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Mamy bezcenny skarb, o którym
często nawet nie wiemy

Fot. Marek Pogorzelec

76 hektarów trawy i roślin oraz z rzadka drzew – tak wygląda perełka, o której nawet w Gorzowie rzadko kto słyszał,
choć leży tuż za blokami przy ul. Słonecznej.
Więcej na s. 12-13.

r e k l a m a

Dać szczęście
i mieć szczęście
Grudzień to czas przygotowań i świętowania
Bożego Narodzenia.
Boże Narodzenie to jedyne takie święta, na które z utęsknieniem czekamy, które na różne
sposoby przeżywamy, czyniąc
wcześniej wiele przygotowań. Bo
akurat te święta dawno już wyszły poza religijne ramy, stając
się nie tylko w naszym kraju niezwykłą tradycją i wartością.
Boże Narodzenie to wigilia,
choinka, prezenty oraz kolędy,
które dobrze znamy i wspólnie
jeszcze śpiewamy. To rodzinna
biesiada za stołem, ale i
przeżycie duchowe każdemu dane inaczej, choć często podobnie. Tak niewiele już przecież na
co dzień wspólnie razem czynimy… Tyle nas różni, dzieli i
skłóca, że chociaż w ten
świąteczny czas bądźmy wobec
siebie otwarci, pełni tolerancji,
wyrozumiałości i zwyczajnej
ludzkiej życzliwości. Naprawdę
niewiele trzeba, żeby dać
szczęście i mieć szczęście. Nie
tylko od święta.
Pogodnych i rodzinnych świąt
Bożego Narodzenia!

JAN DELIJEWSKI
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w 1.12.
1971 r. - na Osiedlu Staszica
rozpoczęto budowę pierwszego
budynku mieszkalnego; pierwsi
lokatorzy wprowadzili się w październiku 1973 r.
2011 r. -zm. Christa Wolf (82 l.),
landsberczanka, światowej
sławy pisarka niemiecka, autorka m.in. „Wzorców dzieciństwa”, najgłośniejszej powieści
o Gorzowie.
w 2.12.
1957 r. - prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, zakończył
3-dniową wizytę w Gorzowie.
1968 r. - oddano do użytku nowe
skrzyżowanie ul. Chrobrego i Sikorskiego, gdzie zainstalowano
pierwszą w mieście sygnalizację
świetlną.
w 4.12.
1956 r. - w miejsce dotychczasowych wikariuszy kapitulnych
na Ziemiach Zachodnich mianowano biskupów rezydencjalnych;
biskupstwo w Gorzowie objął
Teodor Bensch, poprzednio administrator apostolski w Olsztynie; pierwszy administrator gorzowski Edmund Nowicki został
biskupem w Gdańsku.
2000 r. - rozpoczęło działalność
Radio Miejskie Gorzowa, lokalny program Radia Zachód, obecnie Radiów Gorzów; oficjalna
inauguracja nastąpiła 18 grudnia.
2013 r. - oficjalnie otwarto nowe
targowisko św. Jerzego przy ul.
Przemysłowej.
w 6.12.
1988 r. ukończono budowę drugiego toru na wydzielonym torowisku ul. Sikorskiego od dawnej
drukarni do skrzyżowania z ul.
Estkowskiego.
w 7.12.
1984 r. - gorzowska „Przemysłówka” przekazała Dyrekcji
Wojewódzkiego Szpitala w Budowie pierwszy ukończony
obiekt szpitala wojewódzkiego poradnię ogólną ze 100 pomieszczeniami, m.in. 72 gabinety lekarskie i zabiegowe, pomieszczenia dla administracji
oraz ośrodek nauczania klinicznego.
w 8.12.
1999 r. zm. Ryszard Dyrak (49
l.), działacz gospodarczy, b. dyrektor GPBP „Gobex”, następnie
prezes „Arx-Gobex”, b. poseł na
Sejm (1989-1991),
współzałożyciel Towarzystwa
Przyjaciół Archiwum i Pamiątek
Przeszłości; zginął w wypadku
samochodowym pod Międzychodem.
w 9.12.
1857 r. - do sieci popłynął
pierwszy gaz z nowo zbudowanej
gazowni, uruchomiono też
pierwsze uliczne latarnie gazowe, które zastąpiły dotychczasowe lampy olejowe; gazownia
czynna była do 1979 r.
w 10.12.
1957 r. - MPK wprowadziło
zakaz palenia papierosów w
tramwajach, zarówno wewnątrz wozów, jak i na pomostach; zakaz spowodowany został koniecznością...
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Tani i ekologiczny prąd z własnej farmy
Jest to najwiêksza tego rodzaju farma fotowoltaiczna w mieœcie.
Ju¿ przed rokiem pisaliœmy,
¿e Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Gorzowie szykuje siê do czteromilionowej inwestycji w postaci
budowy farmy fotowoltaicznej
w Siedlicach. Celem tego
dzia³ania jest nie tylko zagospodarowanie pó³torahektarowego terenu nale¿¹cego do
spó³ki, ale przede wszystkim
obni¿enie kosztów eksploatacji urz¹dzeñ dzia³aj¹cych
na potrzeby produkcji wody
dla ponad stu tysiêcy osób w
Gorzowie i regionie. To nie
wszystko, bo za budow¹ farmy idzie równie¿ ochrona
œrodowiska. Od listopada
stacja uzdatniania wody
(SUW) w gorzowskich Siedlicach przy ulicy ¯ytniej jest
ju¿ zasilana powsta³¹ tam
farm¹ fotowoltaiczn¹ o mocy
0,7 MWp.
- Inwestycja jest realizacj¹
wniosków przeprowadzonego przez nas audytu energetycznego, który jako du¿ej firmie ustawowo nakazano wykonywaæ co cztery lata mówi Roman Bekierski, zastêpca kierownika Wydzia³u
Energetyczno-Mechanicznego w PWiK. - Audyt jest analiz¹ prowadzonej gospodarki
energetyczno-paliwowej i
jednoczeœnie wskazuje obszary w których mo¿na dokonaæ dzia³añ poprawiaj¹cych
funkcjonowanie tej¿e gospodarki. Dlatego instalacja farmy wpisuje siê nie tylko w
politykê energetyczn¹ przedsiêbiorstwa, ale i ca³ego kraju, która zak³ada racjonalizacjê zu¿ycia energii i systematyczne
zwiêkszanie
udzia³u pozyskiwania energii
elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych. To z kolei zmniejsza emisjê gazów cieplarnianych, dlatego w tym przypadku
mo¿emy
mówiæ
dodatkowo o aspekcie ekologicznym, ale tajemnic¹ nie

Fot. Archiwum PWiK
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Farma jest praktycznie bezobsługowa, cały proces jest zautomatyzowany i monitorowany

jest, ¿e dla firmy liczy siê te¿
aspekt ekonomiczny - podkreœla.
Urz¹dzenia dzia³aj¹ce w
SUW w Siedlicach s¹ w zasilane energi¹ elektryczn¹,
produkowan¹ w elektrowniach wêglowych, a to z kolei
poch³ania du¿e wydatki na jej
zakup. Dziêki powsta³ej farmie fotowoltaicznej w znacznym stopniu uda siê pokryæ
zapotrzebowanie na energiê
SUW Siedlice. Jest to o tyle
wa¿ne, ¿e w przysz³ym roku
cena zakupu energii przez
PWiK wzroœnie o 74 procent.
Spó³ka jest ju¿ po rozstrzygniêciu postêpowania przetargowego dotycz¹cego zakupu
energii w którym bra³a udzia³
bêd¹c cz³onkiem du¿ej grupy zakupowej, dziêki czemu i
tak osi¹gnê³a najni¿sz¹
mo¿liw¹ cenê.
- Po uruchomieniu farmy
bêdziemy mogli zaoszczêdziæ w skali roku przynajmniej
300-400
tysiêcy
z³otych w zale¿noœci od…
pogody - kontynuuje kierownik Roman Bekierski. - Farmy maj¹ to do siebie, ¿e ich
produkcja energii elektrycznej jest zale¿na od poziomu
nas³onecznienia. Im ³adniejsza pogoda, im wiêcej
s³oñca, tym wiêksza wydajnoœæ i produkcja energii. Liczymy, ¿e œredniorocznie

bêdzie to nie mniej ni¿ 60
procent naszych potrzeb.
Okresowo mo¿e nawet dojœæ
do 100 procent. Oczywiœcie
ca³y czas bêdziemy zasilani
z energetyki przemys³owej, w
zale¿noœci od potrzeb w danej chwili. To nie wszystko,
bo ju¿ wczeœniej zlikwidowaliœmy kot³owniê na tradycyjny
wêgiel i w to miejsce zainstalowaliœmy pompy ciep³a do
produkcji ciep³ej wody u¿ytkowej i centralnego ogrzewania. Dziêki temu zmniejszyliœmy ju¿ czêœæ emisji gazów
cieplarnianych, a teraz dodatkowo
zwiêksz¹
siê
oszczêdnoœci energetyczne,
bo farma bêdzie produkowa³a energiê na potrzeby
tych pomp. To wszystko pozwala nam utrzymywaæ koszty produkcji wody na
rozs¹dnym poziomie i przez
to nie podnosiæ znacz¹co ich
cen dla odbiorców indywidualnych - wyjaœnia.
Budowa farmy fotowoltaicznej zaczê³a siê w styczniu
bie¿¹cego roku od podpisania umowy z generalnym wykonawc¹. Kolejne trzy miesi¹ce zosta³y przeznaczone
na uzgodnienia i decyzje administracyjne, w tym uzyskanie pozwolenia na budowê.
Pierwsza ³opata zosta³a wbita w po³owie lipca. PóŸniej
by³y prace nad przebudow¹

rozdzielni œredniego napiêcia
i monta¿ konstrukcji oraz
ostatnich paneli fotowoltaicznych. Nastêpnie rozruch
technologiczny, procedury
odbiorowe i je¿eli wszystko
przebiegnie sprawnie, to rozpocznie siê produkcja energii
elektrycznej.
W sumie zamontowano
2.670 paneli fotowoltaicznych. Ka¿dy ma gwarancjê
25 lat, przy czym przez
pierwszych 10 lat ich sprawnoœæ nie powinna spaœæ poni¿ej 90 procent, a w ci¹gu
nastêpnych 15 lat poni¿ej 80
procent. Jak mówi nasz rozmówca, zastosowana technologia jest ma³o awaryjna i
tak naprawdê tylko uszkodzenia mechaniczne mog¹
spowodowaæ, ¿e farma nie
bêdzie mog³a pracowaæ.
- Niczego nie mo¿na wykluczyæ, nawet tego, ¿e któregoœ dnia spadnie grad wielkoœci pomarañczy i wtedy
uszkodzi panele. Jest to jednak ma³o prawdopodobne podkreœla kierownik i dodaje,
¿e pod wzglêdem automatyki
zastosowana technologia
jest wrêcz doskona³a.
Koszt inwestycji to cztery
miliony z³otych brutto, z czego spó³ka pozyska³a 62,5
procent dofinansowania z
Narodowego
Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gos-

podarki Wodnej. Reszta to
œrodki w³asne. Co istotne,
koszty eksploatacji farmy s¹
niewielkie i ograniczaj¹ siê
do zabezpieczenia oraz
utrzymania w nale¿ytym porz¹dku terenu.
- Sama farma jest praktycznie bezobs³ugowa - kontynuuje kierownik. - Ca³y proces
jest zautomatyzowany i monitorowany przez nasz system monitoringu Scada. Pracownik nadzoruj¹cy pracê
stacji Siedlice bêdzie mia³
podgl¹d na pracê farmy, a
drog¹ radiow¹ wszystkie parametry pracy farmy bêd¹
przesy³ane do komputerów
Wydzia³u Energetycznego w
siedzibie firmy przy ul. Kosynierów Gdyñskich, co pozwali na bie¿¹co analizowaæ
produkcjê energii elektrycznej. Farma poprzez monta¿
sterowników PLC sama dopasowuje produkcjê energii
do potrzeb w danej chwili. Do
utrzymania czystoœci paneli
u¿ywa siê tylko wody, dlatego czasami nawet wystarczy,
jak spadnie deszcz. Okresowo trzeba bêdzie te¿ skosiæ
trawê wokó³ paneli - zauwa¿a.
Niewykluczone jest, ¿e
PWiK w przysz³oœci wybuduje kolejne farmy fotowoltaiczne w obiektach technologicznych, ale bêdzie to zale¿a³o
od mo¿liwoœci pozyskania
dalszych
œrodków
zewnêtrznych, bo tylko w takiej
sytuacji inwestycja jest racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego spó³ki.
- Chodzi o czas zwrotu inwestycji. Je¿eli mielibyœmy
zrealizowaæ j¹ tylko z w³asnych œrodków ten czas by³by
zbyt d³ugi w stosunku do
amortyzacji samej farmy, a
co za tym idzie jej budowa
by³aby raczej nieop³acalna koñczy.
ROBERT BOROWY

Odkrywamy na nowo Kłodawkę oraz jej otoczenie
Do koñca roku powstanie trasa pieszo-rowerowa wzd³u¿ K³odawki.
W ramach projektu finansowanego ze œrodków unijnych planuje siê zagospodarowanie siedmiu terenów:
- skrzy¿owanie ul. Sk³adowej i Garbary - teren ten zaprojektowano jako plac rowerowy, w sk³ad którego wchodzi stacja do naprawy
rowerów, stojaki na rowery,
ma³a architektura,

- skwer przy ul. Garbary i
Sikorskiego,
- podwórko za pa³acem Biskupim - zaplanowano plac
zabaw dla dzieci oraz strefê
przeznaczon¹ dla seniorów,
- scena plenerowa - przy ul.
Borowskiego,
- pomiêdzy ul. Wyszyñskiego i ul. D¹browskiego - zaplanowano stworzenie placu
zabaw dla dzieci z roz-

dzia³em na ró¿ne grupy wiekowe, si³owniê zewnêtrzn¹,
ma³¹ architekturê, toaletê,
wiatê rowerow¹; ponadto zaprojektowano ³¹kê harcersk¹,
w której sk³ad wchodzi wiata
oraz wigwamy,
- plac zabaw - przy
skrzy¿owaniu ul. D¹browskiego i Mickiewicza,
- plac przy ul. Strzeleckiej zaprojektowano nowe zagos-
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podarowanie
terenu
w
postaci trawników otoczonych ³awkami z uwzglêdnieniem przebiegu trasy pieszorowerowej.
Ponadto powstanie piêæ
k³adek
przez
rzekê
K³odawkê, trzy rampy oraz
oœwietlenie wzd³u¿ trasy.
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej zmodernizuje dwa podwórka (przy ul. £okietka i
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Garbary) poprzez wykonanie
elementów ma³ej architektury, budowê odwodnienia,
utwardzenie terenu, wykonanie chodnika, obsianie traw¹,
jak równie¿ wykonanie nasadzeñ krzewami.
Ca³kowita wartoœæ projektu
wynosi ponad 12,7 mln z³, z
czego 10,7 mln to unijne dofinansowanie.
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Centrum Przedsiębiorczości
dla całego regionu

KALENDARIUM
Grudzień 2018

Rozmowa z Jerzym Korolewiczem, prezesem Zachodniej Izby Przemys³owo-Handlowej

Fot. Tomasz Molski

- Rada Miasta Gorzowa
zdecydowa³a o preferencyjnym zbyciu willi Jaehnego na rzecz Zachodniej
Izby Przemys³owo-Handlowej. Jest to finalizacja
wieloletnich zabiegów o
siedzibê Izby?
- ZIPH funkcjonuje ju¿ 15
lat i w zasadzie przez ca³y
ten okres szukaliœmy organizacyjnego wsparcia w zakresie pozyskania godnej siedziby i poprawy mo¿liwoœci
lokalowych. Dlatego te¿ kilkukrotnie zmienialiœmy lokalizacjê. Przez ostatnie kilka
lat Izba mieœci³a siê w
Pa³acyku Œlubów. Choæ dziêki naszej inicjatywie uda³o
siê za blisko milion z³otych
gruntownie zmodernizowaæ
budynek Pa³acyku, to jednak
miejsce to nadal jest niewspó³mierne do naszych potrzeb i planów rozwojowych.
Jak wiadomo, realizujemy
bardzo szerokie spektrum
dzia³añ, rozmaitych projektów i us³ug na rzecz przedsiêbiorców ca³ego regionu, a
jesteœmy fizycznie œciœniêci
w kilku pokojach. Takie warunki lokalowe znacznie
ograniczaj¹ i utrudniaj¹ funkcjonowanie. St¹d te¿ podjête
przez Izbê starania, aby poprawiæ te warunki i utworzyæ
Centrum Przedsiêbiorczoœci
z prawdziwego zdarzenia.
Cieszê siê, ¿e wspólnie z
w³adzami miasta uda³o siê
nam ustaliæ, ¿e takim idealnym miejscem by³aby willa
Jaehnego przy ul. Kosynierów Gdyñskich, która jak
wiadomo by³a te¿ ogromnym
„bólem g³owy” dla miasta, bo
od kilkunastu lat nie uda³o
siê tej niszczej¹cej willi za-

