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Weszła ona w życie 7.05.1946 zarządzeniem
ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Od-
zyskanych. Wówczas ta nazwa miała rację by-
tu, bo jako nowe polskie miasto związane było
mocno z Wielkopolską i w ówczesnych warun-
kach geopolitycznych słuszne być może było
podkreślenie jego polskiej przynależności.
Wszak do zakończenia II wojny światowej był
to niemiecki Landsberg i niemiecki stan posia-
dania.

Dlaczego o tym przypominam?  Tylko i
wyłącznie dlatego, na okoliczność takiej rocz-
nicy, że już dawno ustały powody trwania przy
Wielkopolsce w nazwie naszego miasta. Od
lata ta Wielkopolska w nazwie już w niczym
nam nie pomaga i raczej szkodzi, o czym pisa-
liśmy na tych łamach wiele razy. I wiele razy
już także zapewniano nas publicznie, że uru-
chomiona zostanie procedura zmiany nazwy
miasta i nic z tego nie wynika. A Gorzów jak
był Wielkopolski, tak  nadal nim pozostaje, z
czego jedni się śmieją, drudzy błądzą szukając
Gorzowa w Wielkopolsce, a inni nie uznając w
mowie ani w piśmie tego dookreślenia w for-
mie całkowicie zbędnego przymiotnika, dys-
tansują się wprost od wielkopolskiego Gorzo-
wa Wielkopolskiego.

JAN DELIJEWSKI

Świąteczny czas, 
czyli od palmy do dyngusa
Wielkanoc – baranek na stole, święcone w koszyczku, Rezurekcja… Więcej o nadchodzących świętach
wielkanocnych na s. 3.

Gorzów jak był
Wielkopolski, tak
nim pozostaje
2 marca 1946 Komisja Ustalania
Nazw Miejscowości ustaliła nazwę
„Gorzów Wielkopolski”. 
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ww  1.04.
1896 r. - przy obecnej ul. Kosynie-
rów Gdyńskich, uruchomiono zakład
wodociągowy i oddano do użytku ka-
nalizację uliczną. W 1958 r. po-
wstało Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, dziś
spółka PWiK.
2002 r. - połączono w jeden wszyst-
kie gorzowskie szpitale.
ww  2.04.
1987 r. zm. Tadeusz Byrski (81 l.),
dyrektor teatrów w Kielcach, Pozna-
niu, Łodzi i Gdańsku,, reżyser filmo-
wy i radiowy, w l. 1962-1966
współtwórca sukcesów artystycznych
Teatru im Juliusza Osterwy w Gorzo-
wie pod kierownictwem jego żony
Ireny Byrskiej (1901-1997).
2013 r. zm. dr. Piotr Franków (75 l.),
nauczyciel i historyk, b. dyrektor SP
nr 8 (1970-1984) i WOM (1984-
1991), działacz TMLiKPW. 
ww  4.04.
2009 r. zm. Janusz Hrybacz (84 l.),
nauczyciel, kombatant, pionier
miasta, kolekcjoner wilnianów,
założyciel i b. prezes gorzowskiego
oddziału Polskiego Towarzystwa Ar-
cheologicznego i Numizmatycznego
(1966-1987).
ww  5.04.
1918 r ur. się Janina Trojan, pionier-
ka Gorzowa, nestorka fotografików,
współzałożycielka gorzowskiego od-
działu PTF, następnie Gorzowskiego
Towarzystwa Fotograficznego, zm. w
2014 r.
1940 r ur. się ks. prałat Witold An-
drzejewski, kanonik honorowy kapi-
tuły katedralnej, b. kapelan gorzow-
skiej „Solidarności”, od 1989 r. -
proboszcz w kościele p.w. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP w Gorzowie,
b. aktor gorzowski (1960-1966), zm.
w lutym 2015 r.
ww  8.04.
1945 r. - Leon Kruszona, późniejszy
wiceprezydent miasta, przyprowadził
drugą 21-osobową grupę operacyjną
z Wągrowca.
2009 r. - na placu Grunwaldzkim
uruchomiono nową fontannę
1938 r. ur. się Jerzy Szabłowski, b.
kierownik stadion i b. kierownik
drużyny żużlowej Stali, jedyny
działacz, który mógł się poszczycić,
iż przyczynił się do zdobycia przez
Stal siedmiu złotych medali
Drużynowych Mistrzostw Polski
(1969, 1973, 1975, 1976, 1977,
1978, 1983), zm. w 2011 r.
ww  9.04.
1984 r. - ks. bp Wilhelm Pluta po-
święcił kościół parafialny pw. NMP
Królowej Polski przy ul. Żeromskie-
go.
ww  10.04.
1991 r. zm. Marian Kaiser (58 l.),
pionier i legenda gorzowskiego
żużla, wychowanek Stali (1950-
1953), następnie zawodnik Legii
Warszawa i Wybrzeża, od 1966 na
emigracji w Niemczech.
2010 r. zm. Anna Maria Borowska
(81 l.), współorganizatorka i wice-
prezes Gorzowskiej Rodziny Katyń-
skiej; zginęła wraz z wnukiem Barto-
szem w katastrofie smoleńskiej.
ww  11.04.
1944 r. ur. Ryszard Sapkowski,
nauczyciel i rysownik, uczeń Jana
Korcza, pracował m.in. w II (1969-
1972 i IV LO oraz w PWSZ, zm. w
2008 r.

KALENDARIUM
Kwiecień 2017

� 2 Kwiecień 2017 r.mija dzień

www.echogorzowa.pl 
Redakcja (adres do korespondencji): 
66-400 Gorzów Wlkp. ul Walczaka 20, tel. 519 462 660
redakcja@echogorzowa.pl 

Redaktor naczelny: Jan Delijewski. 
Zespół redakcyjny: Robert Borowy, Jerzy Kułaczkowski,
Stanisław Miklaszewski, Renata Ochwat, Ryszard
Romanowski. 

Skład: Radosław Pieluszczak. 
Druk: Polskapresse sp. z o.o., 

Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158. 
Wydawca: Agencja MEDIA-PRESS Jan Delijewski

To miejsce szkolenia naj-
lepszych sportowców, ale
tak¿e aktywnego wypoczyn-
ku ca³ych rodzin.  Kompleks
basenów otwarty zosta³ 28
kwietnia 2002 roku. Dzieñ
póŸniej próg przekroczy³
pierwszy klient. W ci¹gu 15
lat z oferty S³owianki sko-
rzysta³o ponad 6 milionów
osób - liczba ta nie obejmuje
dzieci w wieku do 5 roku
¿ycia, które pod opiek¹ osób
doros³ych, przebywaj¹ na
obiekcie bezp³atnie.

Od pocz¹tku istnienia CSR
„S³owianka” realizuje programy
skierowane do mieszkañców
miasta i okolic dedykowane
ró¿nym grupom wiekowym.
Program Powszechnej
Nauki P³ywania „Ka¿de
dziecko w Gorzowie umie
P³ywaæ”, realizowany jest  w
porozumieniu z Urzêdem
Miasta Gorzowa Wlkp. oraz
Zespo³em Szkó³ Mistrzostwa
Sportowego w Gorzowie.
Obejmuje  uczniów klas II
gorzowskich szkó³ podsta-
wowych. G³ównym jego ce-
lem jest nauka i doskonale-
nie p³ywania najm³odszych
mieszkañców miasta oraz
popularyzacja sportu i zdro-
wego stylu ¿ycia. Od 2002
do  2016 roku w programie
udzia³ wziê³o blisko 18 tysi-
êcy uczniów.

Centrum Sportowo-Reha-
bilitacyjne „S³owianka” to
obiekt  przyjazny osobom
niepe³nosprawnym nie tylko
pod wzglêdem architekto-
nicznym. „Rehabilitacja, Od-
nowa Biologiczna, Aktywny
Wypoczynek i Rekreacja
Osób Niepe³nosprawnych” to
kolejny program realizowany
w porozumieniu z Miastem
Gorzów Wlkp. pozwalaj¹cy
osobom niepe³nosprawnym
na bezp³atne korzystanie z
basenów w ka¿d¹ niedzielê
w ramach rehabilitacji. Do tej
pory w ramach programu
wydano ju¿ ponad 11 tysiêcy
Kart Wstêpu. Ka¿dego roku
S³owianka odnotowuje ok.
20 tysiêcy wejœæ na postawie
tego dokumentu.

Szeroka i ró¿norodna ofer-
ta sprawi³a, ¿e gorzowianie
pokochali S³owiankê, na
któr¹ sk³ada siê czêœæ rek-
reacyjna wyposa¿ona w trzy
zje¿d¿alnie, jacuzzi, brodzik
dla dzieci, rw¹c¹ rzekê, ar-
matki wodne, basen do nau-
ki p³ywania i inne atrakcje
rekreacyjne, a tak¿e basen o

wymiarach olimpijskich i
zmodernizowan¹ strefê
saun. 

Przez 15 lat „S³owianka”
zdobywa³a  doœwiadczenie w
zakresie us³ug, które na
sta³e wpisa³y siê w rekreacyj-
no-sportowy kalendarz na-
szego Miasta. Szko³a
P³ywania „S³owianki” po-
dzielona na trzy trzymie-
siêczne kursy dla doros³ych,
m³odzie¿y i dzieci od trzecie-
go roku ¿ycia od lat cieszy
siê ogromnym zainteresowa-
niem wœród mieszkañców
Gorzowa i okolic. 

W sezonie jesienno- zimo-
wym króluje zadaszone lo-
dowisko i Szko³a Jazdy na
£y¿wach. Ka¿dego roku
S³owianka wymienia i uno-
woczeœnia wyposa¿enie wy-
po¿yczalni tj.  ³y¿wy, kaski
ochronne i pingwiny do nauki
jazdy dla najm³odszych, któ-
re ciesz¹ siê wielkim powo-
dzeniem.

Ostatnie lata to czas prac
remontowych obiektu w ce-
lu podniesienia komfortu
klientów. Unowoczeœniono
strefê saun poszerzaj¹c
ofertê o saunê infra red, ³¹kê
solarnian¹ i grotê lodow¹ a
tak¿e strefê wypoczynku.
Dziêki pozyskanemu dofi-
nansowaniu inwestycji ze
œrodków funduszu rozwoju
kultury fizycznej z Minister-
stwa Sportu i Turystyki doko-
nano  modernizacji zaplecza
szatniowo - prysznicowego
wraz z remontem instalacji

sanitarnej, technologicznej i
elektrycznej.

„S³owianka” to niezmiennie
miejsce treningów klubów
sportowych, zgrupowañ kad-
ry narodowej w p³ywaniu i
pi³ce wodnej. To tak¿e cen-
trum zawodów sportowych o
zasiêgu lokalnym, woje-
wódzkim, ogólnopolskim i
miêdzynarodowym. Basen
olimpijski „S³owianki” na 15
urodziny otrzyma³ wspania³y
prezent podczas Zimowych
Mistrzostw Polski w P³ywa-
niu 17-18 lat, kiedy to Kac-
per Stokowski zawodnik G-
8 Bielany Warszawa
pop³yn¹³ 50 m stylem grzbie-
towym z wynikiem 00:23:42,

którym pobi³ rekord œwiata
juniorów.

Nad komfortem klientów i
ich bezpieczeñstwem  czuwa
tak¿e  podziemne serce
kompleksu - Fabryka Czystej
Wody, gdzie przez 24 godzi-
ny na dobê ka¿dego dnia ro-
ku pracuj¹ potê¿ne maszyny
monitoruj¹ce parametry wo-
dy i filtruj¹ce  wodê w base-
nach, nawet kilkadziesi¹t ra-
zy dziennie. 

Centrum Sportowo-Reha-
bilitacyjne „S³owianka” dzi-
êkuje wszystkim klientom i
partnerom za 15 lat wspól-
nych lat pe³nych radoœci,
emocji sportowych i sukce-
sów, ¿ycz¹c jednoczeœnie

sobie jak i  wszystkim
mi³oœnikom sportu kolejnych
tak owocnych lat. Zaprasza-
my! P³ywaj razem z nami
wszystkimi stylami!!!
Przez 15 lat „S³owianka”
zu¿y³a 800 000 000 litrów
wody tj.

- 320 basenów olimpij-
skich S³owianki

- 2 000 basenów rekrea-
cyjnych S³owianki

- 20 000 brodzików dla
dzieci S³owianki

-54 000 wanien b¹belko-
wych S³owianki
dla przeciêtnego cz³owie-
ka wystarczy³oby na po-
nad 15 tysiêcy lat…

KARINA PRZYBYLSKA

Słowianka dla wszystkich
już 15 lat! 
Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne S³owianka od 15 lat jest symbolem Gorzowa. 

15 lat temu prezydent Tadeusz Jędrzejczak jako pierwszy zjechał rurą do basenu. I nie szkoda było  mu garnituru, bo Słowianka
w dużej mierze była jego dziełem.
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Już od 15 lat Słowianka służy do zabawy, rekreacji, ale i sportowcom wyczynowym.
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2001 r. zm. Bolesław Kowalski (60
l.), artysta-plastyk, pierwszy szef de-
legatury ZPAP, pierwszy plastyk
miejski (1975-1976); jest autorem
m.in. sgraffito na Starym Rynku
(Obotrycka), które przedstawiaj pa-
noramę Gorzowa. 
2007 r.  zm. Wacław Niewiarowski
(65 l.), b. wojewoda gorzowski
(1991-1992), następnie wiceminis-
ter i minister w rządzie J. Olszew-
skiego i H. Suchockiej, jeden z naj-
lepszych racjonalizatorów w historii
„Stilonu”, szachista, działacz struk-
tur poziomych PZPR, później
działacz opozycyjny, b. sekretarza
KM PZPR (1981), usunięty w stanie
wojennym.
ww  12.04.
1951 r. - utworzone zostały Gorzow-
skie Zakłady Włókien Sztucznych,
później ZWCh „Stilon”.
ww  15.04.
1962 r. - drużyna Stali zadebiutowała
w I lidze na żużlu, przegrywając wy-
jazdowy mecz w Częstochowie z
„Włókniarzem” 35:42; gorzowianie
pozostawali w ekstraklasie przez 40
lat. 
1999 r. zm. Mieczysław Miszkin (63
l.),  nauczyciel i publicysta, gorzow-
ski działacz kultury, b. kierownik Wy-
działu Kultury PMRN (1963-1966),
nauczyciel w II Lo (1974-1977) i Li-
ceum Medycznym Pielegniarstwa
(1`978-1990), współpracownik „Zie-
mi Gorzowskiej”, „Stilonu Gorzow-
skiego” i  „Traktu”.
ww  16.04.
1999 r. zm. - Stefan Wachnowski (77
l.), dziennikarz lubuski, brydżysta,
organizator i pierwszy redaktor na-
czelny tygodnika „Ziemia Gorzows-
ka” (1979-1982).
ww  17.04.
1989 r. - Energopol 5 rozpoczął palo-
wanie Warty pod budowę wschod-
niej przeprawy mostowej; Most Lu-
buski otwarto w 1999 r.
ww  18.04.
1984 r. - ruszyła pierwsza obrabiarka
w nowo zbudowanych obiektach ZM
„Gorzów” na Baczynie.
ww  19.04.
2004 r. - gorzowskie koszykarki z
AZS PWSZ po sześciu latach ponow-
nie awansowały do ekstraklasy.
r20.04.
1923 r. - zapadła ostateczna decyzja
o budowie nowej siedziby władz
miejskich, czyli ratusza przy ul. Obot-
ryckiej; inwestycję ukończono w paź-
dzierniku 1924 r.
1947 r. - na zakończenie Tygodnia
Ziem Odzyskanych w Gorzowie odbył
się 40-tysięczny wiec mieszkańców
Ziemi Lubuskiej z udziałem
Władysława Gomułki, ówczesnego
ministra Ziem Odzyskanych. 
ww  21.04.
2000 r. - siatkarze Stilonu zostali
wicemistrzami Polski; pierwszy suk-
ces gorzowskich siatkarzy w ekstra-
klasie.
1955 r. ur. Jerzy Krajewski, b. kaja-
karz i trener kajakarzy Admiry, zm. w
2013 r. 
ww  22.04.
2009 r. - obok przedszkola przy ul.
Wiejskiej posadzono pierwsze
drzewko renety landsberskiej.
ww  23.04.
1909 r. ur. Florian Kroenke, honoro-
wy obywatel Gorzowa, b. burmistrz
Wągrowca, organizator polskiej ad-
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Ale i czas na spacer, odpo-
czynek. Wspó³czeœnie œwi-
êta Wielkiej Nocy doœæ dale-
ko odesz³y od wymiaru reli-
gijnego, choæ nadal mo¿na
w Polsce poobserwowaæ tra-
dycyjne obchody. Inaczej
œwiêtuje siê Wielkanoc na
Mazowszu, w Ma³opolsce,
na Podlasiu i Podhalu. Tam
w³aœnie zarówno Wielkanoc,
jak i Wielki Tydzieñ kultywo-
wane s¹ jeszcze w starym,
ludowym stylu. Prawda, ¿e
g³ównie na wsiach, ale jed-
nak. Natomiast w miastach
Wielkanoc czêsto bywa trak-
towana g³ównie jako kolejny
nieco d³u¿szy wolny week-
end, oczywiœcie ze œwi¹tecz-
nymi akcentami.
Od palmy siê zaczyna. O

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

Tradycyjne palemki to
ga³¹zki wierzby przystrojone
kwiatkami i wst¹¿kami. Dziœ
najczêœciej to palemki kupo-
wane w kramach lub w salo-
nach Cepelii. Tak¿e do dziœ
w Ma³opolsce i na Kurpiach
przetrwa³ zwyczaj przebiera-
nia siê i zbierania datków -
jajek g³ównie. Ucheroki, bo
tak kwestorów siê nazywa,
maj¹ wysokie s³omiane cza-
py i wcale nie prosz¹ o da-
tek, a wrêcz siê domagaj¹. I
potrafi¹ groziæ, ot choæby i
tak: Jak mi nic nie dacie, to

mnie rozgniewacie i wam
garnki powybijam, co na
p³ocie macie. Tak¿e w
Ma³opolsce przetrwa³ oby-
czaj obwo¿enia figurki
Chrystusa zwanego Jezu-
skiem Palmowym po koœcie-
le lub wokó³ niego. A w
sto³ecznym mieœcie Krako-
wie figurkê wozi siê od ko-
œcio³a do koœcio³a. To tak¿e
zwyczaj nawi¹zuj¹cy do uro-
czystego wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy.
Wielki Poniedzia³ek i
Wielki Wtorek. Te dni nie
wyró¿nia³y siê i nadal nie wy-
ró¿niaj¹ specjalnymi ob-
rzêdami, co widoczne jest
nawet w uroczystoœciach ko-
œcielnych. Zaduma, zamyœle-
nie i refleksja to charaktery-
styczne stany emocjonalne
w czasie tych dni. 
Wielka Œroda. Dzieñ ten

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

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

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

Tak¿e podczas Triduum od-
bywa siê - g³ównie w okoli-
cach Sanoka - obyczaj pale-
nia Judasza. Przygotowuje siê
wielk¹ kuk³ê, na szyi wiesza
siê tablicê z napisem - Ja Ju-
dasz zdrajca, i potem ob-
rzêdowo wiesza siê go lub pa-
li.

Tak¿e w trakcie Triduum od-
bywaj¹ siê w kilku miejscach
w Polsce, coraz wiêcej ich
jest, misteria Mêki Pañskiej,
widowiska pasyjne gro-
madz¹ce rzesze wiernych.
Najbli¿ej Gorzowa takie miste-
rium odbywa siê w Poznaniu.
Turki u grobu. W tradycji

polskiej jest tak¿e i to, ¿e u

Grobu Pañskiego honorow¹
wartê zaci¹gaj¹ stra¿acy.
Mo¿na ich zobaczyæ przy
Grobach w miastach i mias-
teczkach naszego woje-
wództwa. Ma to zwi¹zek z
tym, i¿ grobu Chrystusa w
Ziemi Œwiêtej pilnowali rzym-
scy ¿o³nierze. Czasami przy
Grobie Pañskim mo¿na zo-
baczyæ tak¿e harcerzy z ka-
tolickich od³amów, którzy
tak¿e trzymaj¹ stra¿ hono-
row¹. Ale na Rzeszowszczy-
Ÿnie Grobu Pañskiego pil-
nuj¹ tzw. turki, czyli mê¿czy-
Ÿni popisuj¹cy siê
fantastyczn¹ musztr¹ po za-
koñczeniu czuwania. Zwy-
czaj nawi¹zuje do ¿o³nierzy
króla Jana III Sobieskiego,
którzy po wygranej bitwie
pod Wiedniem zaci¹gnêli
wartê honorow¹ przy Pa-
ñskim Grobie ubrani w bar-
wne szaty zdobyte na Wiel-
kiej Porcie.

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

miejscami mo¿na spotkaæ
siê z obyczajem œcigania siê
po mszy rezurekcyjnej w nie-
dzielê rano. Kto pierwszy,
bowiem dotrze do domu, te-
mu bêdzie siê w danym roku
darzy³o. Najwa¿niejsz¹
czêœci¹ tego dnia jest obfite
œniadanie, pierwszy w trady-
cji syty posi³ek po Wielkim
Poœcie. G³ównie jada siê jaj-
ka, dobr¹ wêdlinê, ciasto -
tradycja nakazuje, aby by³ to
dro¿d¿owiec, ale mo¿e byæ i
inne. Zwyczajowo œniadanie
œwi¹teczne zaczyna siê œwi-
êconym.

Jeszcze do dziœ w tradycyj-
nych regionach Polski oraz w
niektórych domach naszego
regionu Wielkanoc nazywa
siê dniem bez dymu, bo zwy-
czaj zakazywa³ rozpalania
du¿ego ognia. Dlatego te¿ z
regu³y w wielkanocn¹ nie-

dzielê nie podawano obiadu.
Musia³ wystarczyæ wielka-
nocny œniadaniowy stó³, na
którym powinno byæ tyle je-
dzenia, aby wystarczy³o na
ca³y dzieñ.
A potem dyngus. To naj-

bardziej oczekiwana chwila
przez najm³odszych. Œmigus
Dyngus nawi¹zuje do rzym-
skich tradycji polewania siê
pachnid³ami. W polskim wiej-
skim obyczaj wrêcz obraz¹
by³o, jeœli nikt nie pola³ danej
osoby. W Wielkopolsce dla
przyk³adu kawalerka za
punkt honoru stawia³a sobie
wyk¹panie w koñskich
wodopojach co ³adniejsze
panny.

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

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

RENATA OCHWAT
Korzysta³am z ksi¹¿ek:

ksi¹dz Jêdrzej Kitowicz
„Opis obyczaju za Augusta
III”, Barbara Ogrodowska
„Zwyczaje, obrzêdy i trady-
cje w Polsce”, Joanna £ago-
da, Maja £agoda-Marciniak,
Anna Gotowiec „Œwiêta w
polskim domu”.

Świąteczny czas, 
czyli od palmy do dyngusa
Wielkanoc - palma, œwiêcone w koszyczku, Rezurekcja, wspólne œniadanie. 
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Podpis: Współcześnie święta Wielkiej Nocy dość daleko
odeszły od wymiaru religijnego, choć nadal obchodzimy je
w sposób mniej lub bardziej tradycyjny.
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ministracji w Gorzowie, pełnomoc-
nik rządu na obwód gorzowski i
pierwszy starosta, b. wicewojewoda
poznański i kierownik Ekspozytury
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
(w latach 1946-1949), zm. w 2004 r.
1991 r. zm. Tadeusz Stercel (63 l.),
pionier gorzowskiego żużla (1947-
1962), zawodnik Unii, Gwardii i Sta-
li(1949-1959). 
1994 r. zm. Wiesław Strebejko (49
l.), artysta plastyk, scenograf, plaka-
cista, zasłużony działacz gorzowskiej
kultury, ostatni prezes GTSK.  
ww  24.04.
1971 r. - powołana została filia
WSWF w Poznaniu, obecnie Instytut
Wychowania Fizycznego AWF
1979 r. - Gorzów stał się miastem
stutysięcznym.
ww  25.04.
1981 r. - poświęcono sztandar ZR
„Solidarność” w Gorzowie, odbyło
się I Walne Zebranie Delegatów
NSZZ ,,Solidarność’’ Regionu Go-
rzowskiego.
ww  26.04.
2008 r. - po wygranej w Lesznie ko-
szykarki AZS PWSZ zajęły III miejsce
w ekstraklasie, zdobywając pierwszy
medal MP w historii gorzowskiej ko-
szykówki.
ww  27.04.
1958 r. - w miejscu dawnej „Café
Voley” i „Polonii” otwarta została
kawiarnia „Wenecja”, założona
przez Spółdzielnię Usług Różnych;
był to jeden z najpopularniejszych lo-
kali w Gorzowie, nazwa nawiązy-
wała do werandy zbudowanej na pa-
lach nad rozlewiskiem Kłodawki, lo-
kal funkcjonował do 1969 r.
1959 r. - Unia Gorzów rozegrała na
własnym stadionie przy ul. Myślibor-
skiej spotkanie towarzyskie z mist-
rzem Polski, drużyną ŁKS, zorgani-
zowane przez kierownika sekcji
piłkarskiej Unii, Gertrudę Przybylską,
wygrali goście 7:1, honorową bram-
kę dla gorzowian zdobył Marian Ci-
chosz. 
ww  28.04.
2002 r. - premier Leszek Miller wziął
udział w otwarciu Centrum Rehabili-
tacyjno-Sportowego „Słowianka”.
ww  29.04.
1951 r. - ks. Edmund Nowicki, odsu-
nięty przez władze administrator die-
cezji gorzowskiej, mianowany został
przez papieża Piusa XII koadiutorem
niemieckiego biskupa Gdańska M.
Spletta z prawem następstwa.
1962 r. - na stadionie przy ul.
Śląskiej odbył się pierwszy żużlowy
mecz I-ligowy, w którym debiutująca
w rozgrywkach drużyna Stali uległa
Sparcie Wrocław 32:45.
ww  30.04.
1964 r. - w gorzowskim teatrze od-
była się premiera komedii Hieroni-
ma Lubomirskiego „Don Alvares” w
reż. Ireny Byrskiej, jedyny gorzowski
spektakl pokazany na żywo w tele-
wizji; rolę tytułową grał Witold An-
drzejewski, wówczas aktor teatru,
później kanonik i proboszcz w Gorzo-
wie 
1974 r. - uroczyście otwarto Park Ko-
pernika, który „Stilon” przekazał
miastu.
2011 r. - piłkarze GKP rozegrali swój
ostatni mecz w I lidze, przegrywając
na własnym boisku z KSZO Ostro-
wiec1:2; następne mecze oddano
walkowerem. n

KALENDARIUM
Kwiecień 2017
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- Od 1978 roku Stali nigdy nie uda³o
siê obroniæ tytu³u dru¿ynowego
mistrza Polski, choæ niewiele by³o ta-
kich okazji, bo tylko dwie. Trzecie po-
dejœcie bêdzie udane?

