedzia³ek, œroda,
pi¹tek 10:00-14:00. Oferowana pomoc: ¿ywnoœæ oraz
odzie¿y (poniedzia³ek pi¹tek 11:00-17:00).
• Klub Abstynenta „ 24
Godziny” (placówka dla
osób bezdomnych z uzale¿nieniem od alkoholu)
ul. £u¿ycka 32/4, 66-400
Gorzów
Godziny
urzêdowania:
24h. Iloœæ miejsc: 10 miejsc.
Oferowana pomoc: mitingi,
poradnictwo, warsztaty, praca socjalna.
Na podstawie materia³ów
GCPR
RB

Bez pomocy innych ciężko byłoby wyżyć
Chleb wydają u Brata Krystyna, karmią w Caritasie i stołówkach prowadzonych przez zakonnice.
Mateusz mieszka sam w
dużym mieszkaniu. Ma bardzo
małą rentę, niecałe 700 zł. Ze
względu na chorobę nie może
wykonywać żadnej pracy. –
Trudno się żyje z takich pieniędzy, bo rachunki trzeba
opłacić, bo coś tam. Trzeba
było się nauczyć żyć – opowiada. I tłumaczy, że w sklepach korzysta z wyprzedaży
żywności. Na obiady chodzi
do stołówki prowadzonej przez

zakonnice z ul. Wyszyńskiego,
ubrania podrzucają zamożniejsi znajomi. Nie wydaje na
żadne przyjemności, bo na takie zwyczajnie go nie stać.
Z pomocy Stowarzyszenia
Brata Krystyna korzysta pani
Maria. Ma 60 lat i też choruje.
Renta niezbyt wielka, więc jak
coś dają, to bierze. – Całe życie
pracowałam, ale nagle przyszła
choroba i nie daję rady dorabiać.
Więc przychodzę czasem na

zupę do stołówki. Bywa, że muszę poprosić o pomoc w magistracie, bo jak nie starcza na leki,
to i dumę człowiek chowa do kieszeni – opowiada. Podobnie jak
Mateusz mieszka sama i nie ma
w Gorzowie rodziny, która
mogłaby jej jakoś pomóc.
Małgosia też musi sobie radzić sama. Mąż ją zostawił kilka lat temu. Mama ledwo
wiąże koniec z końcem. A w
domu jest dwoje dzieci, które

chodzą do szkoły i jeść
muszą. – Staram się jakoś dorabiać, bo pracy stałej nie
mam. Dostaję zasiłki na dzieci, ale to nie wystarcza –
mówi. I opowiada, że jak jest
sezon żużlowy, to sprzedaje
słonecznik przed stadionem.
Sprząta u kilku zamożnych
gorzowianek, jak trzeba to i
przyjęcie zrobi, bo gotować
umie i zwyczajnie lubi. – Ale
jakby nie pomoc organizacji

charytatywnych, to byłoby
kiepsko. Dobrze, że córki
mogą zjeść jakiś obiad w
świetlicy Caritasu, bo na kanapki do szkoły jakoś wystarczy – opowiada młoda kobieta. I dodaje, że od czasu do
czasu korzysta też z pomocy
innych instytucji.
Pracownicy socjalni zauważają, że margines ubóstwa stale się powiększa.
ROCH
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Efekty ekologiczne będą
odczuwalne jeszcze w tym roku
Ponad 700 mieszkañ w œródmieœciu zosta³o ju¿ pod³¹czonych do sieci ciep³owniczej.

Fot. Robert Borowy

Oczywiœcie w ramach programu redukcji niskiej emisji
spalin „KAWKA”, który pilotowany jest przez Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej.
- G³ównym celem, obok wygody, jest zmniejszenie
nara¿enia mieszkañców na
negatywne oddzia³ywanie
zanieczyszczeñ - mówi wiceprezydent Gorzowa Jacek
Szymankiewicz. - Jak popatrzymy na badanie jakoœci
powietrza to zobaczymy, ¿e
ponad 50 procent zanieczyszczeñ pochodzi z palenia wêglem lub innymi materia³ami. Pozosta³e niespe³na
40 procent to ruch komunikacyjny i 10 procent inne
Ÿród³a, w tym przedsiêbiorstwa. Z dokonanej analizy w
ostatnich czterech latach wynika, ¿e przez 74 dni w roku
mamy w mieœcie przekroczone dopuszczalne normy jakoœci powietrza. Dlatego to
by³ ostatni dzwonek, ¿eby
wreszcie poprawiæ jakoœæ
naszego ¿ycia - podkreœla.
Prace budowlane ruszy³y w
maju i w paŸdzierniku ciep³o
pop³ynê³o do 495 lokali
umiejscowionych w 49 budynkach. Zaplanowane prace zosta³y zrealizowane w
terminie. W niektórych lokalach konieczne by³o uruchomienie doraŸnego ogrzewania, poniewa¿ paŸdziernikowa aura dawa³a siê we znaki
gorzowianom, którzy wczeœniej zdecydowali siê na
zdemontowanie pieców kaflowych. Specjalnie dla tych
mieszkañców Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej uruchomi³ infoliniê. Dzwoni¹c,
mo¿na by³o ustaliæ dok³adny
termin pod³¹czenia lub otrzymaæ pomoc w pozyskaniu
przenoœnego ogrzewania
elektrycznego.
Ale to nie koniec, poniewa¿
do koñca listopada ciep³o
mia³o pop³yn¹æ do kolejnych
219 mieszkañ. We wszystkich lokalach nadal aktywne
by³y w tym czasie piece kaf-

Od lewej dyr. Paweł Jakubowski, wiceprezydent Jacek Szymankiewicz, dyr. Jan Kos.

lowe, które mia³y byæ zdemontowane dopiero po
pod³¹czeniu
centralnego
ogrzewania. Te prace zaplanowano wykonaæ w 25 budynkach zlokalizowanych
przy ul. Drzyma³y, 30-go
Stycznia, Kosynierów Gdyñskich, Mieszka I i Mickiewicza. Oczywiœcie wraz z
pod³¹czeniem ciep³ej wody.
- Muszê przyznaæ, ¿e jest to
trudny do realizacji program,
jakiego w historii Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej
jeszcze nie by³o, aczkolwiek
dziêki znakomitej wspó³pracy
nie tylko z miastem, lecz
tak¿e w wykonawc¹ zadania
Polsk¹ grup¹ Energetyczn¹
dajemy sobie œwietnie radê mówi dyrektor ZGM Pawe³
Jakubowski. - Oczywiœcie
czasami napotykamy na problemy, lecz rozwi¹zujemy je i
dlatego wszystkiego realizujemy w terminie. Jeœli mam
mieæ proœbê, to prosi³bym
mieszkañców, ¿eby wpuszczali nas do domu i razem
wspó³pracowali w zakresie
zakoñczenia realizacji poszczególnych
etapów.
Szczególnie
chodzi
o

pod³¹czenie ciep³ej wody apeluje.
Obecnie opracowywane s¹
projekty dla kolejnych 96 budynków, w których prace planowane s¹ w 2016 roku.
Przetargi na pracê powinny
zostaæ og³oszone jeszcze w
tym roku, a umowy zostan¹
podpisane na pocz¹tku lutego, co pozwoli ruszyæ z pracami ju¿ w marcu, a to z kolei da mo¿liwoœæ zakoñczenia prac przed sezonem
grzewczym.
Bêd¹ to budynki zlokalizowane przy ulicach Krzywoustego, Armii Polskiej, 30-go
Stycznia, Chrobrego, Borowskiego, Jagie³³y, £okietka,
Kosynierów
Gdyñskich,
Mieszka I. Dalsze prace projektowe i realizacyjne bêd¹
prowadzone sukcesywnie.
Zakoñczenie projektu jest
planowane na 2017 rok.
Przypomnijmy, ¿e koszt
przedsiêwziêcia wyniesie ponad 71 mln z³, w tym 65 mln z³
stanowi¹ koszty kwalifikowane, z których 45% zostanie
sfinansowane z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki

Wodnej a 44,8% pokryje
po¿yczka z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Resztê stanowi wk³ad w³asny
PGE GiEK S.A.
- ¯eby pozyskaæ now¹
grupê odbiorców naszego
ciep³a najpierw trzeba zainwestowaæ w rozbudowê systemu ciep³owniczego, st¹d
te¿ jest nasz wk³ad w inwestycjê. Obliczamy, ¿e ca³oœæ
projektu da nam 26 megawatów nowych pod³¹czeñ.
Jest to inwestycja, która niesie korzyœæ dla wszystkich
stron, poczynaj¹c od miasta,
poprzez
mieszkañców,
koñcz¹c na nas jako dostawcy, z czego jesteœmy zadowoleni - t³umaczy Jan Kos,
dyrektor gorzowskiego oddzia³u Elektrociep³owni.
Przypominamy: 607 115
667 - to alarmowy numer telefonu uruchomiony przez
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej specjalnie dla mieszkañców, którzy oczekuj¹ na
pod³¹czenie
do
sieci
ciep³owniczej lub maja z tym
problemy. Ka¿da osoba potrzebuj¹ca wsparcia lub

chc¹ca porozmawiaæ o terminie pod³¹czenia uzyska
komplet informacji i pomoc.
A co mówi¹ mieszkañcy,
którzy korzystaj¹ ju¿ miejskiego ciep³a i ogrzanej
wody? Na ogó³ sa zadowoleni z niezwyk³ej dla nich wygody, ale te¿ narzekaj¹
trochê na koszty.
- No teraz jest jak w Europie,
albo przynajmniej na nowym
osiedlu. Wstaje cz³owiek z
rana i ciep³o. Wchodzi do
³azienki i ciep³o. Nie trzeba myœleæ o kupowaniu opa³u - opowiadaj¹ mieszkañcy jednej z
kamienic na Nowym Mieœcie.
Jednak wœród uradowanych i zadowolonych g³osów
mieszkañców, s³ychaæ tak¿e
i takie, ¿e prognoza, czyli
zak³adane z góry op³aty za
pobrane ciep³o s¹ jednak
trochê wygórowane. - No,
jak tak wszystko razem zosta³o policzone, czyli op³ata
czynszowa, prognoza za
ciep³o, to wysz³o mi ponad
500 z³ za miesi¹c - mówi
pani Maria z ul. Borowskiego. I dodaje, ¿e jak na jej
emeryturê, to trochê zbyt wysoko i musi siê zastanowiæ
nad innymi wydatkami.
Dyrektor Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej Pawe³
Jakubowski t³umaczy, ¿e
prognozê
dla
nowo
pod³¹czonych do miejskiej
sieci ciep³owniczej mieszkañ
wyliczono, wzoruj¹c siê na
kamienicach, w których
ciep³o pod³¹czono wczeœniej. - Z naszych doœwiadczeñ wynika, ¿e prognoza na
poziomie 3,5 z³ za metr
kwadratowy jest rzeteln¹ zaliczk¹ - mówi i dodaje, ¿e
faktyczne koszty ogrzewania
znane bêd¹ za rok, kiedy
mieszkañcy rozlicz¹ swój
pierwszy sezon grzewczy.
Jeœli chodzi o ciep³a wodê,
to sami mieszkañcy bêd¹
mogli sterowaæ rachunkami,
poniewa¿ to od jej zu¿ycia
zale¿eæ bêd¹ ich rachunki.
RB/ROCH

Remont wynajmowanego lokalu we własnym zakresie
Ka¿dy najemca lokalu mieszkalnego ma prawo wykonaæ we w³asnym zakresie roboty remontowe.
W zwi¹zku z tym mo¿e ubiegaæ siê o okresowe obni¿enie
czynszu, które nastêpuje
w formie zwolnienia z op³at
czynszowych do wysokoœci
50% podstawy wymiaru czynszu miesiêcznie - do wyczerpania kwoty wynikaj¹cej z rozliczenia remontów wykonanych
przez najemcê.
Ustalanie zakresu remontów
przeprowadzanych przez Na-

jemców
i rozliczanie
nak³adów dokonywane jest w
oparciu o ustawê z dnia 21
czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst
jednolity: Dz.U. 2014r. poz.
150).
Tryb postêpowania:
1. Pisemne wyst¹pienie najemcy do wynajmuj¹cego o

wyra¿enie zgody na wykonanie remontu we w³asnym zakresie.
2. Uzyskanie zgody Wynajmuj¹cego na proponowany
zakres robót z powiadomieniem o zakwalifikowaniu robót,
które stanowiæ mog¹ podstawê do ubiegania siê o okresowe obni¿enie czynszu.
3. Podpisanie umowy okreœlaj¹cej:

- zakres robót zakwalifikowanych
do
wykonania
i
stanowi¹cych podstawê do
ubiegania siê o okresowe
obni¿enie czynszu celem zwrotu poniesionych nak³adów,
- termin wykonania prac remontowych,
- zasady rozliczania robót.
4. Pisemne zg³oszenie wynajmuj¹cemu zakoñczenia robót
celem ich odbioru.

5. Odbiór techniczny i spisanie
protoko³u odbioru robót.
6. Wniosek pisemny najemcy
o okresowe obni¿enie czynszu.
7. Przedstawienie przez najemcê kosztorysu powykonawczego i jego weryfikacja przez
wynajmuj¹cego.
Wiêcej
szczegó³ów
w
zak³adce
ZGM
na
www.echogorzowa.pl
MARIUSZ KOŁCZ

Adresy

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101,
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl
Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-125
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129,
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139,
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151,
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162,
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180,
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/
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Mąż ostatnio też zaczął się
zapisywać w kalendarz
Z Katarzyn¹ Radkiewicz, animatork¹ warsztatów dla kobiet z chorob¹ nowotworow¹ „Lucynki”, rozmawia Renata Ochwat
nic siê bez pieniêdzy nie
udaje.
- No i ja w³aœnie udowodni³am, ¿e mo¿e dzia³aæ bez
pieniêdzy. Ja w³aœnie tak
widzê dzia³alnoœæ charytatywn¹. Tak siê sta³o, tak zaczê³am o tym myœleæ, kiedy
uczestniczy³am w charytatywnej zbiórce na pewien cel
i rzeczywiœcie wydawa³o mi
siê, ¿e czyniê dobro. Nie
bêdê mówiæ, kto organizowa³
tê zbiórkê. Doœæ powiedzieæ,
¿e wszystkie pieni¹dze, jakie
zosta³y wydane, posz³y na
op³acenie gwiazdy. A zainteresowana osoba nie dosta³a
ani z³otówki. Wtedy stwierdzi³am, ¿e to jest pierwszy i
ostatni raz, kiedy ja uczestniczy³am w takich dzia³aniach
charytatywnych. Uwa¿am, ¿e
mo¿na ³¹czyæ si³y i graæ na
jednym polu do wspólnej
bramki. To jest istota. Przecie¿ to, co my zrobi³yœmy, na
co ja wpad³am, jest takie proste i oczywiste. A z regu³y jest
tak, ¿e najbardziej proste rozwi¹zania najtrudniej jest
zacz¹æ. Ja zreszt¹ wiem, jak
dzia³aj¹ stowarzyszenia, prowadzi³am jedno. Jakby to
by³o stowarzyszenie, to wygrywa³abym granty, bo ka¿dy
projekt by³by rozpisany co do
szczegó³u. Ale to nie le¿y w
idei dzia³alnoœci charytatywnej,
pomocy
drugiemu
cz³owiekowi.
- Ale przecie¿ przyjdzie
taki moment, ¿e bêdziesz
potrzebowaæ jakiegoœ finansowego wsparcia. Co
wtedy?
- Nie wiem. Na razie jest
tak, ¿e nie dopuszczam takiej
myœli. Jeœli nawet okaza³oby
siê, ¿e jest potrzebny sponsor, to nie chodzi o to, aby ten
sponsor dawa³ gotówkê czy
wp³aca³ jak¹œ kwotê na konto.
Mo¿e dokonaæ sam zakupu
czegokolwiek. Przez nas i tak
te finanse nie bêd¹ przechodzi³y. Ja nie chcê siê zajmowaæ statystykami, ZUS-ami,
podatkami i ca³¹ t¹ biurokracj¹. Wolê ca³¹ energiê
prze³o¿yæ na dzia³ania. Poza
tym jest tyle œwietnych ludzi,
œwietnie dzia³aj¹cych, bo to
nie jest prawda, ¿e w tym
mieœcie nic siê nie dzieje. I
w³aœnie te instytucje maja
okreœlon¹ ofertê skierowan¹
do mieszkañców, ¿e my nie
musimy tworzyæ niczego nowego. My chcemy korzystaæ
z tego, co ju¿ jest i dziêki takiemu postrzeganiu to siê
rzeczywiœcie udaje. Bo ja w
nasze dzia³ania w³¹czy³am
chyba wszystkie instytucje
miejskie. Lucynki bêd¹ w
teatrze…

Fot. Iga Borowska-Krajnik

Gdy
zaczyna³aœ
pierwsz¹ turê „Lucynek” akcji pomocy kobietom
chorym na raka, przypuszcza³aœ, ¿e te zajêcia bêd¹
siê cieszyæ a¿ tak¹ popularnoœci¹, ¿e bêdzie a¿ tak
du¿o chêtnych?
- I tak, i nie. Bo tak naprawdê wykorzystywa³am
swoje doœwiadczenia z pracy
dziennikarskiej. Doskonale
wiedzia³am, przez ostatnich
20 lat w tym mieœcie niczego
takiego nie by³o. O ile dzia³aj¹
Amazonki, to ograniczaj¹ siê
do pañ, które przesz³y raka
piersi. Zreszt¹ pierwsze reporta¿e dla Telewizji Vigor o
Amazonkach zrobi³am ja.
Ka¿de inne stowarzyszenie
czy organizacja ogranicza siê
do okreœlonej grupy. A u nas
nie ma tego podzia³u. Przyjœæ
mo¿e ka¿da pani. Zwyczajnie
wiedzia³am, ¿e jest zapotrzebowanie na takie dzia³ania. A
kiedy o tym napisa³am, to
ktoœ mnie okreœli³ mianem
Kasandra Radkiewicz. No i
niech tak bêdzie. Ja jednak
nie zmieniam zdania. Pañ
jest coraz wiêcej. Ale rzeczywiœcie nie przypuszcza³am,
¿e zainteresowanie bêdzie a¿
takie. Naszych uczestniczek
przybywa. Bo nie jest tak, ¿e
ktoœ koñczy leczenie i odchodzi. Mo¿e zostaæ. Niektóre
zaczyna³y przygodê z nami w
trakcie chemioterapii, a po
pó³ roku to s¹ inne kobiety.
Zreszt¹
informacja
o
dzia³aniach posz³a ju¿ w Polskê. Bo mam zapytania, czy
podobne rzeczy dziej¹ siê w
Szczecinie czy innych miejscowoœciach. No i to mnie
sk³adania do myœlenia, w jaki
sposób umo¿liwiæ paniom
spoza Gorzowa uczestnictwo
w naszych zajêciach.
- Jesteœcie gdzieœ zrzeszone?
- Nie, choæ oficjalny patronat i pieczê nad nami ma fundacja Rak-and-roll. Oni znaj¹
nasz kalendarz, oni firmuj¹
podziêkowania osobom, które prowadz¹ warsztaty. Ale
dzia³amy same.
- Warsztaty organizujesz
w parze z Ig¹ Borowsk¹Krajnik.
- To prawda. My we dwie
jesteœmy odpowiedzialne za
warsztaty. Ale mamy grupê
przyjació³, którzy nas w tych
dzia³aniach wspieraj¹. I jest
to kilkadziesi¹t osób. Bo
ka¿da osoba, która siê
w³¹cza, zostaje naszym przyjacielem. I to siê dzieje bez
przep³ywu gotówki, bez pieniêdzy zwyczajnie.
- Jak to bez pieniêdzy?
Przecie¿ w naszym kraju

Katarzyna Radkiewicz, była aktorka Teatru Kreatury, pracowała w telewizji Vigor, TVN.