J. Korolewicz: Chcielibyśmy budynek poddać głębokiej
renowacji i dostosować go do potrzeb działalności Centrum
Przedsiębiorczości

gospodarowaæ. Pomys³ w
pe³ni popar³ wojewoda lubuski i dokona³ po raz wtóry
stosownej darowizny celowej
na rzecz miasta.
- W jaki sposób Izba chce
zaadaptowaæ obiekt?
- Chcielibyœmy budynek
poddaæ g³êbokiej renowacji i
dostosowaæ go do potrzeb
dzia³alnoœci Centrum Przedsiêbiorczoœci, czyli przede
wszystkim wytworzyæ w nim
odpowiednie funkcje biurowe
i konferencyjne. Historycznie, co warto podkreœliæ, w
latach 1946-49 mieœci³a siê
tutaj siedziba lubuskiej ekspozytury Poznañskiej Izby
Przemys³owo-Handlowej.
Kolejnym jej przeznaczeniem przez lata by³ komisariat milicji wraz z aresztem,
czyli tzw. do³kami. W tej
chwili uk³ad wewnêtrzny budynku i jego funkcjonalnoœæ
s¹ odleg³e od dzisiejszych

potrzeb biurowych na funkcjonowanie wspomnianego
Centrum Przedsiêbiorczoœci.
Na szczêœcie istnieje ju¿
opracowana dokumentacja
projektowa z pozwoleniem
na budowê, która tak¹ funkcjê przywraca. Wszystko
podporz¹dkowane jest temu,
¿eby z jednej strony by³o
funkcjonalnie, a z drugiej zgodnie z wymogami konserwatorskimi, bo mówimy o
obiekcie historycznym, wpisanym do rejestru zabytków.
Chcemy ca³¹ inwestycjê
przeprowadziæ w taki sposób, aby zachowaæ wyj¹tkowe walory willi.
- Dziêki temu uda siê
zwiêkszyæ zakres oferowanych us³ug?
- Oczywiœcie i na tym nam
szczególnie zale¿y. W tej
chwili finalizujemy np. proces uzyskiwania uprawnieñ
do utworzenia w Gorzowie

Centrum Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA. Certyfikacji na utworzenie takiego
punktu dokonuje Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie. Bêdziemy jedyni na
ca³ej „zachodniej œcianie”.
Chcemy zatem stworzyæ
swojego rodzaju centrum
konferencyjno-szkoleniowe,
gdzie realizowaæ bêdziemy
ró¿nego rodzaju wydarzenia
gospodarcze, edukacyjne
czy konsultingowe. Zale¿y
nam, aby Centrum Przedsiêbiorczoœci by³o kojarzone z
miejscem, w którym przedsiêbiorca maj¹cy problem czy
potrzebê pozyskania informacji bêdzie móg³ kompleksowo uzyskaæ pomoc.
- W jaki sposób Izba zamierza sfinansowaæ modernizacjê willi Jaehnego?
- Nie da siê tego wszystkiego uczyniæ bez znacz¹cego
wsparcia z funduszy zewnêtrznych. W naszym przypadku mówimy o Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020, w
ramach dzia³ania 1.2, przeznaczonego na profesjonalizacjê us³ug œwiadczonych
przez instytucje otoczenia
biznesu. Oczywiœcie nie jest
tak, ¿e te pieni¹dze le¿¹
gdzieœ przygotowane na
pó³ce i na nas czekaj¹. Jak
zawsze przy projektach unijnych, trzeba taki projekt
dobrze przygotowaæ, napisaæ aplikacjê projektow¹,
wniosek, stworzyæ studium
wykonalnoœci i pokazaæ, ¿e
nasze zamiary s¹ w sposób
mierzalny zgodne z wytycznymi projektu. Jesteœmy ju¿
daleko zaawansowani w
przygotowaniach i praktycz-

nie wszystkie te elementy
mamy ju¿ gotowe. Natomiast
niecierpliwie
oczekiwaæ
bêdziemy na og³oszenie stosownego naboru przez w³adze województwa.
- Czy mo¿na ju¿ mówiæ o
konkretnych datach zakoñczenia inwestycji?
- Na dziœ wiele zale¿y od
otwarcia naboru przez Urz¹d
Marsza³kowski. Mam nadziejê, ¿e zarz¹d województwa doceni unikaln¹ interakcjê spo³eczn¹ oraz wiêŸ,
która zosta³a zbudowana
przy tym projekcie i jak najszybciej stworzy mo¿liwoœæ
z³o¿enia wniosku. Chcia³bym
bardzo podziêkowaæ wszystkim, którzy pomagali nam w
przeprowadzeniu tego procesu decyzyjnego. To, ¿e na
trzy tygodnie przed wyborami uchwa³a przesz³a jednomyœlnie g³osami wszystkich
klubów w Radzie Miasta, pokazuje,
jak
wa¿na
i
po¿yteczna to inicjatywa.
Oczywiœcie bardzo dziêkujê
radnym za tak¹ postawê. Co
najwa¿niejsze, korzyœci s¹
obustronne: miasto rozwi¹zuje wreszcie istniej¹cy
od wielu lat ogromny problem, a my z kolei stworzymy bazê, która jest niezwykle
istotna
dla
przysz³ego rozwoju Izby.
Mam nadziejê, ¿e zarz¹d
województwa doceni tak¹
„sieciow¹” wspó³pracê, która zosta³a zbudowana przy
tym projekcie i jak najszybciej stworzy mo¿liwoœæ
z³o¿enia wniosku oraz przyzna nam stosowne dofinansowanie.
- Dziêkujê.
Rozmawia³: JAROS³AW LIBELT

Rozbudowa Centrum Monitoringu
Wizyjnego w Gorzowie
Prezydent Jacek Wójcicki oraz Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Helena Michalak podpisali porozumienie.
Porozumienie miêdzy lubusk¹ Policj¹ a Urzêdem
Miasta Gorzowa Wlkp.
obejmuje zasady wspó³pracy w zakresie rozbudowy i
modernizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta
oraz przebudowanie Stanowiska Kierowania Komendy
Miejskiej Policji w Gorzowie
wraz z przystosowaniem
obecnie dzia³aj¹cych systemów na potrzeby Centrum
Monitoringu
Wizyjnego
(CMW). W ramach inwesty-

cji Urz¹d Miasta Gorzowa
Wlkp. wyposa¿y wspomniane centrum w urz¹dzenia
systemu monitoring, których ³¹czna wartoœæ oscyluje w granicach 300 tys. z³.
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. w ramach porozumienia zapewni obs³ugê Centrum Monitoringu Wizyjnego przez
operatorów monitoringu,
których g³ównym zadaniem
bêdzie miêdzy innymi prowadzenie obserwacji w celu

zwiêkszenia
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Inwestycja pozwoli
na
szybsze
kierowanie s³u¿b policyjnych lub innych s³u¿b ratunkowych w miejsce zagro¿enia, w szczególnoœci
w sytuacji koniecznoœci ratowania zdrowia lub ¿ycia
ludzi b¹dŸ mienia.
Planowana modernizacja
zak³ada wzbogacenie systemu o kolejne 15 kamer (o

trzy ich rodzaje: obrotowa z
mo¿liwoœci¹ zdalnego sterowania w pionie, poziomie
oraz przybli¿eniem, kamery
360o z mo¿liwoœci¹ ogólnej
rejestracji oraz kamer kierunkowych z mo¿liwoœci¹
sektorowej rejestracji obrazu. Wymiana monitorów na
sprzêt o wy¿szej rozdzielczoœci przy cyfrowej jakoœci
obrazu pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie narzêdzia jakim jest system
monitoringu miasta. Moder-

nizacja ca³oœci systemu
przyniesie bardzo du¿o korzyœci. W strefach objêtych
zasiêgiem kamer nastêpuje
radykalne zmniejszenie (w
niektórych przypadkach nawet do zera) napadów, wybryków chuligañskich, kradzie¿y, niszczenia mienia, a
tak¿e wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego, natomiast dobra jakoœæ
obrazu pozwala na identyfikacjê osób i pojazdów.
RED.

uniknięcia tłoku na pomostach.
2008 r. - w budynku d. Łaźni
Miejskiej otwarto halę tenisa
stołowego Gorzovii, urządzoną w
miejscu dawnego basenu;
urządzono tam salą treningową z
7 stołami, salę gimnastyczną i
saunę z zapleczem sanitarnym.
w 11.12.
1917 r. ur. się Zbigniew Łącki,
gorzowski zegarmistrz i fotografik, pionier sportów samochodowych, współzałożyciel i pierwszy
prezes Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego (19611969), zm. w 1973 r.
w 12.12.
1948 r. ur. sie hm Sylwester
Kuczyński, instruktor harcerski i
żeglarz, b. komendant hufca
ZHP (1980-1985), emerytowany
kierownik Klubu Nauczyciela,
zginął w 2013 r. w katastrofie
śmigłowca.
w 13.12.
1981 r. - wprowadzono stan
wojenny w Polsce; mimo to ks.
Witold Andrzejewski odprawił
w katedrze mszę, podczas której poświęcono związkowy
sztandar Elektrociepłowni; jako
kapelan „Solidarności” zainicjował też list protestacyjny
gorzowskich duszpasterzy
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, odczytany
13.12.1981 w gorzowskich
kościołach.
w 14.12.
1916 r. ur. się Paweł Zacharek,
legendarny powojenny przewoźnik przez Wartę, później kapitan barki, zm. w 1991 r.
1999 r. zm. Michał Nagengast
(93 l.), przedwojenny motocyklista i rajdowiec, pionier Gorzowa i kierownik Powiatowego
Urzędu Samochodowego, organizator Zlotu Gwiaździstego i
Motoklubu Unia.
2007 r. zm. Aleksander Maciejewski (52 l.), gorzowski aktor i
reżyser teatralny.
w 15.12.
1957 r. - odsłonięto pomnik
Adama Mickiewicza, ufundowany w 100-lecie śmierci wieszcza społecznym wysiłkiem
mieszkańców Gorzowa.
2004 r. - statua „Śfinstera”
została przeniesiona z deptaka
na Wełnianym Rynku na skwer
przy ul. Hawelańskiej, robiąc
miejsce na model starego
tramwaju.
1945 r. ur. się Andrzej Gordon,
artysta plastyk, autor licznych
grafik erotycznych, ilustracji, a
także obrazów o tematyce sakralnej, zm. w 1992 r.
w 16.12.
1997 r. zm. Jerzy Szalbierz (50
l.), artysta-fotografik,
współtwórca i pierwszy fotoreporter tygodnika „Ziemia Gorzowska”, prezes Oddziału
ZPAF w Gorzowie.
2011 r. zm. Jerzy Szabłowski
(73 l.), b. kierownik stadion
żużlowego i b. kierownik
drużyny żużlowej Stali.
2013 r. zm. Wojciech Deneka
(68 l.), b. aktor gorzowski
(1984-1989, 1993-1997).
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Drzewka pachnące świętami
Bożego Narodzenia
Bo¿e Narodzenie to jedyne takie œwiêta, na które wszyscy z radoœci¹ czekamy.
Ka¿dy z nas ma swoje ulubione wigilijne potrawy i rytua³y, kolêdy i œwi¹teczne
obrzêdy. Wszêdzie jednak
musi byæ choinka, mniej lub
bardziej
przystrojona
i
b³yszcz¹ca œwiecide³kami.
Bo choinka, to choinka, choæ
bywaj¹ strojone na ró¿ne
sposoby. Choinka przywêdrowa³a na ziemie polskie
z Niemiec i tak mocno siê u
nas zakorzeni³a, ¿e nie wyobra¿amy sobie bez niej
œwi¹t. No bo i gdzie niby
mielibyœmy sobie prezenty
pod³o¿yæ, gdyby nie by³o
choinki? Choinka musi byæ i
basta!
W sklepach i marketach z
krzewami i drzewkami pojawi³y siê ju¿ w sprzeda¿y choinki. ¯ywe w donicach i
œwie¿o œciête na plantacjach. Od wyboru do koloru.
O wy¿szoœci ¿ywej choinki
nad sztuczn¹, choæby najpiêkniejsz¹, nie bêdziemy tu
szeroko siê rozwodziæ, bo to
rzecz oczywista, choæ nie dla
wszystkich.
Mimo
i¿
sztuczn¹ choinkê mo¿na
u¿ywaæ wielokrotnie, sama
produkcja jest szkodliwa dla
œrodowiska, a jej recykling
niemo¿liwy. Wykonana jest z
materia³u PCV i metalu, czyli
rozk³ad mo¿e potrwaæ nawet
powy¿ej 400 lat. W czasie
produkcji zanieczyszczone
jest
powietrze i woda.
Sztuczna choinka ponadto
nie pachnie tak jak œwie¿a,
która wydziela zdrowotne
olejki eteryczne. Dodajmy do
tego iloœæ zu¿ytego paliwa
na transport z krajów, gdzie
jest produkowana do Polski,
co przyczynia siê do dodatkowej emisji dwutlenku
wêgla.
Leœnicy natomiast pozyskuj¹ drzewka podczas zabiegów hodowlanych lub oferuj¹
te pochodz¹ce z plantacji
choinkowych, na których hoduje siê drzewka na choinki.
Plantacje takie zak³ada siê
np. pod liniami wysokiego
napiêcia, pod którymi ze zrozumia³ych wzglêdów nigdy
nie bêdzie wysokiego lasu.
Drzewka te chroni¹ te¿ nasz
klimat, poniewa¿ zanim trafi¹

do naszych domów, tak jak
inne drzewa poch³aniaj¹
dwutlenek wêgla oddaj¹c
tym samym tlen. Ponadto
œwie¿e drzewka choinkowe
mo¿na bez problemu zutylizowaæ - mo¿na je na
przyk³ad przeznaczyæ na
kompost, w niektórych miejscach s¹ zbierane dla ogrodów zoologicznych. To kolejny walor œwie¿ego naturalnego drzewka.
Jak¹ choinkê jednak wybraæ - œwierkow¹, z jod³y a
mo¿e daglezji? Jak te¿ póŸniej j¹ traktowaæ, by przedwczeœnie nie zrzuca³a igliwia
i przetrzyma³a w dobrym stanie przynajmniej do œwiêta
Trzech Króli, jak nakazuje
tradycja?
Jedynie wiêc tylko przypominamy, ¿e tradycji polskiej
na choinkê przeznacza siê,
oczywiœcie, drzewo iglaste z
gatunków: œwierk, jod³a, daglezja i sosna, która jednak
wykorzystujemy coraz rzadziej, a szkoda, to piêkna
choinka. Dominuj¹ jednak
œwierki i jod³y, które wystêpuj¹ w wielu odmianach s¹ m.in. koreañskie, kalifornijskie, kaukaskie i szereg
innych. Œwierk pospolity zielony, nasz polski, charakteryzuje siê intensywnym zapachem. Jod³y nie maja tego
zapachu, choæ kaukaska po
wniesieniu do domu i ograniu wydziela olejki eteryczne. Za to jod³a jest trwalsza,
nie gubi praktycznie igie³ i
mo¿e staæ bardzo d³ugo,
przy w³aœciwej pielêgnacji.
Najwa¿niejsze przy choince, po wniesieniu do domu,
jest zapewnienie jej dostêpu
do wody. Œwie¿a choinka
wrêcz ¿³opie wodê, przeciêtne drzewko w ci¹gu pierwszej doby potrafi wypiæ oko³o
litra wody. PóŸniej tej wody
potrzebuje coraz, ale w stojaku stale powinna byæ. Ponadto choinka nie powinna staæ
za blisko Ÿród³a ciep³a.
Przy zakupie drzewka trzeba jednak zwróciæ uwagê
przede wszystkim na to czy
nie maj¹ zbyt ma³ych pojemników z ziemi¹. Czêsto bowiem bywa tak, ¿e w piêcio-