- W tych latach, kiedy udawa³o nam
siê czterokrotnie z rzêdu wywalczyæ
mistrzostwo, dysponowaliœmy na-
prawdê wyj¹tkow¹ dru¿yn¹. To by³y
równie¿ inne czasy, których nie ma sen-
su porównywaæ do dzisiejszych. Histo-
riê pozostawmy wiec w spokoju, skup-
my siê na teraŸniejszoœci. Ze wzglêdu
na zmiany w kadrze dru¿yny, spowodo-
wane w du¿ej mierze zakoñczeniem
wieku juniora przez Bartka Zmarzlika i
Adriana Cyfera, Stal dysponuje nieco
innym ustawieniem. W mojej ocenie
jest to zespó³ gwarantuj¹cy nam du¿o
piêknej walki. Nasi zawodnicy w wiêk-
szoœci je¿d¿¹ ofensywnie i ka¿dy z lide-
rów jest w stanie zdobywaæ przynaj-
mniej po 10 punktów w meczu, a za-
wodnicy drugiego rzutu po te 6-8.
Wierzê te¿ w juniorów, ¿e przynajmniej
u siebie dorzuc¹ kilka punktów. Z dru-
giej strony rywale równie¿ dysponuj¹

silnymi sk³adami i nikt mistrzom nie od-
puœci. Awans do fina³u by³by sporym
osi¹gniêciem, choæ jako by³y sporto-
wiec nie wyobra¿am sobie, ¿eby nasi
¿u¿lowcy nie myœleli o obronie tytu³u.
Staæ ich na to i g³êboko w to wierzê.
- W 2007 roku, w ramach jubileuszu
60-lecia Stali, z niezrozumia³ych po-
wodów klub obchodzi³ œwiêto we
w³asnym gronie, byli zawodnicy we
w³asnym. Czy w tym roku wspó³pra-
ca pomiêdzy obu stronami ju¿ na ty-
le siê zacieœni³a, ¿e nie bêdzie  po-
dzia³ów w œwiêtowaniu?

- Jak ten czas leci, chcia³oby siê na
wstêpie powiedzieæ, bo te 60-lecie zda-
je siê by³o tak niedawno. Rzeczywiœcie,

jako œrodowisko wywodz¹ce siê z tych
samych korzeni jakoœ nie potrafiliœmy
wtedy znaleŸæ punktów stycznych. Pa-
miêtam, ¿e zorganizowanie wówczas
obchodów wymaga³o ogromnego zaan-
ga¿owania wielu ludzi - ciê¿kiej, wielo-
miesiêcznej pracy, ale poradziliœmy so-
bie i do dzisiaj mi³o wspominamy tamto
spotkanie. Na szczêœcie sporo siê zmie-
ni³o, dzisiaj te kontakty pomiêdzy œrodo-
wiskiem by³ych ¿u¿lowców i dzia³aczami
Stali s¹ zupe³nie inne. Spotkaliœmy siê z
prezesem Ireneuszem Maciejem Zmor¹
i sporo rozmawialiœmy na temat obcho-
dów 70-lecia klubu. 
- Jakiej pomocy mog¹ udzieliæ byli
dzia³acze i zawodnicy, ¿eby obchody
pod ka¿dym wzglêdem wypad³y oka-
zale i godnie?

- Z naszej strony zaproponowaliœmy
przygotowanie kilku wydarzeñ, co w
po³¹czeniu z tym co szykuje klub powin-
no daæ ciekawy ca³oroczny program.
Zreszt¹ ju¿ pierwsze jego punkty zos-
ta³y zrealizowane. Przypomnê, ¿e 6
stycznia œrodowisko starszych zawodni-
ków aktywnie uczestniczy³o w Orszaku

Trzech Króli. Cieszê siê, ¿e rozpoczê³a
siê zbiórka œrodków na budowê pomni-
ka Edmunda Migosia. Zaplanowano faj-
ny bieg 70-lecia, natomiast 1 kwietnia w
katedrze odbêdzie siê msza z udzia³em
biskupów Tadeusza Lityñskiego i Ada-
ma Dyczkowskiego. Wydarzenie to
przygotowuje ks. Andrzej Szkudlarek z
nasz¹ pomoc¹. Tydzieñ póŸniej, jak po-
goda dopisze, czeka nas inauguracja
sezonu w postaci memoria³u Edka Jan-
carza. Plan kolejnych wydarzeñ jest
roz³o¿ony praktycznie do koñca roku a
fina³em ma byæ uroczyste spotkanie lu-
dzi zwi¹zanych na przestrzeni lat z klu-
bem w Filharmonii Gorzowskiej. Nad
ca³oœci¹ oczywiœcie czuwa klub, ale za-
pewne w trakcie roku pojawiaj¹ siê jesz-
cze ciekawe pomys³y z naszej strony,
dlatego katalog imprez nie jest zamkni-
êty. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê zor-
ganizowaæ spotkanie z jak najszersz¹
liczb¹ by³ych ¿u¿lowców, ¿eby mogli oni
pokazaæ siê obecnym kibicom, dla któ-
rych nasze pokolenie to ju¿ dawna his-
toria.

RB

Mistrzom nikt nie odpuści, awans do finału będzie sukcesem
Trzy pytania do Bogus³awa Nowaka, by³ego ¿u¿lowca i trenera Stali Gorzów
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- Czy w tym roku tramwaje pojad¹
jeszcze ulic¹ Warszawsk¹?

- Gdyby remont na odcinku od fil-
harmonii do ulicy Cichoñskiego zos-
ta³ ukoñczony w marcu, jak to nie-
dawno ustalono, to oczywiœcie byœmy
wznowili ruch na tym odcinku. Nato-
miast s³yszê, ¿e najszybciej remont
zostanie skoñczony dopiero w maju.
W naszych pierwotnych planach
by³o, ¿e od 1 maja ma nast¹piæ
ca³kowite zaniechanie komunikacji
tramwajowej ze wzglêdu na rozpocz-
êcie remontu ulicy Kostrzyñskiej.
Je¿eli nast¹pi zbieg obu terminów, to
prawdopodobnie nie uruchomimy tej
komunikacji, aczkolwiek za wczeœnie
jeszcze na szczegó³owe informacje w
tej sprawie. 
- Od kilku lat spada liczba
pasa¿erów korzystaj¹cych z go-
rzowskiej komunikacji miejskiej. Czy
realizacja planu transportowego
przyczyni siê do wyhamowania tego
spadku, zachêci mieszkañców do

odstawiania samochodów i korzys-
tania z nowego taboru?

- Trudno odpowiedzieæ na to pytanie
w kilku s³owach, ale postaram siê. Spa-
dek liczby pasa¿erów jest widoczny we
wszystkich polskich miastach œredniej
wielkoœci. Wzrost jest widoczny w naj-
wiêkszych miastach. Dominuje War-
szawa, ale g³ównie dlatego, ¿e tam ro-
œnie zainteresowanie korzystaniem z
metra. Wiadomo, ¿e jest to najlepszy
œrodek komunikacji miejskiej. Co
mo¿na zrobiæ w Gorzowie, ¿eby za-
cz¹æ zwiêkszaæ liczbê pasa¿erów?
Trzeba spe³niæ trzy warunki. Pierwszy

dotyczy jakoœci us³ugi i taboru. Dlatego
ju¿ wymieniamy autobusy, potem dojd¹
nowe tramwaje. Szybko znajdziemy siê
pod tym wzglêdem w czo³ówce. Dalej,
bardzo wa¿na jest oferta przewozowa.
Miasto w tej chwili pracuje nad siatk¹
optymalnych po³¹czeñ, trasami komu-
nikacyjnymi i wêz³ami przesiadkowymi.
To wszystko musi sprzyjaæ jak najszer-
szemu gronu pasa¿erów. Realizacja te-
go elementu bêdzie oczywiœcie mo¿li-
wa dopiero po przeprowadzeniu
wszystkich remontów. I trzeci istotny
punkt to taryfa przewozowa. Musi ona
zachêcaæ do korzystania z komunikacji
i pozostawiania aut w gara¿ach. W tej
chwili mamy niesprzyjaj¹c¹ sytuacjê
pod ka¿dym wzglêdem. G³ównym po-
wodem s¹ remonty. W tym i nastêpnym
roku bêdziemy mieli jeszcze wiêkszy
ba³agan komunikacyjny, którego nie da
siê unikn¹æ. Dlatego musimy liczyæ siê
z dalszym spadkiem liczby pasa¿erów,
ale od 2019 roku spodziewam siê od-
wrócenia tendencji.

- Do Gorzowa dotar³o kolejnych
15 nowych autobusów. Nie bêdzie z
nimi takich k³opotów, jak z wcze-
œniejsz¹ parti¹ Solarisów, których
wadliwa konstrukcja jest przyczyn¹
ci¹g³ego brudzenia siê szyb?

- ¯adnej niespodzianki nie powinno
byæ, gdy¿ jest to inny producent.
Zreszt¹ mamy ju¿ na stanie autobusy
firmy MAN’s Lion i nie ma ¿adnych z
nimi problemów. Sprawa brudz¹cych
szyb w Solarisach jest œwietnie znana
producentowi, gdy¿ nie dotyczy to tyl-
ko gorzowskich autobusów, ale
wszystkich tej konstrukcji. Trwaj¹ pra-
ce nad zmian¹ s³upków przednich i
nied³ugo wyœlemy jeden z naszych
autobusów do producenta celem za-
montowania tego nowego rozwi¹za-
nia. Potem zostan¹ przeprowadzone
testy w warunkach miejskich. Powin-
no to nast¹piæ w ci¹gu kilku tygodni i
zobaczymy, czy problem zostanie wy-
eliminowany.

RB

Musimy liczyć się z dalszym spadkiem liczby pasażerów
Trzy pytania do Romana Maksymiaka, prezesa Miejskiego Zak³adu Komunikacji

- Od pewnego czasu powraca
dyskusja o lubuskoœci. Co to
oznacza - byæ lubuszaninem?

- To jest identyfikacja z pewn¹
przestrzeni¹, w której siê mieszka.
Identyfikacja w sensie spo³ecznym,
politycznym, kulturowym. Ale to
tak¿e jest wspieranie swoimi zdolno-
œciami i przywi¹zaniem ten obszar. 
- Panie profesorze, ale ja miesz-
kam w Gorzowie i absolutnie siê
nie identyfikujê z przymiotnikiem
„lubuskie”. I co z tym fantem zro-
biæ?

- Ja bym nie sprowadza³a lubusko-
œci do tego, czy ktoœ jest z Gorzowa,
Zielonej Góry czy Skwierzyny.
Mo¿na byæ rzeczywiœcie gorzowiani-
nem, a nie czuæ siê lubuszaninem.

Dla mnie to jest rzecz oczywista. Ale
jeœli mówimy o okreœlonej przestrze-
ni, jeœli mówimy o oœrodku w³adzy,
od którego jesteœmy przecie¿
zale¿ni, to w naszym interesie le¿y
tak¿e fakt, ¿eby wspieraæ tê prze-
strzeñ, od której zale¿y poziom na-
szego ¿ycia. Jest rzecz¹ oczywist¹,
¿e ludzie maj¹ bardziej rozwiniêt¹

identyfikacjê lokaln¹ w sensie gminy,
miasta czy wsi, zak³adu pracy,
szko³y, to jest zupe³nie normalne. Ale
wcale niema³a grupa ludzi - mieszka-
ñców województwa lubuskiego -
uwa¿a siê w³aœnie za lubuszan. 
- Z mojego ogl¹du sytuacji wyni-
ka, ¿e z tym przymiotnikiem
znacznie bardziej uto¿samiaj¹ siê
ludzie na po³udniu województwa,
w³aœnie Zielona Góra. I tam ta ka-
tegoria jest noœna, natomiast tu,
na pó³nocy, ta kategoria jest pus-
ta. Czy¿ nie tak?

- Podkreœlam, ¿e nie
sprowadza³bym lubuskoœci do takich
kategorii czy przestrzeni, o których
pani mówi. Jednak rzeczywiœcie ba-
dania pokazuj¹, ¿e ludzie bardziej

siê uto¿samiaj¹ z lubuskoœci¹ na
po³udniu województwa, podczas
gdyby szukaæ korzeni Ziemi Lubu-
skiej historycznie i g³êboko, to lubu-
skoœæ ma wiêksze prawo goœciæ na
pó³nocy województwa. To jest skutek
zasz³oœci, miêdzy innymi rywalizacji
Gorzowa i Zielonej Góry, sytuacji
dwóch województw, przepychania
siê w wielu rzeczach przez polityków
i dziennikarzy z pó³nocy i po³udnia.
Nie mo¿na sprowadzaæ tych relacji
do meczu ¿u¿lowego lub wydziera-
nia sobie jednej czy drugiej instytu-
cji. Natomiast zwykli ludzie uwa¿aj¹
siê za mieszañców tego wojewódz-
twa, za mieszkañców Ziemi Lubu-
skiej.

RENATA OCHWAT
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Można być gorzowianinem, a nie czuć się lubuszaninem
Trzy pytania do prof. Czes³awa Osêkowskiego, zielonogórskiego historyka, by³ego rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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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/

- Trwaj¹cy od trzech lat
program KAWKA powoli
dobiega koñca. Jak go pan
podsumuje, no i co dalej?

- Nie ma ju¿, niestety, ze-
wnêtrznego finansowania,
dlatego program ten nie
bêdzie ju¿ realizowany. Nie
oznacza to, ¿e ca³kowicie
chcemy zaniechaæ dalszej
wymiany pieców na bardziej
ekologiczn¹ formu³ê ogrze-
wania. Bêdziemy rozmawiali
z dyrekcj¹ gorzowskiej Elek-
trociep³owni na temat innych
sposobów finansowania in-
westycji i mam nadziejê, ¿e
znajdziemy rozs¹dn¹ dla
wszystkich stron formu³ê.
Nie spodziewa³bym siê jed-
nak ju¿ tak korzystnego dla
mieszkañców programu, któ-
rego realizacjê w³aœnie po-
woli koñczymy. Mieszkañcy
finansuj¹ w ratach na sie-
dem lat zaledwie 25 procent
inwestycji, resztê stanowi¹
dotacje. Przypomnê, ¿e do
projektu KAWKA wesz³o
oko³o 240 budynków, co
oznacza, ¿e w sumie zlikwi-
dowanych zostanie blisko
trzy tysi¹ce pieców kaflo-
wych. Nie by³ to obowi¹zek,

nie wszystkie wspólnoty sko-
rzysta³y z tego rozwi¹zania,
ale wszêdzie gdzie zosta³a
po³o¿ona nowa sieæ zosta³y
zainstalowane równie¿
pod³¹czenia. Jak któregoœ
dnia zdecyduj¹ siê na
przy³¹czenie do sieci, bêd¹
mog³y to zrobiæ w porozu-
mieniu z PGE, ale zapewne
ju¿ na w³asny koszt. Reali-
zacja programu pozwoli

nam ¿yæ wygodniej i zdro-
wiej. Zreszt¹ ju¿ jest to od-
czuwalne. Tony py³ów
lec¹ce do niedawna z komi-
nów przestaj¹ powoli nas
zatruwaæ. Razem z mon-
ta¿em centralnego ogrze-
wania dostarczana jest
ciep³a woda u¿ytkowa, co
pozwala w wielu przypad-
kach na likwidacjê term ga-
zowych.

- Za komfort trzeba p³aciæ
i wiadomo, ¿e centralne
ogrzewanie jest dro¿sze
ni¿ wêglowe. Nie obawia
siê pan, ¿e nie wszystkich
bêdzie na to staæ?

- Cena za ogrzewanie wy-
nika z kosztów zu¿ycia
ciep³a i jest dzielona na met-
ry kwadratowe. W jednych
budynkach bêdzie ona
wy¿sza, w innych ni¿sza.
Wiadomo, ¿e w mieszka-
niach o obni¿onych stropach
i ocieplonych oszczêdnoœci
s¹ wy¿sze. Œrednio wycho-
dzi oko³o 3,50 z³otych za
metr kwadratowy miesiêcz-
nie p³atne przez ca³y rok. Po
pierwszych rocznych rozli-
czeniach mamy budynki,
gdzie ta kwota jest wiêksza,
ale mamy, gdzie jest poni¿ej
tej stawki. Dlatego zachêca-
my mieszkañców do
obni¿ania stropów. Mog¹ oni
w³¹czyæ siê przygotowany
przez nas program. Nato-
miast w przypadku, je¿eli ko-
goœ nie staæ na wy¿sze
op³aty zachêcamy do
zg³aszania siê do nas.
Bêdziemy poszukiwaæ roz-
wi¹zañ pozwalaj¹cych unik-

niêcia wpadania w spiralê
zad³u¿enia. Ci, którzy maj¹
przyk³adowo zbyt du¿e
mieszkania na swoje potrze-
by mog¹ wejœæ do programu
zamiany mieszkañ. 
- Jakie inne pilne zadania
stoj¹ przed ZGM w naj-
bli¿szych miesi¹cach?

- Lista priorytetów jest na-
prawdê d³uga i ka¿de kolejne
zadanie jest bardzo wa¿ne.
Wspomnê o dwóch takich
wiod¹cych na najbli¿szy
czas. Pierwsze dotyczy wy-
posa¿enia czterech przy-
chodni znajduj¹cych siê w
naszych budynkach w win-
dy dla osób niepe³nospraw-
nych. Nie jest to obowi¹zek
miasta, ale z³o¿yliœmy
wniosek do PFRON-u i
czekamy na rozstrzygni-
êcie. Wartoœæ inwestycji to
700 tysiêcy z³otych. Œrodki
w³asne ju¿ mamy i nie
kryjê, ¿e liczymy na dofi-
nansowanie. Drugim cieka-
wym i wa¿nym zadaniem
jest rewitalizacja podwórek
w ramach budowy wzd³u¿
K³odawki ci¹gu pieszo-rowe-
rowego. 

RB

Maj¹ powstaæ miejsca
przyjazne ludziom miesz-
kaj¹cym w okolicznych ka-
mienicach. Wpisz¹ siê one w
ci¹g spacerowo-pieszy, jaki
powstanie nad K³odawk¹.
Obecnie podwórka, a
szczególnie dwa przy ul.
Garbary-Sikorskiego oraz
£okietka-Drzyma³y to
miejsca straszne. Zasta-
wione budkami i paskudny-
mi gara¿ami, z wielkimi
ka³u¿ami po najmniejszym
deszczu s¹ wszystkim, ale
nie miejscem, gdzie miesz-
kañcy chcieliby spêdzaæ
wspólnie czas. Jest po-
wa¿na szansa, ¿e ju¿ w
przysz³ym roku sytuacja ta
siê zmieni.

Pomysły są, wnioski o
pieniądze będą lada
moment

Paskudne podwórka maj¹
staæ siê przyjaznymi miejs-
cami z placami zabaw,
si³owniami pod chmurk¹, al-
tankami i innymi miejscami
do spotkañ okolicznych
mieszkañców. - Ju¿ jesteœmy
po spotkaniach i rozmowach
z mieszkañcami. Nasze po-
mys³y siê podobaj¹, ludzie
sami od siebie te¿ dodaj¹, co

by tam chcieli mieæ - mówi
Jacek Szempliñski z ZGM. 

Aby te miejsca siê zmieni³y
w coœ przyjaznego ludziom,
potrzebne s¹ doœæ powa¿ne
prace, przede wszystkim nie-
zbêdne s¹ odwodnienia, bo

na chwilê obecn¹ tego tam
nie ma i st¹d olbrzymie
ka³u¿e, jakie siê po
deszczach pojawiaj¹. Po-
nadto trzeba utwardziæ
pod³o¿e. I dopiero na takiej
bazie mo¿na mówiæ o innych

zmianach, jak w³aœnie budo-
wanie wspólnych przestrzeni
przyjaznych ludziom. 

ZGM ma ju¿ ogóln¹ kon-
cepcjê, jak podwórka przy
komunalnych i wspólnoto-
wych kamienicach maj¹ wy-

gl¹daæ. - Ju¿ w lipcu powin-
ny byæ gotowe wnioski na
dofinansowanie prac - mówi
Jacek Szempliñski. A chodzi
o powa¿n¹ kwotê, bo oko³o
3,5 mln z³otych z pieniêdzy
zewnêtrznych. Jeœli siê
znajd¹, to prace budowlane
zmierzaj¹ce do skokowej po-
prawy jakoœci tych miejsc
powinny siê zacz¹æ ju¿ w
przysz³ym roku. 

Z ciągiem spacerowym

ZGM t³umaczy, ¿e plan od-
nowy podwórek jest
powi¹zany z wiêkszym,
przewiduj¹cym utworzenie
ci¹gu pieszego biegn¹cego
wzd³u¿ K³odawki od jej ujœcia
na wysokoœci Wildomu, czyli
od Bulwaru Zachodniego, do
granic miasta, do ujœcia
rzeczki Srebrnej, a mo¿e i
kawa³ek dalej. 

Plan zak³ada utworzenie
œcie¿ki, z której korzystaæ
bêd¹ mogli piesi, a byæ
mo¿e rowerzyœci. Jest ju¿
koncepcja, magistrat pracu-
je nad szczegó³ami. Dlate-
go otwarte na rzeczkê po-
dwórka tak¿e musz¹ siê
zmieniæ w ³adne i przyjazne
miejsca.

ROCH

Podwórka przy Kłodawce
zyskają nowy blask
ZGM chce w przysz³ym roku zamieniæ podwórka, które dziœ strasz¹, 
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Tony pyłów z domowych kominów przestają nas zatruwać
Trzy pytania do Paw³a Jakubowskiego, dyrektora Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej
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Oprócz oty³oœci i nadwagi
to jeden z najwiêkszych pro-
blemów zdrowotnych w na-
szym kraju. Tylko na Oddzia³
Kardiologii Wielospecjalis-
tycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie
ka¿dego roku trafia ponad
3,5 tysi¹ca pacjentów. Na
szczêœcie dziêki rozwojowi
medycyny, œwietnej bazie
diagnostycznej lecznicy oraz
nieustannie podnosz¹cej
swoje kwalifikacje kadrze le-
karskiej, wielu chorych ma
szansê na powrót do zdro-
wia. 

Kardiolodzy z gorzowskie-
go szpitala z powodzeniem
lecz¹ zaburzenia rytmu ser-
ca ju¿ od kilku lat. W tym ro-
ku wprowadzaj¹ now¹ me-
todê leczenia migotania
przedsionków metod¹ abla-
cji, czyli celowego, punkto-
wego uszkodzenia serca za
pomoc¹ fal radiowych albo
wymro¿enia w miejscu, któ-
re powoduje arytmiê. W ten
sposób u wielu pacjentów
eliminuje siê ryzyko zwi¹za-
ne z przewlek³ym przyjmo-
waniem leków antyarytmicz-
nych i przeciwzakrzepo-
wych, co poprawia komfort
¿ycia i zmniejsza ryzyko po-
wik³añ m.in. udaru mózgu.
Zabieg ten ma na celu
umo¿liwienie jak najszyb-
szego  powrotu chorego  do
normalnej aktywnoœci. 

- Do tego typu zabiegów
wykorzystujemy Pracowniê
Elektrofizjologii. Dziêki temu
pacjenci, którzy kwalifikuj¹
siê do ablacji mog¹ byæ le-
czeni na miejscu, bez ko-
niecznoœci wyje¿d¿ania do

innych oœrodków - mówi dr
n. med. Roman Mycka - kie-
rownik Oddzia³u Kardiologii
gorzowskiego szpitala. -
Pracownia Elektrofizjologii,
której wyposa¿enie nie od-
biega od podobnych w kra-
jach Europy Zachodniej,
tak¿e nam stwarza szanse
na rozwój i stosowanie no-
wych metod leczenia - doda-
je kierownik oddzia³u.  

W marcu kardiolodzy z go-
rzowskiego szpitala ju¿
przeprowadzili ablacjê no-
wym sposobem. 

- To jeden z efektów nasze-
go rozwoju i ci¹g³ych poszu-
kiwañ nowych metod lecze-
nia uzupe³nia dr Mycka. 

Od pocz¹tku roku w Pra-
cowni Hemodynamiki gorzo-
wscy kardiolodzy regularnie

ju¿  wykonuj¹ zabiegi
udra¿niania przewlekle za-
mkniêtych têtnic. Stosuje siê
je u pacjentów z chorob¹
wieñcow¹, którzy nawet kil-
ka lat temu przeszli zawa³
miêœnia sercowego. 

- U czêœci tych pacjentów,
mimo zamkniêcia jednego z
naczyñ doprowadzaj¹cych
krew do serca, miêsieñ
„¿yje”. Wystarczy udro¿niæ
naczynie, umo¿liwiæ
przep³yw w nim krwi, by po-
budziæ na nowo ten frag-
ment serca do funkcjonowa-
nia i znacz¹co poprawiæ ja-
koœæ  ¿ycia osoby
operowanej - opowiada dr
Mycka. - To trudniejsze ni¿
usuwanie zatorów przy   za-
wa³ach serca. Tam zakrzep
utrudniaj¹cy prawid³owy

przep³yw krwi jest miêkki,
dlatego przebicie siê przez
niego nie jest tak skompliko-
wane jak w zabiegach u pa-
cjentów z zawa³em przeby-
tym kilka lat wstecz. Do tej
pory wielu chorych z tego ty-
pu zmianami mog³o byæ le-
czonych tylko kardiochirur-
gicznie za pomoc¹ tzw. „by-
passów”.  Od pocz¹tku tego
roku dziêki kilkuletniemu
szkoleniu i bliskiej wspó³pra-
cy z prof. UM, dr hab. med.
Maciejem Lesiakiem z Klini-
ki Kardiologii w Poznaniu
rozpoczêliœmy regularne wy-
konywanie tego typu zabie-
gów.  Dziêki tej metodzie
mo¿emy pomóc pacjentom,
którzy z ró¿nych powodów
nie mog¹ mieæ wykonanych
„by-passów”.

Mo¿liwoœci diagnostyczne
na tym siê nie koñcz¹. Do
dyspozycji lekarzy jest te¿
dzia³aj¹ca ca³¹ dobê labora-
torium, rentgen, tomograf
komputerowy, rezonans
magnetyczny, USG i pra-
cownia mikrobiologii. 

- Dziêki zastosowaniu tele-
transmisji pracê serca pa-
cjenta przywo¿onego przez
Pogotowie Ratunkowe
mo¿emy obserwowaæ, gdy
ten jest jeszcze w karetce.
Zespó³ ambulansu mo¿e
nam wys³aæ zapis EKG pa-
cjenta z dowolnego miejsca
na terenie pó³nocnej czêœci
województwa. To wa¿ne, bo
dziêki szybkiej diagnozie
³atwiej pacjentowi pomóc -
dodaje dr Mycka. 

Jeœli w ci¹gu kilku godzin
od wyst¹pienia bólu pacjent
trafi do szpitala, a lekarze
wszczepi¹ mu stent (spe-
cjaln¹ sprê¿ynkê  umiesz-
czan¹ wewn¹trz naczynia
krwionoœnego w celu przy-
wrócenia dro¿noœci naczy-
nia), zawa³ nie pozostawia
œladu. Takie zabiegi kardio-
lodzy z gorzowskiego szpita-
la wykonuj¹ na co dzieñ, ale
oprócz standardowych sten-
tów w Gorzowie stosowane
s¹ te¿ stenty rozpuszczalne.
Po up³ywie kilkunastu miesi-
êcy roku rozpadaj¹ siê one
na proste zwi¹zki (wodê i
dwutlenek wêgla), które w
¿aden sposób nie szkodz¹
pacjentowi ani jego naczy-
niom wieñcowym

Inwestycje w sprzêt za-
owocowa³y wyposa¿eniem
oddzia³u w aparat USG,
który dziêki specjalnej

g³owicy umo¿liwia, nie tylko
wykonywanie standardo-
wych badañ przez klatkê
piersiow¹, ale tak¿e przez
prze³yk. Dziêki temu, ¿e
prze³yk znajduje siê bezpo-
œrednio za sercem umiesz-
czenie w nim g³owicy USG
umo¿liwia uzyskanie bar-
dzo dok³adnych obrazów
serca.  Niew¹tpliw¹ zalet¹
urz¹dzenia jest te¿ jego
mobilnoœæ. W kilka chwil
mo¿na je przewieŸæ na inny
oddzia³ czy ustawiæ bezpo-
œrednio przy ³ó¿ku Pacjen-
ta. Dodatkowo USG jest
wyposa¿one w modu³ po-
zwalaj¹cy na archiwizacjê
badañ i ich wyników na
dysku twardym. 