- No w³aœnie, kiedy siê
patrzy na twój kalendarz, to
on jest tak zapisany, ¿e zastanawiam siê, jak ty to
ogarniasz.
- Mój m¹¿ ostatnio zacz¹³
siê te¿ wpisywaæ w kalendarz, bo na chwilê obecn¹ innych metod na spotkanie ze
mn¹ nie ma (œmiech). No bo
jednak musimy siê dzieliæ
opiek¹ nad dzieckiem. Ale
Kajetanowi (synek Katarzyny
Radkiewicz) powiêkszy³o siê
ostatnio grono cioæ i jak ju¿
mam nó¿ na gardle, to Kajetan jedzie z nami na warsztaty.
- Ano w³aœnie, jak te
warsztaty siê uk³adaj¹? Co
proponujesz Lucynkom?
- My w tej chwili planujemy
ju¿ warsztaty z trzymiesiêcznym wyprzedzeniem, bo inaczej logistycznie siê nie da.
W paŸdzierniku odbêdzie siê
siedem warsztatów. Jeden
miesi¹c to jeden pe³en cykl.
Zapisy s¹ takie jak zawsze,
wystarczy siê zg³osiæ e-mailowo. By³y ju¿ warsztaty urody z
wiza¿yst¹ Przemys³awem Janusem. By³ te¿ decupage.
Zdobi³yœmy szkatu³ki podarunkowe. Nomen omen te
szkatu³ki w³aœnie z w³asnych
pieniêdzy kupi³a Urszula Niemirowska, która w taki sposób
chcia³a pomóc. To jest
w³aœnie te¿ sposób na
w³¹czenie siê w dzia³ania. Bo
jeœli ktoœ proponuje jakiœ
warsztat, to jednak pokrywa
jego koszt. Bêdzie warsztat
florystyczny, warsztat rozwoju
osobistego. Prowadzi je Agnieszka Jeger, która zreszt¹
kszta³ci przysz³ych florystów.
No i teraz bêdziemy robiæ
wieñce, które bêdzie mo¿na
po³o¿yæ na grobach bliskich z
okazji Dnia Zmar³ych. Joanna

Neczajewska
prowadzi
warsztat rozwoju osobistego.
Ja by³am taka trochê niezdecydowana, bo couching i te
podobne, to coœ, co nie do
koñca wydaje mnie siê
powa¿ne. A tu jednak zaskoczenie, bo siê uda³o. Koñczymy cykl obcowaniem z kultur¹ i sztuk¹. Jak mówi³am,
czy to koncert, czy teatr, film.
Tym razem bêdzie w MOS
film „Anio³”. Ale w miêdzyczasie jeszcze bêdzie zakoñczenie sezonu motocyklowego.
Bo jak realizowa³yœmy marzenie jednej z uczestniczek,
która szalenie marzy³a o tym,
¿eby przejechaæ siê jeszcze
raz motorem, bo jako m³oda
panna mia³a WS-kê i prawo
jazdy. Uda³o siê to z pomoc¹
Jacka Ster¿enia urz¹dziæ.
Rycza³y silniki, ale i my
wszyscy te¿ ryczeliœmy z
tego wzruszenia. No i wówczas Jacek obieca³, ¿e na zakoñczenie sezonu Irena,
w³aœnie ta nasza uczestniczka, zostanie zaproszona jako
goœæ honorowy. A drugim
bêdzie ma³¹ Wiktoria, dziewczynka z rakiem mózgu, dla
której zbierane s¹ zakrêtki od
butelek.
- Jednym s³owem masz
wokó³ siebie ludzi, którzy
pomagaj¹, a te, które pomocy wymagaj¹, te¿ robi¹
ró¿ne rzeczy.
- No tak, bo otaczamy siê
ludŸmi, którzy potrafi¹ siê
œmiaæ, dobrze bawiæ. No i ja
dlatego jestem szczêœliwym
cz³owiekiem.
- Ale po co ci ten warsztat
w ogóle by³?
- Chcia³am oddaæ ho³d mojej mamie Lucynie, a tak¿e
ho³d i szacunek tym, którzy
odeszli, a jednak tak piêknie
walczyli. Ale nie z w³asnych

zaniedbañ, ale z g³upoty i
buty tych, którzy na ich drodze stanêli. Ale te¿ ¿eby odczarowaæ wrog¹ karmê. Ja w
pewnym momencie straci³am
wiarê w cz³owieka. Zawsze
pomaga³am, w ró¿nych akcjach spo³ecznych liczy³ siê
cz³owiek. Bo w tych czasach
byæ cz³owiekiem to jednak
jest umiejêtnoœæ. No i ja w
osobach, które mnie otaczaj¹, staram siê widzieæ
tego cz³owieka. I rzeczywiœcie wœród tych gorzowskich
przyjació³ s¹ fantastyczne
osobowoœci. Bo to te¿ jest i
tak, ¿e odcinam kupony od
tego, co kiedyœ robi³am w telewizji. Lub te¿ takie, z którymi ju¿ gdzieœ, kiedyœ mnie los
zetkn¹³. I ¿adna z tych osób,
¿adna jak do tej pory nie powiedzia³a - nie. A bywa, ¿e
same
dzwoni¹
i
siê
zg³aszaj¹, jak wspomniana
Joanna Neczajewska, która
od pocz¹tku prowadzi te
warsztaty rozwoju osobistego, napisa³a o sobie t³umacz przysiêg³y, trener, couch - czy mogê siê przydaæ
na warsztaty i to tak siê zaczê³o. Bo ci ludzie, którzy do
nas trafiaj¹, mówi¹, ¿e to jest
niebywa³e, bo bez pieniêdzy
mo¿na jednak ³¹czyæ si³y. A
jest tyle fajnych rzeczy w tym
mieœcie, to jak tego nie
³¹czyæ. Uwa¿am reszt¹, ¿e im
wiêcej cz³owiek ma zadañ,
tym bardziej jest zorganizowany.
- Chcesz mnie przekonaæ,
¿e w Gorzowie ¿yj¹ fajni ludzie, którym siê chce, choæ
opinia jest zupe³nie inna.
- Oczywiœcie. Przecie¿ tu
siê ca³y czas coœ dzieje. WeŸmy choæby akcjê „Odda³eœ
g³os, oddaj teraz w³os”. W tej
chwili 66 osób, bo nie tylko
kobiety, odda³y minimum 25
cm swoich w³osów. Minimum,
bo by³o i wiêcej. Ja sama
odda³am 40 cm w³osów. Dwie
peruki z prawdziwych w³osów
ju¿ wróci³y do Gorzowa, do
pañ po chemii. W tym
w³aœnie 13-letnia Wiktoria
te¿. Mo¿e to ni jest spektakularna akcja, ¿e przychodzi
nas tysi¹c osób, ale przez ten
krótki okres od wyborów
œrednia jest 5,5 osoby na
miesi¹c, która siê decyduje
na taki gest. A przecie¿ ja od
malkontentów s³ysza³am, ¿e
to siê nie uda… Bo to jednak
doœæ d³ugie w³osy trzeba
obci¹æ, to powa¿na decyzja.
Ale jednak akcja idzie do
przodu, udaje siê j¹ prowadziæ. Co wiêcej, ci ludzie
przychodz¹ specjalnie, aby
wesprzeæ te akcjê, nie po to,
¿e chc¹ zmieniæ sobie fry-

zurê.
Chc¹
podarowaæ
cz¹stkê siebie. To tak dzia³a.
Kiedy to siê uda³o, pomyœla³am, ¿e mo¿na zrobiæ coœ
wiêcej.
- I tak uros³y Lucynki.
- Tak, tak uros³y Lucynki. To
naturalny wynik akcji oddawania w³osów. Bo Lucynki
trwaj¹ ca³y rok, a œcina siê
w³osy tylko raz u przeuroczej
fryzjerki Danuty Pydo, która
od 20 lat dba o moje w³osy.
Zreszt¹ ona spo³ecznie robi
wiele, bo dba o g³owy na
przyk³ad
pensjonariuszy
domu spokojnej staroœci. Ja
mam to szczêœcie, ¿e trafiam
w³aœnie na takich ludzi, którzy
coœ robi¹ z potrzeby serca. I
skoro kiedyœ ci ludzie stanêli
na mojej drodze, to nie by³o
to bez przyczyny. I teraz razem mo¿emy ró¿ne rzeczy
robiæ. Zreszt¹ ja w tym miesi¹cu muszê zrezygnowaæ z
kilku warsztatów, bo zwyczajnie jest ich ju¿ zbyt du¿o.
Pierwotny plan by³ taki, ¿e jeden warsztat na tydzieñ, ale
ich jest po kilka. Bo takie jest
zainteresowanie i zapotrzebowanie. W grupie jest 20
osób, ale nie trzeba braæ
udzia³u we wszystkich warsztatach. By³y takie uczestniczki, ¿e pojawi³y siê w maju, a
potem napisa³y maila, ¿e badanie wykaza³o, i¿ nie ma komórek rakowych, nie chc¹
kusiæ losu. I ja to rozumiem.
Ale my posz³yœmy dalej, bo
nie jesteœmy grup¹ wsparcia.
Bo my nie leczymy, choæ z
drugiej strony jednak tak, bo
œmiechem. Ale pojawi³ siê
problem, rzeczywiœcie. I psycholog by³ potrzebny. No i
zg³osi³ siê psycholog Urszula Onichowska i w tej
chwili Lucynki, które korzystaj¹ z warsztatów, mog¹ korzystaæ z indywidualnej terapii psychologicznej. Bo nasze Lucynki s¹ w ró¿nym
stanie zdrowia. Ma³o tego,
zg³osi³a siê do nas pani
prawnik, tak wiêc Lucynki
maj¹ swego mecenasa, to
pani Kinga Zientarska. I to
te¿ jest potrzebne, bo czasami zwyczajnie nie mo¿na
dzia³aæ intuicyjnie i potrzebny jest adwokat. Kolejn¹ nowoœci¹ jest te¿ i to, ¿e zaczynamy siê uczyæ hiszpañskiego.
- A jest jakaœ data graniczna? Postawi³aœ sobie
tak¹ granicê?
- Dopóki mi si³ wystarczy. A
jak mnie zabraknie, to mam
nadziejê, ¿e jednak ktoœ siê
znajdzie, kto to poci¹gnie.
Ale jest jeden oblig. W dzieñ
moich imienin maj¹ jeœæ pierniczki Katarzynki.
n
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Kiedy pachnie piernik, wiadomo,
że idą już święta
Sklepowe wystawy zachęcające do zakupów, ale i zapachy pierników zapowiadają święta Bożego Narodzenia.

Kalendarze i roraty

Polscy ewangelicy maj¹
tak¹ tradycjê, ¿e dzieciom
kupuj¹ kalendarze adwentowe. Pomagaj¹ one najm³odszym wyznawcom doczekaæ
do œwi¹t. Kalendarze te maj¹
z regu³y 40 oczek do
ods³oniêcia i ka¿de dziecko
codziennie jedno otwiera. Moja córka ju¿ od kilku lat
dostaje taki kalendarz.
Wczeœniej by³y z czekoladowym wype³nieniem, wiêc
by³a walka, ¿eby Marysia
jednak tego nie jad³a - mówi
Robert Piotrowski. I dodaje, ¿e ka¿dego roku stara siê
znaleŸæ jakiœ oryginalny.
Ale kalendarze adwentowe
dla swoich dzieci kupuj¹ nie
tylko ewangelicy, których na
terenach Ziem Zachodnich
nie ma zbyt du¿o. Zwyczaj
upowszechnia siê tak¿e w
katolickich domach. - Moje
dzieci natknê³y siê na te kalendarze w jakimœ sklepie. I
siê upar³y, ¿e je chc¹. Dopiero w domu odkryliœmy, co to
jest. No i teraz bez tego kalendarza nie ma przygotowania do œwi¹t, choæ dzieci s¹
ju¿ w wieku lat nastu - opowiada Wanda.

Wieńce i świeczniki

Kalendarze adwentowe to
nie jedyny zwyczaj ewangelicki , który coraz intensywniej wchodzi do obyczaju ka-

●

tolickich lub œwieckich domów. W tej tradycji jest to
ozdobny wieniec po³o¿ony
lub zwieszony w wa¿nym
miejscu mieszkania, z czterema œwiecami zapalanymi
kolejno w ka¿d¹ kolejn¹ niedzielê adwentu.
- My ten zwyczaj trochê
zmodyfikowaliœmy i wieszamy taki ozdobny wieniec na
drzwiach frontowych. Pierwszy raz takie ozdoby zobaczy³am w Niemczech i bardzo mnie siê spodoba³y, potem dopiero okaza³o siê, ¿e
to tradycja religijna - stwierdza Agata Lewandowska i
dodaje, ¿e co roku stara siê,
aby wieniec by³ inny, inaczej
przyozdobiony. - No i kilka
moich s¹siadek te¿ ju¿ ten
zwyczaj podchwyci³o - dodaje.
Kolejnym obyczajem, jaki
wolniutko szczepi siê w naszych domach, jest stawianie œwieczników adwentowych w oknach. Zgodnie z
tradycj¹ œwiece powinny byæ
zapalana w kolejne tygodnie
adwentu, ale tym siê ci, co je
stawiaj¹, raczej nie przejmuj¹ i zapalaj¹ je od razu.

ra od kilku lat listy zaadresowane do œwiêtego w³aœnie
tam kieruje.

Pod poduszką
albo w skarpecie

Podziel się z tym,
co ma mniej

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Zapowiadaj¹
znacznie
szybciej, ani¿eli one rzeczywiœcie przypadaj¹. Klimat
œwi¹t buduj¹ te¿ akcje charytatywne i ró¿nego rodzaju
zbiórki prowadzone na rzecz
ubogich.
- Tak naprawdê œwiêta
Bo¿ego Narodzenia zaczynaj¹ siê moim domu ju¿ na
miesi¹c przed. Bo wtedy zaczynam piec pierniki, bez
których rodzina sobie jakoœ
tego czasu nie wyobra¿a opowiada Agata Lewandowska. I dodaje, ¿e potem
do rytua³u œwi¹tecznych
przygotowañ
dochodz¹
gruntowne porz¹dki, mycie
okien, pastowanie pod³óg. - I
bardziej te przygotowania,
budowanie klimatu wokó³
tych zaledwie trzech dni tworzy w³aœnie œwi¹teczna atmosferê. O takich zwyczajach, jak strojenie choinki czy
domu nie mówi, bo to jest
oczywiste. Tak samo jak bieganie po sklepach i wielkie
œwi¹teczne zakupy, do czego na ka¿dym kroku z powodzeniem zachêcaj¹ nas
handlowcy

Najm³odsi zaczynaj¹ tak
naprawdê œwiêtowaæ od 6
grudnia,
bo
wówczas
Miko³aj, albo Gwiazdor, w
zale¿noœci od tego, sk¹d
gorzowianie przyjechali,
przynosi pierwsze prezenty. - Zazwyczaj s¹ to jakieœ
drobiazgi pod poduszk¹,
ma³e rzeczy. Wiêksze
znajd¹ siê pod choink¹. Od
lat te¿ dzieciom jako prezenty nie dajemy s³odyczy
- mówi Joanna Staszak,
której rodzina przyjecha³a
z Lubelszczyzny i zna tylko
œw. Miko³aja. Dodaje, ¿e
oprócz prezentów tego
dnia dzieci te¿ obowi¹zkowo s³uchaj¹ opowieœci o
dobrym œwiêtym, który by³
historyczn¹ postaci¹.
Bo rzeczywiœcie biskup
Miry ¿y³ przed wiekami i pomaga³ ubogim oraz potrzebuj¹cym.
W niektórych domach
w³aœnie 6 grudnia dzieci
pisz¹ listy do œw. Miko³aja z
proœba o prezenty. I bywa,
¿e te, co wrzuc¹ listy do
prawdziwych skrzynek pocztowych, a potem dostaj¹
odpowiedŸ zza Ko³a Biegunowego, gdzie w Finlandii
ma swoj¹ g³ówn¹ bazê dobrotliwy œwiêty. A to za
spraw¹ Poczty Polskiej, któ-

Świąteczne obyczaje coraz częściej wracają do łask i tworzą magię tych świąt.

Do coraz wa¿niejszych
przedœwi¹tecznych obyczajów nale¿¹ zbiorki charytatywne prowadzona przez
ró¿ne organizacje. Jedn¹ z
popularniejszych staje siê
„Szlachetna paczka”. W Gorzowie jest sporo wolontariuszy, którzy takie szlachetne
paczki dostarczaj¹. Wœród
nich jest Zbigniew Musia³,
który wraz ze znajomymi i rodzin¹ wspiera chor¹ Agnieszkê. Dziewczynka ma
problemy z chodzeniem i
parê innych chorób, a rodzina do najzamo¿niejszych nie
nale¿y.
Tak¿e
przedœwi¹teczne
zbiórki ¿ywnoœci prowadzi
Caritas diecezjalna i parafialne, stowarzyszenia charytatywne. - I miêdzy innymi
tego typu akcje te¿ buduj¹
przedœwi¹teczny
klimat,
przygotowuj¹ do œwi¹t. Bo w
dzisiejszych czasach pokazuj¹, ¿e choæ w sklepach
jest wszystko, s¹ te¿ i tacy,
których na to wszystko nie
bardzo jest staæ - mówi kulturoznawca
Ma³gorzata
£agowska, która dodaje, ¿e
wspiera akcje ale tylko tych
organizacji, które zna, jak
Caritas czy znane gorzowskie stowarzyszenia pomocowe.

Firmowy śledzik
i barszczyk

Do
nowych
tradycji
oko³oœwi¹tecznych nale¿¹ te¿
wigilie urz¹dzane ju¿ w chwili
obecnej przez wiêkszoœæ firm
zarówno pañstwowych, jak i
prywatnych. - U mnie w firmie
robimy takie spotkanie niemal przed samymi œwiêtami.
Jest poczêstunek, takie typowe œwi¹teczne dania, jest
kieliszek wina. Ka¿dy dostaje
te¿ jakiœ drobiazg, nic wielkiego, ale mo¿e to byæ firmowy
kalendarz, albo coœ w podobie
- mówi jeden z w³aœcicieli gorzowskich firm. Tak¿e w
zak³adach pañstwowych odbywaj¹ siê takie œwi¹teczne
spotkania. - To s¹ fajne chwile
pod warunkiem, ¿e nie ma
obowi¹zku w nich uczestniczyæ. U nas nie ma, wiêc
ka¿dy z chêci¹ idzie. zawsze
jest jakiœ smako³yk, mo¿na
chwilkê pogadaæ swobodniej,
mi³y zwyczaj - mówi¹ pracownicy kilku, ju¿ nielicznych pañstwowych zak³adów w mieœcie. I dodaj¹, ¿e to ju¿ jest
ostatni dzwonek przed domowymi œwiêtami przy choince i
przy stole z bia³ym obrusem.
Do domowych œwi¹t przybli¿a tak¿e miejska wigilia,
któr¹ Urz¹d Miasta od kilku
lat organizuje w centrum
miasta. - Jest sporo biednych i samotnych mieszkañców miasta, wiêc trzeba i o
nich pomyœleæ - t³umacz¹ za
ka¿dym razem urzêdnicy.

Dzieci muszą mieć
jak w domu

Przy choince i przy stole nakrytym bia³ym obrusem
spêdzaj¹ te¿ wigiliê dzieci podopieczni Centrum Opieki
nad Dzieckiem i Rodzin¹. One musz¹ mieæ tak¹ atmosferê, jak w prawdziwym domu.
Zasiadamy do kolacji zwykle
oko³o 17.00, jest choinka, s¹
prezenty, smaczna kolacja.
Zreszt¹ my obchodzimy
wszystkie œwiêta w taki sposób, jak siê je obchodzi w rodzinie - mówi dyrektor centrum
Beata Wykrzykacz. I dodaje,
¿e na centrum sk³adaj¹ siê
trzy placówki pobytowe, placówka wsparcia oraz mieszkania usamodzielnieniowe i
wszêdzie tam tradycji musi siê
staæ zadoœæ. - Nie widzê powodu, aby by³o inaczej - mówi
pani dyrektor i dodaje, ¿e dopiero po wigilii z podopiecznymi pracownicy jad¹ do swoich
prywatnych domów, aby rozpocz¹æ rodzinne œwiêta.

Kolędować czas zacząć

A kiedy kolacja w domowym
zaciszu ju¿ zjedzona, prezenty rozpakowane, kolêdy siê
s¹cz¹ z radia czy p³yty, jest
nadzieja, ¿e do drzwi zastukaj¹ ¿ywi kolêdnicy. Bo jak
t³umaczy kulturoznawca dr
Maciej J. Dudziak, w³aœnie
ta forma œwi¹tecznych obyczajów znów wraca do ³ask i
kolêdników mo¿na coraz
czêœciej spotkaæ nie tylko w

takich Wieprzycach czy
Kwiatkowicach, ale tak¿e i w
miastach, jak choæby w Gorzowie. T³umaczy, ¿e byæ
mo¿e wolnoœæ i demokracja
sprawi³a, ¿e chêtnie wracamy
do starych tradycji.
- To zwyczajnie fajna zabawa jest. My ju¿ kolejny rok
bêdziemy kolêdowaæ, ludzie
fajnie reaguj¹, jakiœ grosz zawsze wpadnie, albo smako³yk
- opowiada Pawe³, który jest
Herodem (nazwiska nie chce,
bo jak t³umaczy, to jego sprawa jest), i wraz z paczk¹ kolegów po rodzinnej kolacji wyprawia siê w miasto, po prawdzie w najbli¿sze s¹siedztwo,
¿eby trochê siê zabawiæ. - No
i przy okazji dowiedzia³em siê
co nieco o zwyczajach, bo rodzice za bardzo nie byli zorientowani. Sami nie kolêdowali - opowiada. I dodaje, ¿e
zwyczaj ten zobaczy³ w telewizji, w audycji z Podhala,
gdzie kolêdowanie nale¿y do
nigdy niezarzuconej tradycji. Dla mnie teraz bez kolêdowania nie ma œwi¹t. Prezentów
mo¿e nie byæ, ale kolêdowanie jak najbardziej - dodaje.
RENATA OCHWAT