Świeże drzewko prosto z plantacji ma swój urok, zapach i wbrew pozorom jest ekologiczne

litrowym pojemniku mamy
dwumetrowe drzewko, co
jest tragicznym nieporozumieniem, gdy¿ nie ma wykszta³conego systemu korzeniowego. To tak jakby
œwie¿o œciête wsadzono do
wiadra z piaskiem. Dwumetrowe drzewko powinno mieæ
pojemnik 25-litrowy.
Choinki w donicach po
przyniesieniu do domu tak¿e
nale¿y intensywnie podlaæ.
PóŸniej mo¿na ju¿ na spokojnie uzupe³niaæ wilgoæ.
Wa¿ne jest, aby nasze
drzewko nie dosta³o przyrostów, bo pójdzie na zmarnowanie. Dlatego nale¿y je
trzymaæ w temperaturze do
23 stopni, z dala od grzejników i przez czas nie d³u¿szy
ni¿ trzy tygodnie. Przy odpowiedniej pielêgnacji i stopniowej aklimatyzacji, czyli
powolnym wynoszeniu na
balkon lub taras, mo¿na
bêdzie póŸniej z powodzeniem posadziæ w ogrodzie
lub na dzia³ce.
Same drzewko to jeszcze
nie wszystko. Potrzebne s¹
jeszcze bombki, œwiecide³ka,
miko³aje i ró¿ne inne ozdoby
choinkowe, których wybór z
roku na rok jest coraz wiêkszy. Ka¿dy wiêc mo¿e coœ
znaleŸæ nie tylko na swoj¹
choinkê, ale i te¿ pod choinkê, czyli prezenty.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

w 17.12.
1927 r. ur. się Władysław Klimek, nauczyciel działacz katolicki, radny RM I kadencji,
założyciel i wieloletni prezes oddziału Polskiego Związku Esperantystów oraz Klubu Inteligencji
Katolickiej (1983-1991),
działacz „Wspólnoty Polskiej”,
zm. w 2000 r.
w 18.12.
1948 r. - włoskim filmem „Dzieci wojny” zainaugurowało
działalność kino „Słońce”, drugie w mieście kino, zamknięte w
2007 r.
2007 r. zm. Wojciech Jurasz (70
l.), pionier gorzowskiego żużla,
członek drużyny Stali, która w
1961 r. awansowała do I ligi, a
w 1969 r. zdobyła mistrzostwo
Polski.
w 19.12.
1945 r. - dekretem administratora apostolskiego ks. Edmunda
Nowickiego Kościół Mariacki w
Gorzowie, obecnie p.w. Wniebowzięcia NMP, podniesiony został do rangi katedry; jednocześnie powołana została z dniem
1.01.1946 r. parafia katedralna
w 20.12.
1996 r. - oddano do użytku rondo Szembeka na ul. Myśliborskiej.
1984 r. zm. Antoni Kapusta (66
l.), wulkanizator, pionier gorzowskiego żużla i sędzia żużlowy.
1986 r. zm. Tadeusz Suszko (75
l.), działacz społeczny i sportowy, pionier Gorzowa, pracownik
„Stilonu”, zasłużony działacz KS
Stilon i Wojewódzkiej Federacji
Sportu.
w 21.12.
2012 r. - otwarto po modernizacji ul. Podmiejską.
1922 r. ur. się Wacław Borowy,
pracownik „Stilonu” i działacz
sportowy, honorowy dawca krwi,
zm. w 1993 r.
w 22.12.
1985 r. zm. Karol Herma (69 l.),
nauczyciel, pionier oświaty gorzowskiej, b. dyrektor II LO
(1949-1970) i Korespondencyjnego LO (1970-1976).
2012 r. zm. Bolesław Proch (60
l.), b. żużlowiec, zawodnik Falubazu (1973-1976), Stali (19771980) i Polonii Bydgoszcz (19811987).
w 23.12.
2012. r. zm. Zenon Bauer (99
l.), b. przewodniczący Prezydium MRN (1958-1969), honorowy obywatel Gorzowa.
w 24.12.
1968 r. - zamknięty został Rolniczy Dom Towarowy w Arsenale,
który następnie rozebrano; rozpoczęła się przeprowadzka RDT
do nowego obiektu przy ul. Sikorskiego.
1868 r. ur. się Emanuel Lasker,
syn barlineckiego rabina, jeden
z najsłynniejszych absolwent
landsberskiego gimnazjum,
najdłużej funkcjonujący mistrz
świata w szachach (1894-1921),
zm. w 1941 r.
1997 r. zm. Józef Czerniewicz
(77 l.), fotograf, kombatant,
współzałożyciel i wieloletni pre-

Grudzień 2018 r.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski
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prosto z miasta
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Sztuczną choinkę można używać wielokrotnie, ale nie ma
tego wdzięku co naturalna
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Święta, święta czyli co
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Dlaczego na wigiliê musi byæ 12 potraw, dlaczego Miko³aj musi byæ ubrany na czerwono?

Choinka przyszła do nas z
Niemiec

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Zwykle jest tak, ¿e ubieramy choinkê, k³adziemy pod
obrus sianko, na stó³ 12 potraw i zaczynamy œwiêta. Ale
czasami przychodzi myœl,
ale dlaczego w³aœnie tak?
Spróbujemy rozwik³aæ trochê
œwi¹tecznych tradycji i rytua³ów.

Zwyczaj ubierania choinki
w okresie Bo¿ego Narodzenia przywêdrowa³ do Polski z
Niemiec na prze³omie XVIII i
XIX wieku. Wczeœniej na polskich wsiach panowa³a tradycja ustawiania w rogu chaty snopka zbo¿a. Potem zast¹pi³o go drzewko iglaste,
ale podwieszone pod sufitem. Jednak jak siê okazuje,
zwyczaj ubierania drzewek
jest jeszcze starszy. Pochodzi z £otwy i w Ÿród³ach
mo¿na przeczytaæ, ¿e z
1510 roku, czyli jeszcze
sprzed Reformacji. Tradycyjnie œwi¹teczne drzewko
ubiera siê w Wigiliê, jednak
coraz czêœciej odchodzimy
od tego zwyczaju i ubieramy
choinki znacznie wczeœniej.
Zielony kolor symbolizuje tutaj ¿ycie, czerwony nawi¹zuje do krwi Chrystusa, a z³oty
zaœ odzwierciedla bogactwo
i królewskie pochodzenie Jezusa. Wiêcej o samych choinkach piszemy w innym
miejscu.

Kolacja wigilijna czyli 12
potraw

Dawniej wierzono, ¿e na
wigilijn¹ kolacjê powinno siê
przygotowaæ
nieparzyst¹
liczbê potraw - uwa¿ano, ¿e
to przyniesie domownikom
szczêœcie. Nie bez znaczenia by³ równie¿ status
spo³eczny rodziny: w biednych domach przygotowywa-

r e k l a m a

O symbolicznym sianku pod obrusem nie wszyscy już jednak pamiętają…

no jedynie siedem dañ,
szlachta biesiadowa³a przy
dziewiêciu potrawach, na
dworach magnackich serwowano 11 potraw. Obecnie
dañ na wigilijnym stole powinno byæ 12 - istniej¹ dwa
wyt³umaczenia tej liczby.
Mo¿e to byæ nawi¹zanie do
dwunastu miesiêcy (ka¿de
danie na jeden miesi¹c, aby
w ¿adnym momencie w roku
niczego nie zabrak³o) albo
do 12 aposto³ów.

Mikołaj nosi się na
czerwono

Miko³aj, który przynosi
dzieciom podarki ma czerwony kubrak, czerwone
spodnie, tak¹ czapkê. Poza
tym jest dobrodusznym panem - siwym i uœmiechniêtym. Ale warto wiedzieæ, ¿e
pierwszy raz postaæ œw. Miko³aja pojawi³a siê w 1823
roku w wierszu „Wizyta Œwiêtego Miko³aja” Clementa
Moore’a. W tym utworze Miko³aj zosta³ przedstawiony
jako elf mieszkaj¹cy w jaskini i ubrany w br¹zowy strój.
Kilka lat póŸniej w 1863 roku
rysownik Thomas Nast na
zlecenie amerykañskiego tygodnika „Harper’s” naryso-

wa³ Miko³aja jako starszego
cz³owieka o okr¹g³ych policzkach i bia³ych bokobrodach. Obecny wygl¹d i strój
œw. Miko³aja zawdziêczamy
ilustratorowi
Huddonowi
Sundblomowi, który w 1931
roku specjalnie do reklamy
Coca-Coli narysowa³ znan¹
postaæ staruszka z siw¹
brod¹ w czerwonym stroju. I
nie nale¿y myliæ tego
Miko³aja ze œwiêtym - biskupem Mirry, który by³ dobroczyñc¹ i szlachetnego serca
cz³owiekiem.

Sanie Mikołaja i czerwony
nos Rudolfa

Dziœ ka¿de dziecko niemal
na ca³ym œwiecie wie, ¿e Miko³aj jeŸdzi po œwiecie saniami wype³nionymi prezentami,
a ci¹gn¹ je renifery. Pierwsze informacje o reniferach
w³aœnie równie¿ pojawi³y siê
w wierszu Clementa Moore’a. Autor wymieni³ wtedy
dziewiêæ reniferów o imionach: Kometek (Comet),
Amorek (Cupid), B³yskawiczny (Blizten), Fircyk (Dasher),
Pysza³ek (Prancer), Tancerz
(Dancer), Z³oœnik (Vixen),
Profesorek (Donner), Rudolf
(Rudolph). Najwa¿niejszemu

reniferowi z ca³ego zespo³u
dopiero po latach zosta³
przyprawiony czerwony nos.
Wszystko za spraw¹ napisanej przez Roberta L. Maya w
1939 roku ksi¹¿eczki, któr¹
sieæ sklepów Montgomery
Ward rozdawa³a dzieciom.
Czerwononosy renifer Rudolf rozœwietla³ w niej drogê
Miko³ajowi i pomóg³ mu rozdawaæ dzieciom prezenty. W
popularyzacji Rudolfa pomog³a te¿ znana piosenka
„Rudolph the Red-Nosed
Reindeer”. Obecnie te¿ czerwonemu nosowi Rudolfa
przypisuje siê funkcje noktowizji, bo jak wiadomo, sanie
Miko³aja musz¹ umieæ przedrzeæ siê przez mg³ê czy zamieæ.

Karp na wigilii, ale tylko
w Polsce

Jedynie Polacy jadaj¹ na
wigiliê karpia i to podanego
bardzo ró¿nie. Ludowe wierzenia wskazywa³y tak¿e na
to, ¿e zjedzenie ryby podczas kolacji dzieñ przed
Bo¿ym Narodzeniem gwarantuje zdrowie i dostatek,
natomiast spo¿ycie karpia obfitoœæ. Jednak dlaczego to
w³aœnie jego najczêœciej jemy podczas polskiej wigilii?
Zwyczaj ten pochodzi z trudnego okresu powojennego hodowla tych ryb by³a po
prostu najtañsza.
Op³atek te¿ musi byæ
Zwyczaj ³amania siê op³atkiem podczas wigilii swoje
korzenie bierze z pocz¹tków
chrzeœcijañstwa. Choæ w tym
okresie nie by³ on jeszcze
³¹czony z wigili¹, a istnia³ jako symbol komunii duchowej
wspólnoty chrzeœcijañskiej.
Pierwsi chrzeœcijanie ³amali
siê - dzielili chlebem.
Op³atek znany z teraŸniejszych czasów wytwarzany

by³ zdecydowanie póŸniej.
Pierwotnie rolê op³atka pe³ni³
b³ogos³awiony chleb, który
b³ogos³awiono i dzielono siê
nim z wiernymi. Dziœ to specjalne pieczywo produkowane g³ównie przez siostry zakonne. Wielu Polaków potrafi
sobie wyobraziæ wigiliê bez
wielu rzeczy, ale bez op³atka
jednak nie.

Sianko, czyli nawiązanie
do szopki

K³adziemy je pod bia³ym
obrusem na stole wigilijnym.
Symbolizuje ono miejsce, w
którym przyszed³ na œwiat
Jezus - grotê w Betlejem,
gdzie miesza³y zwierzêta
oraz siano, na którym le¿a³
po urodzeniu. To te¿ jest
zwyczaj, który przyszed³
wraz z choink¹ z Niemiec.
Wczeœniej symbolem szopy
by³ snop zbo¿a ustawiany w
k¹cie chaty.

Kolędować małemu…

Kolêdy i pastora³ki - pieœni i
piosenki zwi¹zane z czasem
Bo¿ego Narodzenia. Œpiewa
siê je od wigilii do 2 lutego,
czyli œwiêta Matki Boskiej
Gromnicznej. Opowiadaj¹
one o Narodzeniu Pana. Ich
nazwa pochodzi z ³aciny calendae, co oznacza³o
pierwszy dzieñ miesi¹ca.
Pierwsze „kolêdy” by³y œpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego uczczenia
pierwszego stycznia, potem
zwyczaj œpiewania pieœni
przejêli chrzeœcijanie, aby
czciæ narodziny Jezusa. Najstarsza polska kolêda to
„Zdrów b¹dŸ królu anielski” i
pochodzi z ok. 1420 roku.
Najpopularniejsza to „Cicha
noc” i te¿ przysz³a do nas z
Niemiec.
OPRAC. ROCH

zes Gorzowskiego Towarzystwa
Fotograficznego (1973-1983),
kierownik Małej Galerii GTF.
w 25.12.
1984 r. - w miejsce samodzielnego wikariatu bp Wilhelm Pluta
erygował parafię pw. św. Maksymiliana Kolbe przy ul. Czereśniowej; była to jedenasta parafia katolicka w mieście.
w 26.12.
r27.12.
1972 r. - ukończono budowę
schodów w Parku Siemiradzkiego, które z powodu zrezygnowania w międzyczasie z planów budowy kawiarni z palmiarnią,
prowadziły ,,donikąd”.
w 28.12.
1976 r. - oddano do użytku drugi
tor tramwajowy na ul. Kostrzyńskiej.
w 29.12.
1994 r. - Rada Miejska ustaliła
barwy miejskie i sztandar miasta.
1992 r. zm. Paweł Macierzewski
(75 l.), kolejarz, b. piłkarz i
działacz sportowy, honorowy
prezes GOZPN, pionier Gorzowa.
2011 r. zm. inż. Władysław Mazurek (78 lat), b. dyrektor
„Zrembu”, b. prezes Stali
(1964-1967), organizator i
pierwszy prezes oddziału wojewódzkiego SIMP (1977-1979).
2013 r. zm. w wieku 84 lat zm.
Teresa Klimek, wdowa po
Władysławie, nauczycielka,
działaczka charytatywna. b. prezes KIK, honorowy obywatel Gorzowa.
w 30.12.
2010 r. - udostępniono w całości
trasę S3 z Gorzowa do Szczecina
w 31.12.
1949 r. - po rocznej przerwie
wznowiono komunikację tramwajową w mieście.
1952 r. - zakończono budowę toru tramwajowego na ul. Pomorskiej i Walczaka i uruchomiono
linię tramwajową nr 5 od dworca
PKP do „Sztucznego Włókna”,
czyli „Stilonu”.
1961 r. - do Gorzowa przyłączono Siedlice, Wieprzyce oraz
Chwalęcice Dolne (dziś Piaski).
1967 r. - w ZM „Gorzów” zakończono produkcję ciągników typu
mazur D-50.
1968 r. - Gorzów przekroczył
liczbę 70 tys. mieszkańców i liczył 70.923 osób.
1969 r. - zamknięta została kultowa kawiarnia „Wenecja” przy
ul. Sikorskiego 108.
1994 r. - na Starym Rynku przy
fontannie zorganizowano po raz
pierwszy sylwestrowy koncert
połączony z zabawą na wolnym
powietrzu.
1998 r. - plenerowym koncertem
na Starym Rynku, transmitowanym przez telewizję, mieszkańcy
Gorzowa powitali województwo
lubuskie.
1917 r. ur. się Irena Dowgielewicz, gorzowska pisarka i poetka, b. dyrektor fabryki mebli w
Witnicy (1946-1949), autorka
m.in. tomiku „Stadion dla biedronki” i powieści „Krajobraz z
topolą” o pionierskich latach
n
Witnicy, zm. w 1987 r.
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Od Mikołaja, Aniołka, albo też od innych
Grudzieñ ma to, ¿e sypie prezentami. Bo najpierw œw. Miko³aj, a¿ wreszcie Bo¿e Narodzenie, czyli choinka.

Zawsze święty

- U nas w domu zawsze
prezenty pod choinkê przynosi³ œw. Miko³aj - opowiada Joanna Wojciechowicz, która
do Gorzowa zjecha³a z Podlasia. I dodaje, ¿e prezenty
zawsze by³y pod choink¹ na
œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Natomiast nigdy nie by³o ich
pod poduszk¹ z okazji 6
grudnia. Tego dnia tata przez
lekko uchylone drzwi rzuca³
nam, czyli dzieciom garœæ cukierków i tyle by³o œwiêtowania - mówi pani Joanna.
Tradycja chce, ¿e bo¿onarodzeniowy œwiêty Miko³aj to
szczególne wspomnienie
postaci historycznej, czyli
œw. Miko³aja, biskupa Miry.

To historyczna postaæ, ale
obros³a legendami, Jedna z
nich chce, ¿e pewien
cz³owiek, który popad³ w
nêdzê, postanowi³ sprzedaæ
swoje trzy córki do domu
publicznego. Ale o niecnym
zamiarze dowiedzia³ siê dobrotliwy biskup i noc¹, cichcem przez komin do domu
paskudnego cz³owieka wrzuci³ trzy sakiewki z pieniêdzmi. Wpad³y one do poñczoch
i trzewiczków, które owe córki umieœci³y przy kominku dla
wysuszenia. St¹d w krajach,
gdzie w powszechnym
u¿yciu by³y kominki, powsta³
zwyczaj wystawiania przy
nich bucików lub skarpet na
prezenty. Tam, gdzie kominków nie u¿ywano, œw. Miko³aj po cichutku wsuwa prezenty pod choinkê.
Jeszcze przed laty œwiêty
mieszka na Po³udniu, no bo
Mira le¿y w Afryce, ale od
1822 r. zamieszka³ na Biegunie Pó³nocnym, a to za
spraw¹ Clemensa Clarke’a
Moore’a, który napisa³ poemat, w którym œw. Miko³aj
w³aœnie stamt¹d przybywa i
to saniami zaprzê¿onymi w
renifery. A najnowsze tradycja i hollywoodzkie filmy
chc¹, aby przewodzi³ im ulubieniec Miko³aja, renifer Piotruœ lub Rudolf, ale zawsze
Czerwony Nos.