Oddzia³ Kardiologii Wielo-
specjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzo-
wie Wlkp. stale wspó³pracu-
je z kardiologami i kardio-
chirurgami z innych oœrod-
ków w kraju (g³ównie ze
Szczecina i Poznania). Dwa
razy w miesi¹cu przy-
je¿d¿aj¹ oni do Gorzowa na
bezp³atne konsultacje i
kwalifikuj¹ do operacji ser-
ca. 

Na Oddziale Kardiologii
gorzowskiego pracuje 10
lekarzy, w tym 8 specjalis-
tów z dziedziny kardiologii
oraz 2 specjalistów chorób
wewnêtrznych. Oddzia³
dysponuje 38 ³ó¿kami, w
tym 8 na sali intensywnego
nadzoru tzw. „R”. Wszyscy
pacjenci, którzy tam trafi¹
s¹ pod³¹czani do aparatury
stale monitoruj¹cej pracê
ich serca. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Tu leczą serce 
na różne sposoby
Choroby serca i naczyñ krwionoœnych s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ œmierci Polaków. 

Gorzowscy kardiolodzy regularnie już  wykonują zabiegi udrażniania przewlekle zamkniętych tętnic.
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Nie bez kozery Miko³aj Rej
zdanie owo wyg³osi³. Skoro
zaœ jêzyk swój mamy, warto
dbaæ o jego kulturê, a co za
tym idzie - o jego rozwój, bo-
gactwo, piêkno, poprawnoœæ,
czystoœæ oraz inne aspekty.
Wzbogacanie s³ownictwa,
praca nad jêzykiem, pozna-
wanie literatury, poszukiwanie
odpowiedzi na szereg pytañ
dotycz¹cych pocz¹tków jêzy-
ka polskiego, jego historii,
rozwoju, stanu wspó³czesne-
go - to tylko wybrane elemen-
ty kierunku filologia polska. 

Niepopularny dziœ, gdy¿
nie³atwy i elitarny kierunek
studiów, proponowany jest
kandydatom na studia: 1)
stacjonarne (dzienne), 2)
niestacjonarne (week-
endowe) oraz w formie tzw.
„26+” (zajêcia w godzinach
popo³udniowych w tygodniu).
Okolicznoœci s¹ sprzyjaj¹ce:
studia na kierunku filologia
polska mo¿na skoñczyæ w go-
rzowskiej Akademii im. Jaku-
ba z Parady¿a na poziomie li-

cencjackim (3 lata) i magister-
skim (+2 lata), w kompleksie
budynków przy ul. Teatralnej
25, z bibliotek¹ wydzia³ow¹ w
tym samym miejscu, w nowo-
czesnych multimedialnych sa-
lach wyk³adowych i æwicze-
niowych, przystosowanych
tak¿e do potrzeb studentów
niepe³nosprawnych.

Czytanie literatury i pozna-
wanie tajników polskiej gra-
matyki, co stanowi niezbêdn¹
bazê do przyswojenia pod-
stawowej wiedzy z zakresu
kierunku, okraszone jest
przedmiotami daj¹cymi wiele
mo¿liwoœci zawodowych. Je-
œli student niekoniecznie po-
wo³any jest do pracy w szko-

le, mo¿e pracowaæ w bibliote-
ce, a tak¿e jako dziennikarz,
rzecznik prasowy czy specja-
lista PR lub pe³niæ funkcjê lo-
gopedy. Nasze otwarcie na
nowe zjawiska komunikacyj-
ne pozwoli przygotowaæ ab-
solwenta, który bêdzie tak¿e
doskona³ym blogerem czy
youtuberem. 

Filologia polska z wybran¹
przez studenta specjalno-
œci¹, jak: bibliotekoznaw-
stwo, komunikacja medialna,
logopedia i jêzyk rosyjski, a
tak¿e praktyki zawodowe,
które oferuje Studentowi
uczelnia, s³u¿¹ przygotowa-
niu do pracy w wybranym za-
wodzie. Dodatkowo ka¿dy
uczestniczy w warsztatach
artystycznych, zajêciach z
zakresu kulturoznawstwa,
psychologii, jêzyków obcych,
wychowania fizycznego, a
nawet zarz¹dzania, gdy¿ ho-
ryzonty nale¿y poszerzaæ,
wiedzy zaœ nigdy za wiele. 

Na pytanie tych, którzy
g³osz¹ ma³o atrakcyjne has³a
i zadaj¹ pytanie: „A co po
tym robiæ, po co to komu?” -
s³u¿ê pomoc¹ i odpowiadam:
filologia polska i œwiadomoœæ
jêzyka ojczystego, wiedza z
zakresu literatury, komunikacji
i kultury jêzyka przyda siê
ka¿demu u¿ytkownikowi jêzy-
ka, ka¿demu Polakowi, który
porusza siê w œrodowisku lo-

kalnym, w rodzinie, w mieœcie,
w sklepie, w urzêdzie, uczest-
niczy w spotkaniach s³u¿bo-
wych i towarzyskich, chce
œwiadomie korzystaæ z me-
diów… Komunikacja jêzykowa
na odpowiednim poziomie po-
zwala osi¹gaæ cele w ró¿nym
zakresie, u³atwia funkcjonowa-
nie w ¿yciu codziennym. 

Warto wzi¹æ pod uwagê, ¿e
grupy polonistyczne s¹ kame-
ralne, a to sprzyja budowaniu
relacji mistrz - uczeñ. Byæ
mo¿e wiêc ju¿ w trakcie stu-
diów pojawi siê prawdziwa
pasja badacza, któr¹ bêdzie
mo¿na rozwijaæ w trakcie
licznych konferencji i sesji
naukowych.

Nie pozostaje zatem nic in-
nego, jak od paŸdziernika
podj¹æ wyzwanie i roz-
pocz¹æ zg³êbianie tajników
wiedzy z zakresu filologii
polskiej.

Studiuj z nami - bo warto!
(AJP, Teatralna 25 - nad
Wart¹).

dr JOANNA RUTKOWSKA

Studiuj z nami - bo warto! 
- filologia polska nad Wartą
„Niechaj narodowie w¿dy postronni znaj¹, i¿ Polacy nie gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹”... 

Komunikacja językowa na odpowiednim poziomie pozwala osiągać cele w różnym zakresie.
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Zostanie ona wybudowana
za 58 milionów z³otych. A¿
85 procent to dofinansowa-
nie ze œrodków rz¹dowych,
dok³adnie z Programu Infra-
struktura i Œrodowisko.

- Jest to dla nas jedna z
kluczowych inwestycji reali-
zowanych w ramach wielo-
letniego planu inwestycyjne-
go - mówi prezydent miasta
Jacek Wójcicki. - Moderni-
zacja odbêdzie siê od ronda
Sybiraków przez ulicê £uka-
siñskiego, dalej Walczaka do
granic miasta. Jej d³ugoœæ to
3,6 kilometra. Z jednej strony
podniesiony zostanie kom-
fort ¿ycia i usprawniona zo-
stanie komunikacja drogo-
wa, z drugiej pozwoli na
zwiêkszenie atrakcyjnoœci
znajduj¹cych siê tam tere-
nów inwestycyjnych - pod-
kreœla.

Modernizacja wschodniego
wylotu drogi krajowej nr 22
otwiera wiêc przed miastem
szansê przygotowania atrak-
cyjnych terenów pod inwe-
stycje. Jest to o tyle wa¿ne,
¿e atrakcyjnych terenów w
Gorzowie praktycznie nie
ma. Przy ulicach Walczaka i
Silwanowskiej znajduje siê
ok. 20 hektarów, na których
chêtnych brakuje od wielu
lat. Powodów tego stanu rze-
czy zapewne jest kilka. W
ocenie przewodnicz¹cego
rady miasta Sebastiana Pie-
ñkowskiego k³opot tkwi w
tym, ¿e niewiele siê robi,
¿eby przygotowaæ dobr¹
ofertê inwestorsk¹.

- Rz¹d RP stan¹³ na wyso-
koœci zadania i dziêki na-
szym zabiegom dofinanso-
wa³ 85% przebudowy drogi
krajowej nr 22, ale rozbudo-
wa jej to tylko jeden z ele-
mentów - mówi przewod-

nicz¹cy. - Jednak ze strony
prezydenta Wójcickiego bra-
kuje zdecydowanych dzia³añ
zwi¹zanych z przygotowa-
niem terenu do inwestycji w
tym rejonie. Brakuje wszyst-
kiego, poczynaj¹c od planu
zagospodarowania prze-
strzennego, kompletnego
uzbrojenia, skutecznego po-
szukiwania inwestorów. Po-
wiedzmy sobie uczciwie, ¿e
od pocz¹tku kadencji nowe-
go prezydenta tak naprawdê
nic nie zrobiono w tej kwestii.
Nie ma nawet strategicznego
planu, w jakim kierunku po-
winniœmy siê rozwijaæ gos-
podarczo, jako miasto.
Dobrze, ¿e chocia¿ ostatnio
zdo³aliœmy przyci¹gn¹æ do

miasta spore œrodki na dofi-
nansowanie wielu infrastruk-
turalnych inwestycji. To
zas³uga przede wszystkim
rz¹du, który zmieni³ politykê
wspomagania regionów. Za-
przesta³ pompowaæ wielkie
fundusze do du¿ych aglome-
racji, a zauwa¿a mniejsze
oœrodki takie jak Gorzów
Wielkopolski, Leszno czy
Œwinoujœcie. To jednak do-
piero pierwszy krok. Bez po-
rz¹dnego planu rozwoju gos-
podarczego miasta inwesto-
rzy nie bêd¹ siê do nas
pchali, pójd¹ do innych miast
czy stref ekonomicznych -
zapowiada Sebastian Pie-
ñkowski, który zarazem oba-
wia siê, ¿e wielu spraw ju¿

nie uda siê nadrobiæ. Wierzy
jednak, ¿e akurat tereny
znajduj¹ce siê przy drodze
krajowej nr 22 na wylocie w
kierunku Ró¿anek mo¿na le-
piej wykorzystaæ, co bêdzie z
po¿ytkiem równie¿ dla
bud¿etu miasta.

- Nie nale¿y siedzieæ i li-
czyæ, ¿e KSSSE ka¿dorazo-
wo bêdzie przywozi³a nam
inwestorów. Trzeba samemu
zabiegaæ, promowaæ i za-
chêcaæ, ale przede wszyst-
kim rozwijaæ le¿¹ce obecnie
od³ogiem tereny. To jest
klucz do wszystkiego - syg-
nalizuje.

Na modernizacji drogi sko-
rzystaæ powinna tak¿e gmina
K³odawa, która od 30 grud-

nia 2016 roku posiada w
so³ectwie Wojcieszyce
w³asn¹ podstrefê o po-
wierzchni 25 hektarów. Po-
dobnie wygl¹da to w przy-
padku gminy Santok. Za-
rz¹dzana przez ni¹
wawrowska podstrefa znaj-
duje siê równie¿ w s¹siedz-
twie drogi 22.  

- To dobrze, ¿e nasi naj-
bli¿si s¹siedzi maj¹ przygo-
towane tereny i poszukuj¹
inwestorów, a je¿eli pomo¿e
im w tym wyremontowana
droga to sukces bêdzie po-
dwójny - kontynuuje prze-
wodnicz¹cy Pieñkowski. -
Dla mieszkañców Gorzowa
nowe fabryki na pograniczu
miasta to dodatkowe miejs-

ca pracy. Z dojazdem nie
bêdzie problemów, zwiêk-
szy siê konkurencyjnoœæ na
rynku pracy. To wszystko
powinno zaprocentowaæ
lepszymi ofertami. Ponadto
razem z K³odaw¹ i Santo-
kiem mo¿na dzia³aæ wspól-
nie i zbudowaæ du¿y kom-
pleks przemys³owy - dodaje.

W ramach prac zostanie
przebudowana istniej¹ca
jezdnia na ulicy Walczaka
oraz wybudowana druga nit-
ka. Przebudowie ulegn¹ trzy
skrzy¿owania. Do tego cze-
ka nas przebudowa infra-
struktury technicznej i toro-
wiska wraz z sieci¹ trak-
cyjn¹. Wybudowany
zostanie ci¹g pieszo-rowe-
rowy, kanalizacja
deszczowa, pojawi siê no-
woczesne oœwietlenie. To
nie wszystko, bo pracom zo-
stan¹ poddane ulice Bierza-
rina, gdzie powstanie druga
nitka drogi na odcinku 0,8
km i £ukasiñskiego. Tam te¿
wybudowana zostanie dru-
ga jezdnia o d³ugoœci 1,3
km. Na obu tych ulicach po-
wstan¹ ci¹gi pieszo-rowero-
we i wymieniona zostanie
infrastruktura techniczna.
Na Bierzarina planowana
jest ponadto przebudowa
dwóch skrzy¿owañ oraz
monta¿ oœwietlenia.

Jeszcze w tym roku pro-
wadzone bêd¹ prace projek-
towe. Od marca 2018 za-
czn¹ siê prace budowlane,
które potrwaj¹ do 2020 ro-
ku. Czy do tego czasu
zd¹¿ymy przygotowaæ tere-
ny po inwestycje prze-
mys³owe? Nowe firmy to
tak¿e wp³ywy podatkowe do
bud¿etu miasta i o tym nie
wolno zapominaæ.

RB

Na tej drodze zyska Gorzów,
ale i Kłodawa oraz Santok
W 2020 roku w kierunku Różanek powinniœmy pojechaæ ju¿ now¹, dwupasmow¹ drog¹.

r  e  k  l  a  m  a
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Modernizacja drogi krajowej nr 22 przy wylocie z miasta nie tylko ułatwi komunikację, ale także podniesie atrakcyjność znaj-
dujących się tam terenów inwestycyjnych. Zyska na tym Gorzów, ale i sąsiednie gminy - Kłodawa oraz Santok.
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Z perspektywy roku warto
jest oceniæ jego owoce. Pa-
miêtamy jak wiele rodzin z
niedowierzaniem i nadziej¹
czeka³o na poprawê swego
¿ycia, a inni piêtrz¹c obawy i
krytykowali ustawê wprowa-
dzaj¹c¹ program pomocy
dzieciom 500+. 17 lutego
2016 roku prezydent Andrzej
Duda podpisa³ tê ustawê.
Ju¿ 1 kwietnia 2016 roku w
ca³ej Polsce oœrodki pomocy
spo³ecznej  rozpoczê³y przyj-
mowanie wniosków o œwiad-
czenia w wysokoœci 500 z³
netto na ka¿de drugie i kolej-
ne dziecko bez wzglêdu na
osi¹gane dochody. Rodziny
spe³niaj¹ce kryterium docho-
dowe na osobê nie przekra-
czaj¹cy 800 z³ mog³y otrzy-
maæ 500 z³ równie¿ na
pierwsze dziecko. Jeœli jed-
no z dzieci jest niepe³nos-
prawne to limit dochodu na
osobê wzrasta do 1200z³.
Stosy wniosków z dnia na
dzieñ przybywa³o w biurach
pomocy spo³ecznej. Tu i
ówdzie by³o s³ychaæ, ¿e
urzêdy sobie nie poradz¹, ¿e
to wszystko Ÿle przygotowa-
ne i ju¿ w pierwszym mie-
si¹cu zabraknie pieniêdzy,
¿e to rozdawnictwo publicz-
nego grosza. Wytwarzano
strach, który podsycany
przez polityków opozycji kry-
tyk¹ totaln¹ ustawy 500+
stwarza³ obawy, czy to
wszystko organizacyjnie i fi-
nansowo wytrzyma. Nie
zwa¿ano na rodziny wielo-
dzietne i ubogie oczekuj¹ce
poprawê swego beznadziej-
nego losu.  

W marcu 2016 roku na na-
radzie w Urzêdzie Woje-
wódzkim z udzia³em wojewo-
dy i Pani minister El¿biety
Rafalskiej, dyrektor GCPR
Pani Justyna Pawlak, ku za-
skoczeniu oponentów infor-
muje, ¿e nie widzi przeszkód
w przygotowaniu wyp³at z
programu 500+. Gorzów
Wlkp. sta³ siê od tej pory
przyk³adem dobrego
dzia³ania dla innych samo-
rz¹dów. Pani dyr. J. Pawlak
podnios³a doœæ wysoko po-
przeczkê i pokaza³a, ¿e jak
siê chce to mo¿na wykonaæ
nawet trudne zadanie w krót-
kim czasie. Program 500+ w
gorzowskim GCPR obj¹³
prawie 10 tysiêcy dzieci, po-
nad 7 tysiêcy rodzin.  1
kwietnia 2016 roku zmieni³
¿ycie tysi¹com dzieci, szcze-
gólnie tym z rodzin ubogich.
Dzisiaj J. Pawlak jest ju¿
wicedyrektorem jednego z
departamentów Ministerstwa
Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej.

Pamiêtam jak w  poprzed-
nich latach w Centrum Cha-

rytatywnym im. Jana Paw³a
II w Gorzowie przy ul.
S³onecznej 63., ka¿dego
dnia przyjmowano mamy z
ma³ymi dzieæmi, które przy-
chodzi³y aby otrzymaæ kilka-
dziesi¹t z³otych na ¿ywnoœæ,
buciki czy ubranka dla swo-
ich pociech. ¯al by³o patrzeæ
i s³uchaæ matek mówi¹cych
rozpaczliwie, ¿e nie maj¹
czym nakarmiæ swego dziec-
ka, ¿e odciêto pr¹d w domu,
jest zimno bo nie ma na
opa³, a w kranie zimna woda.
Pamiêtam, jak dawaliœmy w
poœpiechu pieni¹dze by ma-
my kupi³y Bebiko, zupkê w
s³oiczku czy kaszkê i nakar-
mi³y dziecko, bo bardzo
p³aka³o. By³o g³odne. „Pro-
szê Pana, jak nakarmi³am
tym Bebikiem i t¹ zupk¹ có-
reczkê to spa³a kilka godzin i
musia³am do nastêpnego
posi³ku j¹ specjalnie budziæ”
- mówi³a jedna ze szczêœli-
wych mam, której pomogli-
œmy. Takich mam w ci¹gu ro-
ku z dzieæmi p³acz¹cymi by³o
kilkaset. A ju¿ myœleliœmy, ¿e
sobie nie poradzimy, coraz
wiêcej matek prosi³o o po-
moc, coraz czêœciej brako-
wa³o nam na zapomogi pie-
niêdzy, tak¿e w naszych
portfelach. Nie mieliœmy su-
mienia, by bez pomocy zos-
tawiæ choæ jedn¹ matkê z
dzieckiem, a przecie¿ wiele
mia³o ich po kilka. I oto przy-
chodzi  kwiecieñ  2016 roku,
te mamy otrzymuj¹ swoje
500 z³ na  dziecko. Na kory-
tarzu w Centrum Charyta-
tywnym im. Jana Paw³a II za-
uwa¿amy, ¿e coraz rzadziej
s³ychaæ p³acz dzieci. A¿ któ-
regoœ  dnia pod koniec maja
2016 roku na korytarzach
Centrum zapanowa³a cisza.
Od czerwca 2016 roku do
dnia dzisiejszego ani jedna
matka z dzieckiem na rêku
czy w  wózku nie przysz³a
po pomoc do Centrum
Charytatywnego. Widzimy
jak te matki s¹ szczêœliwe i
choæ jeszcze nie jest im
³atwo, to o ¿ywnoœæ dla dzie-
ci prosiæ ju¿ nie musz¹. My,
pos³uguj¹cy w Centrum Cha-
rytatywnym Stowarzyszenia
im. Brata Krystyna chcemy
tylko, aby te czasy ju¿ nie
wróci³y, kiedy polskie dziec-
ko, nasze gorzowskie, mu-
sia³o rozpaczliwym p³aczem
upominaæ siê, ¿e jest g³od-
ne. Daj Bo¿e. Przy okazji:
pomoc¹ ¿ywieniow¹ obejmu-
jemy od 3 do 5 tysiêcy osób
miesiêcznie. Rozdajemy
rocznie ponad 1500 ton ¿yw-
noœci, we wspó³pracy z
opiek¹ spo³eczn¹, osobom
najbardziej potrzebuj¹cym
pomocy. Bêdzie nam ju¿
oszczêdzony widok zrozpa-

czonych matek prosz¹cych
dla swoich dzieci. To widocz-
ny efekt programu Rodzina
500+, który wdro¿ony zosta³
staraniem naszej gorzowian-
ki, Pani minister El¿biety Ra-
falskiej. Ta decyzja warta 22
mld z³otych rocznie jest dzi-
siaj wysoko oceniana przez
ca³y cywilizowany œwiat, a
wiele rz¹dów przygl¹da siê,
by takie rozwi¹zanie wpro-
wadziæ u siebie.
Sk¹d wiêc bierze siê ta

wœciek³a niechêæ liberalnych
polityków do tego programu
Rodzina 500+? W tych ata-
kach na 500+, na te biedne
rodziny, którym zapewne
pierwszy raz w ¿yciu uda³o
siê wyjechaæ w wakacje nad
morze z dzieæmi, przodowa³
tygodnik Newsweek, który w
swym tekœcie napisa³ o naje-
Ÿdzie Hunów nad Ba³tyk. Cy-
tujê za wPolityce.pl z
4.08.2016 roku co pisze ten
tygodnik: „To podobno
w³aœnie oni kradn¹,
œmierdz¹, za³atwiaj¹ siê na
wydmach, nie pozwalaj¹
dzieciom p³ywaæ na bananie,
jedzenie, zamiast na pla¿y,
kupuj¹ w sklepie i jeszcze na
domiar z³ego chc¹ prze¿yæ
tydzieñ za 1600 z³otych!”.
Oburzenie na ten tekst by³o
powszechne. „Takiego wiad-
ra gnoju pogardy, jakie dzi-
siaj wyla³ na Polaków New-
sweek, nie da siê nawet sko-
mentowaæ”(…) - napisa³a na
Twitterze oburzona Aleksan-
dra Jakubowska. Sk¹d taka
pogarda do Polaków i nie-
chêæ do 500+?  Poprzednia
liberalna ekipa mia³a wiele
lat by taki program wprowa-
dziæ, a jednak zabrak³o im
wyobraŸni, wiedzy i tej so-
cjalnej wra¿liwoœci wobec
spo³eczeñstwa. Program
500+ chwali nawet by³y pre-
mier Pan Leszek Miller, który
wymieniaj¹c sukcesy Pani
premier Beaty Szyd³o powie-
dzia³: „ Program 500+ to
wa¿ny program i korzystny
dla wielu polskich rodzin,

którym siê nie przelewa. Nie
ma co wybrzydzaæ i kombi-
nowaæ, w Warszawie mo¿e
tego nie widaæ, ale wystar-
czy spojrzeæ poza War-
szawê, by zobaczyæ, jak wie-
lu Polaków czeka na te 500
z³”.  Poprzednia ekipa liberal-
na nie zauwa¿y³a biedy, a te-
raz krytykuje i zachowuje siê
jakby czeka³a na niepowo-
dzenie tego programu pomo-
cy dzieciom. Mo¿liwe, ¿e w
krótkim okresie bud¿et pa-
ñstwa zanotuje niewielki
wzrost deficytu. Mo¿e nawet
wzroœnie nieco polskie
zad³u¿enie, które i tak uros³o
do monstrualnych rozmia-
rów. Wiêcej  bud¿et traci³ z
tytu³u niep³acenia podatków
przez zachodnie firmy i hi-
permarkety, kilka razy wiêcej
by³ okradany z tytu³u
niep³acenia podatku VAT i
masowego przemytu papie-
rosów, alkoholu, paliwa i in-
nej kontrabandy co ³¹cznie
ocenia siê na ok. 100 miliar-
dów z³otych rocznie. Pro-
gram 500+ to u³amek tych
pieniêdzy, które nielegalnie
wyp³ywa³y z Polski poza sys-
temem finansowym, a które
³atwo odzyskaæ uszczel-
niaj¹c granice i system po-
datkowy. A propos wskaŸni-
ka zad³u¿enia: na tle wielu
krajów UE wypadamy
ca³kiem nieŸle, wiêc nie mar-
twiæ siê o 500+, na ten pro-
gram pieni¹dze ju¿ s¹.
Efekty programu 500+
przeros³y nasze i
rz¹dz¹cych oczekiwania.
Sam mia³em w¹tpliwoœci,
czy ten mechanizm pomocy
zadzia³a, czy nie przyniesie
jakichœ ujemnych skutków,
czy aby te pieni¹dze w 30%
nie pop³yn¹ rzek¹ alkoholu?
Dzisiaj wiem, ¿e nic marno-
trawnego siê nie wydarzy³o.
Ludzie doœæ racjonalnie
podeszli do dodatkowego
funduszu w ich portfelach ro-
dzinnych. Natomiast dane
dotycz¹ce liczby urodzeñ
dzieci w Polsce w 2016 roku

przesz³y najœmielsze oczeki-
wania Rz¹du - powiedzia³a
Pani minister El¿bieta Rafal-
ska w Radiu RMF FM. Uro-
dzi³o siê 16 tysiêcy wiêcej
dzieci ni¿ w 2015 roku, a naj-
wiêcej, bo 11 tyœ, urodzi³o
siê w listopadzie, co by
wskazywa³o dzia³anie 500+.
M³ode matki przesta³y siê
baæ narodzin dziecka
wiedz¹c, ¿e dziecko to inwe-
stycja nie tylko wychowaw-
cza ale i finansowa. Jak tak
dalej pójdzie to nie bêdzie
problemu z przekroczeniem
w 2017 roku magicznej licz-
by 400 tysiêcy urodzeñ. - To
prawie pewne - stwierdzi³a
Pani minister w programie
RMF FM w rozmowie z Ro-
bertem Mazurkiem. Krytycy
straszyli, ¿e æwieræ miliona
kobiet ma odejœæ z rynku
pracy w ci¹gu najbli¿szych
lat, czemu zaprzeczy³a Pani
minister podaj¹c, ¿e ewen-
tualnie dezaktywizacja ko-
biet mo¿e obj¹æ 24-30 tysi-
êcy kobiet w Polsce, które
podjê³y tê decyzjê z powodu
programu 500 +. Jest logicz-
ne, ¿e niektórym matkom
maj¹cym 3-4  dzieci, i które
dostan¹ po 500 z³otych na
dziecko, nie bêdzie siê
op³aca³o pracowaæ za 1200-
1500 z³otych miesiêcznie -
zajm¹ siê zapewne wycho-
waniem dzieci z jeszcze
wiêkszym zyskiem dla
spo³eczeñstwa.