Posi³kowa³am siê ksi¹¿k¹
Joanny £agody, Mai £agodyMarciniak, Anny Gotowiec,
Œwiêta w polskim domu, Wydawnictwo Publicat, b.r.w.
oraz opracowaniami socjologicznymi na temat nowych
tradycji i obyczajów œwi¹tecznych w Polsce.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Boże Narodzenie z ciepłą agresją ze Wschodu
Z dr. Maciejem Dudziakiem, antropologiem kultury i kulturoznawc¹, Kierownikiem Zak³adu Kulturoznawstwa PWSZ im. Jakuba z Parady¿a,
rozmawia Renata Ochwat

r e k l a m a

cz³owieka trochê niezrozumia³a, bo ze Zmartwychwstaniem jak do tej pory do
czynienia mia³a tylko jedna
osoba, a z narodzinami
ka¿dy i to w ró¿ny sposób.
Poza tym wa¿na jest te¿
du¿o bogatsza obrzêdowoœæ
Bo¿ego Narodzenie z momentem centralnym i jednoczeœnie pocz¹tkiem tych
œwi¹t, czyli Wigili¹. Bo wszak
jest to pewien paradoks, ¿e
dzieñ, który w³aœciwie nie
jest jeszcze œwi¹teczny jest
jednoczeœnie pocz¹tkiem i
kulminacj¹ Bo¿ego Narodzenia. To wówczas przy stole
gromadzi siê rodzina. Jest
uroczyœcie, to dobrze wprowadza do dalszego œwiêtowania. Bo w³aœnie Wigilia w
polskiej
tradycji
jest
najwa¿niejszym momentem
tych œwi¹t.
- Jak œwiêtujemy? Na kanapie, czy w inny sposób?
- Jak ju¿ mówi³em, najwa¿niejsza jest Wigilia. Z
mojego ogl¹du wynika, ¿e
przewa¿a model: w³aœnie wigilia, rodzina, choinka, prezenty, ale ostatnio i kolêdowanie, czy kolêdnicy. Otó¿
dzieje siê coœ ciekawego, a

fot. Archiwum

- Zbli¿aj¹ siê œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. W
Polsce od lat pokutuje
przekonanie o wy¿szoœci
w³aœnie tych œwi¹t nad
Wielk¹ Noc¹. A przecie¿
chyba jest odwrotnie?
- To dylemat nierozwi¹zywalny. Nie ma ¿adnej dobrej
odpowiedzi, dlaczego akurat
tak siê s¹dzi. To tak, jak pytanie, co by³o pierwsze - jajko czy kura, te¿ nie ma
dobrej odpowiedzi. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e w przypadku œwi¹t przekonanie o
wy¿szoœci Bo¿ego Narodzenia wynika z tego, ¿e to œwiêto wybitnie rodzinne, poza
tym obchodzone jest ono w
takim, a nie innym czasie,
czyli zim¹, która jest tajemnicz¹ por¹ roku. Poza tym
Bo¿e Narodzenie ma w porównaniu do Wielkiej Nocy
otoczkê lekko magiczn¹, bo i
choinki, œwiate³ka i inne rzeczy decyduj¹, ¿e w³aœnie tak
jest. I ten stereotyp jest
g³êboko zadomowiony w kulturze.
- Z czego to siê bierze?
- Przede wszystkim jest to
kwestia tradycji. Wielkanoc
jest
dla
przeciêtnego

Dr. M. Dudziak: Przekonanie
o wyższości Bożego
Narodzenia wynika z tego, że
to święto wybitnie rodzinne.

mianowicie siêgamy po stare
tradycje rodzinne i zaczynamy je kultywowaæ. Przez
ostatnich kilkanaœcie lat czegoœ takiego nie by³o. Byæ
mo¿e za spraw¹ okresu
prze³omu wieku, byæ mo¿e
zach³yœniêcie siê wolnoœci¹ i
demokracj¹ na chwilê spowodowa³o, ¿e stare posz³o w
zapomnienie, a teraz wraca.
Byæ mo¿e tak¿e za spraw¹
ciekawskich wnuków, którzy
pytaj¹ babcie i dziadków, jak
by³o kiedyœ i do tego wracaj¹. Na pewno te¿ istotn¹
wagê tu maj¹ elementy po-

pkultury, ot choæby niesamowicie popularne telewizyjne
programy kulinarne, które na
d³ugo przed œwiêtami koncentruj¹ siê na nich, prezentuj¹ potrawy i tradycje ju¿ zaginione, lub zwyczajnie zapomniane, i komuœ mo¿e siê
przypomnieæ, ¿e faktycznie,
kiedyœ w domu tak te¿ by³o i
zaczyna takie elementy
przeszczepiaæ do siebie. Takim powrotem do starego,
ale oczywiœcie w nowym wydaniu s¹ kolêdnicy. Ja ju¿ od
kilku lat obserwujê, ¿e grupy
kolêdnicze pojawiaj¹ siê w
takim oto Gorzowie, przecie¿
doœæ du¿ym mieœcie, bo w
mniejszych i na wsiach to
jest trwa³y obyczaj. A przecie¿ jeszcze kilka lat temu
kolêdników na ulicach nie
by³o. To w³aœnie tworzenie
nowego przez przypominanie starego.
- A czy w przypadku œwiêtowania znaczenie ma te¿
miejsce?
- Naturalnie. Przecie¿ Gorzów jest wielokulturowym.
Poza tym pozostaje w zasiêgu oddzia³ywania centrum
multikulturowego, jakim jest
Berlin. Dodaæ oczywiœcie

nale¿y, ¿e wielokulturowoœci
nie nale¿y uto¿samiaæ z multikulturowoœci¹; to dwa odrêbne zjawiska. No i jeszcze
jak dodaæ do tego rzeczywistoœæ po prze³omie demokratycznym,
oraz
pewn¹
zamo¿noœæ, to mamy to co
mamy, czyli niezwykle interesuj¹c¹ mieszankê ró¿nych
obyczajowoœci.
Na
to
wszystko nak³adaj¹ siê tak¿e
wzorce œwiêtowania podpatrzone w telewizji, czyli znów
popkultura. A jak dodaæ do
tego ciep³¹ agresjê elementów kultury wschodu, czyli z
by³ych kresów to wychodzi
nam naprawdê niezmiernie
interesuj¹cy splot.
- Co rozumiesz pod pojêciem „ciep³a agresja ze
Wschodu”?
- Tylko to, ¿e w³aœnie pod
wp³ywem przesiedleñców ze
Wschodu na przyk³ad rodziny, które przyjecha³y do Gorzowa, przyjê³y nowe obyczaje. Mo¿na to prosto pokazaæ choæby na tym, ¿e teraz
powszechnie siê serwuje na
kolacjê wigilijn¹ pierogi z kapust¹ i grzybami. A przecie¿
to specja³ wybitnie wschodni.
Teraz ju¿ chyba rzadko kto

potrafi sobie wyobraziæ wigilijny stó³ w³aœnie bez tego
specja³u. Jakby siê dobrze
przyjrzeæ i zrobiæ badania
pod tym k¹tem, to takich tradycji przejêtych ze Wschodu
znajdzie siê wiêcej.
- Czy to dobrze, ¿e te
ró¿ne zwyczaje i obyczaje
siê mieszaj¹?
- Bardzo dobrze. Przecie¿
my mieszkamy na pograniczu polsko-niemieckim, niedaleko mamy Berlin. W samym naszym mieœcie mieszkaj¹ ju¿ Chiñczycy, Niemcy i
jeszcze parê ró¿nych innych
grup etnicznych. My ju¿ od
pocz¹tku polskiego Gorzowa, czy tego chcemy, czy nie
jesteœmy miastem wielokulturowym. I im prêdzej to zrozumiemy i zaakceptujemy,
tym szybciej bêdzie nam siê
lepiej ¿yæ. I taka otwartoœæ
na nowe, inne spowoduje, ¿e
w nastêpnych latach bêdzie
nam tylko lepiej. Bo przecie¿
¿yjemy w Europie, która ju¿
w czêœci jest bez granic. Ludzie swobodnie siê przemieszczaj¹, tak samo obyczaje i tradycje. I nikt tego
raczej nie zatrzyma. I trzeba
nauczyæ siê z tym ¿yæ.
n
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Młodzi - zbuntowani, a
i niezależni
RMN by³ jedn¹ z najprê¿niej dzia³aj¹cych m³odzie¿owych organizacji opozycyjnych w Polsce.

Piotr Niewiarowski

Tego dnia mia³em siê wyspaæ.
We
wszystkich
szko³ach w Polsce Ludowej
uroczyœcie obchodzono dzieñ
wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji PaŸdziernikowej w Rosji. Wed³ug kalendarza gregoriañskiego œwiêto
wypada³o 7 listopada. W 1917
roku w Rosji obowi¹zywa³ kalendarz juliañski, wg którego
by³ to 24 paŸdziernika. Tê historyczn¹
chwilê
i
jej
„b³ogos³awione” dla s¹siadów
Rosji konsekwencje mia³a
nam przypomnieæ uroczysta
akademia organizowana w I
Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Tadeusza Koœciuszki przy
ul. Puszkina w Gorzowie
Wlkp.
Przy
odrobinie
szczêœcia pierwsze dwie lekcje mog³a zaj¹æ akademia, a
pozosta³e mog³y up³yn¹æ w
radosnej atmosferze „wielkiego œwiêta”. Oczywiœcie stosunek mój i moich szkolnych kolegów do tych historycznych
wydarzeñ by³ zgo³a odmienny
od intencji organizatorów.
Uroczyste obchody znienawidzonego œwiêta, jako synonimu zniewolenia, by³y œwietn¹
okazj¹ do stadnego demon-

strowania przez uczniów swoich, ukrywanych indywidualnie, przekonañ politycznych.
Pompatyczne wiersze kwitowane œmiechem zgromadzonych uczniów, g³upawe (ale
zabawne) komentarze oraz
pozornie groŸne reakcje niektórych nauczycieli wprawia³y
nas w wyœmienity nastrój.
Jednak to nie mia³ byæ taki
dzieñ i nie by³o mi dane d³u¿ej
pospaæ. Trochê po 6. rano
obudzi³ mnie Ojciec, poprosi³,
abym wyszed³ na klatkê schodow¹, gdy¿ czeka na mnie jakiœ kolega. Wszyscy domownicy spali, Ojciec wycofa³ siê
do swojego pokoju. Za
drzwiami sta³ Krzysiek Sobolewski. By³ ode mnie starszy,
z pewnoœci¹ nie wygl¹da³ na
mojego kolegê z liceum, a
jego stan emocjonalny wyraŸnie odbiega³ od podnios³ej
atmosfery rocznicy rewolucji.
To, co us³ysza³em, mnie te¿
wytr¹ci³o z porannego b³ogostanu. Krzysiek by³ moim aktualnym kontaktem/zwierzchnikiem (wczeœniej byli to
Marek Rusakiewicz i Stefan
Bohusz) w M³odzie¿owym
Ruchu Oporu - organizacji,
która powsta³a po wprowadzeniu stanu wojennego.
By³em m³odszym koleg¹ pomys ³ o d awc ów / z a ³ o ¿ yc i e l i
MRO i ochoczo do niej
wst¹pi³em. Malowaliœmy znaki
Polski Walcz¹cej na murach
miasta, rozrzucaliœmy ulotki i
kolportowaliœmy podziemne
wydawnictwa. Organizacja
wyda³a te¿ jeden numer gazety „ISKRA”, tak to mniej
wiêcej pamiêtam po 30 latach.
Krzysiek powiedzia³, ¿e
uciek³ z rewizji we w³asnym
mieszkaniu. W rêce „esbeków” dosta³y siê materia³y,
wydawnictwa, moje wszystkie
raporty z akcji oraz spis pseudonimów, ulic zamieszkania i
szkó³ cz³onków mojej grupy.
W rêkach „esbeków” pozosta³
te¿ m³odszy brat Krzyœka Marek. Krzysiek zamkn¹³
przeprowadzaj¹cych rewizjê
funkcjonariuszy w swoim
mieszkaniu. Od zewn¹trz! Po
drodze, tak s¹dzê, postanowi³
siê ukrywaæ. Potrzebowa³ dostaæ siê do Stefana Bohusza,
ale mia³ obawy, ¿e tam te¿
mo¿e byæ rewizja. Poszed³em
z nim, Krzysiek pozosta³ w
ukryciu, a ja wywo³a³em Ste-

Fot. Z archiwum autorów

M³odzi ludzie wyra¿ali swój
sprzeciw wobec komunistycznej rzeczywistoœci uczestnicz¹c w ró¿nych formach
protestu. By³y to manifestacje,
napisy na murach, rozrzucane ulotki czy nadawane audycje radiowe. Najwa¿niejsz¹ z
form protestu by³o wydawanie
w³asnych, niezale¿nych czasopism. G³ównym pismem
RMN-u by³ „Szaniec”. W latach 80. wydano 124 numery
tego pisma. Fenomenem na
skalê kraju by³o tak¿e wydawanie przez dzia³aczy RMN
„Soko³a” - pisma szkolnego uczniów I LO w Gorzowie
Wlkp. W dzia³aniach RMN
uczestniczy³o kilkaset osób.
Dzia³acze RMN byli czêsto represjonowani, aresztowani,
wyrzucani ze szkó³.
„Chcieliœmy byæ sob¹” - pod
takim tytu³em ukaza³a siê
ksi¹¿ka ze wspomnieniami
kilkudziesiêciu osób - uczestników Ruchu M³odzie¿y Niezale¿nej w Gorzowie, autorstwa Marka Rusakiewicza i
Dariusza A. Rymara. Oto wybrane fragmenty wspomnieñ
z tej ksi¹¿ki;

●

Marsz protestacyjny zorganizowany przez RMN w 1989 r.

fana z domu - u niego nie by³o
SB. Tam ich zostawi³em.
Krzysiek kaza³ mi wracaæ i zapomnieæ o naszym spotkaniu.
Obydwaj wiedzieliœmy, ¿e jest
kwesti¹ godzin, kiedy SB
przyjdzie do mnie i cz³onków
mojej grupy. Krzysiek prosi³,
aby wszyscy obarczali go w
zeznaniach odpowiedzialnoœci¹ za wspóln¹ dzia³alnoœæ,
gdy¿ on siê z³apaæ nie da.
Nam z kolei mia³o to pomóc
wytrzymaæ presjê podczas
przes³uchañ. Nikt nie wiedzia³
wówczas, jak rozleg³a jest
skala aresztowañ.

Grzegorz Baczyński

(…) pozna³em Basiê Hrybacz. Mia³em po Baœce woziæ
bibu³ê, ona na trasie Warszawa-Poznañ, a ja z Poznania
do Gorzowa. Raz wchodzê do
Basi - Basia, wiadomo, blon-

dyneczka, niezbyt wysoka. Ja
wiedzia³em, ¿e idê do niej po
bibu³ê i wyobra¿a³em sobie,
¿e dostanê taki rulonik. No,
taki rulonik, jak dwie-trzy
puszki piwa razem, bo takie
przecie¿ do tej pory wozi³em.
A Baœka wyci¹ga taki zielony,
wojskowy plecak ca³y nabity
„bibu³¹”, bo ona by³a w Warszawie ze dwa razy, ale do
Gorzowa nie dojecha³a, wiêc
to by³a bibu³a z ca³ego miesi¹ca. A Gorzów bra³ wtedy, ja
do dziœ pamiêtam, bra³ 100
sztuk „Tygodnika Mazowsze”,
wiêc z 4 tygodni by³o 400, bra³
„Kosa”, „Kos” by³ taki grubszy,
te¿ co tydzieñ wychodzi³, wiêc
te¿ by³o ok. 400 sztuk, wiêc to
by³o ju¿ 800 gazet. A do tego
trochê ró¿nych drobiazgów,
jak „Tygodnik Wola”, to ju¿ by³
taki mniejszy objêtoœciowo
znacznie, ale jednak to ju¿ te¿

by³y 4 numery, bo raz na dwa
tygodnie dostawa³a 2 numery.
Wtedy pomyœla³em, ¿e jak
mnie z tym plecakiem z³api¹,
to w „nagrodê” dostanê 2 albo
3 lata. To z szacunkiem do
mnie podejd¹. Jak znaleŸliby
ten pliczek „Szañca”, który
uwa¿a³em do tej pory za
powa¿ny kolporta¿, to „ma³e
piwko”, no ale tutaj to handel
hurtowy. Najwiêkszy transport
na terenach zachodnich, bo
wiêkszego plecaka z bibu³¹
na pewno nie by³o. Nie by³o
te¿ pewnie w Poznaniu. Ca³y
taki zielony wojskowy nabity
plecak, pamiêtam jak dziœ.

Beata Borcz

By³ taki czas, kiedy Marek
(Rusakiewicz) da³ mi adres do
Roberta Kuraszkiewicza, który by³ ode mnie m³odszy o
cztery lata i kaza³ mi coœ do

niego zanieœæ. A ja wtedy z
lekkim niesmakiem powiedzia³am, ¿e przecie¿ Robert
Kuraszkiewicz jest za m³ody,
¿eby go wci¹gaæ w RMN. Tak
mi siê wówczas wydawa³o. Nie
wiedzia³am, ¿e w tym samym
czasie, pod ³ó¿kiem mojego
brata, tak¿e le¿a³y ulotki. Mój
brat, który chodzi³ z Robertem
do klasy, te¿ dzia³a³. Tylko ¿e
on dzia³a³ razem z Kazikiem
Soko³owskim. O tym, ¿e mój
brat dzia³a³ w RMN-ie, dowiedzia³am siê dopiero kilka lat
temu, kiedy przygotowywaliœmy zjazd RMN-u i zapraszaliœmy wszystkich. Wysy³a³am
zaproszenia na ten Zjazd i
patrzê, a na tej liœcie jest mój
brat. Pocz¹tkowo myœla³am, ¿e
to jakiœ b³¹d. I dopiero wtedy
dowiedzia³am siê, ¿e on by³ w
grupie Kazika Soko³owskiego…

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komen
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Weronika Kurjanowicz, czyli
88 lat pani od polskiego!
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e legendarna polonistka Weronika Kurjanowicz skoñczy³a niedawno 88 lat.

Na czym polega³ kolporta¿? Jarek Sychla, Krzysiek Sobolewski
albo Marek (Rusakiewicz) przynosili mi stertê ró¿nego rodzaju
prasy, g³ównie „Szañca”. Ja dzieli³am j¹ na mniejsze paczki i roznosi³am je po ró¿nego rodzaju
„skrzynkach”. Przy czym by³y
te¿ „skrzynki”, do których dostarcza³am „Szañce”, a odbiera³am stamt¹d „Feniksy” i inne
gazetki, np. zak³adowe „Stilonu” czy „Ursusa”. PóŸniej
dok³ada³am je do „Szañców” i
wszystkie te gazety roznosi³am
na „skrzynki”. Te „skrzynki”
czêsto by³y zmieniane, wiêc
wkracza³am do nowych mieszkañ i poznawa³am nowych ludzi. Najczêœciej nosi³am prasê
na Zawarcie, a mieszkaj¹c na
Widoku, nie mia³am stycznoœci
z moimi rówieœnikami lub te¿ z
ludŸmi doros³ymi. Czasami dochodzi³o do takich zabawnych

ntarze ●

Całe życie z Grodna

Fot. Archiwum

historii, z których ja siê dzisiaj
œmiejê, ale wtedy by³y one dla
mnie bardzo stresuj¹ce. Bo
zdarza³o siê doœæ czêsto tak,
¿e jak przysz³am na „skrzynkê”
to osoby, do której mia³am zanieœæ „bibu³ê”, nie by³o w
domu. Mówiono mi, ¿e dobrze
siê sta³o, ¿e jej nie ma i zamykano przed nosem drzwi. Gorsze by³y takie sytuacje, kiedy
wpuszczano mnie do domu i
zadawano ró¿nego rodzaju pytania. By³am wtedy wszystkim:
s¹siadk¹, kuzynk¹, dziewczyn¹. Pewnego razu posz³am
do takiego ma³¿eñstwa, które
by³o ju¿ pracuj¹ce, a ja by³am
wówczas w szkole œredniej. I
naprawdê nie wiedzia³am, co
mam wymyœliæ. A tu otworzy³a
mi drzwi zupe³nie inna osoba.
Nie wiem czy to by³a np. siostra tej pani, bo to ma³¿eñstwo,
jak siê póŸniej okaza³o, wyjecha³o na wakacje. I ja w ostatniej chwili wymyœli³am, ¿e
przysz³am po¿yczyæ szklankê
cukru, co by³o oczywiœcie totaln¹ g³upot¹. Bo najpierw ta
siostra wypytywa³a mnie - dlaczego z tak¹ du¿¹ torb¹ przysz³am, a ja powiedzia³am, ¿e
po cukier... Zaczê³am zmyœlaæ,
¿e moi rodzice maj¹ któr¹œ
tam rocznicê œlubu, a ja im
obieca³am, ¿e upiekê placek.
Przy czym nie umia³am wówczas piec, wiêc pojawi³ siê dodatkowy stres, bo pomyœla³am,
¿e ta kobieta mo¿e mnie zapytaæ o przepis. Powiedzia³am
jej, ¿e wracam z jakiejœ tam
podró¿y i ¿e nie mog³am dostaæ w sklepie cukru. A wówczas przecie¿ by³ problem z
kupieniem cukru. A przypomnia³am sobie po drodze, ¿e
tydzieñ temu po¿yczy³am tej
pani szklankê cukru. I wymog³am na tej kobiecie, ¿eby
da³a mi szklankê cukru. No, a
póŸniej nie wiedzia³am, co
mam z t¹ szklank¹ cukru zrobiæ. By³am wtedy na Osiedlu
M³odych, a stamt¹d z kolei
mia³am pojechaæ na Zawarcie.
I sz³am, i patrzy³am tylko, czy
nikt siê za mn¹ nie ogl¹da. Bo
przecie¿ cukier by³ na kartki, a
szklanka cukru by³a wrêcz
skarbem, a ja j¹ wyrzuci³am do
œmieci.
„Chcieliœmy byæ sob¹. Ruch
M³odzie¿y Niezale¿nej we
wspomnieniach uczestników
(1983-1989)” pod red. Marka
Rusakiewicza i Dariusza A. Rymara, Gorzów Wlkp. 2013. n

Mimo wieku ca³y czas siê
czymœ aktywnie zajmuje.
Ostatnio przygotowa³a wystawê o pierwszych nauczycielach licealnych w Gorzowie.
Weronika
Kurjanowicz
mia³a 18 lat, kiedy przyjecha³a z rodzin¹ do Gorzowa.
Do ciemnego, pustego i lekko chyba jednak niebezpiecznego miasta. - Mama
by³a chora, nieprzytomna,
by³ jeszcze m³odszy brat i
pies. Tak, tak przyjechaliœmy
z psem - opowiada.