Dziadek Mróz zaginął i
dobrze

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Kiedy koñczy siê listopad,
myœli wszystkich kieruj¹ siê
ku œwiêtom. Od zawsze
dzieci dostaj¹ prezenty. Bywa, ¿e przynosi je œw. Miko³aj i albo wk³ada do skarpety, albo uk³ada pod choink¹, b¹dŸ te¿ wrzuca gdzie
popadnie przez komin, bo
sanie zaprzê¿one w renifery
jakoœ na d³ugo nie chc¹ siê
zatrzymaæ. W innych domach podarunki przynosi
Gwiazdor, a zwyczaje ma
podobne do œw. Miko³aja. Na
szczêœcie na zawsze odesz³y w przesz³oœæ wizyty
Dziadka
Mroza
ze
Œnie¿ynk¹. Czasami, ale naprawdê bardzo rzadko,
mo¿na spotkaæ jeszcze
Anio³ka, który te¿ podrzuca
prezenty tym najm³odszym.
Prosto jest tylko 6 grudnia,
wtedy wszystkich nawiedza
dobry œwiêty Miko³aj, wk³ada
podarunek pod poduszkê.
Sprawa siê komplikuje, jeœli
chodzi o prezenty w wigiliê.

Tylko Gwiazdor

- Mnie przez ca³e ¿ycie
przynosi prezenty Gwiazdor
- mówi Ania Mróz, która siê
urodzi³a w Gorzowie. Rodzina pochodzi z Kujaw. I
w³aœnie tam, na Kujawach, w
Wielkopolsce, Warmii i Mazurach, Kaszubach i Kociewiu czyli na ziemiach dawne-

Św. Mikołaja można w grudniu spotkać wszędzie…

go zaboru pruskiego prezenty daje Gwiazdor.
Jak chc¹ etnografowie,
postaæ Gwiazdora wywodzi
siê z grup kolêdników, a
dok³adnie
od
postaci
nosz¹cej gwiazdê. By³ to
osobnik w baranicy i futrzanej czapê, z twarz¹ ukryt¹
pod mask¹ lub umazan¹
sadz¹. Nosi³ on ze sob¹ worek prezentów i rózgê. Odpytywa³ dzieci z pacierza, zna³
dobre i z³e uczynki i w zale¿noœci od wyniku wrêcza³
prezent lub bi³ rózg¹. I choæ
dziœ postaæ Gwiazdora roznosz¹cego prezenty splot³a
siê w wygl¹dzie z Miko³ajem,
to nadal ta odmiana roznosz¹cych prezenty ma
rózgê na psotne dzieci. Po
wsiach, a i bywa po miasteczkach zachowa³ siê zwyczaj obchodzenia domów
przez osoby przebrane za
Gwiazdora, które za op³at¹
wrêczaj¹ prezenty i pytaj¹
domowników, przewa¿nie
dzieci, o zachowanie w ci¹gu
roku, znajomoœæ modlitw,
wierszy, b¹dŸ kolêd.

Krakowski Aniołek

- Od zawsze pod choinkê
prezenty przynosi³ Anio³ek,

bo jak chce rodzinna i nie tylko tradycja, œw. Miko³aj jest
tak spracowany po 6 grudnia, ¿e nie ma si³y ruszaæ siê
w wigiliê - opowiada Agnieszka Czarnecka, która
pochodzi z Ma³opolski. Ale
od razu dodaje, ¿e od jakiegoœ czasu nastêpuje wypieranie owego Anio³ka na
rzecz œw. Miko³aja. - Moje dzieci siê tu urodzi³y i od zawsze
znaj¹ tradycjê z Miko³ajem,
wiêc moja rodzina z Ma³opolski musia³a siê przestawiæ,
¿eby wnukom w g³owach nie
mieszaæ, i te¿ ju¿ tam do nich
zagl¹da œw. Miko³aj - œmieje
siê pani Agnieszka.
Tak samo jest na Górnym
Œl¹sku, gdzie jeszcze niepodzielnie do niedawna prezentami rz¹dzi³o Dzieci¹tko.
- No có¿ telewizja, reklamy,
wymieszanie siê mieszkañców z ró¿nych regionów
kraju sprawi³o, ¿e i u nas najczêœciej pojawia siê Miko³aj,
a raczej jego widomy znak,
¿e by³, czyli piêknie opakowane prezenty le¿¹ce pod
choink¹ - mówi Marta Kulowska, która mieszka w Katowicach, ale go Gorzowa
czêsto zagl¹da, bo tu ma rodzinê.

W czasach minionego
re¿imu postaæ Dziadka Mroza oraz towarzysz¹cej mu
Œnie¿ynki
by³a
bardzo
dobrze znana prawie wszystkim dzieciom. Bo spotyka³y
tê dziwn¹ parê na zabawach
noworocznych organizowanych przez zak³ady pracy rodziców. W paczkach by³y
s³odycze, a rytua³ wrêczania
by³ podobny do tego Gwiazdorskiego. Dziadek Mróz nawet wygl¹da³ jak œw. Miko³aj,
bo mia³ taki sam p³aszcz i
czapkê, oraz wielk¹ brodê i
w¹sy. Niekiedy tylko, za
wzorem radzieckim Dziadek
Mróz ubrany by³ w bia³o-niebieskie szaty.
Za wzorem radzieckim, bo
w³aœnie z ZSRR przywêdrowa³ on do Polski i innych krajów tak zwanej demokracji
ludowej. A wzi¹³ siê on z tego, ¿e jest przesuniêcie w
czasie pomiêdzy kalendarzem gregoriañskim (naszym) a juliañskim (tereny
Rosji). W³aœnie w tym drugim kalendarzu dzieñ œw. Miko³aja w starym stylu wypada³ blisko dnia Bo¿ego Narodzenia w nowym stylu.
Podsunê³o to pomys³, aby
prezenty przynosi³o Dzieci¹tko Jezus. Jezusa przedstawia³o ubrane na bia³o
dziecko, worek z prezentami
niós³ mê¿czyzna przebrany
za mêdrca - jednego z
trzech, którzy przynieœli dary
Dzieci¹tku. Ten zwyczaj jednak siê nie przyj¹³, mê¿czyzna znów sta³ siê œw.
Miko³ajem, dziecko zaœ zosta³o
jego
pomocnic¹
Œnie¿ynk¹. A kiedy Rosja

zamieni³a siê w Zwi¹zek Radziecki, œw. Miko³aja przechrzczono na Dziadka Mroza, który tym siê ró¿ni³ od
œwiêtego, ¿e prezenty przynosi³ dzieciom na Nowy Rok
i po dziœ dzieñ tak w Rosji i
krajach satelickich jest.
W Polsce prezenty przynosi œw. Miko³aj lub Gwiazdor.
W innych krajach œw. Miko³aj
zosta³ bo¿onarodzeniowym
dziadkiem: Pere Noël we
Francji, Julemand w Norwegii,
Babo
Natale
we
W³oszech.

W tajemnicy i bez śladu

I choæ w ró¿nych domach
ró¿ne postaci przynosz¹ prezenty, to zawsze albo prawie
zawsze dzieje siê tak, ¿e pojawiaj¹ siê one pod choink¹,
w skarpetach lub w kaloszach, ale w sposób tajemniczy, nagle i bez œladów dostawy. Oczywiœcie bywa, ¿e
Miko³aj nawiedza poszczególne domy, ale jak twierdz¹
rodzice ma³ych pociech, zawsze z tego jest wiêcej przestrachu ni¿ radoœci, wiêc coraz czêœciej wybieraj¹ tê
pierwsz¹ opcjê. I jak opowiada Marta Kulowska,
musz¹ potem odpowiadaæ
na milion pytañ, sk¹d i jak
siê wymarzony rowerek
wzi¹³ pod choink¹, ale to
lepsze, ni¿ p³acz i przestrach maluchów.
RENATA OCHWAT

Aleksander Brückner, Encyklopedia
Staropolska,
Warszawa 1989.
Joanna £agoda, Maja
£agoda-Marciniak, Anna Gotowiec, Œwiêta w polskim domu, Wydawnictwo Publicat,
b.r.w.

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w woj. lubuskim
Zachêcamy do korzystania z us³ug Stowarzyszenia Pomocy BliŸniemu im. Brata Krystyna.
W ramach realizowania
projektu przeciwdzia³ania
przestêpczoœci wspó³finansowanego ze œrodków Funduszu Sprawiedliwoœci, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwoœci
Stowarzyszenie Pomocy BliŸniemu im. Brata Krystyna
rozpoczê³o kampaniê reklamow¹ oraz informacyjn¹ poœwiêcon¹ tej dziedzinie. Bardzo istotnym elementem jest
przeciwdzia³anie
przestêpczoœci, które w konsekwencji pozwala mieszkañcom ¿yæ oraz czuæ siê
bezpiecznie. Form przeciwdzia³ania przestêpczoœci
jest wiele, a ka¿da z nich
zak³ada d¹¿enie do poprawy bezpieczeñstwa poszczególnych grup spo³ecznych. Pozytywnym przyk³adem

przeciwdzia³ania przestêpczoœci s¹ miejskie programy, z których jeden mo¿e zacz¹æ funkcjonowaæ w Gorzowie Wlkp.
Program ten zosta³ przygotowany na lata 2019-2021, a jego
g³ównymi za³o¿eniami jest
zwiêkszenie œwiadomoœci dotycz¹cej zagro¿eñ oraz zapewnienie wszystkim mieszkañcom realnej ochrony i bezpieczeñstwa. W ramach
realizowanego projektu Stowarzyszenie
promuje
dzia³ania zwi¹zane z przeciwdzia³aniem przestêpczoœci oraz zachêca mieszkañców do œcis³ej wspó³pracy.
Przeciwdzia³anie
przestêpczoœci to równie¿ inne
inicjatywy np.: program monitoringu dzielnic, przeciwdzia³anie narkomanii oraz alkoholizmowi, program ochro-

ny seniorów, program poœwiêcony przemocy w rodzinie,
a nadto dzia³ania podejmowane przez organy œcigania
tj. Policjê, Prokuraturê.
G³ównymi celami programu
jest ograniczenie stopnia
przestêpczoœci, zmniejszenie poczucia zagro¿enia,
poprawa ochrony bezpieczeñstwa mieszkañców.
Zachêcamy do korzystania
z us³ug Stowarzyszenia Pomocy BliŸniemu im. Brata
Krystyna, w którym ka¿dy
otrzyma
informacjê
o
dzia³aniach, które mo¿na
podj¹æ w celu poprawy bezpieczeñstwa oraz przeciwdzia³ania przestêpczoœci.
Do dyspozycji bêdzie równie¿ informator prawny oraz
ankieta, która bardzo pomo¿e nam w dokonaniu

analizy poziomu bezpieczeñstwa mieszkañców regionu. Przeciwdzia³anie przestêpczoœci to równie¿ reagowanie na wszelkiego
rodzaju zachowania naruszaj¹ce porz¹dek prawny
lub szerz¹ce patologiê.
Równie¿ w tym zakresie zachêcamy do korzystania z
us³ug prawników w siedzibie
Stowarzyszenia, którzy s³u¿¹
pomoc¹ w formu³owaniu
pism oraz udzielaj¹ porad
prawnych.
Widzisz problem? Dzia³aj!
Nie odwracaj wzroku!!
Klauzula informacyjna:
Wspó³finansowano
ze
œrodków Funduszu Sprawiedliwoœci, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwoœci
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Święta Bożego Narodzenia po gorzowsku
Tradycje przy wigilijnym stole przysz³y do nas wraz z przesiedleñcami.
pocz¹tkiem tych œwi¹t, czyli
Wigili¹. - Wszak jest paradoksem, ¿e dzieñ, który w³aœciwie
nie
jest
jeszcze
œwi¹teczny, jest jednoczeœnie pocz¹tkiem i kulminacj¹
Bo¿ego Narodzenia - mówi
naukowiec. I dodaje, ¿e
w³aœnie Wigilia w polskiej
tradycji jest najwa¿niejszym
momentem tych œwi¹t.
I choæ przesiedleñcy do
Gorzowa
przyjechali
z
ró¿nych stron, to wypracowa³
siê ju¿ wspólny model obchodzenia œwi¹t. Wygl¹da
on nastêpuj¹co: wigilia, rodzina, choinka, prezenty.
Jednak jak zauwa¿aj¹ kulturoznawcy, do tego modelu
ostatnio dochodzi nowy element - kolêdnicy. - Byæ mo¿e
odbywa siê to za spraw¹ ciekawskich wnuków, którzy pytaj¹ babcie i dziadków, jak
by³o kiedyœ i do tego wracaj¹. Na pewno te¿ istotn¹
wagê tu maj¹ elementy popkultury, ot choæby niesamowicie popularne telewizyjne
programy kulinarne, które na
d³ugo przed œwiêtami koncentruj¹ siê na nich, prezentuj¹ potrawy i tradycje ju¿ zaginione, lub zwyczajnie zapomniane, i komuœ mo¿e siê
przypomnieæ, ¿e faktycznie,
kiedyœ w domu tak te¿ by³o i

Fot. Archiwum

Od ponad 70. lat w Gorzowie i okolicach obchodzi siê
œwiêta Bo¿ego Narodzenia
tak, jak dawniej gdzieœ na
Kresach, w Ma³opolsce czy
Wielkopolsce. St¹d bowiem
przyjechali polscy osadnicy
na pozyskane ziemie i przywieŸli ze sob¹ obyczaje - w
tym œwi¹teczne.
Bo¿e Narodzenie to czas
magiczny. Decyduje o tym
pora roku, szybko zapada
ciemnoœæ, trzeba siê wspomagaæ sztucznym œwiat³em.
Nieroz³¹cznym atrybutem
dla wielu jest choinka, któr¹
siê ubiera, a nie przystraja,
na
stó³
k³adzie
siê
przewa¿nie bia³y obrus, a na
nim stawia siê talerz dla niespodziewanego goœcia. Do
tego dochodzi jeszcze 12
potraw, które musza siê znaleŸæ na wigilijnym stole. - To
jest w³aœnie magia, ale i stereotyp zakorzeniony g³êboko
w kulturze - mówi dr Maciej
Dudziak, kulturoznawca z
Akademii im. Jakuba z Parady¿a.
Dr Maciej Dudziak t³umaczy, ¿e takie ustawienie akcentów wynika z tradycji.
Wa¿na jest bowiem bogata
obrzêdowoœæ Bo¿ego Narodzenia z momentem centralnym
i
jednoczeœnie