Raport prof. R. Szartenber-
ga z Europejskiej Sieci Prze-
ciwdzia³ania Ubóstwu poka-
zuje, ¿e program 500+
zmniejszy³ liczbê dzieci
¿yj¹cych w skrajnym ubó-
stwie w Polsce z 11,9 % do
0,7 %. Ponad 50% rodzinom
poprawi³ siê poziom ¿ycia.
Skrajne ubóstwo z 7,5%
spad³o do 3,9%.  Ludzie za-
czêli sp³acaæ swoje
zad³u¿enia, poprawi³ siê
wskaŸnik p³acenia za czynsz
mieszkaniowy, znacznie
zmniejszy³y siê „ zakupy na
zeszyt”. Dzieci do szko³y za-
czê³y przynosiæ kanapkê
drugiego œniadania - mówi
znajoma nam nauczycielka
gorzowskiego gimnazjum.
Czy¿ z tego nie nale¿y siê
cieszyæ?
Program 500+ to po-
wa¿ny cios w rynek lich-
wiarskich chwilówek. Wie-
le z nich znik³o i nie bêdzie
ju¿ ¿erowaæ na zdesperowa-
nych ludziach ratuj¹cych siê
lichwiarskimi kredytami, któ-
re ich jeszcze bardziej po-
gnêbia³y. Niektórzy politycy
obsesyjnie powtarzali, ¿e
500+ to marnotrawne roz-
dawnictwo pieniêdzy. A jak
jest? Z ekonomicznego pun-
ktu widzenia te œrodki finan-

sowe w du¿ej czêœci wracaj¹
do bud¿etu. GUS podaje ¿e
500+ da³ gospodarce za-
strzyk energii. Zwiêkszony
zasób portfeli jest przecie¿
przez beneficjentów tego
programu wydawany na
ró¿ne dobra i towary pobu-
dzaj¹c nasz wewnêtrzny ry-
nek, turystykê i produkcjê
przemys³ow¹. Nasza gospo-
darka nie cierpi na brak to-
warów - ich mamy nadmiar,
¿e pó³ki siê uginaj¹. Je¿eli
czegoœ brakowa³o Polakom
to w³aœnie ekwiwalentu wy-
miany - pieniêdzy, jako
g³ównej bariery prawid³owe-
go funkcjonowania polskiej
gospodarki. Dlaczego, skoro
towarów i us³ug jest w nad-
miarze? Zawodzi system
emisji pieni¹dza w wiêkszo-
œci przekazany zagranicz-
nym komercyjnym bankom. I
oto program 500+ omijaj¹c
banki i ró¿ne dyrektywy
europejskie wprowadza do
obiegu zbawienne dla gos-
podarki 22 miliardy
z³otych. Majstersztyk. Lu-
dzie zaczêli te¿ oszczêdzaæ,
bo do tej pory wiêkszoœæ nie
mia³a z czego, a efekty tego
bêd¹ trochê póŸniej. Widaæ
wyraŸnie poprawê nastrojów
spo³ecznych. Œwiadczenie to
spe³ni³o rolê mechanizmu
zwiêkszaj¹cego spo³eczne
zadowolenie proporcjonalnie
do zmniejszenia siê trudno-
œci ekonomicznych, z jakimi
musia³y zmagaæ siê liczne
polskie rodziny. Trzeba na-
prawdê byæ Ÿle nastawionym
do spo³eczeñstwa i progra-
mu 500+, aby szukaæ w nim
jakieœ wyj¹tkowo groŸne
skutki. Kraje stosuj¹ ró¿ne
eksperymenty z modelami
spo³eczno-gospodarczymi,
ale „Rodzina 500+” mo¿na
uznaæ za ewenement na
skalê œwiatow¹. Jest to tzw.
bezwarunkowy dochód
podstawowy zastosowany
do walki z nierównoœciami
spo³ecznymi w przeciw-
dzia³aniu z negatywnymi
skutkami postêpuj¹cej auto-
matyzacji gospodarki, gdzie
cz³owiek marnie op³acany w
wielu przypadkach staje siê
dodatkiem do maszyny
ci¹gle bij¹cej rekordy wydaj-
noœci. Polska sta³a siê w ten
sposób poligonem doœwiad-
czalnym wprowadzaj¹cym
wa¿ny regulator nierównoœci
spo³ecznych, na który skie-
rowane s¹ oczy ekonomis-
tów ca³ego œwiata
œledz¹cych efekty tego regu-
latora jakim jest tzw. dochód
podstawowy. Ale o tych i in-
nych szansach i barierach
naszego rozwoju nastêpnym
razem.

AUGUSTYN WIERNICKI

Polska rodzina ma się znacznie lepiej
Mija rok funkcjonowania programu pomocowego Rodzina 500+. 

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.
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Znana gorzowska firma Pro-
sper Advertising & Publishing
wprowadzi³a wiêc na rynek re-
wolucyjny system, pozwa-
laj¹cy na natychmiastowe za-
istnienie w sieci internetowej
mikro, ma³ym i œrednim przed-
siêbiorstwom.  

- Od czerwca ubieg³ego roku
testujemy platformê ,,PageAn-
dShop’’ oraz prace nad mo-
biln¹ wersj¹ systemu i dzisiaj
jesteœmy ju¿ gotowi na zrewo-
lucjonizowanie rynku w tym
obszarze - mówi Maciej Czer-
niawski, w³aœciciel  Prosper
Advertising & Publishing.

Korzenie powstania firmy
Prosper Advertising & Publis-
hing, znanej równie¿ pod na-
zw¹ Prosper24.pl, siêgaj¹
1999 roku, ale w obecnym
uk³adzie w³aœcicielskim funk-
cjonuje ona od 2007 roku. To
wtedy prowadz¹cy us³ugi poli-
graficzne Maciej Czerniawski
zdecydowa³ siê na kupno fir-
my.

- Bardzo dobrze j¹ zna³em,
bo z poprzednim w³aœcicielem
przez kilka lat œciœle wspó³pra-
cowaliœmy - opowiada Maciej
Czerniawski. - W tym czasie
zajmowa³em siê skompliko-
wanymi projektami poligraficz-
nymi, kierowanymi g³ównie na
rynki skandynawskie, brytyj-
ski, holenderski czy belgijski.
Zainteresowanie produktami
ros³o tak¿e w kraju, dziêki cze-
mu rynek odbiorców na tyle
siê rozbudowa³, ¿e kiedy tylko
pojawi³a siê propozycja kupna
Prospera nie zastanawia³em
siê ani chwili. Ta firma by³a i
jest nadal numerem 1 w woje-
wództwie lubuskim, je¿eli cho-
dzi o produkcjê noœników re-
klamowych - podkreœla pan
Maciej.

Prosper dzia³a w kilku ob-
szarach. Podstawowy, to
bran¿a reklamowa sk³adaj¹c¹
siê z produktów realizowa-
nych przez drukarniê. -

Obs³ugujemy wiêkszoœæ
agencji reklamowych w regio-
nie, ale przede wszystkim pra-
cujemy na potrzeby du¿ych
odbiorców w Polsce i Europie.
Oferujemy ponadto w³asne
produkty, które sprzedajemy
drog¹ internetow¹ - t³umaczy i
wskazuje, ¿e w tej chwili firma
posiada szeœæ maszyn wiel-
k o f o r m a t o w y c h ,
pozwalaj¹cych uzyskaæ do-
skona³¹ jakoœæ i odpowiedni¹
trwa³oœæ kolorów drukowa-
nych materia³ów. Maszyny na-
daj¹ siê zarówno do wielkich,
outdorowych projektów, takich
jak siatki wielkoformatowe,
banery, bilbordy, jak i mniej-
szych formatów, których prze-
znaczeniem jest ekspozycja w
wewn¹trz pomieszczeñ. 

W ocenie w³aœciciela Pro-
spera, gorzowski rynek rekla-
mowy powoli, ale zmienia siê
na korzyœæ. Dotychczas wielu
przedsiêbiorców ten obszar
dzia³alnoœci traktowa³o po ma-
coszemu. To b³¹d, ale tak cza-
sami bywa, ¿e w ramach szu-
kania oszczêdnoœci w³aœcicie-
le szczególnie najmniejszych
podmiotów ograniczaj¹ inwe-
stycje w reklamê a to przecie¿
przynios³yby im w ujêciu
d³ugookresowym najwiêcej
korzyœci.

- Estetyka przygotowanej re-
klamy, bilbordu czy innego
elementu œwiadczy o w³aœci-
cielu. Dlatego podpisujê siê
pod pomys³ami uporz¹dkowa-
nia miasta. Dobrze zrobiona
reklama to jest taka, w otocze-
niu której wszyscy dobrze siê
czuj¹ - t³umaczy i zachêca
w³adze miasta do realizacji
ustawy krajobrazowej w poro-
zumieniu z przedsiêbiorcami
oraz agencjami reklamowymi.

Wa¿n¹ bran¿¹ dzia³alnoœci
Prospera s¹ produkcje filmo-
we, ale prawdziwym hitem
ostatnich lat sta³a siê budowa
platformy dla mikro, ma³ych i

œrednich przedsiêbiorstw, dzi-
êki czemu mog¹ one bardzo
szybko zaistnieæ w Internecie
z w³asnymi narzêdziami do
promocji i sprzeda¿y. Jak opo-
wiada Maciej Czerniawski,
ka¿da firma powinna poprzez
reklamê staraæ siê oddaæ du-
cha swojej dzia³alnoœci. Z dru-
giej strony popularny marke-
ting od pewnego czasu zaczy-
na wchodziæ na nowe tory,
gdzie najwa¿niejszym ele-
mentem staje siê edukacja.

- ¯ycie gospodarcze coraz
szybciej przenosi siê do inter-
netu - kontynuuje Maciej Czer-
niawski. - Jest to najlepsze
obecnie medium do edukacji
klientów. Nied³ugo zaœ stanie
siê podstawowym miejscem
sprzeda¿y produktów deta-
licznych - podkreœla.

Maciej Czerniawski razem z
grup¹ kilkunastu gorzowskich
programistów przez piêæ
ostatnich  lat pracowa³ na zbu-
dowaniem systemu pozwa-
laj¹cego na natychmiastowe
zaistnienie w Internecie. Sa-
mo zbudowanie w³asnej stro-
ny jest wa¿ne, ale stanowi do-
piero wstêp do prawdziwego
rozwoju. Dlatego firma Pro-
sper posz³a o krok dalej. Zbu-
dowa³a platformê, na której
przedsiêbiorcy maj¹ w jednym
pakiecie narzêdzia, wiedzê i
wsparcie. Zapytany, sk¹d
wzi¹³ siê pomys³ na takie inno-

wacyjne dzia³anie, natych-
miast przypomnia³, ¿e jego fir-
ma dysponuje podobnym na-
rzêdziem bran¿owym. 

- Pewnego dnia rozma-
wia³em z dyrektorem jednej z
du¿ych organizacji przedsi-
êbiorców w Gorzowie. Prze-
prowadzi³em prezentacjê na-
szej platformy dla bran¿. Do-
ceniaj¹c co osi¹gnêliœmy
poprosi³, abym zaproponowa³
coœ wyj¹tkowego dla mniej-
szych firm, które w³aœciwie nie
istniej¹ w sieci. Od razu wziêli-
œmy siê do pracy. £¹cznie za-
anga¿owaliœmy na to 82 ty-
si¹ce roboczogodzin, z czego
ponad 40 tysiêcy godzin to
samo programowanie. Od
dziewiêciu miesiêcy system
jest testowany. Wszystko za-
gra³o, dlatego wchodzimy ju¿
na rynek z pe³n¹ ofert¹ - pod-
kreœla.

Dziêki platformie ka¿dy zain-
teresowany bêdzie móg³ w
krótkim czasie zbudowaæ
w³asn¹ stronê internetow¹,
za³o¿yæ sklep oraz korzystaæ z
aplikacji mobilnej. Nie trzeba
korzystaæ z pomocy specjalis-
tów. Wszystko mo¿na zrobiæ
samemu w ci¹gu kilku godzin.
Wczeœniej trzeba przygoto-
waæ zestaw zdjêæ, tekstów i
innych elementów, które chce-
my, ¿eby znalaz³y siê na na-
szych stronach czy w sklepie
internetowym. Mo¿na równie¿

skorzystaæ z bazy bezp³at-
nych zdjêæ. I to wszystko za
kilkadziesi¹t z³otych miesiêcz-
nie w przypadku prowadzenia
strony oraz dwukrotnoœci tej
ceny za sklep wraz ze stron¹ i
dostêpem do wartoœciowej
wiedzy biznesowej. Bezp³atne
jest budowanie stron i testo-
wanie w okresie próbnym.
Kiedy przedsiêbiorca zdecy-
duje siê na wspó³pracê, jak
zapewnia Maciej Czerniawski,
¿adne inne koszty nie
wchodz¹ w grê. Nawet p³at-
noœæ za hosting czy domenê,
o ile jest to domena z ko-
ñcówk¹ pl. W ka¿dym mo-
mencie bêdzie mo¿na zako-
ñczyæ subskrypcjê. Na œwie-
cie, ale i w Polsce s¹ ju¿ firmy
proponuj¹ce podobne roz-
wi¹zania, lecz innowacyjnoœæ
gorzowskiego rozwi¹zania
ró¿ni siê tym, ¿e obok na-
rzêdzi edycyjnych czy za-
rz¹dzanie przez aplikacjê mo-
biln¹, Prosper oferuje jeszcze
wiedzê, bez której dzisiaj trud-
no jest odnaleŸæ siê na rynku.

- Co rozumiemy pod po-
jêciem ,,wiedza’’? To treningi
opracowane przez najlep-
szych trenerów biznesów.
Ka¿dy znajduj¹cy siê na plat-
formie bêdzie co miesi¹c
otrzymywa³ pe³ne i aktualne
informacje w zakresie szkole-
nia, na bazie którego bêdzie
poznawa³ najskuteczniejsze
metody dzia³ania na rynku -
t³umaczy i zaraz dodaje, ¿e
ka¿de przedsiêbiorstwo,
chc¹ce dobrze prosperowaæ,
musi umiejêtnie promowaæ
stronê czy e-sklep, zarz¹dzaæ
czasem, kadr¹, wiedz¹ oraz
na ka¿dym szczeblu minimali-
zowaæ ryzyko gospodarcze.
W przypadku czasu nale¿y
d¹¿yæ do rozwi¹zañ pozwa-
laj¹cych na szybkie zarz¹dza-
nie narzêdziami handlowo-
promocyjnymi. Najlepiej wiêc
czerpaæ wiedzê od najlep-

szych, bo to z kolei do maksi-
mum zmniejsza ryzyko i po-
zwala na efektywne wykorzy-
stywanie potencja³u firmy.

Niedawno Maciej Czerniaw-
ski prezentowa³ zalety syste-
mu podczas misji gospodar-
czej w Brukseli i Luksemburgu
czym wzbudzi³ bardzo pozy-
tywne wra¿enie. Ma³o tego,
sukces gorzowskiej firmy zos-
ta³ zauwa¿ony w ubieg³ym ro-
ku przez Magazyn Osobowo-
œci i Sukcesy. Prosper znalaz³
siê w grupie piêciu wyró¿nio-
nych firm w kategorii Super
Sukces 2016 roku, w której
znalaz³y siê te¿ tak znane
marki jak Wittchen SA, Work
Service SA, Bella Terra i Con-
dohotels Management Sp. z
o.o. Obecnie firma jest nomi-
nowana do nagrody im. Jana
Wejcherta organizowanej
przez Polsk¹ Radê Biznesu.

Maciej Czerniawski nie kry-
je, ¿e jego ambicj¹ jest podbi-
cie innych rynków europej-
skich. Ju¿ w tej chwili trwaj¹
przygotowania do wejœcia na
niemiecki i brytyjski rynek. -
Mam nadziejê, ¿e do 2020 ro-
ku swoj¹ dzia³alnoœci¹ obej-
miemy wszystkie kraje UE
oraz Stany Zjednoczone. Na-
szym zadaniem jest wnieœæ
jak najwiêksz¹ wartoœæ na ry-
nek. Chcemy pomóc rozwijaæ
siê ma³ym firmom. W Unii Eu-
ropejskiej jest obecnie 23 mln
firm, z czego 99% to firmy z
sektora MŒP. S¹ one odpo-
wiedzialne za 85% nowych
miejsc pracy. Zatem s¹ wa¿ne
dla gospodarki. Jesteœmy
przekonani, ¿e dziêki rzetelnej
wiedzy biznesowej i nowo-
czesnym narzêdziom, które
przeka¿emy, ma³e firmy nie
tylko nie bêd¹ ju¿ walczyæ o
przetrwanie, ale zaczn¹ siê
rozwijaæ i bêd¹ mog³y konku-
rowaæ z du¿ymi firmami, jak
równy z równym - koñczy.

ROBERT BOROWY

Konkurować z dużymi firmami,
jak równy z równym
¯ycie gospodarcze coraz szybciej przenosi siê do internetu.

Maciej Czerniawski nie kryje, że jego ambicją jest zaistnienie
na europejskim rynku. 
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Redakcja miesiêcznika
„Forbes” wspólnie z wywia-
downi¹ gospodarcz¹  Bos-
node Polska po raz dziesi¹ty
opracowa³y zastawienie naj-
bardziej dynamicznie rozwi-
jaj¹cych siê firm w kraju.  Ran-
king obejmuje przedsiêbior-
stwa,  które w ostatnich trzech
latach osi¹gnê³y najwiêkszy
przeciêtny roczny wzrost war-
toœci.  Znalezienie siê wœród
„Diamentów Forbesa” œwiad-
czy o rentownoœci,  wysokiej
p³ynnoœci bie¿¹cej, niezalega-

niu z p³atnoœciami,  dodatnim
wyniku finansowym oraz do-
datni¹ wartoœci¹ kapita³ów
w³asnych. £¹cznie we wszyst-
kich kategoriach wy³oniono
blisko 2,4 tys. podmiotów gos-
podarczych, z których nagro-
dzone firmy podzielone zos-
ta³y na trzy kategorie wg przy-
chodów ze sprzeda¿y.

W tym presti¿owym gronie
znalaz³y siê gorzowskie firmy.
Oto one:
FAURECIA GORZÓW S.A.

sklasyfikowana zosta³a  jako

przedsiêbiorstwo du¿e na
poziomie przychodów po-
wy¿ej 250 mln z³. W tej kate-
gorii uplasowa³a siê odpo-
wiednio na:

92 miejscu w rankingu
ogólnopolskim na 166 mo¿li-
wych i 3 miejscu w rankingu
regionalnym lubuskim na 4
mo¿liwe. Przychody ze
sprzeda¿y w 2015 r. (PLN):
862 051 129 z³. Zysk netto w
2015 r.: 82 477 177 z³. Prze-
ciêtny wzrost wartoœci 2013-
2015: 22,01%.

PHU POLZBUD sklasyfi-
kowane jako przedsiêbior-
stwo œrednie osi¹gaj¹ce przy-
chody od 50 do 250 mln z³ z
wynikiem 37 na liœcie ogólno-
polskiej na 601 mo¿liwych;
drugim miejscu w rankingu re-
gionalnym na 13 mo¿liwych.
Przychody ze sprzeda¿y w
2015 r. (PLN): 85 888 219 z³.
Zysk netto w 2015 r.: 1 624
532 z³. Przeciêtny wzrost war-
toœci 2013-2015: 65,58 %.
GOTECH SP. Z O.O. zajê³o

318 miejsce na liœcie ogólno-

polskiej, 8 w rankingu regio-
nalnym w kategorii œrednich
przedsiêbiorstw. Przychody
ze sprzeda¿y w 2015 r.
(PLN): 73 337 172 z³. Zysk
netto w 2015 r.: 4 346 344
z³. Przeciêtny wzrost warto-
œci 2013-2015: 25,13%.
KASKAT SP. Z O.O.  Wy-

nik - 425 w rankingu ogólno-
polskim i 11 regionalnym w
kategorii przedsiêbiorstw œred-
nich. Przychody ze sprzeda¿y
w 2015 r. (PLN): 153 463 845
z³. Zysk netto w 2015 r.: 6 025

012  z³. Przeciêtny wzrost war-
toœci 2013-2015: 20,84%.

Diamenty Forbesa w kate-
gorii ma³ych przedsiêbiorstw
osi¹gaj¹cych przychody na
poziomie od 5 do 50 mln z³
otrzyma³y trzy podmioty gos-
podarcze maj¹ce siedzibê w
okolicach Gorzowa tj.
TRANSMAR LILLA I MAR-
CIN UNGIER SP. J. z
Deszczna, ANDRZEJ, JAN
KUBZDYL PPHU AEK z
Wawrowa oraz CONSTANS
SP. Z O.O. z K³odawy.

„Diamenty Forbesa 2017” dla przedsiębiorców
Gorzowskie firmy znalaz³y siê w presti¿owym gronie najlepszych w kraju.
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- Od pewnego czasu go-
rzowskie instytucje kultury
zauwa¿aj¹ odp³yw uczest-
ników wydarzeñ. Widaæ to
choæby w Jazz Clubie Pod
Filarami, Filharmonii Go-
rzowskiej i kilku innych. Z
czego to mo¿e wynikaæ?

- Mogê odpowiedzieæ w
sposób dowcipny?
- Jak najbardziej.
- Mamy poci¹g do Berlina!
- Fakt, mamy poci¹g. A
serio?

- Fakt, wyjazdy na imprezy
kulturalne do Berlina nie s¹
jednak g³ównym powodem
takiego stanu rzeczy. Trzeba
podkreœliæ, ¿e udzia³ w kultu-
rze maleje nie tylko w Gorzo-
wie.  Zreszt¹ na problem
mo¿na patrzeæ z ró¿nych
stron. Mo¿e to dziwnie za-
brzmi, ale w skali globalnej
liczba osób bior¹cych udzia³
w wydarzeniach kulturalnych
roœnie. Mam na myœli zarów-
no region, jak i miasto. Du¿a
czêœæ tego wzrostu generuj¹
uczestnicy imprez maso-
wych, których mamy coraz
wiêcej. Po drugie wydarze-
nia kulturalne zmieniaj¹ swój
charakter. Mamy coraz
wiêcej imprez, które poja-
wiaj¹ siê bardzo spontanicz-
nie i do tego gdzieœ zupe³nie
na zewn¹trz, poza instytucja-
mi kultury. Czêsto w³aœnie
takie wydarzenia oferuj¹
konsumentom kultury
w³aœnie to, czego ci potrze-
buj¹. I zastrzegam, to nieko-
niecznie s¹ koncerty disco-
polo.
- Na przyk³ad?
- Na przyk³ad Parking Day

organizowany raz do roku
spo³ecznie, spontanicznie,
na ulicy i nieomal bezkoszto-
wo. To jest w³aœnie to, co
wielu ludziom, zwyk³ym
przechodniom, wystarcza.
Chc¹ wzi¹æ udzia³ w jakimœ
wydarzeniu? Tu mog¹ poja-
wiæ siê w sferze publicznej i
zaistnieæ raz do roku to aku-
rat, czyli tyle ile potrzebuj¹.
W taki sposób ci uczestnicy
realizuj¹ swoj¹ potrzebê
uczestnictwa w kulturze.
Do tego, jeœli w³¹cz¹ siê w
dzia³anie, to mog¹ byæ
twórc¹. Nie mo¿na tego
bezpoœrednio porównaæ
do instytucji kultury
wy¿sze. Jej instytucje, jak
w³aœnie Jazz Club czy Fil-
harmonia, mimo intensyw-
nych dzia³añ istotnie mog¹
mieæ problem dotarcia z
ofert¹ do nowych odbior-
ców.  
- A czy uprawniona jest
tak¿e opinia, ¿e ludzie nie
lubi¹ wydawaæ pieniêdzy
na koncert, bo wol¹ te 30 z³
wydaæ na coœ innego? To

te¿ mo¿e byæ bariera? Te
30 z³?

- Mamy w Gorzowie bardzo
specyficzn¹ sytuacjê. Kiedy
w kraju, w miastach podob-
nej wielkoœci, dzia³a³y od lat
instytucje kultury wy¿szej, u
nas ich nieomal nie by³o. Ist-
nia³ teatr i jazz club, ale na
wiêksze wydarzenie trzeba
by³o pojechaæ do innego
miasta. Tanie to nie by³o. U
osób czuj¹cych potrzebê ko-
rzystania z kultury wyrobi³o
to nawyk wyjazdów np. na
koncerty, spotkania auto-
rskie czy przedstawienia.
Natomiast reszta spo³eczno-
œci wyros³a w przekonaniu o
elitarnoœci i niedostêpnoœci
wydarzeñ kulturalnych.  Ta
œwiadomoœæ do dziœ siê nie
zmieni³a.  Ludzie nie uczest-
nicz¹ w kulturze, bo nie
wiedz¹ jak, nie wiedz¹, ¿e
mog¹. Nie maj¹ wyrobione-
go nawyku albo siê boj¹.
Zreszt¹ osoby uczestnicz¹ce
w wydarzeniach kulturalnych
te¿ maj¹ swoje problemy.
Mam na myœli okreœlon¹
pulê œrodków, jakie mog¹
wydaæ. Wygl¹da to tak, ¿e
najczêœciej staæ nas na jed-
no rodzinne wyjœcie: albo na
basen, albo do kina, albo do
Filharmonii. Taka jest rze-
czywistoœæ i wygrywa w niej
g³ównie basen. 
- Doszliœmy wiêc do
kwestii, ¿e Gorzów to
miasto niezamo¿ne.

- Gorzów to miasto nieza-
mo¿ne. Konsumpcja jest
skierowana na inne tory. Na
zakup nowego telewizora,
nowego telefonu komórko-
wego, remont mieszkania.
Ci, którzy maj¹ pieni¹dze,
wyje¿d¿aj¹ poza miasto i
tam siê osiedlaj¹. No i wów-
czas ca³kowicie przestawia
im siê system. Wiêkszoœæ
czasu zaczynaj¹ przezna-
czaæ na dojazdy. A to trzeba
dojechaæ do pracy, a to za-
wieŸæ dziecko do szko³y, a to
odebraæ je z tej¿e szko³y. No
i gdzie w tym wszystkim
jeszcze czas na jakiœ kon-
cert czy przedstawienie?
Owszem, mo¿na go zna-
leŸæ, ale jest to trudne.
Wiêcej czasu na kulturê
maj¹ osoby mieszkaj¹ce w
mieœcie. Sam mam kolegów,
którzy ka¿dego tygodnia
gdzieœ tam id¹, i to nieko-
niecznie do tradycyjnego
teatru czy „Pod Filary”. W
Gorzowie jest sporo innych
miejsc oferuj¹cych ca³kiem
ciekawe mo¿liwoœci spêdze-
nia czasu, np. przy ró¿nego
rodzaju konkursach, wy-
stêpach satyrycznych, nie-
wielkich przedstawieniach
oraz s³uchaniu rocka. Proszê

pamiêtaæ, kultura wymaga
wielkiej promocji, promocji i
jeszcze raz promocji. A w
tych tradycyjnych instytu-
cjach zwyczajnie nie ma na
ni¹ pieniêdzy. O ile czasami
s¹ pieni¹dze na utrzymanie
czy remonty budynków czy
zakupy urz¹dzeñ technicz-
nych, to zawsze brak ich na
promocjê. Dochodzi przez to
do absurdów. Co z tego, ¿e
coœ wyremontujemy, coœ do-
kupimy, stworzymy dobry ze-
spó³ i repertuar, jeœli nie
mo¿emy tego wypromowaæ?
Nikt siê o tym nie dowie! Bo
jedyn¹ promocj¹, na jak¹
bêdzie nas staæ, to jakaœ ra-
chityczna strona interneto-
wa, ewentualnie najczêœciej
kiepsko prowadzony profil na
portalu spo³ecznoœciowym.
W ten sposób dotrze siê co
prawda do pewnej grupy lu-
dzi, ale czy bêd¹ oni uczest-
nikami? Có¿ bowiem z tego,
¿e np. 2 tys. osób zaznaczy
na profilu, ¿e „lubi” wydarze-
nie, albo nawet, ¿e s¹ „zain-
teresowani” uczestnictwem?
Trzeba pamiêtaæ, ¿e niewielu
z nich tak naprawdê siê na
nie wybierze. No i jeszcze
jedna, bardzo wa¿na rzecz.
Nie zapominajmy, ¿e ostatni-
mi czasy powsta³o sporo pry-
watnych instytucji, klubów i
innych inicjatyw, które nie s¹
finansowane z pieniêdzy
publicznych, maj¹ w³asn¹
ofertê kulturaln¹ i sobie ja-
koœ na tym niestabilnym ryn-
ku radz¹. Ponad wszystko
powinniœmy dziœ inaczej my-
œleæ o kulturze, bo dzisiaj to
nie tylko  spektakle,  koncer-
ty i wystawy. To równie¿ ro-
bione przez spo³eczników
czy prywatne firmy warsz-
taty kulinarne, kursy szy-
de³kowania czy koncerty
realizowane w ró¿nych
miejscach. Tego rodzaju
ró¿norodnych ofert w na-
szym mieœcie jest du¿o. A
spektrum ludzi korzys-
taj¹cych z ró¿nych ofert
jest, jakie jest i moim zda-
niem siê kurczy. 
- Z czego to wynika?