Przysz³a polonistka i dyrektorka Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych urodzi³a siê 30 paŸdziernika 1927 r. w Grodnie. - Mia³am trzy lata, kiedy
zmar³ mi ojciec. Mama Aleksandra ponownie wysz³a za
m¹¿ za Donata Wojciechowskiego. No i siê przeprowadziliœmy do Baranowicz wspomina Weronika Kurjanowicz. Ale jak zaznacza,
ca³e ¿ycie myœli o sobie, ¿e
jest grodniank¹.
Ma³o kto wie, ¿e pani Weronika z pocz¹tku nie chodzi³a do ¿adnych szkó³.
Uczy³a siê w domu, ale kiedy
ju¿ w koñcu trafi³a w 1935
roku do Baranowicz, to rodzice uznali, ¿e coœ z tym
dzieckiem zrobiæ trzeba i
dok³adnie 12 maja, dok³adnie w dni œmierci marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego ma³a
Weronika stanê³a przed komisj¹ oœwiatow¹, która mia³a
j¹ sprawdziæ i zakwalifikowaæ
do odpowiedniej klasy. I choæ
wiekowo by³a wówczas na
poziomie klasy drugiej, jej
wiedza spowodowa³a, ¿e trafi³a do trzeciej. - Ja ca³e ¿ycie
by³am taki lizusek prymusek œmieje siê pani Weronika. Ale
wszystkie jej œwiadectwa to
pi¹tki z góry na dó³. No i w
Baranowiczach chodzi³a a¿
do szóstej klasy podstawówki.
Zd¹¿y³a te¿ zaliczyæ 17 dni
gimnazjum, a potem Polskê
najechali Rosjanie i skoñczy³y
siê polskie szko³y. Ale w edukacyjnym ¿yciu Weroniki Kurjanowicz by³ tak¿e rozdzia³
pod tytu³em prywatna pensja
dla panien. Na tê szko³ê, w
stylu pensji pani Latter, staæ j¹
by³o, poniewa¿ mia³a niewielki spadek po dziadku Lucjanie Kurjanowiczu, który mia³
tak w³aœnie zostaæ wydany. Tam nauczy³am siê kindersztuby, manier - œmieje siê pani
Weronika.
Przez ca³¹ wojnê jednak
nie chodzi³a do ¿adnych
szkó³, ale sama w domu
uczy³a siê z ró¿nych ksi¹¿ek.
W czasie II wojny grozi³a jej
wywózka na przymusowe ro-

W. Kurjanowicz była jedną z pierwszych pionierek, które Gorzów budowały. I buduje do dzisiaj…

boty w Niemczech. Pod
presj¹ mamy posz³a wiêc do
pracy w niemieckiej firmie
handlowo-przemys³owej.
Pracowa³a w ró¿nych miejscach, miêdzy innymi np. w
suszarni warzyw i owoców,
w makaroniarni, rozlewni
wód gazowanych, kwaszarni
kapusty, wytwórni kawy. No i
ta praca mia³a bardzo dobr¹
stronê, mo¿na by³o przynieœæ trochê jedzenia do
domu.

Przywiózł nas tu pociąg

O tym, ¿e Weronika Kurjanowicz znalaz³a siê w Gorzowie, zadecydowa³ przypadek. - Poci¹g nas tu przywióz³. Choæ ja marzy³am o
Sandomierzu. Ale w tamtych
czasach nikt nikogo nie
s³ucha³. Ca³e szczêcie, ¿e
po drodze nie trzeba siê
by³o przesiadaæ, bo zwyczajnie nie da³abym sama
rady. Z chor¹ matk¹, ma³ym
bratem, psem, kufrem i kanap¹ oraz ciê¿k¹ maszyn¹
Singera do szycia - wspomina. To by³ wrzesieñ, kiedy
znalaz³a siê w Gorzowie. I
na dzieñ dobry pierwsze zaskoczenie. Architektura. - W
Baranowiczach nie by³o murowanych domów, ani tym
bardziej piêtrowych. Trzeba
siê by³o przestawiæ. No i
trzeba by³o sobie znaleŸæ jakieœ lokum. Ruszy³am wiêc
na poszukiwania. Pewno
sobie tam i pop³akiwa³am
pod nosem, ale co by³o zrobiæ. No i ruszy³am w kierunku Chopina. Tam znalaz³am
taki domek, pusty, choæ
wype³niony pierzem. Ktoœ
nam pomóg³ przewieŸæ nasz
skromny dobytek i tak siê zaczê³o moje gorzowskie ¿ycie
- opowiada.
Pocz¹tki by³y bardziej ni¿
skromne. Pani Weronika nie
mia³a pieniêdzy, ani nic na
handel czy wymianê. - No i
tak naprawdê to uratowa³y
nas
pobliskie
ogródki

dzia³kowe, na których ros³y
zasadzone jeszcze przez
Niemców warzywa - mówi.

Raz tak, raz tak

Wœród dokumentów ma takie z pisowni¹ nazwiska Kurjanowicz oraz Kurianowicz. Po zmianie zasad pisowni w
1935 roku sama sobie zmieni³am pisowniê na to nowoczesne. Ale po latach zdecydowa³am, ¿e wraca do tradycyjnej pisowni. St¹d czêœæ
dokumentów jest w jednym
stylu, czêœæ w innym - wyjaœnia.
Inna rzecz, ¿e doœæ czêsto
jeszcze do chwili obecnej
zdarza siê, i¿ ktoœ pisze jej
nazwisko w³aœnie z i a nie z
j, jak powinno byæ.

Niezwykłe spotkanie

Ojczym pani Weroniki by³ w
wojsku. - Sz³am pewnego
dnia ulic¹, a tu nagle a niespodziewanie zobaczy³am
swego ojczyma, który mia³ w
Gorzowie jak¹œ sprawê do
za³atwienia. No i ju¿ ¿ycie
zrobi³o siê lepsze - opowiada.
Mniej wiêcej w tym samym
czasie zaczê³a Kursy Maturalne dla Doros³ych. - Mia³am
przerwê w szkole, ¿adnych
dokumentów, wiêc to by³ jedyny sposób na zdobycie wykszta³cenia - opowiada. By³a
na tzw. drugim kursie. Maturê
zda³a owszem, na samych
pi¹tkach. I posz³a na studia
do Poznania, na filologiê polsk¹, choæ rodzice nalegali,
¿eby wybra³a medycynê. Nie by³abym dobr¹ lekark¹.
Mnie ta polonistyka da³a bardzo du¿o - wspomina. Pracê
magistersk¹ napisa³a o Tomaszu Teodorze Je¿u, nauczycielu pozytywiœcie pod
okiem
prof.
Zygmunta
Szweykowskiego.

Nauczyciel, dyrektor,
pisarz

Po studiach Weronika Kurjanowicz wróci³a do Gorzo-

wa. Przez d³ugie lata uczy³a
polskiego w Zespole Szkó³
Ekonomicznych, w którym
potem by³a dyrektorem. Ale
nie tylko to j¹ zajmowa³o.
Bo Weronika Kurjanowicz
ma na koncie samouczki ortograficzne i inne ksi¹¿eczki
oswajaj¹ce ucz¹cych siê z
kolczast¹ polsk¹ ortografi¹
czy interpunkcj¹. Kilka lat
temu wyda³a tomik opowiadañ, choæ nie bardzo lubi o
nim mówiæ. Poza tym przez
wiele lat robi³a korektê „Nadwarciañskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego” oraz
innych wydawnictw jaki siê
ukazywa³y nak³adem Archiwum Pañstwowego. - Teraz
ju¿ nie czytam, szwankuj¹ mi
oczy, teraz s³ucham - mówi.
Przez lata by³ zaanga¿owana w pomoc drugiemu
cz³owiekowi,
aktywnie
dzia³a³a bowiem w Towarzystwie Pomocy Brata Alberta.
Przez lata nie opuszcza³a
teatralnych premier, jak tylko zaczê³a dzia³aæ Filharmonia Gorzowska, tak¿e
bardzo czêsto bywa³a na
koncertach. Bo jak sama
mówi, ma takie œwie¿bienie
mózgu, ¿e lubi i chce wiedzieæ.
Jej uczniowie mówi¹ o niej
tylko w samych superlatywach, wspominaj¹ j¹ jako
fantastyczn¹ nauczycielkê
oraz znakomitego, sprawiedliwego pedagoga.
Obecnie pani Weronika
Kurjanowicz walczy o utrzymanie zapomnianego grobu
pañstwa Kudelków, pierwszych nauczycieli w I LO
przy ul. Puszkina. - Ale
sama nie dam rady, potrzebujê wsparcia, bo naprawdê
mam ju¿ trochê tych lat
mówi. I to w³aœnie o nich
przygotowa³a niewielk¹ wystawê, jak¹ mo¿na by³o
ogl¹daæ przez jakiœ czas w
Bibliotece Pedagogicznej
przy ul. £okietka.
RENATA OCHWAT
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Czego nie ma
w umowie paradyskiej
Raczej chłodna jest dyskusja na temat kandydata na wojewodę lubuskiego. Odnoszę
wrażenie, że dyskutantom nie chodzi o to,
żeby wojewodą była osoba mądra, przynajmniej troszkę znająca się na zarządzaniu,
przepisach, mówiąca i pisząca nie tylko po polsku. Tego, że kandydat ma mieć legitymację Prawa i Sprawiedliwości nawet nie podnoszę. Zabierającym głos w tej sprawie chodzi o to, żeby kandydat
był z północnej części województwa. A najlepiej, żeby się urodził w
Gorzowie i nadal mieszkał w Gorzowie lub w okolicy. Którędy przebiega granica między częścią północną i południową województwa, nie wiem. Na oko wygląda to tak, że koło Świebodzina. Ale
przecież ostatnia wojewoda, zanim została posłanką, była z powiatu świebodzińskiego, z Łagowa, który jest na północ od
Świebodzina. Północni Lubuszanie (czyt. gorzowianie) uważali ją
za pochodzącą z południowej części województwa. Czy wobec tego premier powinna powierzyć funkcję wojewody mieszkającemu
w Strzelcach Krajeńskich, ale urodzonemu w Świebodzinie
Władysławowi Dajczakowi? Czy oczekiwania gorzowian spełnia
Elżbieta Płonka, urodzona daleko na południu, bo w dolnośląskiej
Bogatyni, po studiach pracująca we Wrocławiu i Lubniewicach?

Sebastian Pieńkowski ma w swoim życiorysie Poznań, Leszno i
zagranicę. Warunek wręcz wzorcowo spełnia Marek Surmacz, bo
urodził się w Gorzowie, technikum w Gorzowie, licencjat w
Gorzowie i dalej chodzi gorzowskimi ulicami, ponadto był wiceministrem.
Dyskutanci domagający się wojewody z północy powołują się na
uzgodnienia w Paradyżu. Gdyby przeczytali to, co posłowie i senatorowie ustali w kawiarni seminarium duchownego w GościkowieParadyżu 13 marca 1998 r., pewnie by milczeli. Otóż parlamentarzyści z ówczesnych województw gorzowskiego i zielonogórskiego
uczestniczący w zebraniu kierowanym przez Józefa Zycha (i namówieni przez ordynariusza diecezji ks. bp. Adama Dyczkowskiego)
napisali list intencyjny do premiera Jerzego Buzka w sprawie utworzenia województwa lubuskiego. Była w nim mowa o tym, że siedzibą wojewody powinien zostać Gorzów, a samorządu – Zielona
Góra. Nic więcej, jeśli nie liczyć lakonicznego uzasadnienia. Mam
kserokopię tego dokumentu. Nie było w nim ani słowa o tym, że gdy
na marszałka województwa zostanie wybrana osoba z południa, to
wojewodą musi być osoba z północy. I odwrotnie. Albo: wojewoda z
północy, wicewojewoda z południa. Nawet nie było propozycji, które urzędy administracji zespolonej powinny mieć siedziby w
Gorzowie i które w Zielonej Górze.
Kilka lat temu czytałem odpowiedź już byłego premiera Kazimierza
Marcinkiewicza na uwagę Józefa Zycha dotyczącą tej kwestii.

...WRZUT Z AUTU 

Marcinkiewicz powoływał się na protokół z zebrania paradyskiego.
Ba, obiecał go upowszechnić. I na tym koniec. Cisza. Nie upowszechnił protokołu, bo nie ma co upowszechniać. 13 marca 1998
r. nie powstał żaden protokół. W Gościkowie-Paradyżu powstał jedynie list intencyjny do premiera Buzka, nawiasem mówiąc podpisany nie przez wszystkich ówczesnych parlamentarzystów. Luźne
zapiski mają uczestnicy tamtego spotkania. Na tyle luźne, że wolą
się do nich nie przyznawać. Przy okazji: rozmowy o województwie
zaczęły się w styczniu w Międzyrzeczu. Wtedy rzeczywiście padały
pytania: co będzie w Gorzowie, co w Zielonej Górze. Tylko że wtedy dyskutanci widzieli województwo z Choszcznem, Myśliborzem,
Dębnem, Międzychodem, Wolsztynem, Głogowem, Przemkowem.
Tym, którzy walczą o siedzibę wojewody, wyjaśniam, że wojewoda
jest przedstawicielem administracji rządowej w województwie.
Urzędnikiem wyznaczonym przez premiera. Oprócz tego, że do jego kompetencji należy wykonywanie zadań rządowych, nadzoruje
przestrzeganie prawa przez samorządy, jest zwierzchnikiem inspekcji i komend. Prawdę mówiąc najpoważniejsze zadanie wojewody dotyczy sytuacji, gdy grozi województwu powódź, gdy pali
się las, gdy trzeba podjąć decyzję w sprawie bezpieczeństwa i stanu kryzysowego.
Gospodarzem województwa jest marszałek, a właściwie zarząd
pod przewodnictwem marszałka.
ALFRED SIATECKI

...OSTATNI PRZY STOLIKU NR 1 

Sianko i granko

Mucha wróciła

Kibice sportu, a żużla w szczególności byli w
ostatnich tygodniach epatowani doniesieniami o
rozmowach szefów klubów z zawodnikami. Fani,
którzy płacą niemałe pieniądze za bilety chcą wierzyć, że ich bohaterowie zostaną na kolejny sezon
w Gorzowie, Zielonej Górze, Lesznie czy Toruniu
(niepotrzebne skreślić, a w razie potrzeby proszę dopisać kolejne) tylko dlatego, że kochają te miasta i ich mieszkańców. Tak przecież deklarują w niezliczonych wywiadach. Tymczasem przypadek Krzysztofa Kasprzaka odziera ze złudzeń: chodzi wyłącznie o pieniądze!
,,Kasper’’ ma za sobą fatalny sezon, lecz przez kilka tygodni nie chciał się
zgodzić na zmianę warunków kontraktu, czyli obniżkę wynagrodzenia. W
normalnym świecie wszystkich obowiązuje zasada: jaka praca, taka płaca.
Jesteś dobry, lepszy od innych, wtedy możesz żądać wysokich stawek. A
gdy odstajesz od średniej, twoje dochody też spadają pod kreskę. Zależność
jasna dla wszystkich, tylko… nie dla żużlowców.
Speedway jest bodaj jedynym sportem na świecie, w którym wynik drużyny
nie przekłada się na wysokość dochodów zawodników. Ci zarabiają takie
same pieniądze niezależnie od tego, czy ich zespół wygrywa, plasuje się w
czubie tabeli i przyciąga na trybuny tysiące widzów, czy też regularnie dostaje łupnia i plącze się w strefie spadkowej. Kiedyś byłem świadkiem niezwykłej sytuacji w parkingu gorzowskiego stadionu przy Śląskiej. Tuż po zakończeniu ligowego spotkania dwóch zawodników – jeden krajowy, drugi zagraniczny – nie potrafiło powiedzieć… jakim zakończyło się rezultatem!
Wiedzieli za to doskonale, ile punktów zdobyli i jaką liczbę bonusów trzeba
dopisać do ich konta. Wyjaśnienie tej kuriozalnej sytuacji jest nadzwyczaj
proste: żużlowcy dostają pieniądze za swoje ,,oczka’’, a nie za wynik zespołu. Koszula bliższa ciału, więc pilnują tego, co dla nich ważniejsze.
Kilka lat temu, pisząc reportaż o Herthcie Berlin, spędziłem cały dzień w tym
bundesligowym klubie piłkarskim. Gospodarze opowiedzieli mi otwarcie o
wszystkich sprawach organizacyjnych, z dokładnością do jednego euro podali zarobki zawodników, wyjaśnili też zasady finansowania drużyny. – Stałe,
gwarantowane stawki mają tylko trzy nasze gwiazdy – usłyszałem. – Zarobki
pozostałych zawodników zależą od kilku kwestii: czasu, spędzonego na murawie, liczby kibiców na trybunach, wpływów z telewizyjnych reklam i od sponsorów, wreszcie od wyników. Jeśli przegrywamy, nie ma żadnych premii.
Po powrocie z Berlina opowiedziałem o tamtejszych praktykach ówczesnemu prezesowi Stali, dziś senatorowi Władysławowi Komarnickiemu.
Wysłuchał mnie z uwagą, po czym powiedział: - Sugerujesz, by po przegranym meczu zapłacić żużlowcowi tylko za dojazd na zawody i amortyzację
sprzętu? To nikt nie podpisze z nami umowy! Solidarność środowiska zawodniczego jest znacznie silniejsza niż szefów klubów. Ci pierwsi doskonale
o tym wiedzą, więc stawiają warunki. I wygrywają, bo prezesi najchętniej…
sami robią sobie na złość.
Do klasyki sportowych kalamburów przeszła wypowiedź jednego z ekstraklasowych piłkarzy: ,,Nie ma sianka, nie ma granka’’. Żużlowcy poszli w tworzeniu zawodowych sloganów jeszcze dalej. Im z czystym sumieniem można
by przypisać następujące powiedzenie: ,,Będzie sianko, będzie granko. A o
wynik martwcie się sami’’.

Pojawiła się 11 listopada wczesnym rankiem. W Dzień Niepodległości. Nie wiedzieć
skąd. Mucha. Nawet nie duża, nie z tych
błyszczących, ohydnych olbrzymów. Średnia
i cicha. Usiadła mi przed nosem, gdym jeszcze dogrzewał swe stare kości pod kołderką.
Pomyślałem, że jak szybki ruch ręki wykonam, to ją złapię. No tak, ale
ręka pod kołderką. Babcia zawsze w dzieciństwie mówiła, żeby ręce na
kołderce trzymać. Uciekła. Zniknęła cichutko, jak zjawa.
Wróciła przy śniadaniu. Krążyła między mną i Basią. Nie wiedziała
gdzie osiąść. Na dżemie z leśnych owoców, czy na jagodowym.
Ręka już nie była uwięziona. Szybki ruch. Łyżeczka z cukierniczki
wyprysnęła jak z katapulty, a za nią biała chmura cukru. Mucha
znikła. I właściwie dobrze się stało. Odkurzacz mamy dobry, cichy,
szwedzki. Czyściej będzie przy święcie. Odkurzyłem, usiadłem i
przeprowadziłem proces myślowy. Wiek już swój mam, to i ruchy
mogą być nie za szybkie, ale kiedyś swobodnie przecież łapałem
muchy ręką. Na wszelki wypadek skonsultowałem to z Basią. W
konsultacjach ci ona biegła, bo coś tam aktualnie "u Wójcickiego"
konsultuje. Konsultacje przebiegły dla mnie niepomyślnie. "Ostatni
raz złapałeś muchę, gdy jeszcze panną byłam". Jezus! Maria! Kiedy
to było!
Postanowiłem podejść do sprawy profesjonalnie. W TV przemawiał
Prezydent RP, a ja szukałem packi. Gdzieś w domu była. Po pół godzinie przypomniałem sobie, że wnuk zrobił z niej antenę radarową.
No nic. Starą metodą zwinąłem gazetę w rulonik, ukształtowałem
rączkę i czekałem. Siadła na stole. Idealnie. Akurat dopijałem kawę.
Szybki ruch, uderzenie. Kubek z kawą śmignął na wykładzinę.
Ładna ta wykładzina była. Nowa. Zrobiła sobie Basia podarunek z
okazji emerytury. Beżowa, z prawdziwej wełny. Myślałem że zawału
dostanę. Najpierw ze strachu, a potem z zaskoczenia, że Basia taka spokojna. Jakieś ścierki, szmatki, vanisze. Na ekranie delegacje
wieńce składały pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Na przetartą plamę ręczniczek, co by wilgoć wchłonął. Mucha zniknęła.
Po cichutku na palcach, jak zbity pies udałem się do drugiego pokoju zwanego "małym" lub "komputerowym" w zależności od potrzeb.
Coś popiszę, uspokoję swoje stargane nerwy i tak zdążę, nim się
będą narodowcy prali. Ona już tam była. Siedziała na krawędzi monitora i czyściła skrzydełka. Gazetę zgniecioną w ręku miałem.
Cholera, jeszcze nie czytana. Obliczenie, czy jak ją strzelę, to się

monitor przewróci, czy nie. I pod jakim kątem rąbnąć. Szybki jak
błyskawica ruch. No może z tą błyskawicą to przeholowałem, bo
mucha uciekła, monitor stał, za to z furkotem poleciał gdzieś gustowny pojemnik na długopisy i mazaki. Lubię mieć dużo rożnych
przyrządów do pisania pod ręką. Było co zbierać.
Gazeta była gruba, bo świąteczna. Rozdzieliłem ja na części i zrobiłem parę pacek rozmieszczając je przemyślnie w całym mieszkaniu. Fachowo, jak przystało na starego żołnierza starałem się przewidzieć ruchy przeciwnika. Gdzie może usiąść. W przewidywanym
rejonie umieściłem packę, a otoczenie oczyściłem z bibelotów i innych lekkich przedmiotów. Mucha wróciła. Usiadła na pacce. Ona
też przewidywała. Siedziała i patrzyła na mnie. Ja kombinowałem.
Jak szybki ruch do ściany wykonam z jednoczesnym obrotem nadgarstka, to mogę ją o ścianę trzepnąć. Tylko czy ta cholerna ściana
jest malowana farbą zmywalną? Zrezygnowałem. Lekkim, niedbałym ruchem muchę przegoniłem. Takim lekceważącym. Daleko
nie odleciała. Usiadła na półce z książkami. Oceniłem przedpole.
Nic nie mogłem strącić, przewrócić, wylać. Muszę ja złapać! Ręka
wyprysnęła jak u florecisty. Trafiłem. Serdeczny palcem w największą na półce książkę. W "Pana Tadeusza" . Bardzo poszukiwane wydanie z 1950 roku z ilustracjami Tadeusza Gronowskiego.
Straszny ból. Opuchlizna. Okłady z altacetu. A narodowcy się nie
biją. Parę czerwonych flar i grzecznie pod stadion poszli. Co to za
święto!!!
Mucha znikła. W dużym, no powiedzmy w trochę większym od
małego pokoju, który też nie jest mały, tylko maleńki, no to w tym
większym sprawdziłem czy plama po kawie wyczyściła się. Niestety
jeszcze jest widoczna. Na kolanach zacząłem ja prać powtórnie.
Towarzyszyła mi w tym nie wiedzieć skąd przybyła mucha.
Wydawało mi się, że słyszę chichot. Postanowiłem ją ignorować.
No bo co innego mogłem z nią zrobić. Do wieczora tylko z rzadka
przed nosem przelatywała. Miałem wrażenie, że też już jest zmęczona. Gdy zapaliłem światła wieczorne pewien byłem, że do lampy
poleci. Nie. Usiadła na ekranie telewizora i w najbardziej dramatycznych momentach filmu spacery w poprzek i po skosie robiła.
Nadzwyczaj spokojni z Basią byliśmy. Nie umiałem odpowiedzieć
Basi jak długo żyją muchy. Poszedłem do komputera. Z internetu
dowiedziałem się że żyją 3-4 tygodnie. W sprzyjających warunkach
dłużej. Czy ona ma u nas sprzyjające warunki?
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ROBERT GORBAT