Gorzów od początku swojej polskiej historii był miastem
wielokulturowym, co najlepiej widać po stołach i strojach
uczestników wigilii narodów, organizowanej od kilku lat w
naszym mieście

zaczyna takie elementy
przeszczepiaæ do siebie. Takim powrotem do starego,
ale oczywiœcie w nowym wydaniu s¹ kolêdnicy. Ja ju¿ od
kilku lat obserwujê, ¿e grupy
kolêdnicze pojawiaj¹ siê w
takim oto Gorzowie, przecie¿
doœæ du¿ym mieœcie, bo w
mniejszych i na wsiach to
jest trwa³y obyczaj. A przecie¿ jeszcze kilka lat temu
kolêdników na ulicach nie
by³o. To w³aœnie tworzenie
nowego przez przypominanie starego - t³umaczy dr
Maciej Dudziak.
Jeœli popatrzeæ na gorzowskie œwi¹teczne sto³y, to niemal na ka¿dym znajd¹ siê
takie same lub podobne po-

trawy. Musi byæ wiêc ryba na
kilka sposobów, kompot z
suszu, ale te¿ pierogi z kapust¹ i grzybami. - Ma³o kto
sobie wyobra¿a, ¿eby ich na
wigilii nie by³o, a to przecie¿
potrawa wybitnie wschodnia
- mówi Maciej Dudziak i dodaje, ¿e w³aœnie takie przejmowanie zwyczajów z innych krêgów nazywane bywa ciep³¹ agresj¹. Ciep³¹, bo
œwietnie przyjmowan¹, natychmiast uznawan¹ za
swoj¹. Tak¿e kompot z suszu jest potraw¹ przywiezion¹ w poci¹gach jad¹cych
z Kresów czy z Podlasia.
Oczywiœcie, da siê spotkaæ
jeszcze domy, gdzie serwuje
siê kutiê, œledzie z rodzynka-

mi czy œli¿yki - tak¿e potrawy
ze Wschodu, ale ju¿ bez
ekspansji znacznie dalej.
Jak mówi¹ kulturoznawcy to ju¿ jest zbyt egzotyczne i
byæ mo¿e nie tak popularne
jak pierogi z kapust¹.
Gorzów od pocz¹tku swojej
polskiej historii by³ miastem
wielokulturowym. Przyjechali
tu bowiem ludzie z ró¿nych
stron by³ej Rzeczypospolitej,
bo z utraconych Kresów, Wileñszczyzny, okolic Lwowa,
Stanis³awowa, ale te¿ z Wielkopolski, Ma³opolski oraz innych polskich krain geograficznych. Przyjechali ludzie o
ró¿nych wyznaniach - bo katolicy, prawos³awni, grekokatolicy, ale te¿ ewangelicy,
wyznawcy ró¿nych innych
religii. Ka¿dy z nich ma swoje tradycje, ka¿dy z nich œwiêtuje po swojemu. Nierzadko
bowiem gorzowianie zasiadaj¹ do dwóch wigilii - katolickiej i prawos³awnej, bo jedno z ma³¿onków jest katolickiego wyznania, a drugie obrz¹dku wschodniego. - I
tylko siê cieszyæ, ¿e tak jest.
Bo to skarb niezwyk³y. Dwa
razy siê œwiêtuje - mówi Agnieszka Kaczmarek, która
ma tak¹ sytuacjê w³aœnie. Ca³a rodzina czeka na te
œwiêta. Bo podwójne prezen-

ty, ale podwójna, z lekka
ró¿na wigilia, ka¿dy to lubi.
Nawet czasami najbli¿szych
s¹siadów zapraszam, bo te¿
polubili wschodnie specja³y dodaje.
W³aœnie taki uk³ad kulturowy chwal¹ te¿ naukowcy.
Maciej Dudziak dodaje, ¿e
mieszkamy na pograniczu
polsko-niemieckim, niedaleko mamy Berlin. W samym
naszym mieœcie mieszkaj¹
ju¿ Chiñczycy, Niemcy i jeszcze parê ró¿nych innych
grup etnicznych. Nietrudno
te¿ zauwa¿yæ olbrzymi¹
diasporê ukraiñsk¹, która
od kilku lat silnie zaznacza
swoj¹ obecnoœæ. - I taka
sytuacja
bêdzie
siê
pog³êbia. Im prêdzej to zrozumiemy i zaakceptujemy,
tym szybciej bêdzie nam
siê lepiej ¿yæ. Taka otwartoœæ na nowe, inne spowoduje, ¿e w nastêpnych latach bêdzie nam tylko lepiej. Bo przecie¿ ¿yjemy w
Europie, która ju¿ w czêœci
jest bez granic. Ludzie
swobodnie siê przemieszczaj¹, tak samo obyczaje i
tradycje. I nikt tego raczej
nie zatrzyma. I trzeba nauczyæ siê z tym ¿yæ - mówi
Maciej Dudziak
RENATA OCHWAT

Przecież zawsze na święta dajemy radę
Trzy pytania do Rudolfa Czerwonego Nosa, pierwszego renifera w zaprzêgu Œwiêtego Miko³aja
przedzie zaprzêgu i po to
mam ten swój czerwony nos,
taki noktowizor. Dajemy radê
wszêdzie.
- W Gorzowie by³eœ ju¿
wiele, wiele razy. Zechcesz
tu znów zawitaæ w tym roku?
- Byliœmy tu i bêdziemy
jeszcze wiele razy. Szefowi
bardzo siê tu w ostatnich latach spodoba³o, bo mia³
chwilkê czasu na popatrzenie na miasto nieco inaczej,
ani¿eli zwykle o tej porze. No
i dzieci przysz³y, a przecie¿
wiesz, ¿e szefowi wiêkszej
przyjemnoœci nic nie przysparza, ani¿eli w³aœnie
dzieciaki i spotkanie z nimi.
Elfy by³y zdumione i zachwycone spotkaniem oraz
samym miastem. Mnie siê
te¿ zawsze w Gorzowie podoba. Zawsze z przyjemnoœci¹ tu wracam. Dlatego poprzednimi laty wiod³em zaprzêg i parkowa³em ko³o
katedry, ale tym razem musze poszukaæ innego miejsca. Mo¿e na Kwadracie? No
przecie¿ to fajne miasto
jest, ale i prezentów ca³a
masa do rozdania. Bêdziemy.

Fot. Wikipedia

- Rudolf, przewodzisz zaprzêgiem
Œwiêtego
Miko³aja, zaprzêgiem magicznym, który wszêdzie o
czasie dociera. Ale jak
œniegu nie bêdzie, dojedziecie?
- Jak w ogóle mo¿esz o to
pytaæ? Oczywiœcie, ¿e dojedziemy. Fakt, nie ma œniegu,
ale co to za problem?
T³umaczy³em ju¿ kilka razy,
¿e szef, znaczy Œwiêty Miko³aj, jeŸdzi magicznymi saniami. Powtórzê wiêc. Szef
ma takie sanie, które daj¹
radê wszêdzie. Niech to
bêdzie tam u nas w Laponii,
ciemno, zimno, œnieg. Jedziemy, Niech to bêdzie Polska teraz i twój Gorzów.
Ciep³o, wilgotno i trochê
ciep³o, ma³o przyjemnie. Te¿
jedziemy. Niech to bêdzie
Maroko, pustynia i piasek,
mocno ciep³o, te¿ jedziemy i
te¿ bêdziemy o czasie. I
mogê tak d³ugo wymieniaæ.
Bo szef zwyczajnie sobie nie
wyobra¿a, ¿e gdzieœ nie dotrzemy o czasie i prezenty
nie zostan¹ dostarczone o
czasie. Bo bêd¹. Na pewno.
W tym g³owa szefa oraz moja, bo w koñcu po to idê na

- Piotruœ, a zechcesz
przypomnieæ swoj¹ historiê?
- Znowu? No dobrze, mówisz, masz. Jak wiesz, jestem synem Donnera, jednego pierwszych z oœmiu reniferów Œwiêtego Miko³aja,
które œwiêtego wozi³y po
œwiecie. Ojciec mój by³ przodownikiem. Jak ja siê urodzi³em, to mia³em ten nieszczêsny czerwony nos.
Nikt nie wie, dlaczego. Ca³a
reniferowa spo³ecznoœæ siê
ze mnie œmia³a i mnie odrzuci³a. Pamiêtam, jak
by³em ma³ym reniferkiem, to

strasznie cierpia³em z tego
powodu. Nikt siê ze mn¹ nie
chcia³ bawiæ, nikt mnie powa¿nie nie traktowa³. Kiedyœ
tak sobie w zaspie siedzia³em i zwyczajnie z ¿alu
nad
durnym
nosem
p³aka³em. Ale obok zaspy
przechodzi³ szef, znaczy
œwiêty Miko³aj. Us³ysza³
¿a³osne ³kania i siê zainteresowa³. Znalaz³ mnie i pocieszy³. Co wiêcej, zaprosi³ do
domu. I nikt nie wierzy³, ¿e
siê przydam. Czas pokaza³,
¿e jednak tak. Nastêpnego
roku taka mg³a zawis³a nad
œwiatem, ¿e nic nie by³o wi-

daæ. Nawet u nas w Laponii,
no wiesz, ciemno jest zawsze, bo noc prawie polarna, a na dok³adkê ta mg³a.
No straszna sprawa, mówiê
ci, by³a. No i szef zacz¹³ siê
powa¿nie zastanawiaæ nad
sensem podró¿y z prezentami po œwiecie. Wyobra¿asz
to sobie?! Bo ja nie. No pomyœl, tyle dzieci czeka na
podarki,
tak¿e
tylu
doros³ych, choæ oni to takie
jakieœ dziwne fochy stroj¹,
¿e œwiêty nie istnieje i ¿adnych podarków nie ma. Ja
tam w te fochy nie wierzê,
bo ka¿dy lubi prezenty. Ale
wracaj¹c do tematu, szef
sta³ na werandzie naszego
centrum w Laponii i siê
mocno frasowa³. No wiêc ja
do niego podszed³em, jeszcze taki niekoniecznie du¿y
by³em, tylko po to, aby pocieszyæ. No i nagle g³ow¹
machn¹³em w kierunku tego
mleka, to jest mg³y. I mój
czerwony nos zadzia³a³, bo
nagle w mleku widaæ by³o
kawa³ek, bardzo wyraŸnej
drogi. Widaæ by³o wszystko.
Szef tylko popatrzy³ i rzuci³
do krasnali i elfów, pakujemy prezenty. A oni siê zdzi-

wili, bo naprawdê znów nic
nie by³o widaæ. Ja przezornie g³owê pochyli³em, ¿eby
mego nosa nie by³o widaæ.
Szef uci¹³ dyskusjê i po
chwili sanie by³y pe³ne. Pamiêtaj, ¿e to magiczne sanie
i wszystkie prezenty œwiata
siê tam mieszcz¹. No a
krasnoludki oraz elfy z naszego centrum z szefem nie
dyskutuj¹, Za³adowa³y co
trzeba i czeka³y na dalej. A
szef wyda³ jedn¹ komendê Rudolf na przedzie. I mój
nos,
ten
wyœmiewany
CZERWONY nos by³ przewodnikiem, oœwietla³ szefowi drogê. Wszystkie dzieci,
a tak¿e i ci doroœli, co na
szefa krêc¹ nosami, prezenty dostali.? A inni w zaprzêgu najpierw mocno siê
denerwowali, bo jak to, jakiœ
ch³ystek z zaspy wyci¹gniêty, ma byæ przewodnikiem?
No mowy nie ma, ale jak siê
przekonali, co mój czerwony
nos mo¿e, to ju¿ nie protestowali. I nawet skoñczy³y siê
g³upie ¿arty o… No wiadomo, o czym. I dlatego proszê ciê bardzo, nie pytaj
mnie nigdy o … wiesz o co.
RENATA OCHWAT
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Landsberska synagoga spłonęła
80 lat temu
Ten po¿ar by³ jednym z ostatnich wydarzeñ wi¹¿¹cych siê z ¯ydami w Landsbergu,
Nawet zwykli mieszkañcy
Landsbergu byli zaskoczeni,
kiedy 9 listopada 1938 roku
zobaczyli dogasaj¹c¹ synagogê. W³aœnie w nocy z 8 na 9
listopada nazistowskie bojówki
pod³o¿y³y ogieñ, nazistowskie
bojówki ruszy³y na swoich
s¹siadów. W³aœnie minê³o 80
lat od tych strasznych wydarzeñ nocy kryszta³owej.

Christa widziała i opisała

Fot. Archiwum

Nie bardzo dziœ wiadomo,
jak to siê sta³o, ¿e oœmioletnia
wówczas Christa Wolf znalaz³
siê w pobli¿u synagogi po jej
po¿arze w noc kryszta³ow¹ z 8
na 9 listopada 1938 roku. Jej
rodzice mieszkali ju¿ wówczas
w zachowanym do dziœ domu
przy ul. Asnyka, czyli doœæ daleko. Trudno jednak mieæ
w¹tpliwoœci, ¿e przysz³a pisarka widzia³ zgliszcza. Tak bowiem opisuje to zdarzenie w
swojej s³ynnej ksi¹¿ce „Wzorce dzieciñstwa”: Ktoœ musia³
powiedzieæ Nelly: Pali siê synagoga. Nie sposób podaæ
nazwiska. Przy haœle »po¿ar
synagogi« ukazuje siê co
prawda twarz Charlotty »bezradnie przera¿onej«. Nikt nie
powiedzia³ Nelly: IdŸ tam!, z
ca³¹ pewnoœci¹ nie jej matka.
Pad³ raczej jednoznaczny zakaz: ¯eby ci czasem nie strzeli³o do g³owy... To, ¿e posz³a,
jest
niewiarygodne
i
niewyt³umaczalne... Jak w
ogóle znalaz³a ma³y plac na
Starym Mieœcie? Czy¿by ju¿
przedtem wiedzia³a, gdzie w jej
mieœcie stoi synagoga? (...)
Nelly wiedzia³a, ¿e ma³y plac,
otoczony tymi domami, bardzo
by jej siê podoba³, gdyby poœrodku nie sta³a ruina. Dymi³a
jeszcze. By³a to pierwsza ruina, jak¹ Nelly widzia³a w swoim ¿yciu. Chyba nie zna³a jeszcze tego s³owa, a z ca³¹ pew-

r e k l a m a

Tak wyglądała synagoga w Landsbergu, która spłonęła w nocy z 8 na 9 listopada 1938 roku

noœci¹ nie zna³a z³o¿eñ, z którymi zetknê³a siê póŸniej:
miasto ruin, krajobraz ruin. (…)
Ku wielkiemu zdumieniu i przera¿eniu Nelly z drzwi wypalonej synagogi wyszli ludzie”.
I choæ do dziœ kamieñ na kamieniu siê nie osta³, to jednak
zachowa³a siê ma³a lampka
chanukowa z jej wyposa¿enia,
która znajduje siê w zbiorach
¯ydowskiego Instytutu Historycznego.

Barbarzyństwo nocy
kryształowej

Listopadowe wydarzenia
1938 roku w ca³ych Niemczech, a co za tym idzie,
tak¿e w Landsbergu by³y jednoznaczn¹ zapowiedzi¹, co
siê za chwilê wydarzy. Przeœladowania ¯ydów w XX wieku
zaczê³y siê z chwil¹ dojœcia
Hitlera do w³adzy w 1933 roku i
stopniowo narasta³y. Wydarzenia nocy kryszta³owej, czyli napaœæ na ¿ydowskie sklepy, firmy, synagogi by³y prost¹ wypadkow¹ tego, do czego
zmierza³a ca³a nazistowska
polityka. Jeœli ktoœ mia³ jakieœ
z³udzenia, w która stronê zmie-

rza ta historia, to noc kryszta³owa go totalnie pozbawi³a.
Tej nocy w Landsbergu naziœci nie tylko podpalili synagogê, ale tak¿e zamachnêli siê
na w³asnoœæ ¯ydów, wa¿nej
spo³ecznoœci miasta. To by³
ostateczny pocz¹tek koñca.

Byli tu od średniowiecza

¯ydzi mieszkali w Landsbergu
najpewniej od drugiej po³owy
XIV wieku. Jednak pierwsza informacja o gorzowskiej synagodze pochodzi dopiero z 1557 roku, czyli z okresu po wygnaniu
wszystkich ¯ydów z obszaru
Brandenburgii.
Ponownie pojawili siê w mieœcie pod koniec XVII wieku. W
1695 r. uformowa³a siê wspólnota, która liczy³a mniej wiêcej
20 rodzin ¿ydowskich. Pierwsza synagoga powsta³a oko³o
1755 r. By³a to najprawdopodobniej
niczym
nie
wyró¿niaj¹ca siê budowla szachulcowa, która s³u¿y³a gminie
przez nastêpne 100 lat. W
po³owie XIX w. liczna i maj¹ca
du¿e znaczenie gmina potrzebowa³a ju¿ nowego domu
modlitwy. W listopadzie 1851 r.

rozebrano star¹ synagogê i
rozpoczêto przygotowania do
budowy nowej. Zaprojektowa³
j¹ w stylu bizantyjskim architekt Tietz z Berlina. Budowa
trwa³a ponad rok i kosztowa³a
16 tysiêcy talarów. Zachowa³
siê opis budowli: „Zawiera ona
150 miejsc dla mê¿czyzn i 135
dla kobiet. Drewniane kolumny
dŸwigaj¹ empory, a na ich balustradach stoj¹ kandelabry do
ozdoby œwi¹tyni. Szeroka ponad 16,4 m przestrzeñ zwieñczona
jest
wi¹zaniem
wisz¹cym, którego cztery
wi¹zary s³u¿¹ do dekoracji,
zdobi¹c wspornikami i czopami ze starannie obrobionego
drewna; kratownica wi¹zarów
s³u¿y
jednoczeœnie
ich
usztywnieniu. Dach czterospadzisty, który projektowano
zwieñczyæ oœmiok¹tn¹ latarni¹, poniechan¹ z powodu
oszczêdnoœci.
Naprzeciw
g³ównego wejœcia, na œcianie
wschodniej znajduje siê podwy¿szenie na Torê, wzniesione o 6 stopni ponad poziom
pod³ogi. Przed nim ustawiona
jest kazalnica, a przed ni¹ almemor dla odmawiaj¹cego

modlitwy. Bogato zdobione
z³otem i srebrem najœwiêtsze
miejsce odbija siê na tle dêbopodobnej ok³adziny. Powierzchnie œcian pokrywa malowid³o,
z³o¿one g³ównie z popl¹tanych
linii. Zewnêtrzn¹ elewacjê budowli wykonano z surowej
ceg³y, przy czym ornament i
kszta³t gzymsów stanowi¹ fasonowe kamienie. Powierzchnia
zabudowana wynosi oko³o 303
metry kwadratowe”.
Po nocy kryszta³owej wypalone mury straszy³y przez ca³a
II wojnê œwiatow¹ i dopiero na
prze³omie lat 40. i 50. XX wieku zosta³y rozebrane. Dziœ na
tym miejscu stoi blok przy ul.
£azienki.