- Na pewno bardzo wa¿ne
s¹ kwestie demograficzne.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e z Go-
rzowa mnóstwo ludzi wyje-
cha³o. Czêœæ, jak ju¿
wspomnia³em, osiedla siê
poza miastem, ale du¿a gru-
pa znika, ucieka za granicê.
Gorzów to jednak niewielkie
miasto, które najwyraŸniej
nie jest w stanie zaoferowaæ
ludziom takiego rozwoju, o
jakim oni myœl¹. 
- Czyli?
- Jeœli ktoœ myœli o odnie-

sieniu sukcesu, albo o „god-
nym” ¿yciu, to rozgl¹daj¹c
siê stwierdza jednak, ¿e nie
tutaj. Nie mamy pozytyw-
nych wzorców. 
- No jak nie mamy? Prze-
cie¿ z tego miasta wyszed³
jeden premier rz¹du, teraz
prominentna minister. To
nie s¹ wzorce?

- Premier wyszed³, minister
wyjecha³a… Mnie chodzi o
ludzi, którzy tutaj odnieœli
sukces, w biznesie czy pracy
zawodowej i tutaj spe³niaj¹c
swoje pasje i marzenia god-
nie ¿yj¹. Zarabiaj¹ normalne
pieni¹dze i normalnie funk-
cjonuj¹, tak jak w odczuciu
spo³ecznym w innych miejs-
cach w Polsce.
- No ja nie znam.
- No w³aœnie. Mnie te¿ jest

trudno takie osoby tak po
prostu wskazaæ. Oznacza to,
¿e nie ma zbyt wielu podob-
nych wzorców. My, to miasto,
nigdzie takich wzorców nie
tworzy. Nasze wzorce na
¿ycie tak w istocie zaczynaj¹
siê na berliñskim lotnisku, al-
bo w ka¿dym innym wiêk-
szym polskim mieœcie. Oso-
by, które wymieni³aœ, to poli-
tycy, to sukces polityczny,
czyli zupe³nie inna sprawa.
Podkreœlam, sukcesów biz-
nesowych, czy fajnych karier
zawodowych zwyczajnie tu
nie widaæ. Nie widaæ takich,
którzy by tu rozpoczêli
dzia³alnoœæ, odnieœli sukces i
udowadniali, ¿e mo¿na, ¿e
siê udaje. To, ¿e o nich nie
wiemy, nie znaczy, ¿e ich nie
ma. Po prostu o nich nie wie-

my. Wed³ug mnie jest jednak
kilka takich firm. Na przyk³ad
Kaskat.
- Nie znam.
- No widzisz, to jeden z naj-

wiêkszych producentów mle-
ka w proszku oraz innych
produktów mlecznych. To tyl-
ko jeden z przyk³adów. W
tym mieœcie nigdy nie by³o
dobrej atmosfery do nagra-
dzania ludzi, którzy sukces
odnosz¹. Nagradzania w
sensie spo³ecznym. Mamy
na przyk³ad pana senatora
W³adys³awa Komarnickiego,
o którym ja myœlê, ¿e jest
cz³owiekiem wielkim. To taki
gorzowski w amerykañskim
stylu self made man. Pan se-
nator osi¹gn¹³ sukces w
ka¿dej dziedzinie - w polu or-
ganizacji spo³ecznych, spor-
towej, tak¿e w sensie poli-
tycznym, ale przede wszyst-
kim w sferze biznesowej.
Warto pamiêtaæ, ¿e pomaga³
przy okazji ró¿nym osobom. 
- ZnaleŸliœmy jeden
przyk³ad.

- Tak, ale to te¿ trzeba za-
akcentowaæ. Jego biznesy
s¹ w du¿ej mierze poza Go-
rzowem. A mnie chodzi o ta-
ki rzeczywiœcie lokalny
przyk³ad. No i z tym, jak ju¿
wczeœniej zauwa¿y³em, jest
zwyczajnie ciê¿ko. A wra-
caj¹c do kwestii kulturowych,
ja zajmujê siê równie¿
kwest¹ bezpieczeñstwa kul-
turowego.
- Co to znaczy?
- Bezpieczeñstwo kulturo-

we dotyczy kwestii trwania i
rozwoju rodzimej, w naszym
przypadku polskiej kultury w
otoczeniu innych kultur. My
w Polsce zachodniej mamy
bardzo blisko siln¹ i wybitnie
dominuj¹c¹ kulturê nie-
mieck¹. Inna sprawa, ¿e Nie-
mcy w wielkich miastach
maj¹ sytuacjê wielokulturo-
woœci, bo s¹ tam mniejszo-
œci: tureck¹, polska,
¿ydowsk¹, ormiañsk¹ itd. Do
nas, do Polski zachodniej
przybywa bardzo wielu
Ukraiñców. Szukaj¹ i znaj-
duj¹ tu pracê. Ale przywo¿¹
te¿ swoj¹ kulturê. Bezpie-
czeñstwo kulturowe w³aœnie
tu u nas jest szczególnie is-
totne, g³ownie w kontekœcie
Niemiec. Bo odk¹d otworzy³
siê niemiecki rynek pracy,
my wolniutko zaczêliœmy ro-
dzim¹ kulturê opuszczaæ. I
w³aœnie ten odp³yw uczestni-
ków ¿ycia kulturalnego, od
którego zaczêliœmy roz-
mowê, jest mocno niepo-
koj¹cym trendem i niejako
potwierdzeniem tego, ¿e nas
ubywa. To taki kolejny wska-
Ÿnik zagro¿enia bezpiecze-
ñstwa kulturowego. To o

czym rozmawiamy uzupe³nia
siê z moimi badaniami na te-
mat spadku czytelnictwa. W
ca³ej Polsce oprócz Gdañska
i Warszawy mamy spadek
liczby czytelników w bibliote-
kach.
- Nic nowego, od lat Pol-
ska Izba Ksi¹¿ki notuje ten
spadek.

- Dobrze. Spadek jest sta³y.
Warto przy okazji zauwa¿yæ,
¿e biblioteka to ju¿ dziœ ma³y
albo du¿y, nawet nie dom
kultury, ale kombinat kultury.
Oprócz ksi¹¿ek oferuje wy-
stawy, spotkania, wystêpy i
wiele innych atrakcji. W go-
rzowskiej WiMBP (chwa³a jej
za to!) odbywa siê gigantycz-
na liczba takich wydarzeñ, a
ich uczestników jest coraz
wiêcej i to te¿ kultura. Ale
wracaj¹c do czytelnictwa, to
wed³ug danych GUS, od ro-
ku 2010 do 2015 na terenie
województwa lubuskiego,
gdzie w 2015 mieszka³o 1
018 075 osób, w tym w
pó³nocnej czêœci  386 119
osób, uby³o  27 718 czytelni-
ków.  I uwaga, w tej liczbie
spadek a¿ o 14 720 czytelni-
ków dotyczy tylko miasta
Gorzowa. To jest oko³o 53%
ca³oœci.
- To jest szokuj¹ca liczba.
- Fakt, szokuj¹ca. I podkre-

œlam, nie jest to wina biblio-
tek, ale wskaŸnik pewnego
trendu. Zwyczajnie coœ tu nie
gra. Te dane miêdzy innymi
pokazuj¹, ¿e faktycznie z
Gorzowa wiele osób uby³o.
Tak drastyczny spadek  to
równie¿ wskaŸnik zagro¿enia
dla bezpieczeñstwa kulturo-
wego. Jeœli dodaæ do siebie
odp³yw uczestników wyda-
rzeñ kulturalnych, o którym
rozmawialiœmy oraz dane o
czytelnictwie, to mamy co?
Mamy nadci¹gaj¹c¹ kata-
strofê kulturow¹ i to jest dra-
matyczna sytuacja. 
- Co to mo¿e daæ? Jaki to
efekt mo¿e przynieœæ?

- Ludzie coraz czêœciej wy-
je¿d¿aj¹ do pracy do Nie-
miec. Os³abiaj¹ swój kontakt
z rodzim¹ kultur¹. Byæ mo¿e
w drugim, trzecim pokoleniu
zostan¹ tam na sta³e,
przyjm¹ tamtejsze wzorce
kulturowe. I moim zdaniem
nie jest to pozytywne. 
- Smutne scenariusze
nam siê maluj¹.

- Fakt. Smutne. Ale pami-
êtaæ nale¿y, ¿e jednak w
mieœcie sporo siê dzieje i jak
nam ju¿ siê te remonty dróg,
gdzieœ w okolicach na-
stêpnych wyborów po-
koñcz¹, to ludzie zaczn¹
jednak do miasta i centrum
zje¿d¿aæ, po kulturê
w³aœnie.

Taka jest rzeczywistość i wygrywa
w niej głównie basen
Z dr. Piotrem Klatt¹, politologiem z Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

Dr Piotr Klatta: Mamy nadciągającą katastrofę kulturową i to
jest dramatyczna sytuacja. 
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- We wrzeœniu 2016 obj¹³
pan stanowisko zastêpcy
prezydenta Gorzowa ds.
oœwiaty, spraw spo³ecz-
nych, obywatelskich, kul-
tury, sportu. Wielu jest
zdania, i¿ jest to najtrud-
niejszy obszar dzia³ania w
ka¿dym samorz¹dzie i wy-
maga dog³êbnego pozna-
nia. Zd¹¿y³ pan poznaæ
wszystkie problemy i
bol¹czki w tym zakresie?

- Piêæ miesiêcy na zapo-
znanie siê z wszystkimi te-
matami z jednej strony to
sporo czasu, z drugiej ma³o.
Na tyle du¿o, ¿eby spokojnie
rozeznaæ siê w dzia³alnoœci
niektórych placówek, poznaæ
najwa¿niejsze sprawy, cho-
æby w obszarze edukacji i
oœwiaty. Odwiedzi³em
wszystkie instytucje pomocy
spo³ecznej oraz kulturalne i
zapozna³em siê równie¿ z
ich dzia³alnoœci¹. Powiem
szczerze, ¿e problemów jest
sporo, ale w zdecydowanej
wiêkszoœci nie wynikaj¹ one
z zewnêtrznych uwarunko-
wañ. To w naszych rêkach
znajduj¹ siê narzêdzia do ich
rozwi¹zania. Kiedy zwracam
na to uwagê wszyscy siê ze
mn¹ zgadzaj¹. Musimy za-
cz¹æ ze sob¹ w mieœcie nie
tylko rozmawiaæ, ale i doga-
dywaæ siê w kwestiach spor-
nych, bo nikt tego za nas nie
uczyni. 
- Zacznijmy od edukacji.

Z jakimi problemami bory-
ka siê gorzowska oœwiata?

- Trudno pomin¹æ w tym
momencie reformê, która
rozwi¹¿e czêœæ problemów. 

Obecnie potrzeby remonto-
we we wszystkich placów-
kach oœwiatowych wskazuj¹
na kwotê oko³o 18 milionów
z³otych, a rocznie do dyspo-
zycji na ten cel mamy pó³tora
miliona. Ma³¹ pociech¹ jest,
¿e dok³adnie z takimi samy-
mi k³opotami borykaj¹ siê
praktycznie wszystkie miasta
podobnej wielkoœci. Nie
chcemy jednak narzekaæ,
tylko ca³y czas pracujemy
nad popraw¹ tego stanu. Do-
stosowuj¹c obecnie placówki
szkolne do zmian za-
chodz¹cych w edukacji sta-
ramy siê jednoczeœnie reali-
zowaæ najpilniejsze zadania.
Dotyczy to szczególnie
szkó³, w których razem bêd¹
przebywaæ uczniowie klas
pocz¹tkuj¹cych i gimnazjum.
Chodzi o to, ¿eby w jednej
czêœci budynku zajêcia mia³y
maluchy, a w drugiej ci naj-
starsi. To powoduje czêsto
potrzebê wykonania dodat-
kowych prac budowlanych,
ale motywuje do wykonania
najpilniejszych remontów. 
- Niektóre szko³y bêd¹

³¹czone, inne likwidowane
poprzez wygaszanie. To
jest powa¿ny problem?

- Reforma edukacji wymu-
si³a pewne dzia³ania, do któ-
rych przygotowujemy siê od
lipca, by zminimalizowaæ jej
koszty spo³eczne. W czêœci
placówek zrobi siê bardzo lu-
Ÿno, w innych nast¹pi
prze³adowanie. Takim
dobrym przyk³adem jest
„Chemik” przy ul. Czereœnio-
wej. Jak zniknie tam gimnaz-
jum zrobi siê mnóstwo miejs-
ca. Dlatego zastanawiamy
siê nad przeniesieniem jed-
nej ze szkó³. Musimy pami-
êtaæ o takim czynniku jak
ekonomii zarz¹dzania miejs-
cem. Im wiêkszy budynek i
im mniej uczniów, tym koszty
drastycznie rosn¹. A sub-
wencja jest na ucznia.  Do
tego od wrzeœnia mamy obo-
wi¹zek przyjmowania do
przeszkoli trzylatków, co po-
woduje, ¿e potrzebujemy do-
datkowych 200 miejsc. Pra-
cujemy w tej chwili nad ad-
aptacj¹ kolejnych
pomieszczeñ, które mog¹
zostaæ wykorzystane na do-
datkowe oddzia³y przed-
szkolne. Jeszcze innym pro-
blemem jest baza sportowa.
Przy wielu szko³ach jej nie
ma i stoimy przed dylema-
tem czy j¹ budowaæ, czy tak
zorganizowaæ zajêcia, ¿eby
uczniowie jednej szko³y
mog³y korzystaæ z bazy innej
szko³y? Takim ciekawym
przyk³adem jest Zespó³
Szkó³ Odzie¿owych, nie po-
siadaj¹cy warunków do bu-
dowy boiska. Pojawi³ siê po-
mys³, ¿eby wykorzystaæ te-
ren przy Przedszkolu
Integracyjnym nr 27 znaj-
duj¹cym siê naprzeciwko.
Zaledwie 600 metrów od
tych placówek jest Zespó³
Szkó³ nr 12, gdzie mamy
piêkne boisko i halê. 
- W 2019 roku powinno

ruszyæ Centrum Edukacji
Zawodowej i Biznesu. Po-
zosta³o niewiele czasu, a
nie widaæ, ¿eby ruszy³y
prace w budynkach przy
ul. Warszawskiej. Je¿eli
coœ s³ychaæ w tej sprawie,
to niechêæ niektórych
szkó³ do opuszczania swo-
ich dotychczasowych sie-
dzib.

- Nie mam ¿adnych infor-
macji, ¿e ktoœ nie chce siê
przenosiæ. Zdajê sobie jed-
nak sprawê, ¿e mog¹ poja-
wiæ siê takie g³osy, ale bêd¹
one wynikaæ raczej z obaw
przejœcia na coœ nowego.
Kompleks przy Warszaw-
skiej bêdzie nowoczesny,
dostosowany w stu procen-
tach do potrzeb szkó³, które
wejd¹ w sk³ad CEZiB.
Zreszt¹ przed przepro-
wadzk¹ ka¿dy zainteresowa-
ny bêdzie dysponowa³ pe³n¹
wiedz¹. Jak tylko rusz¹ pra-
ce, na bie¿¹co bêdziemy in-
formowaæ o poszczególnych

etapach, zaletach i mo¿liwo-
œciach.
- Co z Centrum Edukacji

Artystycznej, ze szko³ami
muzycznymi?

- Nied³ugo bêdziemy mieli
pe³n¹ jasnoœæ. Do maja mu-
simy z³o¿yæ wniosek na po-
zyskanie oko³o 20 milionów
z³otych na remont trzech bu-
dynków, znajduj¹cych siê w
najbli¿szym s¹siedztwie.
Chodzi o dzisiejsze III LO
przy Warszawskiej, dawne
gimnazjum przy Szkolnej
oraz budynek, w którym
znajduje siê jedna ze szkó³
muzycznych przy Teatralnej.
Tylko pozyskanie tych œrod-
ków pozwoli nam na zapo-
cz¹tkowanie kilku procesów.
Najwa¿niejszy to komplekso-
wy remont tych obiektów.
Potem chcielibyœmy prze-
nieœæ III LO do innej lokaliza-
cji. Do opuszczonego obec-
nie budynku przy Szkolnej
przeniesiemy szko³ê mu-
zyczn¹ z ul. Chrobrego. Od
razu wyjaœniam, ¿e remont
tego obiektu bêdzie w pe³ni
dostosowany pod potrzeby
takiej placówki. Nikt nie wpu-
œci muzyków do rudery. Przy
Teatralnej pozostanie ta
szko³a, która jest, natomiast
maj¹c dodatkowy obiekt
chcielibyœmy przenieœæ inne
szko³y artystyczne, np. lice-
um plastyczne.  
- A teraz kultura. Mówi

siê, ¿e jeszcze tak Ÿle nie
by³o i niekoniecznie chodzi
o sam¹ aktywnoœæ ludzi
dzia³aj¹cych w ró¿nych in-
stytucjach, a sprawy per-
sonalne. Kiedy uda siê
wszystko wyprowadziæ na
prost¹?

- Zacznê od tego, ¿e go-
rzowskie instytucje kultury
s¹ bardzo dobrze postrzega-
ne na zewn¹trz i cenione za
wysoki profesjonalizm. Pro-
szê mi wierzyæ, ¿e czêsto

docieraj¹ do mnie pozytyw-
ne g³osy na temat dzia³alno-
œci Miejskiego Centrum Kul-
tury czy Filharmonii Gorzow-
skiej. Je¿eli ktoœ ma z³e
zdanie, to gorzowianie. Nie
oznacza to, ¿e w mieœcie nie
umiemy szanowaæ tego, co
mamy. K³opot w tkwi w two-
rzeniu czêsto
niezrozumia³ych, ca³kowicie
zbêdnych konfliktów. Ludzie
z zewn¹trz skupiaj¹ siê na
ocenianiu poziomu prezento-
wanego przez nasze instytu-
cje i st¹d wystawiaj¹ wysokie
noty. My natomiast skupiany
siê na otoczce, na tym co
dzieje siê wokó³. Czas to
przerwaæ i skupiæ siê na pod-
stawowej dzia³alnoœci, a nie
szukaniu problemów. Dlate-
go rozstrzygnêliœmy konkur-
sy na dyrektorów i mamy na-
dziejê, ¿e nast¹pi nowe
otwarcie.
- Jest pan za pozosta-
niem pani Moniki Woli-
ñskiej w Gorzowie?

- Niedawno rozmawia³em
z pani¹ Dorot¹ Serw¹ ze
szczeciñskiej filharmonii. Po-
wiedzia³a, ¿e nasza filharmo-
nia osi¹gnê³a niebywa³y suk-
ces przez zaledwie piêæ lat
funkcjonowania. Doda³a, ¿e
jesteœmy postrzegani w ogól-
nopolskim œrodowisku mu-
zycznym bardzo dobrze. Na-
sz problem wynika z tego, ¿e
nie zawsze potrafimy poro-
zumieæ siê we w³asnym œro-
dowisku. Konflikt wyrós³ na
antagonizmach pomiêdzy
poprzedni¹ dyrekcj¹ filhar-
monii, muzykami i dyrygen-
tem. Rozmawia³em z pani¹
profesor Woliñsk¹ na temat
wydarzeñ, jakie mia³y miejs-
ce 11 listopada 2016 roku, a
dotyczy³y podpisania poro-
zumienia ze zwi¹zkami za-
wodowymi. Przyzna³a, ¿e
wprowadzi³o j¹ to w zak³opo-
tanie. Jest szansa, ¿eby pani

profesor pozosta³a w Gorzo-
wie, ale musz¹ zostaæ
spe³nione okreœlone warun-
ki. 
- Konkretnie, co musi siê

wydarzyæ, ¿e pozosta³a
ona w Gorzowie?

- Zosta³ wybrany nowy dy-
rektor filharmonii. Jest nim
Mariusz Wróbel i teraz jego
zadaniem jest przestawienie
takiej wizji dzia³alnoœci insty-
tucji, aby pani profesor zos-
ta³a.(...) 
- Ma pan pomys³ na dal-

sze rozwijanie filharmonii,
niekoniecznie zwiêkszaj¹c
na ten cel œrodki miejskie?

- W tej chwili dotacja miej-
ska to 5,4 mln z³otych rocz-
nie. Takie s¹ potrzeby, gdy¿
dochody w³asne nie pozwa-
laj¹ instytucji na prowadze-
nia normalnej dzia³alnoœci.
Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e
w ci¹gu ostatnich trzech lat
wp³ywy ze sprzeda¿y biletów
mocno siê zwiêkszy³y. To po-
kazuje, ¿e przygotowywany
repertuar, zw³aszcza kiero-
wany do szerszej publiczno-
œci, cieszy siê rosn¹cym za-
interesowaniem. Pomys³em
na dalsze zwiêkszanie œrod-
ków jest skutecznoœæ ich po-
zyskiwania z zewn¹trz.
Mo¿liwoœci jest coraz wiêcej
i nie mam na myœli tylko pro-
gramów unijnych czy central-
nych konkursów. Coraz po-
pularniejsze staj¹ siê zbiórki
mieszkañców na okreœlone
cele. Szczególnie sprawdza
siê to w wytwórniach filmo-
wych, ale nie tylko. Jest to
nowe narzêdzie, powsta³o
nawet kilka polskich platform
oferuj¹cych tego typu rodza-
ju us³ugi. Do realizacji tego
ambitnego zadania potrzeb-
ny jest sprawny menad¿er,
maj¹cy odpowiednie do-
œwiadczenie i potrafi¹cy
przeprowadziæ takie akcje. 
- Je¿eli chodzi o sport, to

najwiêksz¹ bol¹czk¹ jest
brak wystarczaj¹cej bazy,
szczególnie dla m³odzie¿y.
Pojawi³ siê pomys³, ¿eby
przekazaæ klubom tereny,
by mog³y one same za-
rz¹dzaæ wybudowanymi
przez siebie boiskami. Czy
kluby jednak staæ na takie
rozwi¹zanie?

- Przypomnê, ¿e w naj-
bli¿szym czasie planujemy
zrealizowaæ wiele inwestycji
sportowych. Powstanie nowa
hala, stadion lekkoatletyczny
na stadionie Warty oraz bo-
iska na obiekcie Stilonu. Na-
sza oferta skierowana do
klubu zachêca je do wybudo-
wania boisk i potem
zarz¹dzania nimi. Obecnie
trwaj¹ rozmowy i powiem, ¿e
zainteresowanie jest spore.
Oczywiœcie diabe³ tkwi w
szczegó³ach. Wys³uchaliœmy
opinii zainteresowanych sto-
warzyszeñ, z naszej strony

zaoferowaliœmy im pomoc fi-
nansow¹ przy budowie, a
potem w formie corocznych
dotacji na utrzymanie takich
boisk. Kluby przedstawi³y
listê pytañ dotycz¹cych
spraw technicznych i w tej
chwili trwaj¹ analizy. W nie-
których kwestiach radni maj¹
ró¿ne zdanie. Najpierw
skoñczmy jeden temat, po-
tem szukajmy innych roz-
wi¹zañ. Nie chodzi o roz-
dawnictwo, chodzi o wspól-
ne dzia³anie z korzyœci¹ dla
wszystkich. Je¿eli w ostat-
nim okresie oko³o 900 dzie-
ciaków wiêcej gra w pi³kê na-
le¿y tworzyæ im jak najlepsze
warunki.
- A co z finansowaniem

sportu kwalifikowanego z
bud¿etu miasta?

- Ka¿dy, kto choæ raz by³ na
meczu ¿u¿lowców Stali i po-
czu³ emocje to wie, jak
wa¿ne dla miasta jest posia-
danie topowej dru¿yny. Doty-
czy to równie¿ kilku innych
zespo³ów, choæby koszyka-
rek czy pi³karzy rêcznych.
Stojê na stanowisku, ¿e
miasto powinno dotowaæ
sport kwalifikowany. Ze
wzglêdów finansowych po-
winniœmy nastawiæ siê jed-
nak na dwie, góra trzy dys-
cypliny. Obecnie zapropono-
wany w strategii sportu i
turystyki katalog jest zbyt
szeroki. Nie chcê tutaj wska-
zywaæ, na które dyscypliny
powinniœmy postawiæ, a z
których zrezygnowaæ. Cho-
dzi tylko, ¿eby nie rozwijaæ
siedmiu czy oœmiu dyscyplin,
bo naszego miasta na to po
prostu nie staæ. A dodam, ¿e
ju¿ mam informacjê, ¿e ko-
lejni chc¹ stawiaæ na bu-
dowê silnych sekcji i ju¿
zwracaj¹ siê z pytaniem, na
jak¹ pomoc mog¹ liczyæ w
przysz³oœci ze strony mias-
ta. Nie jesteœmy aglome-
racj¹, w której dzia³aj¹ silne
podmioty gospodarcze
mog¹ce wyk³adaæ na sport
du¿e sumy. Natomiast bu-
dowanie bud¿etów klubo-
wych na bazie miejskich
œrodków jest nierealne, do
tego mocno chwiejne. W
perspektywie powstania no-
wej hali wa¿ne s¹ dyscypli-
ny, które staæ nas na utrzy-
manie a jednoczeœnie
mog¹ce odnieœæ sukces w
postaci przyci¹gniêcia do
Gorzowa europejskich pu-
charów.

Od redakcji: Już wiadomo,
że nowemu dyrektorowi
Centrum Edukacji Artystycz-
nej -  Filharmonia Gorzows-
ka, Mariuszowi Wróblowi nie
udało się dojść do porozu-
mienia z prof. Moniką Wo-
lińską i w czerwcu poprowa-
dzi ona swój ostatni koncert
z orkiestrą FG.

Wiceprezydent R. Sujak mówi na tyle poznał miasta, że spo-
kojnie może o nim rozmawiać.
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Jeżeli ktoś ma złe zdanie, to gorzowianie…
Z Rados³awem Sujakiem, wiceprezydentem Gorzowa, rozmawia Robert Borowy



By³a tak¿e jedn¹ z pierw-
szych kobiet w gorzowskim
biznesie. Zale¿a³o jej na
mieœcie, które sta³o siê jej
domem i miejscem aktywne-
go ¿ycia. 

- Pamiêtam z dzieciñstwa,
¿e nagrod¹ za dobre zacho-
wanie by³a wyprawa do Ma-
leñkiej i rurki z kremem. Mo-
ja mama zawsze tam pi³a
kawê - wspomina Beata Zie-
liñska, jedna z wielu gorzo-
wian, którzy przytuln¹ kawia-
renkê prowadzon¹ przez
Ró¿ê Aleksandrowicz, jak
pani¹ Rozaliê nazywali
wszyscy, wspomina z
ogromnym sentymentem.