●

PIOTR STEBLIN-KAMIŃSKI

P.S. Następnego dnia od rana była już w pokoju. To znaczy mucha. Udaję, że jej nie ma.

więcej blogów na www.echogorzowa.pl ●

...WYIMKI Z GORZOWA 

...MOJE CZASY 

Druga strona kamienic
Podobno im człowiek starszy, tym częściej
wraca wspomnieniami do czasów dzieciństwa.
Może dlatego pewnego dnia weszłam do jednej
z gorzowskich kamienic. Liczyłam, że odnajdę
tamten klimat, tamte zapachy, dźwięki… Nie odnalazłam. Może na podwórku? Stanęłam w
miejscu, w którym kiedyś było podwórko, zamknęłam oczy i… nic. Nie ma
już tamtego podwórka. Nie ma drewnianych komórek, trzepaka stojącego
w honorowym miejscu, nie ma kobiet siedzących na murku wyłuskujących
strąki fasoli zerwanej w przydomowym ogródku. A odgłosy bawiących się
dzieciaków zastąpił warkot przejeżdżających samochodów.
Przemierzając ulice miasta w poszukiwaniu miejsc wartych zatrzymania w
kadrze zaglądam też czasami na podwórka, Na sentymenty nie ma rady…
Smutny widok przedstawiają te nasze gorzowskie podwórka skryte za
starymi kamienicami. Choć może słowo „podwórka” jest mocno na wyrost. Bardziej przypominają rupieciarnie niepotrzebnych już lokatorom
sprzętów. O tym, że mieszkają w kamienicy również dzieci świadczy jakiś
mały rowerek przypiętrzy do trzepaka, albo zniszczony wózek dla lalek
upchnięty między komórkami. Natomiast dzieci tam nie widać i nie

...Z MIŁOŚCI DO MIASTA 

A tam Wierchowicz

słychać. Za to dorośli osączają kolejną butelczynę, a potem przysypiają
na rozlatujących się fotelach.
Byłabym mocno niesprawiedliwa gdybym nie wspomniała o czystych,
zadbanych podwórkach, na których lokatorzy własnym sumptem przygotowali kąciki zabaw dla dzieci, posadzili kwiaty, pomalowali podwórkowe
ławki. Takich podwórek jednak niewiele…

KRYSTYNA ZWOLSKA

...MOJE IRYTACJE I FASCYNACJE 

Cmentarz Świętokrzyski

Wielka wycinka na wałach

Coraz rzadziej bywam na niszczejącym cmentarzu
przy ulicy Warszawskiej – naszych gorzowskich
Powązkach, ale w minione święto zapaliłem tam kilka zniczy. Ta licząca sto kilkadziesiąt lat nekropolia
sprawia przygnębiające wrażenie, bo z roku na rok
popada w ruinę i jest zarastana chaszczami. Akcje
podejmowane niegdyś przez Tadeusza Horbacza, a w ostatnich latach przez
Sebastiana Pieńkowskiego dają ten efekt, że o sprawie nie można zapomnieć, ale też nie posuwają do przodu kwestii renowacji cmentarza i wznowienia na nim pochówków, a tylko to może uratować ten zabytek, bo tak należy
traktować Cmentarz Świętokrzyski. Wiem, że sprawa nie jest prosta, bo to
własność parafii, której nie stać na utrzymanie czterohektarowego, niszczejącego w wszystkich sferach obiektu, wiem też, że mieszkańcy ulicy
Głowackiego są przeciwko temu, aby raz na jakiś czas odbywał się tam pogrzeb (na tej samej zasadzie ja musiałbym protestować przeciwko cmentarzowi przy ulicy Żwirowej, bo dni wolne od pracy zakłóca mi głos trąbek żegnających kolejnego gorzowianina). Wiem wreszcie, że miejski sanepid miota
się pomiędzy zgodą a jej brakiem jeśli chodzi o wznowienie pochówków, ulegając populizmowi, a nie kierując się rozumem. Apeluję jednak o zdrowy
rozsądek – cmentarz albo należy uznać za zabytek i przeznaczać co roku pieniądze na jego niezbędne utrzymanie, albo też skomunalizować go za zgodą
parafii i wznowić pochówki, a one same pozwolą na restaurację całego terenu.
Nie może być tak, że liberum veto kilku mieszkańców powoduje obecną,
chorą sytuację. Nie tak dawno mieszkańcy Żwirowej protestowali przeciwko
budowie krematorium, a dzisiaj działają tam już dwa i nikomu już to nie wadzi,
bo przekonano się, że to czysta ekologia. Na warszawskich Powązkach obok
grobów stuletnich są zupełnie nowe – tak historia przeplata się z teraźniejszością. Tak samo może być w naszym mieście. Kilkunastoletnia dyskusja w
tym względzie jest nużąca i musi się zakończyć – albo chcemy mieć ucywilizowany, historyczny cmentarz, albo będzie to miejsce wstydu dla mieszkańców miasta, zawinione przez kilku pieniaczy.
W panu wiara, panie prezydencie miasta.

Już można zobaczyć, jakie statki i pływadełka
parkują w porcie rzecznym. Jeszcze do niedawna nie było to możliwe, bo brzegi były zarośnięte wszelakimi chaberdziami.
Wycinka objęła nie tylko krzaki i krzaczory, ale
też stare i spróchniałe drzewa, głównie wierzby. Fakt, smutno to wygląda, ja nie lubię, jak się wycina cokolwiek, ale specjaliści twierdzą, że wyjścia nie ma. Podobnie jest z drzewami porastającymi
wały oraz międzywale. Co do tego, to już bardzo dawno temu przekonał
mnie przemiły znajomy, wybitny znawca problemów hydrotechnicznych i
hydrologicznych. Zaprowadził mnie kiedyś na wał i, używając bardzo prostego języka, wyjaśnił, że nie powinno tu rosnąć nic, poza gładko wykoszoną trawą.
No i teraz trwają porządki. Będzie tylko trawa. Przy okazji też wycięto wszelakie drzewa w porcie i dlatego można sobie spokojnie pooglądać, co tam
cumuje. A cumuje Kuna, której chyba nie dane było wypłynąć tego roku. A
cumuje jeszcze kilka innych jednostek i te dziwne pływadełka, co to ponoć
dziełami sztuki są, też tu zimują. No niech będzie, o artyzm w tym przypadku nie będę kruszyć kopii, bo i po prawdzie nie ma o co.
Natomiast pokruszę o tzw. rady dzielnic. Bo znów ruszają jakoweści konsultacje. Niemal dokładnie w rok po wygranych wyborach zaczynają się realizacje dziwnych haseł wyborczych. Rady dzielnic w mieście na siedmiu
wzgórzach, mieście niemal uśpionym, mieście, które staje się coraz bardziej
powiatowe, są moim oczywiście zdaniem, potrzebne jak dziura w moście.
Bo nicy co one będą miały za zadanie? Jakie funkcje mają spełniać?
Choć władza szła do wyborów z hasłem transparentność, otwartość, jasność, ograniczanie zatrudnienia urzędników, to działa akurat odwrotnie. Nie
ma żadnej jasności, nie ma żadnej transparentności, nie ma ograniczania
zatrudniania urzędników. Kolejny przykład – w jaki sposób i na jakich zasadach magistrat wynajmuje pomieszczenia różnym organizacjom? Takich
na jakich zasadach i dlaczego jest znacznie więcej. A jednocześnie mydli
się oczy konsultacjami – słowem, które w mieście nad trzema rzekami przybrało kuriozalnego, groteskowego znaczenia…

JERZY SYNOWIEC
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W pierwszym powyborczym rankingu
CBOS-u dotyczącym zaufania do polityków
pierwsze miejsce, tak jak dotychczas, zajmuje prezydent Duda. Zaufanie do niego deklarowało 55 proc. dorosłych Polaków, a nieufność 19 proc. Badanie pt. "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów
bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 5-11 listopada
na reprezentatywnej grupie 951 dorosłych mieszkańców Polski. Prośbę o łaskę skazany nieprawomocnie poseł Mariusz Kamiński złożył
16 listopada i tegoż dnia łaskę mu okazano. 61 % badanych Polaków
uznaje to ułaskawienie za złą decyzję. Przy okazji ułaskawienia Pan
Prezydent Andrzej Duda, „wyręczając wymiar sprawiedliwości”- jak
sam powiedział - umorzył postępowanie. Wkroczył w ten sposób w
kompetencje władzy sądowniczej, konstytucyjnie oddzielonej od władzy wykonawczej. Tylko bowiem sędzia może zakończyć toczące się
postępowanie sądowe, podobnie jak np. tylko lekarz może stwierdzić
zakończenie operacji. Fakt ten potwierdziło 4 byłych Prezesów Trybunału Konstytucyjnego oraz Prezes obecny. Więc co, delikt konstytucyjny i w konsekwencji Trybunał Stanu ? A tam już z czeka… Jurek
Wierchowicz, któremu serdecznie gratuluję wyboru.
W okresie międzywojennym wielu „ludzi góry” popełniało przeróżne
błędy i gafy obniżające prestiż władzy i państwa. Otóż podczas wizytacji Lwowa jeden z ministrów wyznania protestanckiego, złożył wizytę metropolicie Józefowi Bilczewskiemu, arcybiskupowi katolickiemu
obrządku łacińskiego. Metropolita zaproponował ministrowi zwiedzania kościoła Św. Elżbiety. Pojechali powozem. „Duchowieństwo z proboszczem prałatem na czele czekało u wrót kościoła na przybycie
metropolity i ministra. Dwóch alumnów trzymało świece, prałat w otoczeniu duchowieństwa stał z kropidłem /…/. Prałat podsunął kropidło
metropolicie, aby ten zwilżył palce i przeżegnał się. Metropolita ze
względów kurtuazyjnych po zwilżeniu palców, ale przed przeżegnaniem się, zrobił ruch wskazując na ministra by prałat jemu podał kolejno święconą wodę. Minister ruchu zwilżania palców nie zauważył i
zrozumiał że arcybiskup odstępuje mu kropidło. Wiedząc, do czego
ten przyrząd służy, sądził, że dostojnik kościelny odstępuje mu zaszczyt kropienie. Chwycił więc za rączkę kropidło i zaczął nim kropić
zdumionego biskupa, prałatów, księży” i licznie zgromadzone rzesz
wiernych”- wspomina Jan Skotnicki malarz – urzędnik.
Minister „wyszedł z roli” i „wyręczył” hierarchę kościelnego. Wszystko przed nami.
Pięciu Prezesów Trybunału Konstytucyjnego dziś woła – Cesarz jest
nagi! I gołego przyjdzie nam oglądać jeszcze przez 5 lat. W tym widzę
pesymizm baśni Andersena.

WOJCIECH SZCZEPANOWSKI

< Blogi na echogorzowa.pl

Na portalu echogorzowa.pl swoje blogi prowadzi wielu
znanych gorzowian. Oprócz tych zaprezentowanych tutaj
pisze także wielu innych. Oczywiście pisać może każdy,
kto tylko ma coś do powiedzenia, przekazania innym.
Zainteresowanych prowadzeniem bloga na naszym
portalu prosimy o kontakt z redakcją, po wcześniejszym
zapoznaniu się z regulaminem portalu.
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Nowe sale, nowy sprzęt
i nowe możliwości leczenia
Gorzowski szpital staje siê coraz bardziej rozpoznawaln¹ i przyjazn¹ dla pacjenta placówk¹.

Fot. Archiwum

W Wojewódzkim Szpitalu
Wielospecjalistycznym w Gorzowie w mijaj¹cym 2015 r.
wykonano wiele inwestycji,
które maj¹ istotny wp³yw na
podniesienie jakoœci œwiadczonych us³ug. Wa¿nym wydarzeniem by³a zakoñczona
pod koniec listopada rozbudowa Bloku Operacyjnego.
Zosta³a ona wczeœniej wpisana w strategiê rozwoju szpitala na lata 2014-2020. Potrzeba ta wynik³a na stale
rosn¹ce zapotrzebowanie na
specjalistyczne lecznictwo
zabiegowe i - jak mówi Piotr
Dêbicki, dyrektor szpitala ds.
medycznych - dziêki temu
znacz¹co zwiêksz¹ siê mo¿liwoœci w zakresie prowadzonych operacji. Przynajmniej o
30 procent. Nowy Blok Operacyjny ma ponad 1100 metrów szeœciennych i trzy nowe
sale. Dwie z nich s¹ dedykowane ortopedom, jedna neurochirurgom. Do tego
dosz³y dwie sale dla lekarzy,
dwa pomieszczenia magazynowe oraz œluza. Newralgiczne ci¹gi komunikacyjne zosta³y oddzielone: ruch pacjentów, personelu, materia³ów
czystych, materia³ów pooperacyjnych i odpadów medycznych. Takie rozwi¹zania to jeden z warunków zachowania
wysokiego poziomu sanitarnego i zmniejszenia ryzyka
zaka¿eñ wewn¹trzszpitalnych.
Co istotne, przebudowany
blok sta³ siê baz¹ dydaktyczn¹ dla studentów kierunków medycznych. Sale operacyjne s¹ nowoczeœnie oprogramowane, wyposa¿one w
kamery umo¿liwiaj¹ce rozpoczêcie szkoleñ rezydentów,
lekarzy specjalistów i studentów kierunków medycznych
na najwy¿szym europejskim
poziomie.
- Obraz z sali operacyjnej
jest przekazywany na salê
audiowizualn¹ i dalej za pomoc¹ profesjonalnego telemostu mo¿e byæ przekazany
na ca³y œwiat. Obecnie mamy
podpisany list intencyjny z
Uniwersytetem Zielonogórskim, ale niebawem zapewne
zawrzemy ju¿ normaln¹
umowê robocz¹ na szkolenia
- dodaje dr Piotr Dêbicki.
Rozbudowa Bloku Operacyjnego w przysz³oœci stworzy
mo¿liwoœæ rozbudowy i przeniesienia Oddzia³u Anestezjologii i Intensywnej Terapii, modernizacji i powiêkszenia

●

Powstanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie tylko przyspieszy transport pacjentów, szczególnie ofiar wypadków,
ale przyczyni się także do rozwoju usług medycznych w gorzowskim szpitalu.

Centralnej Sterylizatorni, a
tak¿e utworzenia nowej powiêkszonej Izby Przyjêæ. Wartoœæ ca³ego projektu to niespe³na 8,6 milionów z³otych, z
czego 85 procent to dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
W mijaj¹cym roku remonty
przeprowadzono lub jeszcze
trwaj¹ w wielu szpitalnych
miejscach. Jednym z nich jest
Oddzia³ Chirurgii Ogólnej i
Onkologicznej, który wzbogaci³ siê o pracowniê endoskopow¹ oraz pokoje do badañ i
zabiegów. Zadbano przy tym
o usuniêcie wszelkich barier
architektonicznych z myœl¹ o
pacjentach poruszaj¹cych siê
na wózkach. Modernizacja
oddzia³u umo¿liwia wprowadzenie specjalistycznych procedur medycznych, które dotychczas nie by³y dostêpne,
albo pacjenci musieli d³ugo
czekaæ. Na oddziale pojawi³y
siê nowe ³ó¿ka, szafki, wyremontowane zosta³y toalety.
Zakoñczy³ siê remont Oddzia³u Onkologii Klinicznej,
gdzie zmodernizowano dziewiêæ sal, korytarze, poczekalniê, a przede wszystkim wymieniono wyposa¿enie, w
tym ³ó¿ka. Wydzielono i przeniesiono pododdzia³ dziennej
chemioterapii. Poprzednio by³
zlokalizowany pod koniec od-

dzia³u, co powodowa³o, ¿e po
pierwsze - pacjenci musieli
pokonywaæ d³ug¹ drogê, po
drugie - mogli naraziæ na
ró¿ne infekcje pacjentów oddzia³u stacjonarnego. Do tej
pory pacjenci pododdzia³u
dziennej
chemioterapii
spêdzali po kilka godzin na
starych i dosyæ niewygodnych
fotelach. Teraz wszystkie stanowiska s¹ wyposa¿one w fotele z pe³n¹ regulacj¹
po³o¿enia pleców, nóg. Pacjenci dziennej chemii maj¹
swój gabinet lekarski oraz poczekalniê.
Do koñca roku zakoñczy siê
modernizacja Oddzia³u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, gdzie zakres prac jest podobny, jak w poprzednich
przypadkach. Z tzw. miêkkich
zmian na oddziale warto
wspomnieæ, ¿e lekarze ju¿
podejmuj¹ wspó³pracê ze
specjalistami z innych placówek w kraju. Przyk³adowo
wspó³praca z dr Danielem
Kotrychem z Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Onkologii
Narz¹du Ruchu Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie zaowocowa³a wykonaniem w Gorzowie kilku
zabiegów zwi¹zanych z usuwaniem nowotworów koœci ramiennej. Dziêki tej wspó³pracy lekarze z Gorzowa maj¹
okazjê przyjrzeæ siê metodom

i technikom wykonywania
tego typu zabiegów, asystowaæ a póŸniej tak¿e wykonywaæ samodzielnie te zabiegi.
W drugiej po³owie roku Oddzia³ Po³o¿niczo-Ginekologiczny rozszerzy³ zakres
œwiadczonych us³ug w zakresie onkologii w powsta³ym
pododdziale ginekologii onkologicznej. W oddziale na sta³e
pracuje dwóch lekarzy (z
nowo powsta³¹ specjalizacj¹
ginekologii onkologicznej), co
oznacza, ¿e oddzia³ wype³ni³
wymagania stawiane jednostkom z ambicjami wykonywania pe³nego zakresu procedur onkologicznych. Poszerzenie zakresu dzia³ania o
pododdzia³ onkologiczny to
nie jedyna zmiana jak¹ przechodzi oddzia³. Do tej pory
specjaliœci ginekolodzy posiadali uprawnienia do kszta³cenia ginekologów po³o¿ników
w zakresie podstawowym (takich miejsc na oddziale by³o
5). Teraz przed ordynatorem i
jego wspó³pracownikami stoi
nowe wyzwanie. Dziêki przychylnoœci konsultanta wojewódzkiego prof. dr hab. n.
med. Andrzeja Roszaka
oraz prof. dr hab. med. Zbigniewa Kojsy - krajowego
konsultanta ginekologii onkologicznej oraz uzyskaniu
akredytacji Ministra Zdrowia i
Centrum
Medycznego

Kszta³cenia Podyplomowego
Lekarzy oddzia³ otrzyma³
uprawnienia do prowadzenia
szkoleñ w zakresie ginekologii onkologicznej. Pierwsze
osoby startuj¹ ju¿ wiosn¹
2016 roku.
Dodaæ do tego nale¿y jeszcze, ¿e ku koñcowi zmierza
wymiana wind (pozosta³y
jeszcze dwie do zrobienia),
dobieg³y remonty apteki,
kuchni, a niebawem w szpitalu pojawi siê czwarty tomograf komputerowy.
- Je¿eli spojrzymy na front
wykonanych robót oraz na
iloœæ zrealizowanych us³ug
leczniczych mogê z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ,
¿e ten rok jest dla nas bardzo
pracowity - kontynuuje dr
Piotr Dêbicki. - Mam nadziejê,
¿e za t¹ iloœci¹ w górê pójd¹
inne parametry. Z punktu widzenia szpitala bardzo wa¿ne
jest tak¿e to, ¿e zdo³aliœmy do
koñca wdro¿yæ wszelkie systemy jakoœci. Uzyskaliœmy
akredytacjê jakoœci ministra
zdrowia, przed³u¿yliœmy certyfikat na zarz¹dzanie jakoœci¹ ISO 9001 oraz wype³niliœmy standardy przewidziane
norm¹ ISO 14001 zwi¹zane z
zarz¹dzaniem œrodowiskiem
oraz
dwiema
normami
zwi¹zanymi z BHP PN-N
18001 i miêdzynarodow¹
norm¹ BS OHSAS 18001.