Żydzi tracą coraz więcej

Proces
przejmowania
maj¹tku ¿ydowskiego zacz¹³
siê ju¿ w 1933 r. Budynek
sklepu meblowego za³o¿onej
w 1864 r. firmy Lewinson &
Söhne przekazano do dyspozycji plebanii ewangelickiej.
Przejêto te¿ miêdzy innymi
sklepy pani Bergmann i Juliusa Heymanna. W 1938 r.
przejêto ostatnie du¿e ¿ydowskie firmy w mieœcie: za³o¿on¹
w 1862 r. firmê tekstyln¹ Louisa
Cohna i du¿¹ fabrykê butów Salamander braci Lemke. Firma
produkowa³a dziennie 1,5 tys.
par butów wysokiej klasy. Zatrudnia³a ponad 450 pracowników i mia³a oko³o 3 milionów
marek obrotu. W³aœciciele Gerard i Horst Lemke prze¿yli
wojnê. Po zwolnieniu z aresztu
wyjechali z Niemiec i przedostali siê do Stanów Zjednoczonych.
Zamo¿ni obywatele miasta anga¿owali siê w jego rozwój. By³
wœród nich Adolf Boas, przedstawiciel znanej ¿ydowskiej rodziny kupców i uznanych obywateli Landsbergu, Honorowy
Obywatel Miasta, cz³onek magistratu i jeden z fundatorów domu dla nieuleczalnie chorych
(zmar³ w 1879 roku).

On opisał nienawiść

Tylko nielicznym ¯ydom
uda³o siê prze¿yæ Holocaust.
Uda³o siê to wybitnemu filologowi Victorowi Klempererowi,
synowi landsberskiego rabina,
który jednak za bardzo nie
uto¿samia³ siê z religi¹. Urodzony w Landsbergu, wykszta³cony w Berlinie, romanista i germanista pracowa³ na
uczelni do chwili, kiedy naziœci
wyrzucili wszystkich ¯ydów
poza nawias ¿ycia spo³ecznego. Od œmierci uratowa³a go
¿ona, Eva - Niemka, Aryjka,
która odmówi³a rozwodu. Oboje za skalanie rasy zostali
umieszczeni w tzw. Domu
¿ydowskim na obrze¿ach

Drezna. I w³aœnie ten fakt spowodowa³, ¿e nie zginêli. Uratowa³y ich alianckie naloty dywanowe na Drezno w lutym 1945
r. Pañstwo Klemperer wmieszali siê w falê tych, co
prze¿yli koszmar i wyszli ze
zrujnowanego miasta. Wyzwolenia doczekali w Bawarii,
a po zakoñczeniu wojny wrócili do Drezna.
To w³aœnie tam, jeszcze jako
wiêzieñ w ¿ydowskim domu,
Victor Klemperer zacz¹³ pisaæ
swoj¹ s³ynn¹ ksi¹¿kê - „LTI,
Lingua Tertii Imperii - Jêzyk
Trzeciej Rzeszy”, który jest
najlepszym z mo¿liwych opisów jêzyka nienawiœci i pokazem tego, do czego on mo¿e
zaprowadziæ. Uzupe³nieniem
„LTI” s¹ dzienniki „Chcê dawaæ
œwiadectwo a¿ do koñca.
Dzienniki 1933-1945”.
Zdaniem wielu jêzykoznawców
nie
ma
bardziej
przera¿aj¹cej diagnozy tego,
co siê w Niemczech w latach
1933-1945 sta³o. Tym bardziej, ¿e jest to naukowy wywód pokazuj¹cy, jakim wielkim
narzêdziem jest jêzyk.

Inne ślady po landsberskich
żydach

Najbardziej smutnym œwiadectwem istnienia tu spo³ecznoœci ¿ydowskiej jest kirkut na
ul. GwiaŸdzistej. Zniszczony i
dewastowany zachowa³ siê
jakby na przekór najpierw
d¹¿enia nazistów do starcia
¯ydów z powierzchni ziemi, a
potem tych, co Polsk¹ w³adali
do 1989 roku. Dziœ tylko p³ot,
zachowanych kilka grobowców, a w³aœciwie œcian grobowców zaœwiadcza, i¿ ¿y³a tu
do II wojny zamo¿na spo³ecznoœæ ¿ydowska.
Œwiadectwem jest tak¿e kamieñ pamiêci ods³oniêty
dok³adnie 10 listopada 2014 roku. Postawi³o go Towarzystwo
Mi³oœników Gorzowa przy
wsparciu uczniów I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego. By³o to
pierwsze od zakoñczenia II wojny upamiêtnienie spo³ecznoœci
¿ydowskiej w Landsbergu. W
tym roku tak¿e magistrat
postawi³ w bezpoœredniej bliskoœci obelisku kamieñ na pamiêæ
w³aœnie landsberskich ¯ydów.
ROCH

Korzysta³am miêdzy innymi z:
Robert Piotrowski, Od ulicy
¯ydowskiej przez Luizy po
£u¿yck¹ czyli za rogiem apteki
Strywald24.
Robert Piotrowski, Od Starego Rynku …. czyli rzecz o placach Gorzowa, Gorzów Wielkopolski 2016.
Christa Wolf, Wzorce dzieciñstwa, Warszawa 1981.
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Tu kamienice i podwórka
zmieniają swoje oblicze

Adresy

Szczelnie zas³oniête fasady przy Kwadracie to znak, ¿e trwa remont.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Ale praca trwa nie tylko
przy Kwadracie. Zmienia siê
tak¿e wielkie podwórko nad
K³odawk¹.
- Remonty musz¹ iœæ zgodnie z planem, nie ma innego
wyjœcia - mówi Pawe³ Nowacki, pe³ni¹cy funkcjê zastêpcy
dyrektora Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej. To w³aœnie
ZGM prowadzi te prace.
Przez pewien czas remont
tych fasad przy ul. 30 Stycznia i D¹browskiego, w otoczeniu Kwadratu, zdawa³ siê
wisieæ na w³osku. Nie by³o
chêtnych do podjêcia prac.
ZGM t³umaczy³ to na kilka
sposobów - przede wszystkim tym, ¿e rynek prac budowlanych jest tak du¿y, ¿e
rzeczywiœcie mo¿e byæ trudno znaleŸæ wykonawców.
Jednak kolejny przetarg na
wykonanie remontów przyniós³ korzystne rozwi¹zanie.
O tym, ¿e kamienice zmieniaj¹ swoje oblicza na piêk-

Na podwórku przy Kłodawce między ul. Łokietka - Drzymały
widać już mały placyk zabaw, altanki wypoczynkowe oraz
śmieciową

ne, œwiadcz¹ rusztowania
oraz szczelnie zas³oniête foliami przemys³owymi frontony. Dodatkowo fachowcy
ustawili szereg tabliczek
ostrzegaj¹cych przechodniów
o prowadzonych tu pracach.
Sprawa remontu akurat
tych trzech fasad jest o tyle

wa¿na, ¿e czêœæ pieniêdzy
potrzebnych na wykonanie
wszystkich prac przekaza³
miejski konserwator zabytków, a to siê nie zdarza zbyt
czêsto. Po drugie - jest pe³na
dokumentacja potrzebna do
prac remontowych, no i po
kolejne
wspólnoty

zaci¹gnê³y niezbêdne kredyty, aby sfinansowaæ ca³oœæ.
No i ZGM ma czas do koñca
roku, aby siê rozliczyæ z dotacji otrzymanej od konserwatora.
Nowe Miasto, otoczenie
Kwadratu zyska wiêc zachwycaj¹ce fasady. - Tam
jest mnóstwo detali architektonicznych, zachwycaj¹cych,
ale wymagaj¹cych pietyzmu
w remoncie. Tu nie chodzi o
zwyk³e machanie pack¹ murarsk¹, ale o prawdziwe rzemios³o - t³umaczy Pawe³ Nowacki i dodaje, ¿e najmniej
pracy wymaga kamienica
przy ul. 30 Stycznia 4, bo ma
prost¹ modernistyczn¹ fasadê.
Praca wre tak¿e na pobliskim podwórku usytuowanym przy K³odawce miêdzy
ul. £okietka - Drzyma³y. Zanim przyst¹piono do remontu, by³o to klepisko. Teraz widaæ ju¿ ma³y placyk zabaw,

altanki wypoczynkowe oraz
œmieciow¹. Poza tym przy
K³odawce
pojawi³a
siê
œcie¿ka. Ponadto zostanie
przebudowana wewnêtrzna
droga, zosta³o ju¿ zrobione
odwodnienie - co szczególnie podoba siê mieszkañcom, którzy od lat narzekaj¹ na to, ¿e po deszczu
podwórko zamienia siê w bajoro. Ponadto powstan¹ elementy ma³ej architektury ³awki, siedziska, donice na
kwiaty. Pojawi siê tak¿e stojak na rowery, Ju¿ natomiast
s¹ nowe lampy oœwietleniowe. Nowoczesne z panelem
fotowoltaicznym i turbin¹
wiatrow¹ na s³upie. Ponadto
pojawi¹ siê tablice edukacyjne. Ca³oœæ prac to 3800 m
kwadratowych powierzchni
na Nowym Mieœcie, czyli w
terenie, gdzie tylko nieliczne
podwórka s¹ ³adne i funkcjonalne.
ROCH

Kiedy robi się zimno, trzeba uważać na czad
Zima siê dopiero zaczê³a, a jest ju¿ pierwsza ofiara bezwonnej œmieci, jak okreœla siê czad.
Choæ w ostatnich latach
czêœæ Gorzowa wyposa¿ona
w stare piece zosta³a
pod³¹czona do w stare piece
zosta³a pod³¹czona do miejskiej sieci ciep³owniczej, to
jednak czêœæ mieszkañców
nadal korzysta z pieców lub
ma w domu gazowe junkersy
do podgrzewania wody. Dlatego te¿ ZGM przypomina o
koniecznoœci specjalnego
przyjrzenia siê tym systemom, bo od tego zale¿eæ
mo¿e ludzkie ¿ycie.
Specjaliœci z Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej przypominaj¹, ¿e czad, czyli gaz, który b³yskawicznie zabija, to
tlenek wêgla. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie
zmys³y. W okresie grzew-

czym wzrasta ryzyko powstania po¿arów i zatruæ
tlenkiem wêgla w budynkach
mieszkalnych.
Źród³em
emisji tlenku wêgla s¹
urz¹dzenia grzewcze opalane drewnem, wêglem, gazem, olejem opa³owym.
Czad, czyli tlenek wêgla, powstaje podczas procesu nieca³kowitego spalania materia³ów palnych. Ma silne
w³asnoœci toksyczne, jest
l¿ejszy od powietrza dlatego
te¿ gromadzi siê g³ównie pod
sufitem. Niebezpieczeñstwo
zaczadzenia wynika z faktu,
¿e tlenek wêgla jest: bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku. Czad blokuje
dostêp tlenu do organizmu,
poprzez zajmowanie jego

miejsca w hemoglobinie
(czerwonych krwinkach), powoduj¹c przy d³ugotrwa³ym
nara¿eniu œmieræ.
G³ównym Ÿród³em zatruæ w
budynkach mieszkalnych
jest niesprawnoœæ przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich
wadliwe dzia³anie mo¿e wynikaæ z: nieszczelnoœci, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych,
niedostosowania
istniej¹cego systemu wentylacji do standardów szczelnoœci stosowanych okien i
drzwi, w zwi¹zku z wymian¹
starych okien i drzwi na nowe.
Co mo¿e pomóc? Czujka
mo¿e pomóc

Co zrobiæ, aby unikn¹æ zaczadzenia? Stra¿acy instruuj¹, ¿e bezwzglêdnie nale¿y systematycznie czyœciæ,
sprawdzaæ szczelnoœæ i wykonywaæ przegl¹dy techniczne przewodów kominowych oraz wentylacyjnych.
Przypominaj¹, ¿e najbezpieczniej jest u¿ytkowaæ tylko sprawne techniczne
urz¹dzenia. Pod ¿adnym pozorem nie wolno zas³aniaæ
czy
te¿
przykrywaæ
urz¹dzeñ grzewczych. Grzechem przeciwko zdrowiu jest zaklejanie czy te¿
zas³anianie kratek wentylacyjnych - mówi¹ specjaliœci.
- Pod ¿adnym pozorem nie
powinno siê bagatelizowaæ
objawów takich jak: bóle i

zawroty g³owy, dusznoœæ,
sennoœæ, os³abienie, przyspieszona czynnoœæ serca,
mog¹ one byæ sygna³em, ¿e
ulegamy zatruciu tlenkiem
wêgla - dodaje Agnieszka
Zawadzka.
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
rekomenduje instalowanie
czujek dymu i tlenku wêgla.
Osobom starszym stra¿acy
gotowi s¹ pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii. Na rynku mo¿na znaleŸæ czujniki
gazowe w cenie od 100 do
200 z³ i jak twierdz¹ specjaliœci, jest to najlepsze zabezpieczenie - pod warunkiem
przestrzegania wymogów
technicznych.
ROCH

Zarządzać ciepłem w domu każdy musi sam
Ka¿dy mieszkaniec sam decyduje, czy chce mieæ cieplej, czy te¿ ch³odniej w mieszkaniu.
- Kiedy zaczyna siê sezon
grzewczy, to ciep³o jest dostarczane do wszystkich podpiêtych
do
miejskiego
ciep³oci¹gu kamienic. Ten proces trwa zwykle kilka dni - mówi Pawe³ Nowacki, pe³ni¹cy
obowi¹zki dyrektora Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.
D³uga i bardzo ciep³a jesieñ
sprawi³a, ¿e czêœæ mieszkañców w kamienicach komu-

nalnych zaczê³o siê zastanawiaæ nad tym, czy nie mo¿na
wy³¹czyæ ciep³a dostarczanego do budynku, bo zwyczajnie nie ma potrzeby
ogrzewania. - My z s¹siadami dyskutowaliœmy nad tak¹
mo¿liwoœci¹, kiedy okaza³o
siê, ¿e wszyscy mamy zakrêcone kaloryfery. Mo¿e nie
ma celowoœci ogrzewania
ca³ego budynku i jest taka

mo¿liwoœæ, aby dostarczaæ
ciep³o póŸniej, kiedy faktycznie zrobi siê zimniej - mówi
jedna z mieszkanek kamienicy przy ul. 30 Stycznia. To
jeden z budynków wpiêtych
do miejskiego ciep³oci¹gu w
ramach programu KAWKA.
Do tej pory ZGM nie spotka³
siê z takim postulatem. Myœlê, ¿e techniczne mo¿e to
by i by³o do zrobienia, ale ra-

czej nie przypuszczam, ¿eby
to by³o celowe - mówi Pawe³
Nowacki i dodaje, ¿e przecie¿
odczuwanie ciep³a to sprawa
bardzo indywidualna. - Bywa
tak, ¿e komuœ jest zbyt ciep³o,
a w tym samym pomieszczeniu znajdzie siê inna osoba,
dla której jest to optymalna
temperatura. A jeszcze kolejnej mo¿e byæ zbyt ciep³o mówi Pawe³ Nowacki. I doda-
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je, ¿e znacznie proœciej jest
ustawiaæ indywidualn¹ temperaturê w poszczególnych
mieszkaniach, ni¿ regulowaæ
ciep³o w ca³ej kamienicy.
Pawe³ Nowacki t³umaczy,
¿e przecie¿ ka¿dy z kaloryferów ma podzielniki ciep³a,
dziêki którym mo¿na doœæ
precyzyjnie ustawiæ ¿¹dan¹
temperaturê.
ROCH