Z Nowogródka do Gorzowa

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

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

Czas przyszedł na
Maleńką

Ju¿ w Gorzowie w 1951 ro-
ku Rozalia skoñczy³a Pa-
ñstwowe Gimnazjum Prze-
mys³u Gastronomicznego,
dzisiejsze Technikum Ga-
stronomiczne. I choæ to siê
wydaje niemo¿liwe, ju¿ wów-
czas chodzi³ jej po g³owie
pomys³ na kawiarenkê. Ale
najpierw wa¿niejsze sprawy
stanê³y na jej drodze. W roku
zakoñczenia szko³y wysz³a
za m¹¿ za Ibrahima Ale-
ksandrowicza i urodzi³a có-
reczkê Ewê. Szeœæ lat pó-

Ÿniej na œwiat przyszed³ syn
Aleksander.

W 1953 roku rozpoczê³a
pracê w Zak³adach Mecha-
nicznych Gorzów i wytrzy-
ma³a tam szeœæ lat. Kiedy
rozsta³a siê z zak³adem,
przyszed³ czas na prywatn¹
inicjatywê.

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

Przytulna i bardzo lubiana
przez gorzowian Maleñka
powsta³a w piwnicy jeden z
kamienic przy ul. Chrobrego.
Kilka ma³ych stolików, jak na
tamte czasy wysmakowane
jednak wnêtrze oraz s³ynne
rurki z kremem sprawi³y, ¿e
kawiarenkê gorzowianie po-
kochali natychmiast. I nie tyl-
ko gorzowianie, bo do Male-
ñkiej zachodzili ci, co do Go-
rzowa na zakupy zje¿d¿ali z
okolicy. - Mnie tam zaprowa-
dzi³y gorzowskie kole¿anki.
Potem ju¿ sama tam zacho-
dzi³am, ile razy przy-
je¿d¿a³am do miasta. Jakoœ
tak siê porobi³o, ¿e zakupy,
nawet udane, zwyczajnie siê
nie liczy³y bez rurek z kre-
mem albo takiej galaretki.
Minê³o ju¿ sporo lat od tam-

tych czasów, a ja ca³y czas
pamiêtam to miejsce, pami-
êtam pani¹ Ró¿ê, pamiêtam
ten klimat, ale i smak tych ru-
rek. Jakoœ nigdzie póŸniej
nie dane mi by³o spróbowaæ
czegoœ tak dobrego, a jed-
nak trochê siê po œwiecie ru-
szam i próbujê lokalnych
smaków - mówi Justyna
Olkowska, która do dziœ
mieszka w jednym z podgo-
rzowskich miasteczek. 

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

Nawet po latach, jak kawia-
renka zniknê³a z pejza¿u
miasta, bo w tym samym
miejscu powsta³a placówka
medyczna, gorzowianie,
zw³aszcza ci starszej daty,
inaczej o tym miejscu nie
mówi¹, jak Maleñka. 

Byæ mo¿e za spraw¹ tych
rurek, które ca³y czas
mo¿na kupiæ w okienku
obok wejœcia do firmy me-
dycznej. I dziœ wspó³czes-
ne dzieci ci¹gn¹ rodziców
na przysmak, którym Ro-
zalia Aleksandrowicz za-

chwyci³a wiele lat temu Go-
rzów.

Politycznie i obywatelsko

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

Od 1971 roku by³a ona bo-
wiem cz³onkini¹ Zrzeszenia
Prywatnego Handlu i Us³ug.
Zasiada³a nawet w Radzie
Naczelnej tego Zrzeszenia. I
to z mocnym g³osem w spra-
wach tego œrodowiska. W
tamtym czasie zosta³a te¿
cz³onkini¹ Stronnictwa De-
mokratycznego. I te¿ nie
by³a biern¹. Z ramienia partii
zasiada³a w Wojewódzkiej
Radzie Narodowej. I te¿ z
wa¿nym g³osem.

Ale i tego ma³o by³o ener-
gicznej Ró¿y Aleksandro-
wicz. W latach 1990-1994
oraz 1998-2002 zasiada³a w
Radzie Miejskiej Gorzowa,
te¿ z ramienia SD, a potem
ju¿ Stronnictwa Lewicy De-
mokratycznej. I zawsze inte-
resowa³y j¹ sprawy lokalne-
go biznesu, gospodarki. Ale
te¿ sprawy zwyk³ych ludzi. 

W latach 1989 i 1991 bez
powodzenia ubiega³a siê o

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

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

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

Religia też była ważna

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

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

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

obchody 50. rocznicy osad-
nictwa tatarskiego na zie-
miach zachodnich. I do dziœ
ci nieliczni, którzy poza Tata-
rami tam wówczas byli,
wspominaj¹, jak to szacow-
na pani radna oraz skutecz-
na biznesmenka modli³a siê
na dywanie rozœcielonym w
muzeum twarz¹ w kierunku
Mekki. 

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

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

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

Coda

Zna³am osobiœcie pani¹
Ró¿ê. Pamiêtam j¹ jako za-
wsze eleganck¹, zawsze
uœmiechniêt¹ i zawsze zain-
teresowan¹ ró¿nymi sprawa-
mi kobietê. Nigdy nie by³o
problemu, ¿eby siê spotkaæ,
ot choæby na chwilkê. Nigdy
nie us³ysza³am od niej nega-
tywnych opinii na temat in-
nych ludzi. Bo jeœli chodzi o
problemy natury gospodar-
czej czy spo³ecznej, to
owszem tak. Ale zawsze
swoje zdanie pani Ró¿a wy-
ra¿a³a w wywa¿ony, spokoj-
ny sposób. By³a skuteczna.
Pomaga³a z sukcesami. Jed-
nak nigdy nie chcia³a, aby pi-
saæ o tym, co faktycznie robi,
a robi³a du¿o. 

RENATA OCHWAT

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

�17Kwiecień 2017 r. prosTo z miasTa

Pani Róża była kobietą elegancką i zawsze uśmiechniętą. 
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Pani Róża, co smaczne rurki
z kremem sprzedawała
By³a Tatark¹, co zawsze z dum¹ podkreœla³a. Rozalia Ró¿a Aleksandrowicz - jedna z gorzowianek, które siê pamiêta.
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Nie tylko u nas dawne oby-
czaje zadziwiaj¹ po dziœ
dzieñ. Dziwaczne w dzisiej-
szym mniemaniu obrzêdy
mia³y miejsce tak¿e u na-
szych s¹siadów. Warto wie-
dzieæ, jak wygl¹da³y i jakie
mia³y znaczenie.

Na Słowacji

Ciekawym zwyczajem, któ-
ry by³ bliski w szczególnoœci
¿o³¹dkom S³owaków, by³o
wk³adanie do koszyczka
wielkanocnego, który ma byæ
poœwiêcony, s³odkich ciast.
Ciasta te, nazywane calta
musia³y znajdowaæ siê w
ka¿dej œwiêconce. Ale nie
by³o tylko s³odko. Kojarz¹ca
siê nam g³ównie z zimow¹
por¹ i Œw. Miko³ajem rózga,
kiedyœ na S³owacji w³aœnie w
okresie œwi¹t Wielkanocnych
nabiera³a szczególnego zna-
czenia. 

W Wielk¹ Niedzielê nikogo
nie dziwi³y dzieci ganiaj¹ce i
ok³adaj¹ce siê nawzajem
rózgami. Ponoæ mia³o to
chroniæ przed z³ymi si³ami.
Niespodziank¹ jest te¿ lany
poniedzia³ek, w który w
dobrym tonie by³o oblewaæ
m³ode dziewczêta tylko w
godzinach porannych. Na-
wet, jeœli mia³yby byæ zmo-
czone jeszcze w ³ó¿ku. 

Same pisanki, które s¹
symboliczne w ka¿dej trady-
cji nie by³y zdobione, jak u
nas wzorzyœcie i tylko w celu
zdobienia. 

Nanoszone na nich wzory
mia³y swoje znaczenie i
mia³y pe³niæ formê przekazu
¿yczeñ do spe³nienia. Na
wsiach, jaja k³adziono na
grobach bliskich, smarowa-
no nimi zwierzêta domowe i
k³adziono je na polach
uprawnych. Wszystkie te za-
biegi mia³y na celu zapew-
nienie dobrobytu i spokoju.  

U Czechów 

Czesi nie obchodzili Nie-
dzieli Palmowej, która po-
przedza³a Wielki Tydzieñ.
Dla nich by³a to zawsze
Kwiatowa Niedziela, kiedy to
zamiast przygotowywania
palm, wierni pod¹¿ali do
œwi¹tyni z ga³¹zkami bazi w
d³oniach. Niektórzy z nich
nawet po³ykali œwie¿e kotki
baziek, co mia³o im zapew-
niæ pe³ne zdrowie. 

Ale to nie koniec ró¿nic w
nazewnictwie. Nasz Wielki
Tydzieñ u Czechów okreœla-
ny by³ jako kolorowy, ponie-
wa¿ tylko poza Wielkim
Pi¹tkiem, ka¿dy inny dzieñ
mia³ barwne okreœlenie, jak
¯ó³ty Wtorek, Zielony Czwar-
tek czy Czarna Œroda. W te
ostatni¹ dobrze by³o ca³y
dzieñ bawiæ w dobrym na-
stroju, gdy¿ to wró¿y³o powo-
dzenie przez ca³y rok. Nato-
miast mycie przed wscho-
dem s³oñca w Wielki Pi¹tek,
w potoku by³o nijakim gwa-
rantem zdrowia. Co nas Po-
laków mo¿e dziwiæ, w cze-
skiej tradycji kolêdowanie
odbywa siê w³aœnie w czasie
Wielkanocy. 

W Niemczech

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

Nasi zachodni s¹siedzi w
Wielki Czwartek musz¹
zjeœæ coœ zielonego. Mo¿e to
byæ sa³ata, szypiorek, szpi-
nak. Tego dnia maluje siê
tak¿e jajka na zielono. Wielki
Pi¹tek zwany te¿ Cichym
Pi¹tkiem (Stiller Freitag) jest
dniem wolnym od pracy.
Trzeba siê liczyæ z tym, ¿e
sklepy bêd¹ zamkniête, na-
wet niektóre restauracje te¿.
Wierni, zw³aszcza w katolic-

kim landzie Bawaria, uczest-
nicz¹ w misteriach upamiêt-
niaj¹cych œmieræ Jezusa
Chrystusa. Inaczej ni¿ w pol-
skiej tradycji tego dniach w
Niemczech nie obowi¹zuje
post œcis³y. Wieczorem
kap³ani zapraszaj¹ na
agapê, czyli wspólny posi³ek
sk³adaj¹cy siê z wody, chle-
ba oraz wina. Kolejn¹
ró¿nic¹ jest kwestia œwiêce-
nia pokarmu, nie jest to tak
popularne jak w Polsce. W
Niemczech œwiêci siê ogieñ.
W Wielk¹ Sobotê przed ko-
œcio³ami p³on¹ ogniska na
znak zbli¿aj¹cego siê zmart-
wychwstania Jezusa Chrys-
tusa. Wierni odpalaj¹ œwiece
paschalne i zabieraj¹ je do
swoich domów. Nastêpny
œwi¹teczny dzieñ, czyli Nie-
dziela Wielkanocna, to trady-
cyjne poranne msze rezurek-
cyjne oraz rodzinne œniada-
nie. Najwiêksz¹ rozrywk¹ dla
najm³odszych jest poszuki-
wanie prezentu pozostawio-
nego przez zaj¹czka. Nato-
miast Poniedzia³ek Wielka-
nocny jest czasem spotkañ z
rodzin¹ i bliskimi.

Wielkanocne dekoracje s¹
w Niemczech bardzo wa¿ne.
Popularne s¹ bukiety z zielo-
nych ga³¹zek i powieszonych

na nich wydmuszkach. De-
koruje siê balkony, okna,
ogrody. 

Nie mniej wa¿ne jest jedze-
nie. Na œwi¹tecznych sto³ach
dominuj¹ tradycyjne potrawy.
S¹ wœród nich jajka podawa-
ne na ró¿ne sposoby - z so-
sami lub faszerowane kawio-
rem. Kolejn¹, wielkanocn¹
potraw¹, a tak¿e dekoracj¹,
jest ser bia³y, który formuje
siê na kszta³t jajek. W okre-
sie wielkanocnym w nie-
mieckich domach pojawiaj¹
siê tak¿e zupy: dyniowa i
kminkowa oraz miêsa: bo-
czek, pieczona szynka,
kie³basa. Potraw¹ wielka-
nocn¹ jest równie¿ zrobiony
z surowego miêsa wieprzo-
wego, papryki, cebuli i natki
pietruszki hackepeter, który
wygl¹da jak tatar. Oczywi-
œcie s¹ tak¿e s³odkoœci: tra-
dycyjne owocowe strudle,
babki dro¿d¿owe z rodzyn-
kami, serniki i, co mo¿e dzi-
wiæ, knedle oraz musli owo-
cowe. Na wielkanocnych
sto³ach pojawia siê pieczy-
wo, w tym chleb orzechowy.

We Włoszech

W nocy z Wielkiej Soboty
na Wielk¹ Niedzielê W³osi
obchodz¹ „veglia pasquale”

? czuwanie paschalne, które
jest w pewnym stopniu odpo-
wiednikiem polskiej „rezurek-
cji”. Wielka niedziela rozpo-
czyna siê obfitym œniada-
niem, w którego sk³ad
wchodz¹ wêdliny i jajka,
G³ównym posi³kiem dnia,
wrêcz symbolicznym mo-
mentem dla w³oskich rodzin,
jest wielkanocny obiad. Na
w³oskich sto³ach przewa¿aj¹
potrawy z baraniny, cielêciny
czy koziego miêsa podawa-
ne z m³odymi ziemniakami i
sma¿onymi karczochami. 

Deserem jest w³oska Co-
lomba, czyli go³êbica. To pu-
szysta babka, nadziewana
migda³ami, kawa³kami czeko-
lady, b¹dŸ posypana cukrem
pudrem, kszta³tem przypomi-
naj¹ca go³êbia w locie

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

Natomiast w Ligurii czy
Lombardii podaje siê specy-
ficzne torty. Ich specyfika po-
lega na tym, ¿e s¹ to dania z
kurczaka, szynki i kilku typów
sera, a nazwê swoj¹ zawdzi-
êczaj¹ tylko formie, ³udz¹co
podobnej do s³odkiego tortu.
W Pugli natomiast, z okazji
Wielkanocy, piecze siê tzw.
le scarcelle, ciasto wygl¹dem
przypominaj¹ce ciasto z
owocami, jednak zamiast
owoców k³adzie siê na nie
gotowane na twardo jajka w
skorupkach i ca³oœæ zapieka. 

W³osi maj¹ tak¿e odmien-
ne zwyczaje œwi¹teczne. We

Florencji, œwi¹teczn¹ at-
rakcj¹ jest siêgaj¹ca jeszcze
czasów wypraw krzy¿owych
tradycja, maj¹ca swoje ko-
rzenie w legendzie o od-
wa¿nym Pazzino. To charak-
terystyczny rydwan
nape³niony strzelaj¹cymi fa-
jerwerkami, ci¹gniêty przez
bia³e wo³y. W Prizzi na Sycy-
lii m³odzi nak³adaj¹ charakte-
rystyczne czerwone maski
przypominaj¹ce diabla i
kr¹¿¹ wraz ze œmierci¹ po
okolicy, szukaj¹c zb³¹kanych
dusz. Kto zostaje z³apany
przez œmieræ, zostaje zapro-
wadzony do piek³a, czyli do
baru, gdzie musi odpokuto-
waæ, oferuj¹c wszystkim coœ
do picia. Diab³y koñcz¹ swo-
je swawole po mieœcie oko³o
po³udnia, kiedy to pojawia
siê figura Madonny, wy-
chodz¹cej z g³ównego ko-
œcio³a, id¹cej na spotkanie z
Chrystusem. Diab³y zostaj¹
wówczas z³apane przez
przebran¹ za anio³y m³od-
zie¿, po czym zostaj¹ zapro-
wadzone przed oblicze Ma-
donny, gdzie sk³adaj¹ jej
pok³on. Zakoñczeniem ob-
rz¹dku jest symboliczne
œci¹gniêcie przez m³odych,
masek diab³ów. 

W³oskie powiedzenie mówi:
Bo¿e Narodzenie z rodzin¹,
a Wielkanoc z kim chcesz.
St¹d te¿ bardzo popularnym
sposobem spêdzania œwi¹t
wielkanocnych s¹ wakacje.
Coraz wiêksz¹ popularno-
œci¹ ciesz¹ siê wyjazdy kil-
kudniowe, jak i tygodniowe.
W³osi najczêœciej wybieraj¹
Toskaniê, okolice Jeziora
Garda, Umbriê czy te¿ bar-
dziej odleg³e miejsca jak Ma-
lediwy b¹dŸ Egipt. 

Oprac. ROCH

Korzysta³am z ró¿nych Ÿró-
de³ dostêpnych w Internecie

W Wielki Czwartek muszą zjeść
coś zielonego
Wielkanoc to nadal stó³ i rodzinne spotkania, coraz czêœciej jednak wybieramy siê na ten czas gdzieœ za granicê. 

r  e  k  l  a  m  a
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Za jej dyrekcji równie¿ do
Gorzowa zje¿d¿ali luminarze
kultury. By³a jasn¹  gwiazd¹
w dziejach Osterwy.

- By³am w teatrze - te s³owa
Ireny Byrskiej zapad³y w pa-
miêæ na zawsze ka¿demu teat-
romanowi, który by³ u Osterwy,
kiedy ostatni raz by³a tam Ona,
Irena Byrska. A sta³o siê to na
pó³ roku przed jej œmierci¹.
Drobniutka, siwa, mocno star-
sza pani uczesana w koczek z
uwag¹ ogl¹da³a „Sen nocy let-
niej” Williama Szekspira w
re¿yserii Ryszarda Majora. Pó³
roku póŸniej, 28 stycznia 1997
zmar³a w Domu Aktora w Sko-
limowie. Gorzowskie œrodowi-
sko teatralne pojecha³o towa-
rzyszyæ jej w ostatniej drodze
na warszawskich Pow¹zkach. 

Teatr jej był pisany

Przysz³a dyrektor Osterwy,
ale i wielu innych teatrów w
Polsce, urodzi³a siê w War-
szawie 9 paŸdziernika 1901
roku. Ju¿ w gimnazjum, na
pensji Jadwigi Sikorskiej, wy-
ró¿nia³a siê zdolnoœciami ak-
torskimi. Gra³a w szkolnych
przedstawieniach. 

Po maturze ukoñczy³a stu-
dia rolnicze, ale jej
powo³aniem by³ teatr. Dosta³a
siê na Wydzia³ Dramatyczny
przy Konserwatorium War-
szawskim, który ukoñczy³a w
roku 1927. Jako aktorka za-
czyna³a od Placówki ¯ywego
S³owa. Nastêpnie pracowa³a
w Teatrze Ateneum i Reducie
Juliusza Osterwy. Wiedzê
wyniesion¹ od Osterwy kon-
tynuowa³a wraz z mê¿em Ta-
deuszem Byrskim w swoich
póŸniejszych pracach. 

W latach 1929-1930 wy-
stêpowa³a na scenie Teatru
Polskiego w Rydze. Na-
stêpnie zwi¹za³a siê
Rozg³oœni¹ Polskiego Radia
w Wilnie, gdzie stworzy³a
Studio Teatralne. Przed wy-
buchem II wojny wróci³a do
Warszawy. Dzia³a³a w Pol-
skim Radiu. Jej m¹¿ Tadeusz
Byrski by³ dyrektorem Teatru
Polskiego Radia, a ona
re¿yserem. W czasie wojny
dzia³a³a w podziemiu. Prowa-
dzi³a tajne kursy teatralne i
nios³a pomoc wiêŸniom Pa-
wiaka. Po wojnie otworzy³a
Instytut Teatralny w Kazimie-
rzu Dolnym. Nie przetrwa³
d³ugo. Brak zrozumienia ze
strony w³adz zmusi³ j¹ do re-
zygnacji. Wróci³a z mê¿em
do Warszawy. Do Rozg³oœni
Polskiego Radia i do Teatru
Polskiego Radia. 

A teraz czas na prowincję

Prze³omowym rokiem w
¿yciu Ireny Byrskiej by³ 1949.
Wówczas to oboje z Tadeu-
szem podjêli decyzjê, ¿e inte-
resuje ich robienie teatru na
prowincji. Z tej decyzji uczy-
nili swoj¹ misjê. Irena Byrska
kierowa³ teatrami w Opolu,
Toruniu, Radomiu i Kielcach.
W stolicy Ziemi Œwiêtokrzy-
skiej w roku 1955 otworzy³a
wraz mê¿em Studio Teatral-
ne przy Teatrze im. Stefana
¯eromskiego. S³uchacze
oprócz aktorstwa uczyli siê
wszystkiego, co zwi¹zane
jest z przygotowaniem
przedstawienia. 

Wówczas te¿ wyre¿ysero-
wa³a Ÿle ocenion¹
„Pluskwê” W³odzimierza
Majakowskiego, „Uciek³a mi
przepióreczka” Stefana
¯eromskiego i „Komentarz”
Jeana Giraudoux. W czasie
odwil¿y, w roku 1956 tylko w
teatrze kieleckim uda³o siê
wystawiæ „Kaligulê”. G³oœn¹
na zachodzie sztukê Alberta
Camusa przywiezion¹ przez
Tadeusza Byrskiego z Pa-
ry¿a i przet³umaczon¹ przez
Wojciecha Natansona z Ta-
deuszem Byrskim w roli ty-
tu³owej. Pocz¹tkowo w³adze
re¿imowe krzywi³y siê i
kwestionowa³y jej wystawie-
nie. Uwa¿aj¹c jej przes³anie
za wrogie ideologicznie.
Upatruj¹c w postaci Kaliguli
- Stalina. Wreszcie uleg³y i
pozwoli³y na wystawienie.
Ale Warszawa „Kaliguli” w
re¿yserii Czes³awa Szpako-
wicza z udzia³em Jana No-
wickiego (nie tego z Krako-
wa) w Teatrze Powszech-
nym nie puœci³a i
zablokowa³a eksploatacjê.
W 1959 roku Byrscy trafili
do Poznania, do Teatru Pol-
skiego. 

No i w końcu czas na
Gorzów

W 1963 roku Byrscy poja-
wili siê w Gorzowie i zostali
tu do 1966 roku. W tym okre-
sie kierownikiem literackim
byli kolejno Zdzis³aw Najder i
Zbigniew Herbert, wspó³pra-
cowali Antoni Uniechowski,
Zbigniew Lengren,
W³adys³aw Krasnowiecki, Ire-
na Górska-Damiêcka, Marcin
Szancer, a wystêpowali m.
in. Edward Lubaszenko, Bo-
les³aw Idziak, Agnieszka
Byrska-Zaczyk i wielu innych
aktorów tworz¹cych dobry
zespó³ bez gwiazd (zasada
Ireny Byrskiej). Ulubionym
aktorem Ireny Byrskiej by³
tak¿e Witold Andrzejewski,
wybitnie przystojny m³ody
cz³owiek. On sam traktowa³
j¹ jak matkê. - To ona pierw-
sza dowiedzia³a siê, ¿e rzu-
cam teatr i idê do semina-
rium - opowiada³ po latach
znany gorzowski pra³at.

A na afiszu wówczas by³a
ambitna klasyka, ale i utwory
wspó³czesne Herberta,
Ró¿ewicza, Czy¿ewskiego,
Filipowicza i innych. 

No i z tamtych czasów po-
chodzi³ zwyczaj podpisywa-
nia siê œwietnych goœci na
jednej ze œcian. Niestety, któ-
ryœ z nastêpców Ireny Byr-
skiej zdecydowa³, ¿e pora
bazgro³y zamalowaæ. I tak
znikn¹³ na zawsze choæby
Profesor Filutek i Filuœ, bo
tak Zbigniew Lengren siê
podpisywa³.

Ważne rozmowy czynione
na spacerze

Na afiszu by³a tak¿e „Jaski-
nia filozofów” Zbigniewa Her-
berta. Tak sama Irena Byrs-
ka opowiada³a o pracy nad
tym tekstem Januszowi
Dreczce, który j¹ odwiedza³

w Skolimowie - Co zrobiæ z
tak piêknie rozpoczêtym wie-
czorem?... A by³o oko³o
czwartej nad ranem, b¹dŸ
nieco po godzinie czwartej,
po kolejnym przedstawieniu
Jaskini filozofów, rozprawie o
losach syna akuszerki i komi-
niarza. Nie wypada iœæ spaæ,
chocia¿ Sokrates nie wy-
gl¹da najlepiej. Towarzystwo
rozbawione i rozgadane, nie
zamierza siê rozstaæ. Z dziœ
na jutro, ma jeszcze tylko 3-4
godziny, no mo¿e piêæ go-
dzin. Pani dyrektor dzieñ za-
czyna od wizyty w Bia³ym
Koœciele œw. Stanis³awa
Kostki, na wprost ul. Cegiel-
nianej (obecnie ul. Cicho-
ñskiego). Przemyka przed
godzin¹ siódm¹ rano, z mod-
litewnikiem pod pach¹. Przed
godzin¹ ósm¹ jest ju¿ w teat-
rze Do æwiczeñ gimnastycz-
nych w jednej z sal teatru
zostaje jeszcze 20 minut.
Godzina 9.30, æwiczenia z
fonetyki i g³oœne czytanie.
PóŸniej przerwa na œniada-
nie i rozmowy. Po przerwie
próby: czytanie, ruch, dialogi,
emisja g³osu. Przyszed³ czas
na spacer. Irena Byrska i
Zbigniew Herbert, ulic¹ Teat-
raln¹, wolnym krokiem zmie-
rzaj¹ w stronê szpitala. Oma-
wiaj¹ problem „ciemnego
Ÿród³a, tkwi¹cego w cz³owie-
ku, ale nie tylko w nim, rów-
nie¿ w rzeczach. Herbert
twierdzi, ¿e nie ma wielu
przedmiotów, jest tylko nieru-
choma jednoœæ. Przed dzi-
siejsz¹ siedzib¹ OTL-u za bu-
dynkami dzisiejszej AJP
(Akademii im. Jakuba. z Pa-
rady¿a), brukow¹ drog¹,
schodz¹ w kierunku koryta
Warty. Rozmawiaj¹ o tym „co
siê czuje przy egzekucji?”. W
tym pierwszym swoim dra-
macie, Herbert, parodystycz-
nej wymowy ca³oœci dramatu

nadaje w zakoñczeniu. Chór,
jakby nie zwracaj¹c uwagi na
powagê sytuacji - œmieræ
wielkiego filozofa - zaczyna
beztrosko graæ w koœci. Za-
miast œpiewu, chór zagra…
w koœci, koñczy uzgodnienia
sceniczne Herbert. Taki
bêdzie lament nad œmierci¹
filozofa, który sta³ siê filozo-
fem tylko z pobudek ekono-
micznych. Dalej szli w dó³
rzeki, a¿ doszli wzd³u¿ wia-
duktu do niszy prowadz¹cej
do ul. Cegielnianej i dalej w
prawo ulic¹. teatraln¹ w kie-
runku teatru.