Mo¿emy œmia³o powiedzieæ,
¿e jesteœmy szpitalem znajduj¹cym siê w pierwszej lidze
- podkreœla.
Innym wa¿nym wydarzeniem dla dalszego rozwoju
gorzowskiego szpitala, o
czym nie mo¿na zapominaæ,
by³o podpisanie w po³owie listopada umowy na budowê
nowej bazy dla œmig³owca
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Umowa przewiduje,
¿e koszty budowy bazy (oko³o
piêciu milionów z³otych) po
po³owie pokryj¹ samorz¹d
wojewódzki oraz gorzowski.
Baza ma powstaæ w ci¹gu
dwóch lat, ale pomoc medyczna bêdzie realizowana
ju¿ w przysz³ym roku, co bardzo cieszy zarz¹d szpitala.
Jak t³umaczy prezes Ryszard
Hata³a powstanie w pobli¿u
lecznicy bazy LPR pozwoli na
poszerzenie oferty i pozytywnie wp³ynie na dalsze podnoszenie poziomu lecznictwa.
- Zale¿y nam na utworzeniu
oddzia³u chirurgii naczyñ oraz
torakochirurgii, czyli chirurgii
klatki piersiowej. Oba oddzia³y
s¹ o tyle wa¿ne, ¿e pacjenci z
wypadków to pacjenci urazowi,
wymagaj¹cy natychmiastowej
pomocy zabiegowej. Powstanie bazy LPR to w tej sytuacji
pewien dla nas atut, który
chcemy wykorzystaæ przy aplikowaniu œrodków na rozwój
szpitala, a przede wszystkim
budowê wspomnianych oddzia³ów - t³umaczy prezes.
Jaki bêdzie nastêpny rok dla
naszej lecznicy trudno w tej
chwili przewidywaæ. Dyrektor
Piotr Dêbicki mówi, ¿e przed
szpitalem stoi seria kolejnych
inwestycji, ale bêd¹ one uzale¿nione od œrodków zewnêtrznych, które zostan¹
uruchomione dopiero w drugiej po³owie roku.
- Na brak pracy nie bêdziemy narzekaæ. Czekaj¹ nas
jeszcze drobne prace kosmetyczne i praktycznie szpital
przy Dekerta lada dzieñ
bêdzie wyremontowany od
góry do do³u, z wyj¹tkiem
podziemia. Na bie¿¹co trwa
równie¿ przygotowywanie kolejnych projektów i kiedy tylko
przyjdzie czas bêdziemy aplikowaæ. O szczegó³ach oczywiœcie bêdziemy z przyjemnoœci¹ mówiæ, jak zaczniemy
wygrywaæ konkursy - koñczy
dyrektor.
ROBERT BOROWY
Wspó³praca:
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Solidarność gospodarczą w UE
zastępuje energetyczna dominacja
W Gorzowie zauwa¿amy zainteresowanie obni¿aniem kosztów utrzymania naszych domów i mieszkañ.

Fot. Archiwum

Jest dobry trend w szukaniu oszczêdnoœci w op³atach
za energiê na cele grzewcze, oœwietleniowe i produkcyjne, bo ceny energii maj¹
tendencjê wzrostow¹.
Bombardowani jesteœmy
informacjami, ¿e klimat nam
siê ociepla, produkujemy
nadmiern¹ iloœæ CO2, ¿e
zatruwamy nasze œrodowisko naturalne i trzeba zamykaæ w Polsce kopalnie
wêgla, elektrownie i elektrociep³ownie wêglem opalane, a przy okazji resztkê
przemys³u rzekomo nadmiernie truj¹cego nasze
œrodowisko. Walka o panowanie nad gospodark¹
s³abszych pañstw w Europie
trwa, a szczególnie nad
energetyk¹. Tych, którzy
przejêli monopol energetyczny interesuje maksymalizacja zysku. Czy nie ma innego wyjœcia z tego dyktatu?
Przeanalizujmy to zjawisko z naszej perspektywy.
Najpierw wymyœlono CO2
jako czynnik ocieplania siê
klimatu i topnienia lodowców
Grenlandii, górskich, Arktyki
i podbiegunowych. Mo¿na
by³oby w to nawet uwierzyæ,
gdyby nie likwidowano przy
tym polskiego przemys³u.
Prof. Marian Mi³ek, rektor
PWSZ w Sulechowie, powiedzia³: „ Unia Europejska walczy z „globalnym ociepleniem”, którego nie ma. Nawet politycy mówi¹ ju¿ nie o
ociepleniu, a o zmianie klimatu. Zmiany klimatu by³y,
s¹ i bêd¹. Wed³ug oficjalnych
raportów IPCC - agendy
ONZ, od roku 1998 obserwujemy stabilizacjê temperatury Ziemi, mimo wprowadzania co roku do atmosfery ok.
34 mld ton CO2, wytwarzanych przez cz³owieka. (…)”
Komisja Europejska, kieruj¹c
siê t¹ utopijn¹ tez¹, ¿e dwutlenek wêgla w atmosferze
powoduje wzrost temperatury Ziemi, wprowadzi³a system pozwoleñ na emisjê
CO2 m.in. przy wytwarzaniu
energii elektrycznej i drakoñskie op³aty emisyjne. Dwutlenek wêgla wkomponowano w system walki o gospodarcze panowanie w UE. To
prawda, ¿e nasz przemys³
by³ trochê przestarza³y i te
jego kominy nadmiernie kopci³y. Na zachodzie Europy
zd¹¿ono pozak³adaæ na kominy odpowiednie filtry i zabezpieczyæ kominy przed
nadmiernym emitowaniem
py³ów i gazów. Nawet nasze
gorzowskie kominy na elektrociep³owni zamieni³y emitowany czarny dym na jasny i
prawie pozbawiony py³ów.

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.

Dzisiaj ogrzewanie wêglem
Gorzowa zamieniono na
drogi gaz z Rosji, a niebawem z Niemiec po wybudowaniu
Nord
Stream
biegn¹cy po dnie Morza
Ba³tyckiego. Inne kominy
zlikwidowano
wraz
z
zak³adami gorzowskiego
przemys³u. Do swego przemys³u zachód Europy
(czyt. Niemcy) wprowadzi³
z wyprzedzeniem nowe
oszczêdne
technologie
energetyczne oparte na
energii atomowej, solarnej,
wiatrowej, wodnej i geotermalnej. Nasze w³adze ¿y³y
w b³ogiej bezczynnoœci,
kiedy najbogatsze pañstwa
przygotowywa³y swój przemys³ pod nowe normy z
myœl¹ narzucenia ich m.in.
nam. Mieli zapewne ju¿
wczeœniej na uwadze ingerencjê w nasz¹ gospodarkê poprzez przepisy o
emisji gazów. Oni wiedzieli,
¿e m.in. Polska nie ma
mo¿liwoœci technicznych i finansowych, aby zrobiæ szybki manewr w kierunku nowych technik energetycznych. Pieniêdzy swoich nie
mogliœmy mieæ, bo w miêdzyczasie zlikwidowano
nam polskie banki, które
mog³yby, jak niemieckie w
Niemczech, w³¹czyæ siê w
patriotyczny interes budowy
naszej nowoczesnej energetyki. Zreszt¹, jak mielibyœmy
to zrobiæ, skoro ju¿ byliœmy
na zaawansowanym etapie
likwidacji naszego przemys³u, który po modernizacji
móg³by siê podj¹æ produkcji

tych
energooszczêdnych
technik.
Wymyœlono nastêpn¹ absurdaln¹ pu³apkê cieplarnian¹ uderzaj¹c¹ w nasze
rolnictwo. UE wyda³a dyrektywê
o
Krajowych
Pu³apach Emisji m.in. metanu i innych zwi¹zków azotu, które powstaj¹ w gospodarstwach zw³aszcza hoduj¹cych byd³o i trzodê
chlewn¹, bo one w sposób
naturalny wytwarzaj¹ metan. Komisja Europejska
chcia³aby redukcji emisji
tych gazów nawet za cenê
zlikwidowania 1/4 pog³owia
byd³a i kilkanaœcie procent
trzody na terenie UE. W paŸdzierniku zdjêto z g³osowania Parlamentu Europejskiego tê dyrektywê, która
zapewne mo¿e wróciæ pod
obrady w dogodniejszym
czasie. Polscy rolnice musieliby wybiæ 1,5 mln
zwierz¹t. Jest to sprytnie
przemyœlane dzia³anie w
celu zredukowania liczby
krów i trzody przede wszystkim w Polsce, bo kraje bogate da³yby sobie z tym radê. To kompletny absurd - ocenia J. Chróscikowski, przewodnicz¹cy NSZZ Rolników
Indywidualnych
„Solidarnoœæ” . Mamy wiêc w³asnymi
rêkami niszczyæ swoje rolnictwo? Klimatowi to niewiele pomo¿e, a miêso i tak
uzupe³nimy eksportem z
Ameryki, gdzie pog³owie
zwierz¹t przez to wzroœnie i
bilans metanowy siê wyrówna. Dochodzi do absurdów.
Chc¹ wiêc eliminowaæ cho-

æby po kawa³ku nasz¹ gospodarkê pseudo argumentami energetycznymi.
Poprzedni rz¹d Polski po
prostu siê podporz¹dkowa³
niemieckiemu lobby, nie
przygotowa³ Polski do europejskiego systemu kooperacji gospodarczej, szczególnie w sektorze energetycznym.
Niemcy
zaczêli
stopniowo przejmowaæ kontrolê nad nasz¹ energetyk¹.
Wszystko u nas likwidowano, a w Niemczech rozbudowywano. Pisaliœmy ju¿
w EchoGorzowa.pl na temat
ró¿nicy w modelach gospodarczych Niemiec i Polski, w
tym szczególnie o ró¿nicy w
funkcjonowaniu sektorów
bankowych jako stymulatorów rozwoju. Przypomnimy,
¿e one do siebie maj¹ siê jak
harmonia do chaosu. Rz¹d
musia³ byæ œwiadomy, ¿e
Polska ju¿ prawie nic nie ma
i kooperowaæ nie ma czym.
„Historia magistra est”. Ju¿
za Sasów i Stanis³awa Augusta Poniatowskiego niektórzy ówczeœni pos³owie i
tzw. „elity” uzale¿niaj¹c siê
od wschodniego i zachodniego s¹siada za „judaszowe
srebrniki” oddali nas pod
protektorat niemiecko - rosyjski, co by³o zreszt¹ jedn¹ z
przyczyn likwidacji Polski na
123 lata. Obecnie narodowe
interesy, przede wszystkim
Niemiec i Francji, wysz³y na
jaw. Znacznie wczeœniej by³
w planie gazowy ruroci¹g
Nord Stream-1 i budowanie
ponad polskimi interesami
gospodarcze przymierze nie-

miecko
rosyjskie
z
udzia³em Francji. W tegorocznym planie Niemiec i
Rosji jest ju¿ Nord Stream-2,
czyli totalne uzale¿nienie
Polski od gazu rosyjsko-niemieckiego. P³acimy najwiêcej za gaz rosyjski, jesteœmy ju¿ uzale¿nieni i szanta¿owani z obydwu stron,
nawet nam siê grozi. O zagro¿eniu
energetycznym
wiele razy mówi³ œp. prezydent prof. Lech Kaczyñski i
trzeba
tym
proroczym
s³owom przyznaæ racjê i
wnioski w koñcu wyci¹gn¹æ.
Przecie¿ widzimy, ¿e œrodowisku UE nie zagra¿aj¹ wielkie farmy niemieckich wiatraków, francuskie elektrownie
j¹drowe
i
wielki
energoch³onny
przemys³
Zag³êbia Ruhry. Zagra¿a
zaœ polski wêgiel i krowy wydalaj¹ce
z koniecznoœci
trochê metanu.
Co robiæ? Uzbrajaæ nasze
miasto i domostwa w alternatywne i tañsze Ÿród³a
energii. Z perspektywy Gorzowa musimy te uwarunkowania znaæ i myœleæ wyprzedzaj¹co.
Wybitny nasz naukowiec
Prof. Marian Mi³ek, w zakresie energetyki z PWSZ w
Sulechowie mówi, ¿e energia przez te op³aty emisyjne
UE mo¿e zdro¿eæ nawet o
70-90 %. Profesor przestrzega, ¿e dla energii fotowoltaicznych, solarnych, pomp
ciep³a i geotermalnych nie
ma alternatywy. S¹ one jeszcze drogie i bez wsparcia finansowego z bud¿etu czy z
funduszy unijnych s¹ nieop³acalne. Jest okazja, aby
czerpaæ wsparcie z funduszy
na energiê odnawialn¹
(OZE) i montowaæ te Ÿród³a
energii w naszych domach i
zak³adach. W Niemczech
ju¿ ponad 33% energii pochodzi ze Ÿróde³ odnawialnych, ale oni s¹ producentami technologii OZE. W Gorzowie tych instalacji jest jak
na lekarstwo. Dlaczego np.
S³owianka nie czerpie taniej energii, szczególnie
do grzania wody w basenie np. z solarów, fotowoltaiki czy powietrznych i
g³êbinowych pomp ciep³a?
Nadmiar energii mog³aby
jeszcze sprzedawaæ. Dotyczy to te¿ hal sportowych,
du¿ych i ma³ych firm, budynków wy¿szych uczelni,
obiektów miasta i innych budynków u¿ytecznoœci publicznej. W Urzêdzie Miasta
Gorzowa Wlkp. powo³aæ
nale¿y specjalistê - doradcê
d.s. energetyki odnawialnej.
Trzeba mieszkañcom i

przedsiêbiorcom otworzyæ
poradnictwo w zakresie
technicznym, ekonomicznym, dokumentacji i pospieszyæ siê bo fundusze UE niebawem siê skoñcz¹. Zamiast
pól golfowych i innych wynalazków w¹tpliwych ekonomicznie zaj¹æ siê tym co
ukszta³tuje przysz³oœæ i
bêdzie determinowaæ poziom naszego ¿ycia, a na
pewno tym czynnikiem
bêdzie tania energia. W Gorzowie mamy wiele dobrych
zak³adów znaj¹cych tajniki
instalacji energii odnawialnej. Wychodz¹ ju¿ pierwsi
absolwenci technicy energetycy z naszego elektryka,
mamy niez³ych in¿ynierów w
tej bran¿y. Bez tañszej energii ma³e i œrednie firmy nie
wytrzymaj¹ konkurencji z
tymi z zachodu. Jest kilka
zak³adów, które podjê³yby
produkcjê np., solarów,
pomp ciep³a czy ma³ych
si³owni wiatrowych. By³y by
dwa-trzy razy tañsze od tych
niemieckich. Je¿eli opanowali to Chiñczycy, to i nasi
potrafi¹. Potrzebna jest odpowiednia polityka rz¹du
polskiego. Politykê narodowej energetyki prowadzi³y
ró¿ne kraje, które osi¹gnê³y
sukces, jak na przyk³ad Niemcy, Japonia, Korea czy
Chiny,
które
osi¹gnê³y
ogromny potencja³ rodzimego kapita³u. Dla Niemca co
niemieckie to najlepsze, nawet gdy jest inaczej. Nam
dumê, narodowy i lokalny
patriotyzm ze œwiadomoœci
wyp³ukano.
U nas tego polskiego patriotyzmu gospodarczego
brakuje, a rz¹dz¹cy jakby
siê bali i wstydzili. Przez to
³atwo sprowadzono nas do
poziomu kraju emigrantów,
szukaj¹cych zarobku poza
granicami swojej ojczyzny.
Nowy Rz¹d zapowiedzia³, ¿e
wiele zmieni nie patrz¹c, jak
Orban na Wêgrzech, na
oskar¿enia o nacjonalizm.
Spo³eczeñstwo na pewno
poprze takie dzia³ania, a zapowiedzi rz¹du przypilnuje.
Skoñczyæ trzeba z waœniami
i politykierstwem, a zaj¹æ
siê w³asn¹ energetyk¹, broniæ i modernizowaæ, skoñczyæ z wyprzeda¿¹. Je¿eli
czekamy na dobrobyt, to
postawiæ trzeba na bezpieczeñstwo energetyczne, na
wykorzystanie funduszy UE
na tanie i alternatywne
Ÿród³a energii odnawialnej,
szczególnie na ich produkcjê. Trzeba siê œpieszyæ.
Gorzów mo¿e staæ siê
dobrym przyk³adem.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Tu jest miejsce dla nas wszystkich
Ukraiñcy, Cyganie, £emkowie, Tatarzy, ale te¿ i wilniucy, lwowiacy oraz wielkopolanie stworzyli w Gorzowie jedyny klimat.

Wszyscy jesteśmy skądś

- Myœlê, ¿e na tych ziemiach, w naszym mieœcie
stworzy³a siê po 1945 r. taka
sytuacja, jak w Stanach
Zjednoczonych. Oznacza to,
¿e po II wojnie œwiatowej
ka¿dy tu sk¹dœ przyjecha³.
Zwyczajnie wszyscy jechali i
jad¹ na tym samym wózku.
Naturaln¹ kolej¹ rzeczy
stworzy³a siê miêdzykulturowa spo³ecznoœæ, w której
¿yjemy. Naturalnie, wœród
starszych ludzi zdarza siê
podkreœlanie narodowoœci
czy regionu, na zasadzie Ja jestem z Wielkopolski, z
Ma³opolski, Œl¹ska czy
sk¹dkolwiek. Ale ju¿ w pokoleniu moich rodziców, a w
moim zw³aszcza ju¿ tego nie
ma. Jesteœmy st¹d po prostu
- mówi dr Piotr Klatta z Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie, politolog
i socjolog. I dodaje, ¿e gorzowianie to spo³ecznoœæ
œwiadomie wielokulturowa i
na tym polega jej urok.

Zjechali się pociągami

Polska historia niemieckiego Landsbergu zaczê³a siê
dok³adnie 30 stycznia 1945
roku. Jak pisz¹ lokalni historycy, tego dnia do genetycznie
niemieckiego miasta wesz³y
oddzia³y Armii Czerwonej i w
ten sposób nast¹pi³a zmiana
pañstwowoœci i narodowoœci
tego miejsca. Trochê jednak
trwa³o, zanim na dobre miasto zaczê³o siê zaludniaæ. Pod
koniec marca 1945 r. przyjecha³a polskim poci¹giem grupa osadników z W¹growca,
która
zaczê³a
tworzyæ
pocz¹tki pañstwowoœci polskiej. Za nimi kolejnymi
poci¹gami zaczêli œci¹gaæ kolejni osadnicy, jechali z centrum Polski, wracali z Niemiec
z robót, z obozów, jechali z
Kresów. A potem zaczê³o siê
wspólne ¿ycie.

Zatrzymał się romski tabor

Edward Dêbicki za ka¿dym
razem pytany, jak to siê

tarskiej Gminy Wyznaniowej.
Po jej œmierci gmina przesta³a istnieæ, pojedynczy Tatarzy, którzy tu mieszkaj¹,
raczej nie manifestuj¹ swojej
narodowoœci, rozp³ynêli siê
w pejza¿u miasta. Wtopili w
krajobraz.

Jechali tu ze świata

Fot. ze zbiorów Gra¿yny Kostkiewicz-Górskiej

Klimat miasta przyjaznego i
otwartego dla ka¿dej nacji
czy narodowoœci. Podobnie
jest z mniejszoœciami religijnymi. Przejawem tego jest
chocia¿by to, ¿e od dziewiêciu lat gorzowianie ró¿nych
wyznañ oraz ró¿nych narodowoœci wraz z zaproszonymi
goœæmi zasiadaj¹ przy jednym stole wigilijnym, do którego zapraszaj¹ ich gorzowscy
Cyganie. Ale jeœli spojrzeæ na
historiê miasta po 1945 roku,
odkryæ mo¿na jedn¹ prawdê.
Tu nigdy nie by³o przeœladowañ ze wzglêdu na wyznawan¹ religiê, pochodzenie,
narodowoœæ czy jakikolwiek
inny wyró¿nik.

Tatarzy również budowali wielokulturowość naszego miasta.

sta³o, ¿e jego tabor zatrzyma³ siê w³aœnie w Gorzowie,
odpowiada, ¿e sta³o siê tak,
bo on sam siê chcia³ uczyæ w
szkole i tak d³ugo nalega³, a¿
w koñcu siê uda³o. Romska
mniejszoœæ jest najbardziej
widoczna w Gorzowie, a to
przez swoj¹ odrêbnoœæ jêzyk, strój, trzymanie siê razem w diasporze, która jednak przestaje byæ a¿ tak bardzo szczelna, jak przed laty.
Pierwsze tabory cygañskie,
które zatrzyma³y siê na
dobre w Gorzowie, osiad³y w
mieœcie w 1953 roku, 11 lat
przed przymusowym osiedleniem Cyganów. Obecnie,
jak pokazuj¹ dane, w Gorzowie mieszka oko³o 600 Cyganów. Ale nigdy nie byli
przeœladowani czy spotyka³a
ich zbiorowa niechêæ. Poznaniu tej mniejszoœci narodowej sprzyjaj¹ tak¿e organizowane od lat Miêdzynarodowe Spotkania Zespo³ów
Cygañskich Romane Dyvesa, którym towarzysz¹ sesje
naukowe. Gorzowianie lubi¹
te imprezê i chêtnie na nich
bywaj¹.