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101,
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl
Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-125
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129,
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139,
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151,
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162,
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180,
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/
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Rekompensata za nasze straty i cierpienia
Od¿ywa potrzeba dziejowej sprawiedliwoœci i œwiadomoœæ ustanowienia prawa do odszkodowañ dla ofiar II wojny œwiatowej.
bec swego narodu nale¿y po
prostu naprawiæ i pamiêtaæ,
¿e ci nasi seniorzy tak szybko
odchodz¹ bez wyrównania
rachunku krzywd. W³aœnie w
poczuciu troski o Dzieci Wojny, o nasze babcie i dziadków, piszê ten artyku³, jak i
kilka poprzednich w EchoGorzowa.pl. Od¿ywa potrzeba
dziejowej sprawiedliwoœci i
œwiadomoœæ ustanowienia
prawa do odszkodowañ dla
ofiar z okresu II wojny œwiatowej.
Grupa 100 pos³ów z inicjatywy pos³a Arkadiusza Mularczyka z³o¿y³a wniosek do Trybuna³u Konstytucyjnego domagaj¹c siê uznania za
niezgodny z Konstytucj¹
przepis niepozwalaj¹cy wytaczaæ procesów Niemcom
przed polskimi s¹dami w
przypadku domagania siê
odszkodowañ za zbrodnie
wojenne. Tyle lat po barbarzyñskiej II wojnie œwiatowej,
w której Polacy ponieœli najwiêksze w œwiecie straty i
cierpienia, istnieje zapis
prawny tzw. immunitetu pañstwa, który uniemo¿liwia
sk³adanie pozwów przez Polaków o odszkodowania od
Niemiec. Dlaczego utrzymywano niesprawiedliwy przepis blokuj¹cy mo¿liwoœæ dochodzenia odszkodowañ od
g³ównego winowajcy? Dopiero teraz wnioskuje siê do TK
o uznanie art.1113 Kodeksu
postêpowania cywilnego za
niezgodny z art. 30 i art. 45
ust.1 Konstytucji RP „ w zakresie, w jakim nakazuje odrzucanie pozwu w sprawach
dotycz¹cych zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni
przeciw ludzkoœci”. Trudno
nawet zrozumieæ, ¿e móg³ taki przepis istnieæ w ustawodawstwie polskim, który dawa³ immunitet obcym pañstwom z „pogwa³ceniem
godnoœci i konstytucyjnej
gwarancji Polaków do prawa
dochodzenia w s¹dach sprawiedliwoœci z tytu³u krzywd i
zbrodni wojennych”. Miejmy
nadziejê, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny w koñcu stanie po
stronie milionów poszkodowanych Polaków. Nale¿y
oczekiwaæ, ¿e tzw. proniemieckie lobby w Polsce
oka¿e siê zbyt s³abe i nie zablokuje tej inicjatywy, jak zrobiono to ju¿ w kilku innych
sprawach. Ciekawe pozostaje jednak, kto z pos³ów nie
jest po stronie interesów Polaków w sporze o odszkodowania wojenne. Otworzenie
przez TK mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ z tyt. strat
wojennych od ich sprawców,
mo¿e byæ krokiem milowym
w przymuszeniu pañstwa niemieckiego do konkretnych
rozmów ze stron¹ polsk¹, jak
tê sprawê odszkodowañ i re-

Fot. Archiwum

Uczestniczê w wielu spotkaniach Stowarzyszenia Dzieci
Wojny, które prze¿y³y koszmar, tragedie i cierpienia podczas II. wojny œwiatowej i w
okresie stalinowskich przeœladowañ. S³ucham opowiadañ i ka¿de z ich prze¿yæ to
gotowy scenariusz na film.
Szczególnie mam w pamiêci
¿yciorys Ryszarda, który jako
ma³y ch³opiec przygarniêty
zosta³ przez polskiego oficera, wsadzony na „pakê” wojskowego samochodu i przywieziony z pod Warszawy do
Gorzowa Wlkp. Nie wie jak
siê naprawdê nazywa. Ojca
nie pamiêta wcale, mamê pamiêta tylko z chwili pobytu w
jakimœ niemieckim obozie.
Pamiêta, jak mamê z jego
starsz¹ siostr¹ prowadzono
do ³aŸni, a póŸniej ju¿ nigdy
ich nie widzia³. On siê uchowa³, bo by³ ma³ym „chudzin¹”
i skry³ siê w obozowej kuchni
miêdzy garami gdzie od czasu do czasu podkrada³ ziemniaki. Oficer
oddzia³u,
jad¹cego ju¿ na Berlin, da³
mu zmyœlone nazwisko, imiê
Ryszard i tak zosta³o do dzisiaj. Te i setki innych historii
seniorów, które okres wojny
prze¿ywa³y jako ma³e dzieci,
wyciska ³zy i zmusza do
wo³ania do Boga o sprawiedliwoœæ, a czêsto do krzyku o
karê dla sprawców tych tragedii. Tylko tak po ludzku, ani
uczciwej kary, ani zadoœæuczynienia do dnia dzisiejszego nie ma i nawet siê na to
nie zanosi.
Dzieci Wojny ci¹gle poruszaj¹ temat nieza³atwionego
rachunku krzywd. Maj¹ niskie
emerytury i nie staæ ich nawet
na lekarstwa. Najbardziej zastanawia mnie coœ innego.
Te skrzywdzone hitlerowsk¹
wojn¹ osoby to rodzice lub
dziadkowie nie tylko ka¿dego
z nas, ale przecie¿ te¿ ka¿dego pos³a, senatora, wojewody, ministra czy wysokiego
warszawskiego urzêdnika.
Jak daleko musia³a pójœæ, co
u niektórych, wpojona amnezja, deficyt wiedzy i jakby masowe zawirusowanie, ¿e tym
bolesnym wojennym tematem swoich najbli¿szych prawie wcale nie chc¹ siê zajmowaæ, a ich krzywdy chc¹ podkreœliæ
grub¹
kresk¹
t³umacz¹c ró¿nymi sloganami typu przebaczenie, zapomnienie, pojednanie czy
dobros¹siedztwo. Ich historyczna sprawiedliwoœæ nie interesuje. Jakiœ strach, poprawnoœæ polityczna, czy po
prostu zwyk³a zdrada swoich
najbli¿szych. Ca³e szczêœcie,
¿e jest to mniejszoœæ. W polityce miêdzynarodowej szanuje siê tylko tych, którzy sami siebie szanuj¹ i w swym
postêpowaniu s¹ stanowczy.
Zaniechania obowi¹zków wo-

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.

paracji wojennych uregulowaæ. Grecja, W³ochy i inne
pañstwa te¿ to robi¹ w imiê
dziejowej sprawiedliwoœci. A
Polska? Minê³o 73 lata od zakoñczenia II wojny œwiatowej i
sprawa odszkodowañ i reparacji jest ci¹gle bez rozstrzygniêæ i wyrównania rachunku
krzywd z tyt. zniszczeñ, wymordowania i okradzenia Polaków. Przecie¿ to byli nasi
dziadkowie i babcie! Co by
nie powiedzieæ o polskim
s¹downictwie to zapewne nast¹pi³y obecnie w nim takie
zmiany, ¿e nale¿y siê w koñcu spodziewaæ sprawiedliwoœci dla poszkodowanych
Polaków, a nie ochrony
sprawców wojennych tragedii. Poszkodowani przez nazistowskie Niemcy oczekuj¹
werdyktu Trybuna³u Konstytucyjnego w tym wzglêdzie.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e
Niemcy ju¿ poszli w zaparte i
tak ustawili swoje s¹dy, ¿e
polskie roszczenia bêd¹ odrzucane przed s¹dami niemieckimi. Dlatego ofiary II
wojny œwiatowej powinny
mieæ jak najszybciej mo¿liwoœæ wytaczania procesów
Niemcom przed s¹dami w
Polsce, co do tej pory by³o
niemo¿liwe, bo same s¹dy
polskie odrzuca³y je wskazuj¹c na tzw. immunitet pañstwowy
ustanowiony
przez któryœ z poprzednich
polskich rz¹dów. Dotychczasowy ten stan prawny nale¿a³o by uznaæ za niezgodny
z polsk¹ racj¹ stanu i, mówi¹c bardzo delikatnie, wrogi
wobec w³asnego narodu tak
tragicznie poszkodowanego
przez hitlerowskie Niemcy.

Ju¿ pisaliœmy na ten temat
w EchoGorzowa.pl, ¿e otwarcie mo¿liwoœci dochodzenia
roszczeñ i odszkodowañ reparacyjnych Polaków wobec
pañstwa niemieckiego jest
konieczne choæby z prostego
powodu. Po pierwsze, krzywdy wojenne nale¿y naprawiaæ
i za nie p³aciæ, a po drugie,
trzeba zrobiæ wszystko, by
wywo³ywanie wojen nikomu
siê nie op³aca³o. By by³a
œwiadomoœæ, ¿e prêdzej czy
póŸniej za winy wojenne trzeba bêdzie ponieœæ surowe
konsekwencje. Jak na razie
to wywo³anie II wojny œwiatowej, w ogólnym bilansie, po
prostu Niemcom siê op³aci³o.
Ten dodatni bilans dla sprawcy trzeba zmieniæ na ujemny,
choæby jako przestrogê na
przysz³oœæ.
Niemcy wobec Polski wystêpuj¹ z pozycji si³y. Broni¹ siê jak tylko mog¹ mówi¹c, ¿e nie zap³ac¹ i ju¿.
Rzecznik niemieckiego rz¹du
Steffan Seibert w paŸdzierniku 2018 roku w kwestii reparacji wojennych dla Polski powiedzia³, ¿e strona niemiecka
uwa¿a sprawê za zamkniêt¹.
Polski prezydent natomiast w
przeddzieñ stwierdzi³, ¿e jego
zdaniem kwestia reparacji nie
jest rozstrzygniêta. Nastêpnie
powiedzia³, ¿e ustalenia parlamentarnej grupy ekspertów
potwierdzaj¹, ¿e poniesione
przez Polskê straty nie zosta³y zrekompensowane. Podobne stanowisko ma wielu
polityków polskich. Z ubolewaniem nale¿y powiedzieæ,
¿e s¹ te¿ i tacy pos³owie, którzy stanêli po stronie spraw-

ców polskich tragedii i broni¹
niemieckich interesów. Wydaje siê, ¿e nale¿y braæ
przyk³ad z polityków ¿ydowskich. Tygodnik Wprost podaje, w numerze z listopada br.,
¿e Ronald Lauder, przewodnicz¹cy Œwiatowego Kongresu ¯ydów, stanowczo upomnia³ siê od Niemiec oddania
zrabowanych dzie³ sztuki ich
¿ydowskim
w³aœcicielom.
Oskar¿y³ Niemców o ten stan
rzeczy. To jest prawid³owe
stanowisko jednego z przywódców spo³ecznoœci ¿ydowskiej. Te dzie³a sztuki rzeczywiœcie
powinny
zdobiæ
¿ydowskie muzea i mieszkania, a nie muzea i domy niemieckie. To wzorcowa lekcja
tak¿e dla naszych polityków.
O swoje narodowe interesy
trzeba zabiegaæ stanowczo i
konsekwentnie, jak ¯ydzi.
Ka¿de inne postêpowanie
niektórych naszych „jaœnie
oœwieconych” polityków w zasadzie ociera siê o zdradê i
targowicê. Co s¹ nam winni
Niemcy pisa³em w jednym z
wydañ
EchoGorzowa.pl.
Przypomnê w skrócie: 6 mln
zamordowanych, 1,5 mln
osieroconych dzieci i prawie
milion inwalidów, 850 mld dolarów z tytu³u zniszczeñ i
z³odziejstwa, w tym samych
dzie³ sztuki ok. 600 tysiêcy. A
tu³aczka, poniewieranie Polaków, utracone dzieciñstwo i
niemal szeœæ lat okupacji? To
mamy zapomnieæ i podarowaæ?
Powinniœmy ju¿ przygotowaæ w Gorzowie stosowne
kancelarie prawne do rozpoczêcia lada moment procesów w polskich s¹dach o
odszkodowania dla osób
cywilnych od pañstwa niemieckiego. W koñcu racja,
prawda i sprawiedliwoœæ jest
po naszej stronie i nie mamy
siê czego baæ. Liczymy, ¿e
polski Trybuna³ Konstytucyjny
w koñcu te¿ bêdzie po stronie
poszkodowanych.
Dzisiaj
Polska jest znacznie silniejsza ni¿ jeszcze kilkanaœcie
lat temu. Mamy silny sojusz
ze Stanami Zjednoczonymi,
który siê Niemcom i Francuzom wyj¹tkowo nie podoba,
tworzymy potê¿ny uk³ad Trójmorza, do którego wrêcz na
si³ê próbuj¹ dostaæ siê Niemcy, gospodarka idzie wzorowo z dobr¹ perspektyw¹ na
przysz³e lata, stopa ¿yciowa
znacznie siê podnios³a, bezrobocia bardzo ma³e, bud¿et
zalicza kolejn¹ nadwy¿kê, bilans handlu zagranicznego
jest wyj¹tkowo dobry, poziom
wzrostu PKB najwy¿szy w
UE, odbudowujemy swoj¹
bankowoœæ, zaczynamy te¿
odbudowywaæ
niektóre
ga³êzie narodowego przemys³u, bieda wœród dzieci
prawie znik³a, a klientów

opieki spo³ecznej jest mniej o
po³owê.
Pani Angela Merkel szykuje
nowe rozwi¹zania dla Unii
Europejskiej. Chce nad ni¹
panowaæ. Zapowiedzia³a kilka dni temu, ¿e pañstwa narodowe powinny byæ gotowe
do oddania czêœci swej suwerennoœci. Rozumiemy, ¿e
pod kuratelê Niemiec, które
przejê³y kontrolê nad gospodark¹ UE, maj¹ gigantyczn¹
nadwy¿kê bud¿etow¹ i nie
wiedz¹ co z pieniêdzmi zrobiæ. Zapowiadaj¹ nawet europejsk¹ armiê, której g³ównym
filarem zamierzaj¹ byæ zapewne Niemcy dziêki uzyskanej
przewadze finansowej i gospodarczej. Meisterstück…
Gdyby tak siê sta³o, to próba
wyrównania rachunku krzywd
wobec Polski przez pañstwo
niemieckie nie mia³a by ¿adnych szans powodzenia. W
koñcu trzeba siê spieszyæ,
upomnieæ siê o historyczn¹ sprawiedliwoœæ i
wyrównanie krzywd i strat
wyrz¹dzonych nam przez
Niemców podczas II wojny
œwiatowej. Mo¿e chocia¿ w
ten sposób uda nam siê zrekompensowaæ czêœæ strat
materialnych, psychicznych,
oraz z tyt. zmarnowania prawie szeœciu lat ¿ycia naszych
rodziców i dziadków w warunkach zagro¿eñ, represji i
biedy spowodowanej przez
okupanta. Nie bêdzie to ³atwe, ale konieczne z naszego
narodowego punktu widzenia. To siê naszym rodzicom,
dziadkom, babciom i pradziadkom za okrucieñstwa
wojenne po prostu ze zwyk³ej
uczciwoœci i sprawiedliwoœci
nale¿y. Lech Obara, prezes
Stowarzyszenia Patria Nostra
w Olsztynie ju¿ zajmuje siê
problematyk¹ ewentualnych
odszkodowañ dla Polaków za
krzywdy wyrz¹dzone przez
Niemców. Wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego w tej sprawie - mówi Obara - da ogromne szanse dla poszkodowanych w II wojnie œwiatowej.
Chcemy bardzo dobrych stosunków s¹siedzkich z Niemcami, ale w oparciu o zasadê sprawiedliwoœci. U
nas w Gorzowie te¿ trzeba
coœ dla tej sprawiedliwoœci
zrobiæ. Zapewne tak¹ przewodni¹ rolê toruj¹c¹ drogê
do rozpoczêcia procedur
odszkodowawczych mog¹
pe³niæ
Stowarzyszenia
Dzieci Wojny - tylko, ¿e ju¿
trzeba zadbaæ by one
mia³y si³ê w dochodzeniu
swych racji. Ale to ju¿ zale¿eæ bêdzie od roztropnoœci i m¹droœci naszych polityków. Z tym mo¿e k³opotu
nie bêdzie… Zobaczymy, wybory do Sejmu i Senatu za
rok.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Mamy bezcenny skarb, o któr

76 hektarów trawy i roœlin oraz z rzadka drzew - tak wygl¹da pere³ka, o której nawet w Gorzowie rzadko kto s³ysza³, choæ le¿y tu¿ za blokami przy ul. S³onecz

Gorzowskie Murawy należą do najcenniejszych obszarów w Zachodniej Polsce chroniących zanikające murawy kserotermiczne

- Murawy gorzowskie to
skarb prawdziwy. Kawa³ek
Azji w Gorzowie - t³umaczy
Zbigniew Rudziñski, prezes
Oddzia³u PTTK Ziemia Lubuska w Gorzowie. To
w³aœnie on wraz z cz³onkami
PTTK posprz¹ta³ ostatnio
czêœæ Muraw, druga ma siê
doczekaæ tego w przysz³ym
roku. A nasz gorzowski skarb
le¿y na dawnym poligonie
wojskowym, tu¿ za blokami
przy ul. S³onecznej.

Rezerwat i użytek
ekologiczny w jednym

Oficjalny komunikat zamieszczony na stronie eko.pl
g³osi tak: „Gorzowskie Murawy nale¿¹ do najcenniejszych
obszarów w Zachodniej Polsce chroni¹cych zanikaj¹ce
murawy kserotermiczne. Zajmuj¹ kompleks wzgórz na
krawêdzi pradoliny Warty

●

znajduj¹cy siê w granicach
miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na terenie dawnego
poligonu wojskowego. Wyznaczony obszar Natura
2000 sk³ada siê z dwóch
kompleksów. G³ówny kompleks w ca³oœci pokrywa siê z
granicami rezerwatu przyrody
„Gorzowskie Murawy”, który
powsta³ w 2006 roku, w miejscu dawnego poligonu wojskowego. Do pocz¹tku lat 70.
XX wieku, teren ten by³ ekstensywnie u¿ytkowany rolniczo, poprzez wypas owiec. W
wyniku jego zaniechania zacz¹³ nasilaæ siê proces sukcesji naturalnej. Aktualnie
zosta³y podjête dzia³ania aktywnej ochrony. Mniejszy
kompleks po³o¿ony przy torach kolejowych w zachodniej
czêœci Gorzowa stanowi
u¿ytek ekologiczny „Gorzowskie murawy kserotermiczne”

utworzony w 2005 roku. Na
terenie rezerwatu wystêpuj¹
siedliska muraw ostnicowych,
k³osownicowych i szczotlichowych oraz wrzosowisk i borów suchych, które zajmuj¹
48,37 ha czyli ponad 60% obszaru”.
- To jest niezwyk³y teren, na
którym wystêpuj¹ roœliny
ciep³olubne, takie, które nie
mog³yby ¿yæ i wegetowaæ w
innym miejscu - przek³ada suchy komunikat na polski zrozumia³y Marek Pogorzelec,
zajmuj¹cy siê w³aœnie takimi
skupiskami roœlin, tak¿e
pszczelarz oraz autor ksi¹¿ki
o roœlinach miododajnych w
Gorzowie i okolicy.