Telewizja i powroty

Najs³ynniejszym wydarze-
niem, z jakim wi¹¿e siê oso-
ba Ireny Byrskiej, by³o
przedstawienie „Don Alva-
res” Stanis³awa Herakliu-
sza Lubomirskiego. Kome-
dia ta nastêpnie zyska³a
uznanie w oczach kierow-
nictwa telewizji i 8 lipca
1966 roku spektakl ten zos-
ta³ pokazany w ramach III
Festiwalu Telewizyjnego.
Jest to jak do tej pory jedyna
sztuka gorzowskiego Oster-
wy, któr¹ pokaza³a publiczna
telewizja. - No wszyscy, co
chodzili do teatru, siedzieli z
nosami przylepionymi do nie-
licznych wówczas telewizo-
rów. Poruszenie by³o spore -
wspomina³a przed laty jedna
z gorzowskich fanek Witolda
Andrzejewskiego.

I to praktycznie by³ koniec
dyrektorowania Ireny Byr-
skiej w Gorzowie. W lipcu
1966 roku Byrscy przenieœli
siê do £odzi. Jako re¿yser
Irena Byrska powróci³a do
Gorzowa jeszcze dwukrotnie.
W 1971 roku przygotowa³a
„Niewidzialn¹ kochankê”
Pedro Calderon do la Barca,
a w 1972 roku „Zemstê” Ale-
ksandra Fredry.

Teatr to całe życie

Nasz teatr to nasze ¿ycie.
¯ycie bez zdrady. Nas teatr
nigdy nie zdradzi³! Byliœmy
mu wierni i teatr by³ nam
wierny. Ca³e nasze ¿ycie i
ca³y nasz teatr. Nasze
ma³¿eñstwo, nasza rodzina,
nasza wiara, nasza Polska i
wszystko razem: nasza Oj-
czyzna. Zdrada którejkolwiek
wartoœci jest zdrad¹ naro-
dow¹. W takim systemie war-
toœci powstawa³ prawdziwy
teatr ze scen¹ i widzem! - tak
o teatrze mówi³a Irena Byrs-
ka Januszowi Dreczce. A tak
on spostrzega jego znacznie:

Taki system wartoœci by³ an-
tybohaterem ideologii
ówczesnych w³adz w Gorzo-
wie i systemu antywartoœci
ustroju tamtych czasów - ob-
cego Polakom. Swoim teat-
rem Byrscy wprowadzali Go-
rzów na wielkomiejskie salony
oraz sceny i ekran telewizji.
Nadawali miastu charakter
miasta, a nie powiatowszczyz-
ny, opowiadaj¹c siê w obronie
burzonego w centrum miasta
Arsena³u. Irena i Tadeusz Byr-
scy swoje marzenia o Polsce,
Polsce prawdziwej, z jej pro-
wincj¹, jej ch³opsk¹ tradycj¹ i
robotnicz¹ klas¹, ale nade
wszystko elit¹, która nie pogar-
dza³a tym, co polskie, nie dzie-
li³a na kasty, ale bra³a na siebie
odpowiedzialnoœæ za przy-
sz³oœæ. Kszta³towali elity przy-
sz³oœci, których czêœci¹ stawali
siê sami T¹ przysz³oœci¹ oka-
za³a siê Solidarnoœæ we
wszystkich jej wymiarach i ro-
botnicz¹ si³¹. Rodzina Byr-
skich w mojej œwiadomoœci
sta³a siê przewodnikiem do
Solidarnoœci. To oni kszta³to-
wali poprzez Teatr w teatrze i
ca³ym otoczeniu  na prowincji,
przysz³e elity Solidarnoœci, sa-
mi ¿yj¹c Solidarnoœci¹. Wyda-
je siê, ¿e Jaskinia filozofów
Herberta nie traci i dziœ na ak-
tualnoœci, a  Irena i Tadeusz
Byrscy wychodz¹ na ulice Go-
rzowa zwyciêsko ze swoim
Teatrem: rozumnym, dobrym i
szczêœliwym.

Obecna na ekranach

Irena Byrska da³a siê te¿
poznaæ jako aktorka. Zagra³a
m.in. w „Cz³owieku z ¿elaza”
Andrzeja Wajdy, filmach
Krzysztofa Zanussiego -
„Kontrakt” i Krzysztofa Kie-
œlowskiego - „Przypadek”. W
1996 roku, z okazji jubileu-
szu 50-lecia sceny gorzow-
skiej, ostatni raz odwiedzi³a
Gorzów. 

W maju 1998 roku Ma³ej
Scenie w gorzowskim teatrze
nadano imiê Ireny i Tadeusza
Byrskich. W marcu 2007 roku
przy Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Gorzo-
wie powsta³o Archiwum Byr-
skich, w zbiorach którego
znajduje siê m.in. unikalna
korespondencja Ireny i Ta-
deusza Byrskich z
Czes³awem Mi³oszem, Zbig-
niewem Herbertem, Witoldem
Gombrowiczem, Albertem
Camusem i Jerzym Grotow-
skim, która ca³y czas czeka
na naukowe opracowanie.

RENATA OCHWAT

To ona sprowadziła 
tu intelektualistów
Za dyrekcji Ireny Byrskiej spektakl Teatru Osterwy pokaza³a polska telewizja. 

Dla Ireny Byrskiej teatr miał być rozumny, dobry i szczęśliwy.
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- Co to s¹ gorzowskie wy-
imki i sk¹d wzi¹³ siê na to
pomys³? 

- Pewnego dnia zaczê³am
spacerowaæ po mieœcie z
aparatem w rêku i robiæ foto-
grafie interesuj¹cych obiek-
tów, ich fragmentów, ludzi,
podwórek. S³owem, wszyst-
ko co mnie zauroczy³o, za-
fascynowa³o, zaciekawi³o.
Zagl¹da³am g³ównie w miejs-
ca przeze mnie najbardziej
ulubione, czêsto zwi¹zane z
dzieciñstwem i latami m³od-
zieñczymi. Któregoœ dnia za-
czê³am publikowaæ zdjêcia w
ró¿nych miejscach, g³ównie
na portalach. I tak do g³owy
przysz³o mi s³owo wyimek,
bo przedstawiam w swojej
spo³ecznej pracy jedynie
fragmenty czegoœ wiêksze-
go. Kamienicy, ulicy, dzielni-
cy… Zreszt¹ zawsze powta-
rzam, ¿e jak przy jednym
obiekcie stanie 50 fotogra-
fów, to mo¿emy spodziewaæ
siê, ¿e niemal ka¿dy do-
strze¿e coœ innego i inaczej
to poka¿e. To jest w tym
wszystkim najpiêkniejsze.
- Czym wiêc dla pani jest
fotografia?

- Wielk¹ pasj¹. Co cieka-
we, zainteresowa³am siê tym
dopiero niedawno. Jak
by³am m³od¹ osob¹ aparat
by³ mi obcy. Zaczê³am od ku-
pienia ma³ego aparatu kom-
paktowego, zwanego
,,ma³pk¹’’. Robi³am zdjêcia i
wrzuca³am na portal Nasze
miasto. I tak poma³u, poma³u
zaczê³am siê rozkrêcaæ.
- Dlaczego gustuje pani w
czarno-bia³ej fotografii,
której szczególnie m³odsi
odbiorcy chyba ju¿ nie ro-
zumiej¹? 

- Szczerze mówi¹c nie za-
stanawia³am siê, czy ktoœ ro-
zumie lepiej czy gorzej. Wy-
bra³am tê formê, bo w czar-
no-bia³ej fotografii jest sporo
miejsca na w³asn¹ interpre-
tacjê. Zwróæmy uwagê, ¿e
na takich zdjêciach widzimy
g³ównie cienie, pó³cienie,
kontury s¹ bardziej zaryso-
wane lub mniej. Fotografia
kolorowa jest bardzo czytel-
na. Jak go³a kobieta. A prze-
cie¿ wiele kobiet ubranych
od stóp do g³owy potrafi bar-
dziej zainspirowaæ swoj¹ ta-
jemniczoœci¹. Tak jak czar-
no-bia³e zdjêcia.
- Dzisiaj ka¿dy zna siê na
zdjêciach, tak samo jak na
polityce i sporcie. Ale czy
dobra fotografia jest ³atwa
w zrobieniu?

- Nie jestem tutaj autoryte-
tem, ¿eby jednoznacznie siê
wypowiadaæ. Wydaje mi siê
jednak, ¿e w dobie ³atwego
dostêpu do sprzêtu, nawet

tego najprostszego, ka¿dy
mo¿e fotografowaæ. Trzeba
jednak wiedzieæ, co siê chce
zrobiæ. Myœlê, ¿e jest kilka
czynników, wp³ywaj¹cych na
to, jakie zdjêcia ostatecznie
wyjd¹. Na pewno wa¿ne jest
zaciêcie psychologiczne.
Obserwuj¹c dan¹ sytuacjê
nale¿y potrafiæ przewidzieæ,
co stanie siê za chwilê i czy
to mo¿e staæ siê podstaw¹
do zrobienia wyj¹tkowego uj-
êcia. Podstaw¹ dobrej foto-
grafii jest cierpliwoœæ. Pami-
êtam, ¿e któregoœ dnia zoba-
czy³am niewielki element na
budynku i chcia³am koniecz-
nie go zrobiæ, ale przeszka-
dza³y mi liœcie. Poczeka³am
a¿ opadn¹ i wróci³am w to
miejsce, dopinaj¹c celu. In-
nym razem w jedno miejsca
chodzi³am oko³o 30 razy, bo
wymarzy³am sobie zrobienie
zdjêcia, na którym obok jed-
nej z reklam gorzowskiej ap-
teki na przystanku stanie ko-
bieta w okularach, czytaj¹ca
gazetê lub ksi¹¿kê. A nie
uznajê ustawionych modeli,
wszystko musi byæ natural-
ne. Trzeba byæ przygotowa-
nym, ¿e zdjêcia nale¿y robiæ
o ró¿nych porach, przy
ró¿nej pogodzie, w zale¿no-
œci, co chce siê zrobiæ i jak.
- Jak ludzie reaguj¹ na
wycelowany obiektyw?

- Ró¿nie. Jedni s¹ stanow-
czy i prosz¹, ¿eby nie robiæ
zdjêæ z ich udzia³em. Bywaj¹
sytuacje, ¿e ktoœ chce mi
wyrwaæ aparat lub w niewy-
brednych s³owach domagaj¹
siê odejœcia. S¹ oczywiœcie
ludzie, którzy siê tylko
uœmiechn¹ i po chwili nie
zwracaj¹ uwagi na to, co ro-
biê i s¹ te¿ tacy, którzy spe-
cjalnie wchodz¹ w kadr. 
- Ma pani na swoim kon-
cie ca³kiem sporo pres-
ti¿owych nagród i
wyró¿nieñ  z ca³ego œwia-
ta. Czym one dla pani s¹?

- Daj¹ mi du¿¹ satysfakcjê i
motywacjê do kontynuowa-
nia pasji. Wie pan, je¿eli
wrzucam jak¹œ fotografiê na
ogólnoœwiatowy portal,
maj¹cy siedzibê w Australii i
tam dziennie wp³ywa dwa ty-
si¹ce fotografii od pasjona-
tów z ca³ego œwiata, a moja
znajduje siê w pi¹tce wy-
ró¿nionych, to jak mam to
odebraæ? Muszê tu dodaæ,
¿e w Polsce mamy jedn¹
tak¹ stronê - Street Dogs Of
Poland - i tam otrzymaæ wy-
ró¿nienie jest wielkim wyda-
rzeniem. 
- Chodzi pani spokojnie
po naszych gorzowskich
ulicach z aparatem w rêku
i obserwuje wszystko co
siê wokó³ dzieje. Jakie jest

to miasto dla pani,  gorzo-
wianki z krwi i koœci?

- Rzeczywiœcie, urodzi³am
siê tutaj i ca³e ¿ycie jestem
zwi¹zana z Gorzowem.
Uwa¿am, ¿e jesteœmy mias-
tem specjalnie nie odbie-
gaj¹cym od innych polskich
miast podobnej wielkoœci, a
tak¿e od tych, które tak na-
prawdê nie maj¹ swojej his-
torii, kultury. Ma to zwi¹zek z
tym, ¿e wprowadziliœmy siê
tu dopiero po drugiej wojnie
œwiatowej. Mia³am kiedyœ, w
latach 70., okazjê przez pó³
roku mieszkaæ w Czêstocho-
wie, w s³ynnej dzielnicy Ra-
ków. Tam w³aœnie panowa³
niesamowity klimat. Szokiem
dla mnie by³o przyk³adowo
to, ¿e ludzie nie zamykali
mieszkañ. Mówili mi, ¿e
przecie¿ nikt tu nie obcy nie
wejdzie. I tak mieli z pokole-
nia na pokolenie. Dzisiaj to
siê zapewne zmieni³o, ale
tam jakaœ kultura zosta³a wy-
pracowana przez setki lat.
My nie mieliœmy tej szansy.
Przypuszczam, ¿e na to po-
trzeba wielu pokoleñ. Go-
rzów jest tak¿e miastem kon-
trastów, ale to mo¿na powie-
dzieæ o ka¿dym mieœcie. 
- Mamy jakieœ atuty,
umiemy je wykorzystaæ?

- Atuty mamy, ale nie potra-
fimy ich w³aœciwie wyekspo-
nowaæ. ¯ycie Gorzowa po-
winno toczyæ siê wokó³ rzeki.
Przez œrodek miasta p³ynie
Warta, ale jakoœ nie zwraca-
my na to uwagi. Ktoœ powie,
¿e mamy bulwar. Fajnie, ¿e
jest, choæ osobiœcie on mi
siê nie podoba. Za du¿o jest
tam naciapanych ró¿nych
niespójnych rzeczy i przez to
brakuje klimatu. Mówi¹c o
wykorzystaniu mam na myœli
wiêcej atrakcji wprost
zwi¹zanych z wod¹. Brakuje
mi, szczególnie latem,
p³ywaj¹cych stateczków,

jachtów, wiêkszej liczby
miejsc do rekreacji i wypo-
czynku.
- A potrafimy pokazaæ
walory architektoniczne?

- Zawsze powtarzam, ¿e z
ka¿dego miejsca, nawet naj-
bardziej zaniedbanego,
mo¿na wycisn¹æ coœ piêkne-
go. I to jest pewien problem
ze mn¹, bo mnie fascynuj¹
stare rzeczy, nawet zanie-
dbane, ale maj¹ce ten nie-
powtarzalny charakter, swoj¹
duszê. Jak spogl¹dam na
stare, ozdobne gzymsy, lek-
ko od³upane balkony, wszel-
kie dekoracje w postaci ele-
mentów rzeŸbionych, to
czujê ich duszê. A i zdjêcia
wtedy wychodz¹ niesamowi-
te. Po zrobieniu remontów
kamienica mo¿e zyskuje wi-
zualnie, ale staje siê tylko
kolorowym pude³kiem. Pami-
êtam jak kiedyœ zrobi³am
zdjêcie fragmentu starej ka-
mienicy i po pewnym czasie
wróci³am po jej odnowieniu.
Zdjêcia z tekstem trafi³y na
g³ówn¹ stronê do Wirtualnej
Polski i mnóstwo by³o opinii,
¿e fotografie prezentuj¹ce
kamienicê przed remontem
oddaj¹ jej niesamowity cha-
rakter. A te po remoncie s¹
zwyk³e, normalne. Czasami
œmiejê siê, ¿e jak wszystko w
Gorzowie zostanie wyremon-
towane to bêdê musia³a
od³o¿yæ aparat na pó³kê.  
- Czyli nie kibicuje pani
mecenasowi Jerzemu Sy-
nowcowi, który od lat za-
chêca do usuwania miej-
skiej brzydoty?

- Kibicujê mu, bo ka¿dy
chcia³by mieszkaæ w schlud-
nych warunkach. Ponadto tu
chodzi równie¿ o bezpiecze-
ñstwo nas wszystkich. Skoro
jakieœ budynki gro¿¹ zawale-
niem, nie mo¿na pozosta-
wiaæ ich samym sobie. Po-
winniœmy zmieniaæ miasto

na korzyœæ, ale póki mogê,
szukam miejsc mojego dzie-
ciñstwa. Podwórek z rozpa-
daj¹cymi siê komórkami,
ka³u¿ami, sypi¹ce mury, bo
tam mo¿na zrobiæ wspania³e
zdjêcia. Z drugiej strony w
takie miejsce nie zabieram
mojej wnuczki, chodzê z ni¹
w miejsca czyste, zadbane,
aczkolwiek nie jestem zwo-
lenniczk¹ robienia wszyst-
kiego jak w puzderku. Klimat
miasta tworz¹ kontrasty. Dla-
tego pod tym wzglêdem jes-
tem trudnym rozmówc¹,
gdy¿ na wiele spraw
spogl¹dam przez pryzmat
w³asnej pasji.
- A jacy jesteœmy my, go-
rzowianie?

- Zale¿y od wieku. Starsi
raczej ju¿ nigdzie siê nie
œpiesz¹, maj¹ czas poroz-
mawiaæ i s¹ bardzo otwarci.
Zapewne równie¿ samotni.
Bardzo przyjaŸni s¹, co
mo¿e jest zaskakuj¹ce, ci
nasi mieszkañcy godzinami
wystaj¹cy pod sklepami lub
na skwerach, choæby kwad-
racie. Wiadomo o kogo cho-
dzi. Jak obserwujê z kolei lu-
dzi œredniego pokolenie, to
widzê, ¿e na nic nie maj¹
czasu, ci¹gle s¹ w biegu. Wi-
daæ u nich œci¹gniête twarze,
ma³o uœmiechu, niestety.
Czêsto widzê jak mamy ner-
wowo szarpi¹ swoje ma³e
dzieci, wszêdzie wszystkim
siê œpieszy. Ja równie¿ kie-
dyœ by³am m³odsza, praco-
wa³am i wychowywa³am
dzieci, ale dawniej chyba
mieliœmy wiêcej dla siebie
cierpliwoœci i wiêcej czasu
na rozmowy, spotykanie siê,
czerpanie korzyœci z ¿ycia.
Najbardziej jest mi smutno,
¿e zdecydowana wiêkszoœæ
m³odych, bardzo zdolnych
gorzowian wyje¿d¿a w œwiat,
bo u nas szanse zrobienia
kariery s¹ znikome. Przez to
stajemy siê takim nijakim
miastem, ale ja go zawsze
kocha³am i kocham, bo jest
moje.
- Gorzowianie maj¹ jakieœ
zalety?

- Maj¹, jak wszyscy Polacy.
W trudnych chwilach umie-
my siê jednoczyæ.
- Przez wiele lat praco-
wa³a pani w gorzowskim
magistracie, ale ju¿ jest na
emeryturze. Co zmieni³o
siê w pani ¿yciu w chwili
po¿egnania z prac¹?

- Jestem emerytk¹  i pierw-
szym luksusem jest to, ¿e
mam wiêcej czasu. Mogê
wreszcie zaj¹æ siê sob¹, roz-
wijaæ zainteresowania, które
gdzieœ tam przez lata by³a
odk³adane na bok. Nega-
tywn¹ stron¹ bycia emery-

tem jest to, ¿e nie zawsze
mogê pójœæ tam, gdzie
chcia³abym, bo zwyczajnie
mnie na to nie staæ. S³yszê,
¿e powinniœmy zrobiæ jeden
czy drugi deptak, wystawiæ
mnóstwo kawiarenek i wtedy
mieszkañcy wyjd¹ z domów.
Nic tylko przyklasn¹æ, bo o
takim czymœ marzê. Pytam
tylko, kogo bêdzie staæ cho-
dziæ do tych kawiarek? Jak
policzê emeryturê, to mo¿e
raz w miesi¹cu pójdê. Nawet
najlepsze pomys³y i chêci nie
trafi¹ na podatny grunt, je¿eli
zmierzymy siê z tward¹ eko-
nomi¹. Co widaæ zreszt¹
podczas miejskich imprez,
którymi zainteresowanie jest
bardzo du¿e. Ludzie chc¹
gdzieœ wyskoczyæ,
pos³uchaæ koncertu, ale za
darmo. I to jest proza ¿ycia.
Póki mam si³y i chêci to szu-
kam dodatkowych zajêæ,
¿eby trochê dorobiæ do tej
marniutkiej emerytury.
- Znajome emerytki za-
pewne maj¹ podobne od-
czucia?

- Wiêkszoœæ od razu jest
zagospodarowywana do ba-
wienia wnuków. Mo¿e i
dobrze, bo czuj¹ siê wtedy
potrzebne.
- S¹ jednak takie osoby,
które nie musz¹ bawiæ
wnuków, a jednak nie po-
trafi¹ znaleŸæ pomys³u na
aktywne spêdzanie jesieni
¿ycia. Z czego to wynika?

- To jest konsekwencja te-
go, jak siê ¿y³o w czasach
najwiêkszej aktywnoœci
¿yciowej. Kto siê skupia³ tyl-
ko na pracy, a po przyjœciu
do domu ogranicza³ siê do
siedzenia w kuchni lub przed
telewizorem, to potem braku-
je mu pomys³u na ciekawe
spêdzanie czasu wolnego.  
- A mo¿e w Gorzowie bra-
kuje miejsc, gdzie seniorzy
mog¹ przebywaæ,  wspól-
nie zara¿aæ siê pasjami?

- Ja dajê sobie radê, ca³e
dnie mam dobrze zaplano-
wane i nie narzekam na nic.
Natomiast obserwujê naj-
starszych naszych seniorów,
którzy chodz¹ przyk³adowo
do domu dziennego pobytu i
zauwa¿y³am, ¿e s¹ oni prze-
szczêœliwi, ¿e mog¹ spoty-
kaæ siê, porozmawiaæ, po-
wspominaæ. Ludzie s¹
zwierzêtami stadnymi i za-
wsze bêd¹ szukaæ kontaktu
miêdzy sob¹. Myœlê, ¿e w
tym kierunku powinna pójœæ
pomoc seniorom. Otwieraæ
jak najwiêcej miejsc do
wspólnego spotykania, za-
bawy, bo zamkniêcie siê w
czterech œcianach jest
czymœ najgorszym.
- Dziêkujê za rozmowê.

Krystyna Zwolska często dostrzega to, czego nie widzą inni.
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Ludzie są zwierzętami stadnymi 
i zawsze będą szukać kontaktu
Z Krystyn¹ Zwolsk¹, emerytk¹ i pasjonatk¹ fotografii, rozmawia Robert Borowy
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- Cztery lata temu podczas
realizacji projektu ,,Rów-
noœæ i Godnoœæ’’ przeje-
cha³a pani na wózku inwa-
lidzkim dooko³a Polski pre-
zentuj¹c potrzeby osób
niepe³nosprawnych. Czy
coœ z tamtej listy postula-
tów doczeka³o siê za³atwie-
nia? 

- Kilkanaœcie tysiêcy podpi-
sów pod tymi postulatami za-
wieŸliœmy do Sejmu. Do dziœ
nie ma ¿adnej reakcji. Jak kie-
dyœ nic nie znaczyliœmy dla
w³adz, tak pozosta³o do tej po-
ry. Nie zauwa¿aj¹ nas, nie
licz¹ siê z nami, a przecie¿
przyjdzie dzieñ, ¿e wielu z
nich bêdzie potrzebowa³o po-
mocy. Zapewne wtedy zorien-
tuj¹ siê, ¿e mogli coœ wcze-
œniej uczyniæ dla niepe³nos-
prawnych, z czego mogliby
równie¿ korzystaæ na staroœæ.
Niejeden z nich bêdzie potrze-
bowa³ balkonika, wózka inwa-
lidzkiego, czy kul i ciekawe,
jak sobie poradzi, chodz¹c po
krzywych chodnikach, wyso-
kich krawê¿nikach, pokonuj¹c
zbyt strome wjazdy po scho-
dach, korzystaj¹c z nieprzy-
stosowanych wind. I nie ma tu
znaczenia, kto rz¹dzi. ¯adna
w³adza nie interesuje siê
grup¹ niepe³nosprawnych i
seniorów. A jest nas coraz
wiêcej, bo spo³eczeñstwo siê
starzeje. Osoby wiekowe
maj¹ problemy z poruszaniem
siê, przez co musz¹ korzystaæ
z ró¿nych urz¹dzeñ pomocni-
czych. Dotyczyæ to bêdzie
równie¿ tych, którzy dzisiaj s¹
zdrowi i decyduj¹ o losach
niepe³nosprawnych.
- Mo¿e oczekiwania nie-
pe³nosprawnych s¹ wygó-
rowane?

- To niech pan pójdzie i zo-
baczy now¹ toaletê, która zos-
ta³a postawiona na Rynku
We³nianym. To jest jakiœ dra-
mat. Drzwi tam naprawdê
ciê¿ko siê otwieraj¹. Do tego
Ÿle zosta³y umiejscowione
przyciski, a w œrodku toaleta
jest zamontowana za nisko,
brakuje dostêpu do umywalki i
jest za ma³o miejsca. Nie-
pe³nosprawny na wózku nie
za³atwi swoich potrzeb. A po-
za tym panuje tam brud. Albo
zajrzyjmy do Urzêdu Woje-
wódzkiego. By³ tam ostatnio
remont. Pomyœlano nawet o
niepe³nosprawnych i zamon-
towano szerokie drzwi do toa-
lety. Zapomniano jednak, ¿e

trzeba najpierw dojechaæ do
nich na wózku. Po drodze
znajduje siê w¹ski korytarzyk,
gdzie nie mo¿na skrêciæ wiêk-
szym wózkiem. Zapewne jako
formê miary wziêto najmniej-
szy wózek. K³opot tkwi w tym,
¿e nie jesteœmy pytani, co po-
trzebujemy, jakie rozwi¹zania
s¹ dla nas najkorzystniejsze.
Wiele rzeczy jest robionych
dla nas, bez nas. Niektóre
mo¿na naprawiæ bardzo szyb-
ko. Jeszcze niedawno po
przeciwnej stronie Urzêdu
Miasta nie by³o zjazdu. Rad-
ny Grzesiu Musia³owicz, któ-
ry bardzo nam pomaga, jest
tak¹ nasz¹ wisienk¹ na tor-
cie, razem z nami bra³ udzia³
w wyszukiwaniu barier archi-
tektonicznych osobiœcie sia-
daj¹c na wózek inwalidzki.
Próbowa³ pokonaæ to, co dla
nas na co dzieñ jest trudne
do pokonania. Sprawê wyso-
kiego krawê¿nika naprzeciw-
ko magistratu za³atwi³ w
ci¹gu trzech tygodni. Czyli
jak siê chce, to mo¿na.
Wci¹¿ jest wiele do zrobie-
nia. Gorzów dla nas
niepe³nosprawnych jest
g¹szczem barier architekto-
nicznych. Mo¿na by tu wiele
wymieniaæ. 
- A mo¿e niepe³nosprawni
tak¿e powinni mieæ w³asn¹
reprezentacjê, która mog³aby
wspó³pracowaæ z prezyden-
tem?

- Kiedyœ, wiele lat temu, mie-
liœmy pe³nomocnika do spraw
osób niepe³nosprawnych przy
prezydencie Gorzowa. Pe³no-
mocnik bardzo nam pomaga³ i
byliœmy bardzo zadowoleni z
jego dzia³alnoœci. Dziœ, nieste-
ty, nie ma takiej osoby. Pó³tora
roku temu goœci³am u siebie w
domu pana prezydenta Jacka
Wójcickiego. Przemi³y
cz³owiek. By³ bardzo zasko-
czony, ¿e taki pe³nomocnik
by³, a teraz ju¿ nie funkcjonu-
je. Przedstawi³am mu g³ówne
problemy, z którymi borykaj¹
siê niepe³nosprawni w Gorzo-
wie. Wys³ucha³ i zapowiedzia³,
¿e g³êboko nad ka¿dym moim
zdaniem siê zastanowi.
- I co?
- Nic, cierpliwie czekam.