Wszyscy mieli tyle samo

Inn¹ wyraŸn¹ nacj¹, jaka
mieszka w Gorzowie i okolicach s¹ Poleszucy, czyli terenu Polesia, które rozci¹ga
siê obecnie na terenie
wschodniej Polski, zachodniej Bia³orusi i Ukrainy. - Moi
rodzice przyjechali z okolic
Piñska. Ja siê urodzi³em ju¿
tu - mówi Kazimierz Suproniuk, prezes Towarzystwa
Mi³oœników Polesia. - Pamiêtam z dzieciñstwa, ¿e generalnie wszyscy mieli to samo
i tyle samo. Nikt siê nie
wyró¿nia³, wszyscy ¿yli obok
siebie. Nie liczy³o siê, czy kto

wilniak, czy lwowiak, czy jakaœ inna nacja - opowiada
Kazimierz Suproniuk. I przytacza tak¹ historiê, ¿e kiedy
jako dziecko mieszka³ w Górkach Noteckich, to we wsi
nie by³o ksiêdza katolickiego, wiêc religii uczy³ go
ksi¹dz greckokatolicki. - Jak
by³y œwiêta czy katolickie,
czy w obrz¹dku wschodnim,
to siê s¹siedzi zapraszali nawzajem. Albo kto tam bimbru
napêdzi³, to od razu s¹siadów zwo³ywa³, jakaœ harmoszka siê znalaz³a i zabawa by³a dla wszystkich. Dlatego fajnie siê mieszka³o.
Nikomu do g³owy nie przychodzi³o
stygmatyzowaæ
s¹siada - mówi Kazimierz
Suproniuk. I dodaje, ¿e do
dziœ tak jest, a jeœli ju¿ coœ
obecnie ludzi wyró¿nia, to
status materialny. Ale jak dodaje, to jest zupe³nie inna
kwestia.

Ewangelikom było trochę
pod górę

Wa¿n¹ mniejszoœci¹ wyznaniow¹ w Gorzowie s¹
ewangelicy. - Na pocz¹tku,
tu¿ po zakoñczeniu wojny
skojarzenie by³o proste:
ewangelik równa siê Niemiec, czyli wróg, wiêc siê
nikt za bardzo z wiar¹ nie
wychyla³. Fakt te¿, ¿e nie
by³o otwartych szykan, ale
te¿ wspólnoty ewangelickiej
za bardzo nie wspierano.
Mam takie proste porównanie. U nas kaplica jest daleko od centrum i raczej nie
jest to nadmiernie paradny
budynek. A w takiej Zielonej
Górze, proszê, piêkny koœció³ w centrum miasta, z organami, ¿e nawet koncerty
mo¿na robiæ - mówi Robert
Piotrowski, gorzovianista i

jednoczeœnie cz³onek wspólnoty ewangelickiej. I przypomina ma³o chlubny fakt
przejêcia po II wojnie
Bia³ego Koœcio³a, czyli Zgody przez wspólnotê katolick¹
i fakt d³ugiego zamkniêcia tej
œwi¹tyni. Ale dodaje, ¿e
wspó³czeœnie ewangelików
nikt nie stygmatyzuje, bo
zmieni³y siê czasy, ludzie
je¿d¿¹ za granicê, poznaj¹
inne kultury. - Choæ myœlê
sobie, ¿e w szkole podstawowej, gdzie wiêkszoœæ jest
katolicka, z presj¹ I Komunii
Œw., mo¿e byæ ró¿nie - dodaje.

Ukraińcy i Łemkowie

Ukraiñcy i £emkowie na
Ziemie Zachodnie, w tym i
do Gorzowa, trafili po akcji
„Wis³a” po 1947 roku.
Pocz¹tki ich mieszkania na
Ziemiach Zachodnich by³y
straszne. Trafiali do zniszczonych domostw, mieli
utrudnione
wyznawanie
w³asnej religii. Ale z biegiem
czasu szykany usta³y, ¿ycie
sta³o siê zwyk³e, wœród przyjaznych s¹siadów. - Na samym pocz¹tku, jeszcze w latach 50., 60. Zdarza³o siê ¿e
miejscowa ludnoœæ szykanowa³a Ukraiñców i £emków,
ale ju¿ w latach 70. Zdarza³o
siê, ¿e ci sami, którzy byli
nieprzyjemnymi, przepraszali za swoje wczeœniejsze zachowanie - mówi dr Miros³aw
Pecuch ze Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce oraz ze Stowarzyszenia £emków, na co
dzieñ kieruj¹cy dzia³em etnografii Muzeum Lubuskiego
im. Jana Dekerta w Gorzowie. I dodaje, ¿e ju¿ od lat
80. w Gorzowie i okolicach
nie ma ¿adnych prób stygmatyzacji Ukraiñców lub

£emków ze wzglêdu na przynale¿noœæ do mniejszoœci
narodowej. - Fakt, gdzieœ
tam w Polsce, podkreœlam,
gdzieœ, zdarza³y siê takie
akty, jak choæby podpalanie
œwi¹tyñ, czy coœ innego. U
nas nie. Owszem, jak kandydowa³ do sejmu pan W³odzimierz Mokry, to by³a jakaœ
tam próba deprecjacji, ale
bardziej chyba chodzi³o o
partiê, a nie o narodowoœæ mówi dr Pecuch. I t³umaczy,
¿e takie wzajemne dobre
uk³ady z s¹siadami wynikaj¹
z tego, ¿e ludzie, którzy ¿yj¹
obok siebie, naturaln¹ kolej¹
rzeczy wzajemnie siê poznaj¹, i w pewnym momencie
nie liczy siê nacja, religia czy
jakieœ inne cechy, wa¿ny staje siê sam cz³owiek.

Pod znakiem półksiężyca

Obecnie w Gorzowie i okolicy mieszka zaledwie kilka
rodzin tatarskich. Wiêkszoœæ
przenios³a siê do Warszawy
lub w Bia³ostockie. A przecie¿ po II wojnie œwiatowej
by³a to bardzo znacz¹ca i
wyrazista mniejszoœæ. Tatarzy przyjechali do Gorzowa i
osiedlili siê na tzw. „Tatarskich Górkach” w okolicach
ulic ¯niwnej, Sadowej, Krzywej. Mieli swego duchowego
przywódcê, imama Bekira
Rodkiewicza. Kultywowali
swoje œwiêta jak Kurban-Bajram czy Ramadan. Jednak z
biegiem czasu spo³ecznoœæ
ta topnia³a. Tatarzy przenosili siê bli¿ej tradycyjnego tatarskiego centrum, jakim od
osadnictwa z XVII wieku by³a
Bia³ostocczyzna. Ostatni¹
wyrazist¹ postaci¹ tej mniejszoœci by³a Ró¿a Aleksandrowicz, zmar³a w 2008 roku
ostatnia przewodnicz¹ca Ta-

- Moi dziadkowie zjechali
siê tu po wojnie. Babcia by³a
z Krakowskiego, dziadek
spod Lublina. Oczywiœcie
trzeba by³o pogodziæ ró¿ne
tradycje, ale jakoœ siê uda³o i
do dziœ w rodzinie jest dziêki
temu kolorowo - opowiada
Agnieszka Zieliñska, dla której kwestia narodowoœci czy
religii s¹siadów kompletnie
siê nie liczy. - Fajnie jest patrzeæ, jak po ulicach chodz¹
Cyganie. Fajnie jest wybraæ
siê do cerkwi na doroczny
koncert kolêd. No niezbyt fajnie jest, kiedy do drzwi pukaj¹ Œwiadkowie Jehowy, ale
i z tym mo¿na sobie poradziæ. Uwa¿am, ¿e taki patchwork kulturowy to coœ niezwyk³ego, niesamowitego i
to w³aœnie nas od œwiata, od
innych miast w dobry sposób
odró¿nia - mówi.
Lokalni historycy przypominaj¹, ¿e w Gorzowie osiedlili
siê tak¿e byli wiêŸniowie Ravensbrück, du¿a ich grupa
nie wytrzyma³a jednak trudów powrotu do ojczyzny i
umarli ju¿ w wolnym Gorzowie, zaœwiadcza o tym ich
pomnik na Cmentarzu Œwiêtokrzyskim.
W Gorzowie osiedlili siê
tak¿e inni, którzy, wracaj¹c
do rodzinnych stron, zostali,
bo zatrzyma³a ich uroda tego
miasta, jak choæby nie¿yj¹cy,
legendarny dyrektor II Liceum Ogólnokszta³c¹cego Karol Herma.
- To miasto, ta mozaika kulturowa, te dobre relacje z
by³ymi mieszkañcami powoduj¹, ¿e chce siê tu mieszkaæ mimo wszystkich innych
niedogodnoœci - mówi Agata
Makowska, wnuczka przesiedleñców z Wilna. I choæ
jej dziadkowie ju¿ nie ¿yj¹, to
jednak przez ca³e gorzowskie ¿ycie nigdy nie doœwiadczyli jakichkolwiek k³opotów
z tytu³u poprzedniego miejsca zamieszkania. - Nie bêdê
oryginalna. Przecie¿ do tego
miasta wszyscy sk¹dœ przyjechali. Razem budowali
now¹ to¿samoœæ, razem borykali siê z problemami i
strachem, ¿e Niemcy tu nagle wróc¹ i trzeba bêdzie
znów gdzieœ tam jechaæ w
poszukiwaniu swego. Liczy³o
siê i nadal siê liczy tylko to,
jakim cz³owiekiem jest
s¹siad, a religia czy nacja to
ju¿ jego prywatna sprawa koñczy rozmowê.
RENATA OCHWAT
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Miniaturowe skarby w starej
bibliotecznej willi

Fot. Renata Ochwat

A wœród nich kryj¹ siê
prawdziwe
bia³e
kruki.
Mo¿na je nie tylko ogl¹daæ ,
ale i czytaæ.
- Miniaturki biblioteczne to
ksi¹¿eczki, które maj¹ maksymalnie do 15 cm wysokoœci - t³umaczy Aleksandra
Parchimowicz z dzia³u zbiorów specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie. To
w³aœnie ten dzia³ gromadzi i
udostêpnia, co prawda na
miejscu, ale jednak miniaturki. Od jakiegoœ czasu dzia³
wróci³ do swojej dawnej siedziby, czyli na pierwsze piêtro wyremontowanej willi
Hansa Lehmanna, wiêc
ksi¹¿kowe skarby ogl¹daæ
mo¿na w skarbie architektury i zabytków miasta. A jest
ich - bagatela ponad 600
sztuk i stoj¹ na specjalnie
dla nich przygotowanych
pó³kach.

Najmniejsza wśród małych
i inne skarby

- Najmniejsz¹ ksi¹¿eczka,
jak¹ mam, jest kompendium
„Moje prawa podstawowe w
Unii Europejskiej” o wymiarach … 3 na 3 cm. Najlepiej
pokazaæ ja na ludzkiej d³oni,
wtedy widaæ jej rozmiar t³umaczy bibliotekarka i pokazuje rzeczywiœcie miniaturow¹ ksi¹¿eczkê. Ale choæ
jest taka niedu¿a, to jednak
do jej czytania nie trzeba
u¿ywaæ lupy.
Jednak najcenniejszymi
miniaturkami s¹ dwa kalendarze wydane w Niemczech.
Jeden jest z 1815, drugi z
1811. Oba s¹ niezwykle starannie wydane i, s¹dz¹c po
zawartoœci i wygl¹dzie, przeznaczone by³y dla pañ. Oba
bowiem s¹ zapakowane w
eleganckie etui. Maj¹ z³oco-

r e k l a m a

Fot. Renata Ochwat

Kilkaset ma³ych ksi¹¿eczek - miniaturek mo¿na obejrzeæ w dziale zbiorów specjalnych biblioteki wojewódzkiej.

A. Parchimowicz prezentuje część bibliotecznej kolekcji miniaturowych książek.

To najmniejsza książeczka wśród bibliotecznych zbiorów.

ne brzegi. Ten starszy ma
barwne ilustracje z mod¹,
ten m³odszy czarno-bia³e,
ale za to ma lusterko. Oba
maj¹ wolne kartki na notatki.
Oba s¹ bardzo efektownymi
drobiazgami, w sam raz do
torebki czy woreczka elegantki z koñcówki XIX wieku. - To
nie jedyne miniatury z XIX
wieku, ale najbardziej efektowne, bo wszystkich razem
mamy ich kilkanaœcie - mówi
Aleksandra Parchimowicz.
I choæ najwiêcej miniaturek
w bibliotecznym zbiorze jest
po polsku, to jednak mo¿na
tu znaleŸæ kilkanaœcie po
niemiecku oraz jedn¹ zatytu³owan¹ „Ksi¹¿eczka pogody” po polsku i ³u¿ycku.

wiersze o œmierci”. Ksi¹¿ka
ma bia³¹ ok³adkê i bia³y
druk, a strony s¹ … czarne.
Wœród humoresek warto
zwróciæ uwagê na tomik
Zbigniewa Lengrena zatytu³owany „Miêdzy nami
zwierzêtami” z ok³adk¹
ozdobion¹ podobizn¹ psa
Filusia nale¿¹cego do profesora Filutka przez lata
goszcz¹cego na ostatniej
stronie „Przekroju” krakowskiego. Zreszt¹ takich œlicznych
i
zajmuj¹cych
ksi¹¿eczek jest w bibliotece
wiêcej, ale szczególnie warto jeszcze wspomnieæ tomik
zatytu³owany „Bajki”, których
autorem jest sam Leonardo
da Vinci.

Modne były w latach 90.

Apogeum wydawania miniaturowych ksi¹¿ek w Pol-

sce, to lata 90. XX wieku.
Wówczas prê¿nie na rynku
dzia³a³y dwa wydawnictwa,
które siê wyspecjalizowa³y
miêdzy innymi w ma³ych
ksi¹¿eczkach, czyli Miniatura oraz Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe. Po tej
dekadzie moda na wydawanie miniaturek os³ab³a.
Obecnie z rzadka ktoœ decyduje siê wydaæ taki wydawniczy cymes.
- G³ównie wydawano opowiadania, poezjê, w tym poezjê mi³osn¹, fraszki, aforyzmy. Ale zdarzaj¹ siê
ksi¹¿eczki
poœwiêcone
sztuce, geografii, religii czy
historii. I jako swoiste kuriozum pokazuje dzie³ko Lenina „Zadania zwi¹zków
m³odzie¿y” oraz „Manifest
komunistyczny” Marksa i
Engelsa.

Różna forma, różny kolor

Malutkie ksi¹¿eczki zachwycaj¹ form¹. W bogatym
zbiorze s¹ dwa tomy, które
maj¹ poprzeczny druk. To
„O dzie³ach Mi³oœci albo Bizancum” Ivana V. Lalica i
„Szuka guza” Ireneusza Porzynka.
Mo¿na spotkaæ ksi¹¿ki drukowane na innym kolorze
papieru. I tank na ¿ó³tych
stronach wydrukowano satyryczny tomik „Z czego
œmia³a siê Galicja” z podobizn¹ cesarza Franciszka
Józefa I puszczaj¹cego oko
do czytaj¹cych. Na br¹zowych stronicach znalaz³y siê
polskie aforyzmy Jana Stanis³awa Lipiñskiego zatytu³owane „Wszystko dla
idei”. Rarytasem prawdziwym jest tomik „Japoñskie

Pod okiem bibliotekarza

- Miniaturki, podobnie jak i
inne ksi¹¿ki z naszego

dzia³u, przegl¹daæ mo¿na
tylko na miejscu, my to nazywamy przegl¹dem prezentacyjnym - mówi Aleksandra Parchimowicz i dodaje,
¿e
w
dziale
obowi¹zuje taki przepis, i¿
na wgl¹d do starodruków
potrzebna jest zgoda placówki, na wgl¹d w ksi¹¿ki
XIX-wieczne, reprinty i
w³aœnie miniaturki, ju¿ nie.
Bibliofile zagl¹daæ mog¹
do maleñkich skarbów ksiêgarstwa i literatury jednoczeœnie od poniedzia³ku do
pi¹tku od 10.00 do 15.30,
bo w takich godzinach
czynna
jest
czytelnia
dzia³u zbiorów specjalnych
ksi¹¿nicy
wojewódzkiej
przy ul. Sikorskiego 107,
wejœcie od ul. Kosynierów
Gdyñskich.
RENATA OCHWAT
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Widziane z ławki na Starym Rynku
Fontanna, katedra, Aleja Gwiazd, pami¹tkowa p³yta i stare kamienice.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

To wszystko mo¿na zobaczyæ, nie ruszaj¹c siê z ³awki
w samym centrum miasta.
Oto taki nietypowy przewodnik po jednym punkcie Gorzowa.
To propozycja dla wygodnych, którzy nie chc¹ siê
szwendaæ po œródmiejskich
zakamarkach, lubi¹ usi¹œæ
na ³awce i poogl¹daæ ró¿ne
ciekawe zak¹tki. Nie wierzycie, ¿e jest to mo¿liwe? To
poczytajcie.
Na pocz¹tek leniwego
zwiedzania naszego miasta
wybieramy siê na Stary Rynek. To jedyny plac w
œcis³ym centrum. Stoj¹ na
nim ³aweczki. Mo¿na bez
problemu zaj¹æ wygodne
miejsce i rozpocz¹æ nietypowe zwiedzanie.
Pierwsza wa¿na rzecz - nazwa tego miejsca. Stary Rynek siê zwie tak, a nie inaczej, poniewa¿ od chwili
za³o¿enia miasta zawsze tu
by³ plac. Niektórzy gorzowianie mówi¹ o nim plac Katedralny. Tym okreœleniem od
zawsze walczy Zdzis³aw Linkowski, historyk, regionalista, by³y wieloletni dyrektor
Muzeum Lubuskiego im.
Jana Dekerta w Gorzowie. Place katedralne to by³y i s¹
w Brazylii. Tam ka¿de wolne
miejsce przy katedrach nazywane jest placem. My
mamy Stary Rynek - t³umaczy za ka¿dym razem. No
wiêc i my trzymajmy siê tej
nomenklatury.
Najwa¿niejsz¹ budowl¹,
jaka siê tu znajduje, bezsprzecznie jest katedra pod
wezwaniem Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Marii Panny,
kiedyœ 11 tys. Dziewic. Ceglana budowla powsta³a w
tych czasach, kiedy lokowano miasto, czyli po 2 lipca
1257 r. Zachwyca monumentaln¹ architektur¹, harmoni¹ bry³y. Z rynkowej
³awki widaæ tyln¹ œcianê
prezbiterium ufundowanego
przez Johannesa von Promnitza. A jak leniwy zwiedzaj¹cy zechce wykonaæ kilka kroków i podejœæ do œciany œwi¹tyni, to zauwa¿y na
wysokoœci oko³o 2 m ceg³y
ze znakami rodowymi fundatora. Choæ trzeba siê naszukaæ, to jednak frajda z odnalezienia ceg³y z delikatnym
filigranem jest wielka.

r e k l a m a

Tu można zająć wygodne miejsce i rozpocząć nietypowe zwiedzanie.

Jeœli nadal siedzimy na
³awce, to teraz powinni ruszyæ wzrokiem w kierunku
Warty. I choæ z ³awki nie widaæ, to jednak warto wiedzieæ, ¿e na po³udniowym
krañcu katedry w bruku widaæ obrys wykonany z czerwonej ceg³y. To zaznaczony
ceg³ami przebieg murów kaplicy œw. Urbana odkopanej
przez gorzowskich archeologów. Miejsce mia³o byæ przykryte tafl¹ szk³a i podœwietlone. Nie wystarczy³o pieniêdzy. Pozosta³ obrys w
bruku.
Skoro jesteœmy w tym miejscu, to warto przytoczyæ legendê o pewnej mieszczce
landsberskiej, która w latach
wojen husyckich, kiedy w
Europie strach wielki sia³a
bitna armia Sierotek (143135), zakocha³a siê w Polaku
s³u¿¹cym
Sierotkom.
W³adys³aw mia³ na imiê.
Otó¿, jak chce legenda, kobieta zdradziæ mia³a miejsca,
gdzie przebiega³o tajne
przejœcie
pod
murami
w³aœnie prowadz¹ce do kaplicy. Z³apano j¹ na zdradzie, torturami wymuszono
przyznanie do winy i skazano na œmieræ przez ³amanie
ko³em. Wyrok wykonano w
miejscu, gdzie dziœ wyznacza styk ulic Asnyka, Chopina i Konstytucji 3 Maja. I jak
chce legenda, do dziœ tam

mo¿na spotkaæ postaæ w
bia³ej sukni (szczególnie w
listopadowe mgliste wieczory), która chodzi i przejmuj¹cym g³osem przekonuje, ¿e ona nic nie zdradzi³a,
¿e ona tylko kocha³a…
Naprzeciwko katedry, dalej
na po³udnie znajduje siê
najstarszy sklep muzyczny w
mieœcie i wlot w ulicê Mostow¹. To pozosta³oœæ po starym, pierwotnym uk³adzie
ulic miejskich. No i nasz
wzrok wêdruje dalej na nastêpny blok przy ul. Obotryckiej. Mo¿na tam dostrzec
br¹zow¹ p³ytê zaœwiadczaj¹c¹, ¿e akurat w tym
miejscu swoj¹ pracowniê
mia³ sam mistrz Jan Korcz,
który dziœ jako postaæ z
br¹zu siedzi nad K³odawk¹ i
maluje wieczny Gorzów.
P³ytê wykona³ artysta Józef
KodŸ. Tam tak¿e jest sgraffito z panoram¹ Gorzowa, które wysz³o spod rêki innego
artysty - Boles³awa Kowalskiego. Za tym blokiem, w
stronê do obecnego Tesco
pojawia
siê
cukiernia
Œnie¿ka, z fantastyczn¹
obs³ug¹ oraz turecka Sofra z
nie mniej fajn¹ ekip¹. Latem
przed oboma stoj¹ szalenie
popularne kawiarenki. Warto
teraz podnieœæ wzrok i popatrzeæ na elewacje. Bo stare bloki odnowiono w doœæ
niebanalny sposób. Jest

markowanych szachulec, s¹
jakieœ gzymsiki. No jest, co
ogl¹daæ. Ale o te elewacje
do dziœ k³óc¹ siê architekci i
ci, co tylko lubi¹ taki styl.
Ale wracamy na parter i za
ogródkiem Sofry widaæ
potê¿n¹ kratê. Zamyka ona
wejœcie w ul. Lutyck¹, najstarsz¹ historyczn¹ ulicê
œredniowiecznego Gorzowa
zachowan¹ w oryginalny i niezmieniony sposób. Powód
kraty prozaiczny - to w³asnoœæ
prywatna - nale¿y do wspólnoty
mieszkaniowej
zarz¹dzaj¹cej blokami, pod
którymi przeœwit przebiega.
No i w³aœciciele od lat nie
mog¹ siê dogadaæ z miastem,
aby Lutyck¹ otworzyæ i stworzyæ najlepsze i najwygodniejsze przejœcie na bulwary. O to
przez wiele lat apelowa³ Gambrinus, bardzo znany i nieco
kontrowersyjny komentator
wszystkiego, co gorzowskie.
No i niestety Lutycka ca³y
czas jest zamkniêta.
Warto natomiast mieæ w
pamiêci, ¿e jednak na ul. Lutyck¹ ze Starego Rynku
przejœæ siê da, a to za
spraw¹ restauracji Sofra,
która ma drugie wyjœcie akurat w tê ulicê.
Jak trochê wzrok wytê¿yæ i
szyjê wyci¹gn¹æ, to da siê
zobaczyæ przepiêknie odnowion¹ kamienicê przy ul.
Obotryckiej. To siedziba pro-

boszcza gorzowskiej katedry
z wjazdem do cudnej urody
wirydarza. Ale tego nie widaæ, wiêc wzrok napotyka fasadê Tesco, czyli piaskowcow¹ elewacjê dawnego Kokosa, legendarnego domu
handlowego.
W tym samym momencie
nale¿y siê dok³adnie przyjrzeæ œlicznej fontanni. To kobieta z wiadrami, czyli
Pausckchmarie, replika takiej samej, któr¹ ufundowa³
w 1897 r. na swoje 80. urodziny ukochanemu miastu
Hermann Paucksch, wybitny
przemys³owiec, œwiat³y kapitalista, który dba³ o swoje i
publiczne. Autorem by³ Cuno
von Uechritz.
Podczas II wojny œwiatowej
Pauckschmarie zosta³a zdemontowana i przetopiona.
Najpierw po wojnie by³ tylko
piaskowcowy cokó³ z tak¹
œmieszn¹ sikawk¹, a d³ugo
po wojnie na cokole stanê³y
„Trzy Gracje” Zofii Biliñskiej,
dziœ w parku Wiosny Ludów.
A¿ przysz³y 745 urodziny
miasta i wspólnym wysi³kiem
Polaków i Niemców - by³ych
mieszkañców - replika rzeŸby, wierna bardzo, autorstwa gorzowskiej artystki
Zofii Biliñskiej znów stanê³a
na swoim miejscu. To wówczas podczas ponownego
uruchomienia fontanny Ursula Hasse-Dressing, szefowa

ziomkostwa by³ych mieszkañców Landsbergu g³osem
³ami¹cym siê ze wzruszenia
mówi³a - Pokochajcie j¹ tak,
jak myœmy j¹ kochali.
By³y to prorocze s³owa. Bo
gorzowianie swoj¹ Maryœkê,
jak j¹ familiarnie nazywaj¹,
kochaj¹ bardzo. Dowiedli
tego, kiedy kilka lat temu
magistrat gorzowski postanowi³ zmieniæ piaskowcowy
postument na granitowy ró¿owy pociapkowany na
czarno. A jedna z wysokich
wówczas urzêdniczek przekonywa³a, ¿e tak bêdzie najlepiej. Piêæ tygodni spo³ecznego uporu sprawi³o, ¿e Maryœka stoi na starym,
zrewitalizowanym piaskowcu.
Przesuwamy wzrok dalej i
znów widzimy bloki w miejsce starej zabudowy. Wiêc
warto spojrzeæ na sam plac,
prawie pod nogi. W kostce
Starego Rynku umieszczono
bowiem br¹zowe tablice. To
Aleja Gwiazd, czyli p³yty dedykowane tym, którzy tu
mieszkali i coœ dla tego
miasta zrobili. Wysz³y one
spod rêki Andrzeja Moskaluka, œwietnego rzeŸbiarza,
który od lat mieszka w podgorzowskim Deszcznie. W
niebanalny sposób upamiêtniono: Wies³awa Strebejkê grafika i scenografa, Jana
Korcza - malarza, Andrzeja
Gordona
malarza,
Boles³awa Kowalskiego - malarza, Waldemara Kuækê - fotografa, Jerzego Szalbierza fotografa, Zdzis³awa Morawskiego - pisarza i poetê, Henrykê ¯bik-Nierubiec - artystkê
tkaczkê, Micha³a Puklicza scenografa,
Mieczys³awa
Rzeszewskiego - artystê architekta i wielce zas³u¿onego
radnego, Hieronima Œwierczyñskiego - architekta i bon
vivanta gorzowskiej bohemy.
By³a te¿ tablica poœwiêcona
Bronis³awie Wajs-Papuszy wielkiej cygañskiej poetce, ale
z woli Romów zosta³a zdemontowana, bo nie godzi³o
siê to z ich obyczajami.
I tak wolniutko nasze leniwe,
³awkowe zwiedzanie miasta
siê koñczy. Jeszcze z ³aweczki mo¿na zobaczyæ kawa³ek
ul. Sikorskiego i ³aweczkê z
Nelly na skwerku przed by³ym
Empikiem. Ale to ju¿ koniec.
No i mo¿na pójœæ na kawê.
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On już taki jest. Chce wygrywać,
ale nie za wszelką cenę
To jest diament, który po oszlifowaniu zostanie prawdziwym brylantem.

Fot Robert Borowy

Tak o Bartku Zmarzliku mówiono ju¿ w 2010 roku, jeszcze
przed zdaniem licencji ¿u¿lowej. Dzisiaj, po zaledwie piêciu
latach, jego lista sukcesów
mo¿e przyt³oczyæ ka¿dego.
Wystarczy napisaæ, ¿e ma on
ju¿ na koncie 24 medale mistrzostw œwiata, Europy i Polski.
Je¿eli bêdzie siêga³ po nastêpne kr¹¿ki w tak szybkim
tempie, to ju¿ za kilka lat zdystansuje… Edwarda Jancarza,
maj¹cego na koncie 40 medali.
- Nie przesadzajmy, do Edwarda Jancarza jest mi bardzo
daleko, ale wszystko jest przede mn¹. Kiedyœ w przysz³oœci
chcia³bym przynajmniej dorównaæ mu w liczbie trofeów mówi cichym g³osem.
Podstawy ku temu, ¿e parê
lat temu okrzykniêto Bartosza
Zmarzlika wielkim talentem
by³y. Zw³aszcza kiedy ogl¹da³o
siê go na mini-torach, gdzie
wyró¿nia³ siê nienagann¹ technik¹ i m¹droœci¹ na torze. Kiedy w wieku 15 lat zda³ egzamin
licencyjny i pojecha³ na fina³
m³odzie¿owych dru¿ynowych
mistrzostw Polski do £odzi niewielu spodziewa³o siê z jego
strony tak szybkiego b³ysku talentu. Na tle bardziej utytu³owanych rywali jeŸdzi³ znakomicie,
wygra³ trzy wyœcigi i raz by³ drugi, ale za koleg¹ klubowym
£ukaszem Cyranem. Do tego
uzyska³ najlepszy czas zawodów. To g³ównie za jego
spraw¹ gorzowianie po 11 latach ponownie wywalczyli miano najlepszej m³odzie¿owej
dru¿yny. To nie by³ jednorazowy wyskok, gdy¿ urodzony w
Szczecinie m³okos siêgn¹³ z
kolegami po z³oto w Lidze Ju-

Potrafi już pojechać po mistrzowsku, choć jak sam często powtarza, ciągle jeszcze się uczy i poznaje ten sport.

Fot Robert Borowy

niorów, a indywidualnie w tych
rozgrywkach wywalczy³ trzecie
miejsce.
Na debiut ligowy musia³ poczekaæ do ukoñczenia 16 lat,
gdy¿ takie mamy przepisy. I
kiedy 25 kwietnia 2011 roku
wyjecha³ na tor przeciw mistrzom Polski z Leszna wielu kibiców obawia³o siê czy wytrzyma presjê. Wytrzyma³, zdoby³
pierwsze cztery punkty w karierze. Do koñca sezonu w sumie
wywalczy³ 51 punktów. Jak
szybko wyliczyli statystycy,
¿aden polski ¿u¿lowiec w historii, w tym wieku, nie móg³ poszczyciæ siê tak wspania³ym

B. Zmarzlik ma wszelkie ku temu, żeby przegonić Edwarda
Jancarza mającego na koncie 40 medali.

●

dorobkiem w najwy¿szej klasie
rozgrywek. A ju¿ jego postawa
w meczu o br¹zowy medal z
Unibaksem Toruñ, kiedy zdoby³ pierwszy w karierze komplet punktów (14+1), zszokowa³a ca³e œrodowisko ¿u¿lowe
w kraju. I nie tylko…
- Marzy³em, ¿eby zakoñczyæ
sezon dwucyfrow¹ zdobycz¹ i
uda³o siê dziêki tacie, który
wspania³e przygotowuje mi
sprzêt - cieszy³ siê wtedy junior
Stali.
Gdy rok póŸniej, w wieku zaledwie 17 lat stan¹³ na podium
Grand Prix w Gorzowie wszyscy oniemieli. I pytali siê, sk¹d
wzi¹³ siê ten talent? Potem by³o
indywidualne mistrzostw Europy juniorów. Nastêpne sukcesy
zaczê³y sypaæ siê niczym z
rogu obfitoœci i Bartek ka¿dorazowo zapewnia³, ¿e woda sodowa do g³owy na pewno mu
nie uderzy i ¿e on ci¹gle musi
siê uczyæ, uczyæ i uczyæ. Moim idolem jest pan Tomasz
Gollob - wszêdzie dodawa³.
Niestety, 1 wrzeœnia 2012
roku w trakcie fina³u dru¿ynowych mistrzostw œwiata w
GnieŸnie w jednym z wyœcigów
niefrasobliwa postawa Andrieja Kudriaszowa spowodowa³a, ¿e gorzowianin dozna³
skomplikowanego z³amania lewej nogi i musia³ zakoñczyæ sezon. Szybko przekona³ siê, ¿e
powroty po takich kontuzjach
nie s¹ wcale ³atwe. W 2013
roku nasz junior jeŸdzi³ dobrze,
solidnie, zdobywa³ medale, by³
silnym punktem Stali, ale cze-

goœ brakowa³o. Nie by³ ju¿ taki
b³yskotliwy, zdarza³y mu siê
s³absze wystêpy i pojawi³o siê
pytanie, czy aby wypadek z
Gniezna nie wyhamowa³ rozwoju sportowego nastolatka?
Nastêpny sezon pokaza³, ¿e
wszystko co z³e by³o za nim.
Ponownie cieszy³ kibiców widowiskow¹ i skuteczn¹ jazd¹, a
jego wygrana w Grand Prix w
Gorzowie czy fenomenalne
wystêpy na finiszu rozgrywek ligowych na d³ugo pozostan¹ w
pamiêci fanów Stali. To on
poci¹gn¹³ zespó³ do dru¿ynowego mistrzostwa Polski. Po
31 latach przerwy.
Przed rozpoczêciem tegorocznego sezonu Bartek nie
wywiera³ na sobie ¿adnej presji. Zreszt¹ on ju¿ taki jest, ¿e
chcia³by wygrywaæ, ale nic za
wszelk¹ cenê.
- Do wszystkich startów bêdê
podchodzi³ na zasadzie pokazania maksimum mo¿liwoœci,
chcê wszêdzie jeŸdziæ na sto
procent, a co z tego wyjdzie,
zobaczymy. Oczywiœcie, ¿e
bardzo chcia³bym zdobyæ kilka
kolejnych trofeów, marz¹ mi siê
sukcesy w mistrzostwach œwiata juniorów, lecz staram siê o
tym nie myœleæ na zasadzie, ¿e
coœ muszê zrobiæ za wszelk¹
cenê. W takich sytuacjach niepotrzebne napiêcie mo¿e tylko
zadzia³aæ odwrotnie ni¿ tego
byœmy chcieli - mówi³ u progu
sezonu i s³owa dotrzyma³. To
by³ jego wielki rok. Zacz¹³
mo¿e trochê pechowo, gdy¿ w
finale Z³otego Kasku w Lublinie

po defekcie motocykla w pierwszym wyœcigu trochê siê pogubi³ i zaj¹³ odleg³e miejsce. Straci³ tym samym szansê pojechania w eliminacjach do
Grand Prix, ale - jak czas pokaza³ - w sporcie trzeba zawsze
walczyæ do koñca. Dziêki
œwietnym kolejnym miesi¹com
dosta³ ,,dzik¹ kartê’’ i pojecha³
w Grand Prix Challenge w
Rybniku, gdzie œwiêtowa³ wielki
sukces. Wygra³ i awansowa³ do
przysz³orocznej edycji indywidualnych mistrzostw œwiata. Tydzieñ
póŸniej w Pardubicach siêgn¹³ po
wymarzone indywidualne mistrzostwo œwiata juniorów. Kilka lat
przymierza³ siê do tego sukcesu
a¿ wreszcie to zrobi³.
- Jeszcze do mnie nie dociera, ¿e wygra³em, ale jestem
mega szczêœliwy. Kiedy ju¿
by³o pewne, ¿e jestem mistrzem œwiata, gdzieœ tam zakrêci³a siê w moim oku ³ezka,
bo spe³ni³em jedno z moich
najskrytszych marzeñ - mówi
tu¿ po zejœciu z podium.
W ostatnim dniu paŸdziernika
w australijskiej Mildurze Bartek
zrobi³ kolejny wa¿ny krok. Wraz
z kolegami z m³odzie¿owej reprezentacji Polski zdoby³ swój
trzeci z³oty medal w dru¿ynowych mistrzostwach œwiata juniorów. Dorówna³ tym samym
w historii tych rozgrywek Karolowi Z¹bikowi i Maciejowi Janowskiemu. A poniewa¿ ma
na swoim koncie jeszcze srebro, zosta³ samodzielnym liderem indywidualnej klasyfikacji
tych rozgrywek. I co wa¿ne,

gorzowski junior ju¿ zaistnia³ w
seniorskiej rywalizacji. Pojecha³
w Dru¿ynowym Pucharze
Œwiata i choæ sam wystêp w finale w Vojens nie wyszed³ mu
najlepiej, to jednak siêgn¹³ z
kolegami po br¹zowy medal.
Do tego dosz³y liczne sukcesy na krajowych torach. O
b³ysk szprychy przegra³ indywidualne mistrzostwo Polski seniorów z Maciejem Janowskim.
O w³os by³ równie¿ od zdobycia
z³ota w parach. W obu przypadkach skoñczy³o siê na
srebrnych medalach. By³y jednak te¿ z³ote. W tym to szczególne
z³oto.
W
finale
m³odzie¿owych indywidualnych mistrzostw Polski w Lesznie. By³o to jego czwarte podejœcie. Wczeœniej zdoby³ srebrny
i dwa br¹zowe medale. I jeszcze dosz³a wisienka na torcie,
czyli z³oto w m³odzie¿owych
parach. U siebie, w Gorzowie.
- Przed zawodami nie mia³em
w kolekcji ¿adnego medalu w
tych rozgrywkach, a mój brat
Pawe³ piêæ lat temu by³ mistrzem w m³odzie¿owych parach i
chcia³em mu dorównaæ - zwróci³
uwagê, kiedy celebrowa³ swój
15 w karierze medal mistrzostw
Polski, w tym szósty z³oty.
Bartosz Zmarzlik jest bardzo
lubiany przez kibiców. I odwrotnie. - Kibice s¹ dla mnie najwa¿niejsi. To oni przychodz¹
na stadion, dopinguj¹ nas, trzymaj¹ kciuki. Dlatego czasami
trzeba w jakiœ sposób im to wynagrodziæ. Pójœæ do nich, porozmawiaæ, rozdaæ autografy i
porobiæ z nimi zdjêcia - mówi.
Jest lubiany przez ca³e œrodowisko ¿u¿lowe, w tym dziennikarzy. Zawsze jest uœmiechniêty, skromny i chêtny do rozmów. I prawie zawsze stara siê
powiedzieæ jak… najmniej.
Uwa¿a, ¿e wszystko co ma do
powiedzenia widaæ po jego jeŸdzie na torze. Ale kiedy mu
coœ nie wyjdzie, nie chowa siê
za parawanem, nie ucieka, tylko spokojnie wyjaœnia. I czêsto
bije siê w piersi, uwa¿aj¹c ¿e w
pierwszej kolejnoœci wina jest
po jego stronie.
- Ja ci¹gle siê uczê i poznajê
ten sport - mówi na ka¿dym
kroku. I chyba coœ w tym jest,
bo to wci¹¿ tylko… junior.
Wiele potrafi, du¿o umie, ale
dalej nabiera doœwiadczenia.
Rok 2016 bêdzie dla niego
ostatnim sezonem, w którym
pojedzie jako m³odzie¿owiec.
Ma wiêc jeszcze czas na kolejne laury. Zreszt¹, czas Bartosza Zmarzlika dopiero nadchodzi.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Kupujemy samochód
używany po okazyjnej cenie
Nowych samochodów w Polsce nie sprzedaje siê za wiele, ale sprzeda¿ aut u¿ywanych ci¹gle roœnie.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Niektórzy nawet twierdz¹,
¿e stajemy siê najwiêkszym
je¿d¿¹cym z³omowiskiem
Europy. Najbli¿sze prawdy
jest chyba jednak twierdzenie, ¿e rynek nowych samochodów jest wprost proporcjonalny do marnych dochodów rodaków, czyli jak siê
nie ma co siê lubi, to lubi siê
to na co staæ. Niestety zakup
u¿ywanego samochodu w
dobrym stanie nie jest ³atwy.
Tym bardziej, ¿e ze wzglêdu
na rynek pracy wiele osób,
¿yje ze sprowadzania aut w
ró¿nym stanie technicznych.
Zgodnie z zasadami handlu
ka¿dy chce kupiæ jak najtaniej i zarobiæ jak najwiêcej.
Czêsto przywraca siê do
¿ycia auta, które powinny
znikn¹æ z dróg. Naprawiæ da
siê wszystko, w ka¿dym razie
tak,
aby
dobrze
wygl¹da³o. Gorzej jak ma
dobrze jeŸdziæ. Gdy przed
laty jeden z gorzowskich
warsztatów lakierniczych zaprasza³ na darmow¹ diagnozê geometrii nie doczeka³
siê t³umów klientów. W
pierwszych dniach zjawi³o
siê kilku w³aœcicieli okazyjnie
kupionych aut wy¿szej klasy.
Gdy przekonali siê o ich tragicznym stanie inni ju¿ nie
próbowali, mimo ¿e nie grozi³o odebranie dowodu rejestracyjnego. Lepiej w cichoœci
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Wśród używanych samochodów można przebierać i wybierać. Problem w tym, że nigdy do końca nie wiadomo co się kupi.

ducha robiæ wra¿enie efektownym nadwoziem na ulicy
ni¿ zamiast du¿ym u¿ywanym Mercedesem jeŸdziæ
np. now¹ ma³¹ renówk¹.
Od kilku lat pomoc¹ amatorom u¿ywanych samocho-

dów s³u¿y ogólnopolska sieæ
Motoraporter Sp. z o. o. Jej
eksperci dzia³aj¹ na zlecenie
klientów dok³adnie okreœlaj¹c stan techniczny samochodu, który ma byæ przedmiotem transakcji. Co mie-

si¹c do centrali firmy trafiaj¹
setki raportów, na podstawie
których mo¿na wyrobiæ sobie
jako taki obraz rynku samochodów u¿ywanych. Niedawno og³oszono raport za I
kwarta³ tego roku. Okaza³o

siê, ¿e najwiêkszym problemem nie jest cofanie liczników, o czym od kilka miesiêcy hucz¹ media. A¿ 82
proc. badanych samochodów przesz³o mniej lub bardziej powa¿ne kolizje. Ich
sprzedawcy
sk³adali
w
og³oszeniach fa³szywe oœwiadczenia o bezwypadkowej przesz³oœci. O wypadkach ³atwo
dowiedzieæ siê sprawdzaj¹c
pow³okê lakiernicz¹. Samochody oferowane w pierwszych
miesi¹cach roku lakierowane
by³y w 35 proc. z przodu i z
boku i w 0 proc. z ty³u. A¿ w 45
proc.. aut eksperci podejrzewali korekty przebiegu, 36 proc.
mia³o skorodowany uk³ad wydechowy, 30 proc. niesprawn¹
klimatyzacjê a opony 25 proc.
samochodów nadawa³o siê tylko do wymiany.
Co pi¹ty oferowany pojazd
nie posiada³ ¿adnych dokumentów serwisowych, a w co
dziesi¹tym stan licznika nie
zgadza³ siê z wartoœci¹ podan¹ w og³oszeniu.

r e k l a m a

Ponadto eksperci gdyñskiej
firmy zwrócili uwagê na
rosn¹c¹ niechêæ sprzedawców do jazd próbnych. W
wiêkszoœci wypadków t³umaczono to brakiem zaufania
do umiejêtnoœci kupuj¹cego.
Dziwne, ¿e dealerzy nowych
samochodów nie maj¹ takich
problemów.
Polski rynek samochodów
u¿ywanych
rz¹dzi
siê
zupe³nie innymi prawami ni¿
nowych. Je¿eli mamy zamiar
kupiæ auto za kilkaset z³otych
trudno wymagaæ cudów i liczyæ na to, ¿e pojeŸdzimy
bezawaryjnie chocia¿ kilka
miesiêcy. Jednak gdy myœlimy o czymœ za kilkadziesi¹t
tysiêcy z³otych to dobrze wiedzieæ co nam grozi i skorzystaæ z porady eksperta. Szczególnie groŸne mog¹ byæ auta
powypadkowe tym bardziej,
¿e nawet wielu polskim ubezpieczycielom zale¿y na tym
aby naprawy by³y jak najtañsze czyli jak najgorsze.
RYSZARD ROMANOWSKI
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