Wierzê, ¿e kiedyœ siê ode-
zwie. Mo¿e powróci do po-
mys³u powo³ania pe³nomocni-
ka, bo dzia³a³o to bardzo
dobrze i nie by³o powodów,
¿eby likwidowaæ to stanowi-
sko.
- Trzeba przyznaæ, ¿e pre-
zydent jednak stara siê zro-
biæ coœ dla najs³abszych.
Œwiadcz¹ o tym choæby re-
monty mieszkañ komunal-
nych i socjalnych. 

- Jest to oczywiœcie
dzia³anie, z którego wszyscy
siê cieszymy. K³opot w tym, ¿e
brakuje mieszkañ dla nie-
pe³nosprawnych na parterach.
Mam m³odsz¹ kole¿ankê, bar-

dzo schorowan¹,  ale i nie-
zwykle ambitn¹. Pokona³a
sam¹ siebie. Ma wy¿sze wy-
kszta³cenie, znalaz³a pracê.
K³opot w tym, ¿e mieszkaj¹c
na pierwszym piêtrze z rodzi-
cami nie mia³a mo¿liwoœci wy-
chodzenia z domu, poniewa¿
winda nie zje¿d¿a³a na sam
dó³ a do pokonania by³o dzie-
siêæ bardzo stromych scho-
dów. Wynajê³a wiêc mieszka-
nie, gdzie jest przystosowany
podjazd na wózki inwalidzkie.
Za mieszkanie du¿o p³aci, co
przy jej skromnych zarobkach
nie jest czynnikiem rozwojo-
wym. Nie mo¿e dostaæ miesz-
kania od miasta, choæ spe³nia
wszystkie warunki. Dzisiaj
pierwszeñstwo maj¹ wiêŸnio-
wie wychodz¹cy na wolnoœæ,
bezdomni, ludzie z uzale¿nie-
niami, a nie ambitni
niepe³nosprawni, którzy
czêsto naprawdê mogliby ¿yæ
bardziej aktywnie, je¿eli otrzy-
maliby pomoc na starcie. To
nie jest oczywiœcie przytyk w
stronê naszych w³adz, bo ta-
kie jest prawo. I nie chodzi te¿
o rozdawnictwo. Czasami wy-
starczy zwyk³a zamiana
mieszkania w postaci przenie-
sienia niepe³nosprawnych na
parter.
- Dlaczego, pani zdaniem,
ludzie przy w³adzy nie chc¹
patrzeæ w przysz³oœæ?

- Je¿eli ktoœ nie ma w naj-
bli¿szym otoczeniu osoby nie-

pe³nosprawnej, dla niego ten
problem nie istnieje, nie doty-
czy i przez to nie widzi potrze-
by zmian. Przez to ma bardzo
w¹skie pole widzenia w przy-
sz³oœæ. A przecie¿, wy-
chodz¹c z domu nie jesteœmy
w stanie przewidzieæ czy wró-
cimy cali i zdrowi.
- Wracaj¹c do wyprawy z
2013 roku, nie czujê pani
¿alu, ¿e ca³y wysi³ek po-
szed³ na marne?

- Nie, nie  poszed³ na marne.
To by³a wspania³a przygoda,
która przynios³a sporo satys-
fakcji. Proszê pamiêtaæ, ¿e w
trakcie wyprawy odbyliœmy
mnóstwo spotkañ z prezyden-
tami, burmistrzami i wójtami
miast, a tak¿e z niepe³nos-
prawnymi. Na tych spotka-
niach poruszano liczne spra-
wy, które potem by³y za³atwia-
ne w danych gminach. Ma³o
tego, dziêki naszej obecnoœci
wielu niepe³nosprawnych
otworzy³o siê na œwiat. Zrozu-
mia³o, ¿e zamykanie siê w
czterech œcianach nie jest
dobrym rozwi¹zaniem. Na-
brali pewnoœci siebie, a dziêki
zdobytej wiedzy ich rodzinne
¿ycie zmieni³o siê na lepsze. 
- Dlatego myœli pani o po-
nownej wyprawie, ale teraz
dooko³a Europy?

- Jestem zainteresowana
warunkami ¿ycia osób nie-
pe³nosprawnych w innych kra-
jach Europy oraz sposobami

niesienia im wszelakiej pomo-
cy. Ponadto ide¹ wyjazdu pod
has³em ,,Nie ograniczajmy
s³abszych od siebie’’ jest to,
¿eby zachêcaæ wszystkich lu-
dzi do udzielania pomocy
osobom s³abszym i mniej za-
radnym ¿yciowo. Niekiedy nie
musi to byæ znacz¹ca pomoc.
Wystarczy drobna, symbolicz-
na, ale daj¹ca drugiej osobie
si³ê. Nawet krótka rozmowa
potrafi wiele zdzia³aæ. Mam
nadziejê, ¿e w ka¿dym kraju,
w którym zagoœcimy zdo³amy
zaprezentowaæ swoje
przes³anie. Nie ka¿dy o tym
wie, ¿e przed wypraw¹ doo-
ko³a Polski stan mego zdrowia
by³ bardzo z³y. Nie mog³am
siedzieæ na wózku z powodu
odle¿yn, mia³am problemy z
sercem, s³abym kr¹¿eniem
krwi. Jednak dziêki kuracji z
u¿yciem formu³y Tody mój
stan zdrowia w ci¹gu siedmiu
lat znacznie siê poprawi³. I na-
bra³am motywacji do pomaga-
nia innym, st¹d zrodzi³ siê po-
mys³ na tamt¹ wyprawê, a te-
raz i na t¹. Chcê przekonywaæ
wszystkich, ¿eby byli bardziej
odwa¿ni, chcieli pójœæ do
przodu. Ogranicza nas tylko
w³asna g³owa, umys³, nieko-
niecznie brak aktywnoœci. 
- Nie wyobra¿am sobie,
¿ebyœcie mieli przejechaæ
Europê na wózkach. 

- To zaskoczê pana. Wymy-
œli³am sobie, ¿e najlepszym
pojazdem bêdzie motocykl.
Jeszcze zobaczymy, ile osób
mia³oby uczestniczyæ w tej
wyprawie, ale myœlê, ¿e opty-
malny uk³ad to by³yby trzy pa-
ry. Ze mn¹ pojechaliby Boguœ
Nowak i Martyn Sybley z An-
glii. Wiadomo, ¿e takie moto-
cykle musz¹ byæ pod ka¿dym
wzglêdem dopasowane do
potrzeb osoby niepe³nospraw-
nej, czyli najlepsze by³yby traj-
ki. Z drugiej strony za kierow-
nic¹ musz¹ zasi¹œæ profesjo-
nalni motocykliœci. Do tego
potrzebny bêdzie bus wioz¹cy
nasze wózki, namioty i ba-
ga¿e. Przed nami sporo pracy.

- Kiedy pojawi siê szansa
na taki wyjazd?

- Trudno obecnie przewi-
dzieæ, poniewa¿ w naszym
przypadku tysi¹ce prostych
dla ludzi spraw staje siê na-
prawdê trudnych do przesko-
czenia i zrealizowania w prze-
widywalnym czasie. (…)

Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl 

Zdrowi decydują o losie niepełnosprawnych
Z Teres¹ Prusk¹-Ko³odziej, niepe³nosprawn¹ sportsmenk¹, rozmawia Robert Borowy

Teresa Pruska-Kołodziej nie traci nadziei na poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych.
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Podopieczni trenera Sta-
nis³awa Chomskiego bêd¹
bronili mistrzowskiego lauru.

- Zdajemy sobie sprawê, ¿e
zawsze ³atwiej jest atakowaæ
ni¿ broniæ mistrzostwa. Nie
wywieramy na siebie presji,
g³ównym celem jest awans do
play off, a potem walka o je-
den z medali - mówi prezes
Stali Ireneusz Maciej Zmora. 

W rozgrywkach polskiej eks-
traligi w XXI wieku tylko raz
zdarzy³o siê, ¿eby ktoœ obroni³
tytu³. By³o to w 2005 roku, a
wyczynu tego dokona³a Unia
Tarnów. Ju¿ to pokazuje jak
trudne ¿ycie maj¹ mistrzowie
Polski w nastêpnym sezonie.
W przypadku gorzowian do-
datkowym problemem jest to,
¿e w wyniku zakoñczenia
przez Bartosza Zmarzlika i
Adriana Cyfera wieku juniora
trzeba by³o dokonaæ istotnych
przetasowañ kadrowych.
Maj¹c obecnie w sk³adzie
m³odzie¿owców o niewielkim
doœwiadczeniu ligowym, na-
le¿a³o wzmocniæ formacjê se-
niorsk¹. Dlatego po¿egnano
siê z Matejem Zagarem oraz
Michaelem Jepsenem Jen-
senem a siêgniêto po Martina
Vaculika. Do grupy seniorów
przeszed³ równie¿ Bartosz
Zmarzlik. W rezerwie znajduje
siê z kolei Tomas H. Jonas-
son. Oznacza to, ¿e trener
Chomski dysponuje bardzo
siln¹ i wyrównan¹ grup¹ piêciu
seniorów oraz czterema sta-
wiaj¹cymi tak naprawdê
pierwsze kroki m³odzie¿owca-
mi. W ka¿dym meczu dwóch z

nich otrzyma szansê startów.
Opiekuj¹cy siê przez ostatnie
dwa sezony naszymi juniorami
Piotr Paluch zapewnia, ¿e
wszyscy s¹ dobrze przygoto-
wani do rozgrywek.

- Kilka miesiêcy pracowali-
œmy nad przygotowaniem fi-
zycznym, mentalnym, psy-
chicznym. W zesz³ym roku
ch³opacy mieli mo¿liwoœæ star-
towania w wielu imprezach i
teraz zobaczymy, jak wypadn¹
na tle rywali - mówi Piotr Pa-
luch.

Nikt oczywiœcie nie wymaga
od m³odzie¿y, ¿eby od razu
poszli w œlady Zmarzlika lub
Cyfera, ale - jak zauwa¿a by³y
¿u¿lowiec Stali Bogus³aw No-
wak - przynajmniej na w³as-
nym torze staæ ich na wyrów-
nan¹ walkê z wiêkszoœci¹ ju-
niorów je¿d¿¹cych w innych
klubach. Niemniej wszystkie
oczy kibiców bêd¹ skierowana
na seniorów. To od ich
postawy bêdzie zale¿a³o, czy
gorzowianie powalcz¹ o
awans do play off. W przeciw-
ieñstwie do zesz³ego roku tu
nie ma ju¿ miejsca na pomy³ki.
Wczeœniej, jak ktoœ mia³ s³ab-
szy dzieñ, móg³ byæ zastêpo-
wany przez Zmarzlika. Teraz
takich mo¿liwoœci ju¿ nie ma.

- Dlatego zdecydowaliœmy
siê postawiæ na kilka indywi-
dualnoœci, zawodników star-
tuj¹cych równie¿ w Grand Prix
czy w mistrzostwach Europy.
Wczeœniej mogliœmy mieæ
s³absze ogniwo, teraz jest to
wykluczone - t³umaczy prezes
Zmora.

Tegoroczna rywalizacja w
PGE Ekstralidze zapowiada
siê o tyle ciekawie, ¿e zdecy-
dowana wiêkszoœæ zespo³ów
zbudowa³a silne sk³ady. Jak
spojrzymy na nie od razu wi-
daæ, ¿e faworytem do mist-
rzowskiego lauru jest Unia
Leszno. Podopieczni nowego
trenera Piotra Barona maj¹
kompletny zespó³ - œwietnych
seniorów, i to szeœciu, oraz
dwóch naprawdê dobrych ju-
niorów. Liderami ,,Byków’’ po-
winni byæ Nicki Pedersen,
Emil Sajfutdinow oraz Piotr
Pawlicki, choæ do tego miana
w pe³ni kandyduj¹ równie¿ Ja-
nusz Ko³odziej i Grzegorz
Zengota. Jest jeszcze nieobli-
czalny Peter Kildemand.
Je¿eli chodzi o
m³odzie¿owców to liderami tej
formacji w Unii s¹ Bartosz
Smekta³a i Dominik Kubera.

Ciekaw¹, dosyæ wyrównan¹
dru¿ynê maj¹ zielonogórzanie
prowadzeni przez Marka Cie-

œlaka. Ich atutem s¹ doœwiad-
czeni Piotr Protasiewicz, Ja-
ros³aw Hampel czy Jason
Doyle. Liderem mo¿e jednak
zostaæ Patryk Dudek, nato-
miast o ostatnie wolne miejsce
bêd¹ walczyæ Andriej Kar-
pow i Jacob Thorssell. Falu-
baz ma liczn¹ grupê juniorów,
ale wiod¹cymi s¹ Sebastian
NiedŸwiedŸ i Alex Zgardzi-
ñski.

Do czwórki najlepszych kan-
dyduj¹ wroc³awianie, którzy po
rocznym pobycie w Poznaniu
powracaj¹ na zmodernizowa-
ny stadion olimpijski. Liderami
powinni byæ Tai Woffinden
oraz Maciej Janowski. Do te-
go dochodzi œwietny junior
Maksym Drabik. Jest tak¿e
grupa wyrównanych i solid-
nych zawodników jak Vaclav
Milik, Tomasz Jêdrzejak,
Szymon WoŸniak i Andrzej
Lebiediew. Sparta ma ponad-
to dwóch kolejnych dobrych ju-
niorów, Oskara Bobera i Da-

miana Dro¿d¿a, którzy bêd¹
walczyli o jedno miejsce.
Dru¿yn¹ pokieruje Rafa³ Do-
brucki.

Ciekawe jak poradz¹ sobie
wicemistrzowie Polski z Toru-
nia. Maj¹ oni dwóch dosko-
na³ych seniorów - Grega Han-
cocka i Chrisa Holdera oraz
dwóch mog¹cych z jednej
strony rozczarowaæ, z drugiej
staæ siê objawieniami sezonu.
Mowa o Pawle Przedpe³skim
i Adrianie Miedziñskim. Pew-
nym problemem bêdzie obsa-
da ostatniego miejsca, do któ-
rego kandyduj¹ Michael Jep-
sen Jensen i Grzegorz
Walasek. Nieco gorzej wy-
gl¹da obsada juniorska, choæ
wicemistrzów Polski wzmoc-
ni³… mistrz Polski juniorów
Daniel Kaczmarek z Leszna.
Drugim w talii menad¿era Jac-
ka Gajewskiego powinien
byæ Igor Kopeæ-Sobczyñski.

Czarnym koniem rozgrywek
niektórzy ju¿ nazywaj¹
¿u¿lowców z Grudzi¹dza. W
ostatnich dwóch sezonach
team Roberta Kempiñskiego
wyró¿nia³ siê tym, ¿e bardzo
skutecznie jeŸdzi³ na w³asnym
torze, du¿o gorzej radzi³ sobie
na wyjazdach. W tym roku
mo¿e to siê zmieniæ. Je¿eli
grudzi¹dzanie dalej bêd¹ zdo-
bywaæ punkty u siebie, a do
tego zdo³aj¹ coœ dorzuciæ z in-
nych torów niespodzianka w
postaci awans do strefy meda-
lowej stanie siê faktem.
Zw³aszcza, ¿e grudzi¹dzanie
utrzymali wyrównany sk³ad, na
czele którego znajduj¹ siê An-

tonio Lindbaeck, Artiom
£aguta, Krzysztof Buczkow-
ski, Rafa³ Okoniewski i To-
masz Gollob. Jest te¿ Krys-
tian Pieszczek oraz nieŸli
m³odzie¿owcy Kamil Wieczo-
rek, Mike Trzensiok i Mate-
usz Rujner.

Najmniej szans na walkê o
medale daje siê ekipom z
Rybnika i Czêstochowy. W
barwach tych pierwszych star-
towaæ bêd¹: Grigorij £aguta,
Max Fricke, Damian
Baliñski, Fredrik Lindgren,
Tobiasz Musielak oraz rezer-
wowi Rafa³ Szombierki i Jake
Allen, a tak¿e solidni juniorzy
Kacper Woryna i Robert
Chmiel.  Zespó³ poprowadzi
by³y zawodnik tego klubu Mi-
ros³aw Korbel. Trudno spo-
dziewaæ siê, ¿eby rybniczanie
nawi¹zali walkê, choæ w po-
przednim sezonie nikt nie da-
wa³ im szans na dobry rezultat,
a oni do koñca walczyli o miejs-
ce w play off. Jeszcze trudniej-
sze zadanie stoi przed benia-
minkiem z Czêstochowy. Tre-
ner Lech Kêdziora ma do
dyspozycji szeœciu seniorów i
a¿ siedmiu juniorów. Podstawo-
wy sk³ad zapewne bêdzie wy-
gl¹da³ nastêpuj¹co: Leon Mad-
sen, Andreas Jonsson, Rune
Holta, Sebastian U³amek i
Matej Zagar. Je¿eli chodzi o
juniorów to W³ókniarz nie po-
siada jakiœ wybitnych zawod-
ników i trudno wskazaæ, kto
otrzyma szansê jazdy. Praw-
dopodobnie bêd¹ to Oskar
Polis i Micha³ Gruchalski.

ROBERT BOROWY

Podpis pod zdjęciem: Gorzowscy żużlowcy przygotowywali
się do sezonu m.in. na obozie w Karpaczu. Stoją od lewej:
B. Zmarzlik, M. Vaculik, trener St. Chomski, K. Kasprzak, R.
Karczmarz, H. Czerniawski, A. Szczotka, N. K. Iversen, K.
Nowacki i P. Pawlicki
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Wszyscy będą chcieli pokonać mistrza
17 kwietnia, w drugi dzieñ œwi¹t, ¿u¿lowcy Stali meczem w Toruniu, rozpoczn¹ 51 sezon startów w najwy¿szej klasie rozgrywek. 

Bartosz Zmarzlik
(12.04.1995) - Dotychczas

wyst¹pi³ w 104 meczach i
zdoby³ 905 punktów. Aktua-
lny br¹zowy medalista IMŒ.
W 2015 roku wywalczy³ mist-
rzostwo œwiata juniorów, a w
2012 by³ mistrzem Europy
do 19 lat. Ma cztery z³ote i
jeden srebrny medal DMŒ
juniorów oraz dwa z³ote
DME juniorów. Dru¿ynowy
mistrz œwiata i br¹zowy me-
dalista tych rozgrywek. W
mistrzostwach Polski we
wszystkich rozgrywkach
siêgn¹³ dotychczas po 16
medali.  
Krzysztof Kasprzak
(18.07.1984) - pochodzi z

Leszna. Licencjê uzyska³ w
2000 roku. Zdoby³ z³oty i
srebrny medal w IMŒ junio-
rów oraz z³oty w DMŒ junio-
rów. W 2014 roku zosta³ in-
dywidualnym wicemistrzem
œwiata seniorów. Z reprezen-
tacj¹ Polski siêgn¹³ po piêæ
z³otych i jeden srebrny me-

dal w dru¿ynowych mistrzo-
stwach œwiata. Ma komplet
medali w IME. Do Gorzowa
przyszed³ w 2012 roku i do
tej pory wywalczy³  w na-
szych barwach osiem medali
mistrzostw Polski. W sumie
ma ich 20 medali. Dotych-
czas pojecha³ w 88 meczach
ligowych Stali zdobywaj¹c
817 punktów.
Przemys³aw Pawlicki
(05.09.1991) - rodowity

leszczynianin, wychowanek
tamtejszej Unii. Pierwszy raz
do Stali przyszed³ na wy-
po¿yczenie jako junior w
2010 roku. Powróci³ w 2016
roku i zosta³ kapitanem ze-
spo³u. Dotychczas pojecha³
w 31 spotkaniach i zdoby³
219 punktów. W kolejnych la-
tach startowa³ w Polonii Pi³a i
Unii Leszno, reprezentowa³
te¿ barwy WTS Warszawa w
imprezach m³odzie¿owych.
W dorobku ma 22 medale
mistrzostw œwiata, Europy i
Polski, z czego piêæ wywal-

czy³ w barwach Stali. Dwu-
krotnie zdoby³ Z³oty i raz
Srebrny Kask. 
Niels Kristian Iversen
(20.06.1982) - pochodzi z

Esbjergu. Br¹zowy medalis-
ta indywidualnych mist-
rzostw œwiata z 2013 roku w
Stali startuje od szeœciu lat.
Wywalczy³ z naszym ze-
spo³em cztery medale w roz-
grywkach ligowych. Jest naj-
skuteczniejszym obcokra-
jowcem Stali w historii klubu.
Wyst¹pi³ w 104 meczach i
wywalczy³ 1003 punkty. Ma
w dorobku 10 medali
dru¿ynowych mistrzostw
œwiata. Jest srebrnym meda-
list¹ IME juniorów. Piêcio-
krotny indywidualny mistrz
Danii. 
Martin Vaculik
(05.04.1990) - pochodzi z

Žarnovicy. Nowy nabytek
Stali. Na ¿u¿lu zacz¹³ je-
Ÿdziæ w wieku 16 lat. W
2007 roku zosta³ najm³od-
szym mistrzem Czech se-

niorów. Jest mistrzem Euro-
py seniorów i br¹zowym me-
dalist¹ wœród juniorów. Sta³y
uczestnik Grand Prix w la-
tach 2013 i 2017, ale smak
pierwszego zwyciêstwa po-
czu³ rok wczeœniej na go-
rzowskim torze. Piêciokrotny
medalista polskich rozgry-
wek ekstraligi. 
Tomas Hjelm Jonasson
(27.11.1988) -  urodzony w

Vetlandzie. Mistrz Szwecji
seniorów i juniorów. Wyst¹pi³
w 18 turniejach Grand Prix.
Br¹zowy medalista dru¿yno-
wych mistrzostw œwiata se-
niorów oraz dwukrotny junio-
rów. Ze Stal¹ zwi¹zany w la-
tach 2006-09. Powróci³ do
nas w minionym sezonie. Je-
Ÿdzi³ równie¿ w Gdañsku,
Lesznie i Czêstochowie. W
sumie pojecha³ w 45 me-
czach Stali i zebra³ 224
punkty.  
Rafa³ Karczmarz
(25.02.1999) - urodzi³ siê w

Kostrzynie nad Odr¹. Li-

cencjê uzyska³ w 2014 roku.
W rozgrywkach ekstraligi za-
debiutowa³ w 2016 r. Poje-
cha³ w jednym meczu, w któ-
rym zdoby³ dwa punkty i zos-
ta³ dru¿ynowym mistrzem
Polski. Startowa³ poza tym w
Stali Rzeszów w I lidze oraz
Polonii Pi³a w II lidze. Jest
dru¿ynowym mistrzem Euro-
py juniorów. Ma w dorobku
jeszcze dwa medale w m³od-
zie¿owych mistrzostwach
kraju. 
Kamil Nowacki
(29.03.2000) - pochodzi z

Barlinka. Karierê rozpocz¹³
na minitorze. W wieku 13 lat
zdoby³ indywidualne mist-
rzostwo Polski. Potem prze-
niós³ siê do szkó³ki Stali. Li-
cencjê zda³ w 2015 roku i
razem z kolegami z zespo³u
zaj¹³ drugie miejsce w lidze
juniorów. Przed rokiem wy-
st¹pi³ w dwóch pierwszoli-
gowych meczach w bar-
wach Wandy Kraków. Nie-
stety, na pocz¹tku maja

mia³ powa¿n¹ kontuzjê,
przez co d³ugo powraca³ do
pe³ni si³.
Hubert Czerniawski
(10.11.2000) - urodzi³ siê z

Barlinku. ¯u¿lem zaintereso-
wa³ siê w wieku 12 lat. W
2014 roku zosta³ indywidual-
nym wicemistrzem Polski na
minitorze. Startowa³ równie¿
w finale mistrzostw œwiata w
Czêstochowie. Licencjê
¿u¿low¹ uzyska³ w kwietniu
2016 roku na torze w Opolu,
a trzy miesi¹ce póŸniej poje-
cha³ w finale Br¹zowego
Kasku.  
Alan Szczotka
(12.03.2001) - gorzowianin

z Zawarcia. ¯u¿lem zarazi³
siê w wieku siedmiu lat.
Przez kilka kolejnych sezo-
nów startowa³ na minitorze,
ale ju¿ w wieku 13 lat mo¿na
go by³o ogl¹daæ w biegach
pokazowych na du¿ym
obiekcie. Licencjê uzyska³
25 kwietnia 2016 roku na to-
rze w Opolu. 

Od Zmarzlika do Szczotki, czyli Stal Gorzów 2017
Oni bêd¹ broniæ mistrzowskiego tytu³u zdobytego w minionym sezonie.
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- Jakie nowoœci zobaczyæ
mo¿na w waszym salonie w
pierwszych miesi¹cach ro-
ku?
- Mamy lidera polskiego
rynku, restylizowan¹
Skodê Octaviê, ale najbar-
dziej cieszymy siê z tego,
¿e trafi³a do salonu d³ugo

oczekiwana Skoda Kodiaq.
Ka¿dy mo¿e zobaczyæ ten
samochód i odbyæ jazdê
próbn¹.
- A co pan s¹dzi o tym
aucie ?

- Dla mnie to ju¿ nie jest ta-
ka nowoœæ. Widzia³em j¹ ju¿
wczeœniej. Mia³em okazje

byæ na europejskiej premie-
rze. Samochód zaskakuje
wygl¹dem, przestronnoœci¹
i mo¿liwoœciami. Przy mo-
ich gabarytach, a mam 195
cm wzrostu, ustawia³em
sobie fotel z ty³u i mog³em
siedzieæ zak³adaj¹c nogê
na nogê. Mieliœmy równie¿

do dyspozycji samochody
konkurencji. Mogliœmy do
woli porównywaæ. ¯aden z
nich nie oferowa³ takiej
przestrzeni jak Kodiaq.  W
fotelach trzeciego rzêdu w
wersji 7 osobowej do-
ros³ym mo¿e byæ nieco
ciasno, ale dzieci bêd¹

mia³y wystarczaj¹co du¿o
miejsca. 
- Jakieœ negatywne opi-
nie s³ysza³ pan o tym au-
cie, bo zapewne jakieœ s¹?

- Spotka³em siê z zarzuta-
mi, ¿e jest g³oœno w œrodku.
Absolutnie nie mogê siê z
tym zgodziæ. Samochód jest
bardzo cichy, nawet z silni-
kiem diesla. Z sinikiem ben-
zynowym w ogóle nic nie
s³ychaæ. Nie docieraj¹ nawet
odg³osy jazdy po dziurawych
drogach. Cisza wewn¹trz
sprzyja korzystaniu z syste-
mów multimedialnych. W sa-
mochodzie mo¿na korzystaæ
nawet z us³ug on line co jest
nowoœci¹. Jest wiele prze-

myœlanych rozwi¹zañ, takich
jak np. pakiet komfortowego
snu. Klienci z Gorzowa do-
ceniaj¹ to auto i mamy du¿o
zamówieñ. Martwimy siê o
czas ich realizacji. Tak
zwane. kwoty rozdzielane
s¹ na ca³¹ Polskê i nie
ka¿dy wyjedzie now¹
Skod¹ w tym roku. Mimo
trudnoœci robimy wszystko,
aby zaspokoiæ oczekiwania
klientów.  Zainteresowanie
jest spore, szczególnie od
chwili gdy samochód siê u
nas pojawi³. Zapraszamy
jednak  wszystkich, aby
ka¿dy móg³ poznaæ nasz
nowy produkt.

RAR

Takiej przestrzeni jak Kodiaq
nie oferował nikt
Trzy pytania do Marka Kotasa, specjalisty do spraw sprzeda¿y w salonie  firmy Auto Bis
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