Kiedyś rósł tu las

Murawy powsta³y w wyniku
dzia³alnoœci cz³owieka, który
na mocno nas³onecznionym
terenie wyci¹³ kiedyœ lasy pod

potrzeby gospodarskie. - Poniewa¿ przyroda nie znosi
pró¿ni, dlatego tez pojawi³y
siê tu roœliny, które do ¿ycia
potrzebuj¹ w³aœnie du¿o
s³oñca, du¿o ciep³a - mówi
Zbigniew Rudziñski. A Marek
Pogorzelec dodaje, ¿e takich
miejsc w Polsce jest kilka lub
kilkanaœcie.
Podobne
mo¿na spotkaæ choæby w
Owczarach, ale te¿ na morenach nad Wart¹ i Odr¹. Wcale nie s¹ to czêste zjawiska
przyrodnicze - t³umaczy Marek Pogorzelec. I dodaje, ¿e
gorzowskie Murawy ju¿ doœæ
mocno zainteresowa³y przyrodników z Polski, którzy zamierzaj¹ tu przyjechaæ i poznaæ rezerwat. A sta³o siê to
miêdzy innymi za spraw¹ profilu na Facebook - Gorzowskie Murawy Kserotermiczne,
który od kilku lat prowadzi
w³aœnie Marek Pogorzelec.

Potrzeba pielęgnacji, bo
zarośnie

Choæ Murawy to rezerwat
przyrody, okazuje siê, ¿e wymagaj¹ specjalnego traktowania. - Powiem rzecz kompletnie niepopularn¹, ale tych kilka
po¿arów,
które
tu
wybuch³y swego czasu, tylko
siê dobrze przyczyni³y murawom. W ogniu bowiem
zginê³y gatunki niepo¿¹dane
w tym miejscu, a przetrwa³y
te rzeczywiœcie ciep³olubne,
te, dla których ten rezerwat
zosta³ ustanowiony - mówi
Zbigniew Rudziñski.
Marek Pogorzelec dodaje,
¿e wrêcz konieczne jest usuwania gatunków inwazyjnych,
takich, które mog¹ zagroziæ
istnieniu roœlin kserotermicznych. - One przede wszystkim
potrzebuj¹ ciep³a i œwiat³a. A
jeœli tego zabraknie, zgin¹.

Dlatego te¿ potrzebna jest
m¹dra gospodarka na tym terenie - t³umaczy. I podaje
przyk³ad, ¿e wœród roœlin s¹
takie drapie¿niki, jak wœród
zwierz¹t. - WeŸmy takiego
szopa-pracza. No taki sympatyczny zwierzaczek. Ma piêkny pyszczek i co tam. A ma³o
kto wie, ¿e to groŸny i bezwzglêdny drapie¿nik. Podobne wystêpuj¹ te¿ i wœród roœlin - jak choæby naw³oæ
olbrzymia czy barszcz Sosnowskiego - mówi Marek Pogorzelec.
Dlatego te¿ na obszar muraw musi wróciæ kontrolowany
wypas, przyrodnicy musz¹
opracowaæ system ochrony
tego jedynego w swoim rodzaju stanowiska przyrodniczego.

Ścieżki już są, będą
przewodniki i tablice

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Sahara, czyli największa gorzowska wydma śródlądowa, wg sceptyków - murawa napiaskowa. Tuż obok bloków Placu Słonecznego. Na zdjęciu widać też zbawienne działanie ognia, do tego
czasu jedynego obrońcy zbiorowisk roślin kserotermicznych w rezerwacie „Gorzowskie Murawy”.

Pięciornik. Piękny przykład jak przyroda potrafi zagospodarować miejsca, które powstały dzięki działaniom człowieka. Pięciornik zagospodarowuje resztki umocnień inżynieryjnych, jakie
na dawnym poligonie pozostawiło wojsko. W innych okolicznościach ten pięciornik nie miałby
szans wyrosnąć tak pięknie, no chyba, że między skałami w górach.

Pierwsze kroki do zadbania
i upowszechnienia wiedzy o
tym terenie zosta³y ju¿ poczynione. PTTK wspomagany
przez urzêdników oraz firmê
Eneris. Poza tym PTTK ju¿
wyznakowa³ szlaki piesze
wiod¹ce przez Murawy. - W
przysz³ym roku planujemy wydanie przewodnika po tym terenie z dok³adnymi opisami
roœlin i miejsc, które ju¿ maj¹
swoje nazwy, jak choæby Sahara. Poza tym planujemy te¿
wiêksze wydawnictwo poœwiêcone miejscom zielonym w
Gorzowie, czyli parkom i
skwerom i tam te¿ o Murawach bêdzie - mówi Zbigniew
Rudziñski.

Ale to nie koniec planów. Tak¿e chcemy w przysz³ym
roku ustawiæ tablice informacyjne, ¿eby turyœci, którzy wybior¹ siê na te szlaki, wiedzieli
gdzie s¹, co ogl¹daj¹, jaka to
roœlinnoœæ - zapowiada Zbigniew Rudziñski. A o sprz¹taniu nie mówi za wiele, bo to
ju¿ zosta³o zaplanowane.

Zimą też jest pięknie

Choæ Murawy w pe³nej krasie ogl¹daæ mo¿na latem
(uwaga - stok potrafi siê nagrzaæ do plus 70 stopni Celsjusza), to nawet teraz warto
siê tam wybraæ. Z grzbietu
moreny rozci¹ga siê niezwyk³y widok na Wartê i jej

zakole, poza tym nadal to
miejsce jest s³abo odwiedzane. Nawet okoliczni mieszkañcy rzadko siê tam wybieraj¹.
A potrafi ono zaczarowaæ, jak
ma³o co. Dojechaæ mo¿na
prosto. Trzeba dotrzeæ do placu S³onecznego, obecnie komunikacj¹ zastêpcz¹, wejœæ
za bloki, wspi¹æ siê na górê i
ju¿. Mo¿na te¿ podejœæ od
Dobrej. Zab³¹dziæ siê nie da,
a odkryæ rozliczne œcie¿ki na
pewno.

RENATA OCHWAT

Zdjêcia roœlin i ich opisy
Marka Pogorzelca
Fot. Mapka - dziêki uprzejmoœci firmy Eneris

Żmijowiec zwyczajny. Jedna z najlepszych rodzimych roślin miododajnych. Roślina dwuletnia. Na zdjęciu
wyjątkowo rzadko spotykany egzemplarz o białych kwiatach. Żmijowiec
nie tworzy tak dużej populacji w
Rezerwacie, jak szałwia łąkowa, ale
udało się znaleźć taki właśnie
egzemplarz.

Szałwia łąkowa w rezerwacie Gorzowskie Murawy. Jest
to roślina wskaźnikowa gleb bogatych w wapń. Na
zdjęciu odmieniec - rzadko spotykany w naturze
egzemplarz o różowym zabarwieniu kwiatów. Geny
tego egzemplarza uczestniczą w procesie reprodukcji.
Szałwia łąkowa tworzy tu sporą populację, bardzo wartościową dla przyrody, ze względu na dużą pulę genetyczną. Podobnie jak u zwierząt - jeśli populacja jest
mała i mało egzemplarzy uczestniczy w procesie
reprodukcji, to każde następne pokolenie jest słabsze i
mniej wartościowe. Tu tak nie jest. Jeśli człowiek tej
szałwii nie zniszczy na przykład poprzez zaniechanie
wypasu zwierząt lub koszenia łąk, to sama z siebie ta
roślina nie zginie.
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W każdych wyborach szyld
duże znaczenie
Z Jackiem Wójcickim, prezydentem Gorzowa, rozmawia Robert Borowy

●

- Plan jest ca³y czas aktualizowany, ale o tym nie mówiliœmy wczeœniej, gdy¿ nie
chcieliœmy prowadziæ dyskusji na jego temat w trakcie
kampanii wyborczej.
- W jakim kierunku jest
aktualizowany i dlaczego?
- Niektóre inwestycje przesunê³y siê, a inne wyd³u¿y³y
siê w czasie. Ale, co chyba
najwa¿niejsze, ze wzglêdu
na pozyskanie œrodków zewnêtrznych, sporo inwestycji
wczeœniej nieplanowanych
zosta³o zrealizowanych lub
niebawem bêdzie. Jak upublicznimy uaktualniony plan,
to ka¿dy zobaczy, ¿e w minionej kadencji zrobiliœmy
wiêcej ni¿ zak³adaliœmy. S¹
to najczêœciej drobniejsze inwestycje, ale bardzo wa¿ne.
Nie zawsze s¹ one widoczne, rzadko siê o nich mówi.
Je¿eli ktoœ podnosi g³os, to
najczêœciej, ¿eby powiedzieæ
o opóŸnieniu remontu ulicy
Sikorskiego czy opóŸnieniu
budowy Centrum Edukacji
Zawodowej i Biznesu. Rozumiem to, ale prosi³bym zwracaæ uwagê te¿ na rzeczy wykonane, podnosz¹ce jakoœæ
¿ycia w mieœcie.
- Co by³o pañsk¹ najwiêksz¹ pora¿k¹ czterolecia?
- Brak porozumienia z PKP
w sprawie remontu k³adki.
Zaskoczeniem mo¿e byæ w
tym przypadku to, ¿e w
sprawê zaanga¿owali siê nawet ministrowie rz¹du, a jednak nie zdo³ali wp³yn¹æ na
prezesa PKP.
- Z tak¹ drobn¹ spraw¹, w
skali kraju, trzeba by³o
zwracaæ siê a¿ do ministra?
- Poprosi³em o pomoc minister El¿bietê Rafalsk¹, która rozmawia³a z prezesem
PKP, Ireneuszem Merchlem.
Ja rozmawia³em z kolei z
wiceministrem infrastruktury,
odpowiedzialnym za kolej
Andrzejem Bittelem. Jest to
bardzo rzeczowy cz³owiek,
wywodz¹cy siê z samorz¹du
i rozumiej¹cy sprawê. Próbowa³ przekonaæ prezesa,
ale skoñczy³o siê na tym, ¿e
PKP wyrazi³o zgodê, ¿ebyœmy jako miasto mogli wyremontowaæ k³adkê, ale w tej
sytuacji problemem by³aby
odpowiedzialnoœæ.
Jako
miasto nie mo¿emy zrobiæ
coœ na obcym maj¹tku i nie
mieæ potem na to wp³ywu.
Trudno, bêdziemy musieli
sami wybudowaæ k³adkê.

Fot. Bart³omiej Nowosielski /Urz¹d Miasta Gorzowa Wlkp.

- Proszê przyj¹æ gratulacje w zwi¹zku z ponownym
wyborem na urz¹d prezydenta Gorzowa. Pañska
wygrana by³a bardzo przekonywuj¹ca. Spodziewa³
siê pan a¿ tak du¿ej przewagi nad konkurentami?
- Nie liczy³em siê z tak
du¿ym poparciem ze strony
mieszkañców, poniewa¿ w
ostatnim okresie moi adwersarze dosyæ mocno podnosili temat rozkopanego miasta
i powstaj¹cych codziennie
korków. Obawia³em siê, ¿e
argumenty
podnoszone
przez konkurentów trafi¹ do
czêœci g³osuj¹cych, którzy
postawi¹ na innych kandydatów. Okaza³o siê, ¿e gorzowianie posiadaj¹ umiejêtnoœæ patrzenia dalekowzrocznego. I rozumiej¹, ¿e
skoro dzisiaj coœ jest rozkopane, to znaczy, ¿e niebawem bêdzie skoñczone, a
wtedy wszyscy odnios¹ z tego korzyœæ.
- Zanim porozmawiamy o
przysz³oœci chcia³bym jednak cofn¹æ siê w czasie,
bo jest to ostatnia chwila,
¿eby krótko podsumowaæ
pierwsz¹ kadencjê. Kiedy
robi pan rachunek sumienia za lata 2014-18, to z
czego jest pan najbardziej
zadowolony?
- Mo¿e trochê zaskoczê,
ale z relacji z radnymi, bo
przecie¿ nasza wspó³praca
przenosi³a siê potem na
wszystko, co dzia³o siê w
mieœcie.
Co istotne, w
wa¿nych sprawach udawa³o
mi siê znajdowaæ porozumienie z Rad¹ Miasta. Ma³o
tego, wielokrotnie dwa skrajne ugrupowania polityczne
bêd¹ce w radzie g³osowa³y
wspólnie w interesie miasta.
Spokój, jaki p³yn¹³ z comiesiêcznych obrad rozlewa³ siê
na prace innych instytucji.
Oczywiœcie by³y spory, nie
zgadzaliœmy siê w wielu
kwestiach, ale nie by³o agresywnych zachowañ.
- A z dzia³añ merytorycznych?
- Zdecydowanie przygotowanie i rozpoczêcie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Jest to niedoceniany mo¿e dokument, ale to
na jego bazie pracujemy i
bêdziemy pracowaæ jeszcze
przez przynajmniej kolejnych
piêæ lat.
- Niektórzy mówi¹, ¿e niewiele zosta³o z tego planu?

J. Wójcicki: Miasto jest zbyt ważne, żeby bawić się w politykę

- Co dzisiaj powie pan
tym wszystkim, którzy niemal histerycznie przyjêli
pañski
wybór
na
najwa¿niejszy w mieœcie, a
teraz go potwierdzili?
- Jest mi przykro, ¿e niektórzy nie potrafi¹ uszanowaæ
prawide³ demokracji. Dla
mnie du¿o wa¿niejszy jest
obecny wynik. Ten sprzed
czterech lat wynika³ z chêci
zmiany, natomiast dzisiejszy
stanowi ocenê mojej pracy. I
je¿eli wzrós³ on jeszcze o
trzy procent, to bardzo z tego
siê cieszê i mocno doceniam.
- Pana zas³ug¹ jest to, ¿e
w 2014 roku frekwencja
wyborcza w Gorzowie by³a
wy¿sza o szeœæ procent w
porównaniu do wczeœniejszych wyborów, a teraz
wzros³a o nastêpne szeœæ
procent?
- W ca³ym kraju ten wzrost
jest widoczny, ale trzymaj¹c
siê
samego
Gorzowa
uwa¿am, ¿e jako spo³eczeñstwo jesteœmy coraz bardziej œwiadomi, mamy poczucie, ¿e mo¿emy wp³ywaæ
na zmiany za pomoc¹ kartki
do g³osowania. Inn¹ sprawa
jest to, ¿e mieszkañcy coraz
chêtniej w³¹czaj¹ siê w inicjatywy obywatelskie. Na poziomie Rady Miasta odbywa
siê otwarta dyskusja, która
coraz bardziej interesuje

wiêksze grono gorzowian.
Je¿eli dodam do tego, ¿e
szeroko otworzyliœmy drzwi
do dyskusji nad bud¿etem
obywatelskim, to naprawdê
nie mo¿na byæ zaskoczonym
rosn¹c¹ aktywnoœci¹ naszej
lokalnej spo³ecznoœci.
- Dlaczego jednak na pana zag³osowa³o ponad 65
procent gorzowian, a na
pañsk¹ listê kandydatów
do rady niespe³na 32 procent? Mo¿e nie do koñca
postawi³ pan na dobrych
kandydatów?
- Uwa¿am, ¿e na moj¹ listê
zag³osowa³o bardzo du¿e
grono mieszkañców, czego
dowodem jest to, ¿e przed
czterema laty ugrupowanie
mnie popieraj¹ce mia³o siedem mandatów, teraz jest
ich dziesiêæ. Natomiast w
ka¿dych wyborach szyld partyjny ma du¿e znaczenie.
Gdyby by³y okrêgi jednomandatowe zapewne wszyscy g³osowaliby na konkretnych ludzi, natomiast przy
obecnej ordynacji wa¿niejsze jest oddanie g³osu na
listê partyjn¹.
- Do wiêkszoœci w radzie
brakuje panu trzech mandatów. Co ciekawe, obojêtnie z kim nie zawrze pan
koalicji bêdzie mia³ pan
wiêkszoœæ. Czy jako przedstawicielowi ruchu obywatelskiego bli¿ej jest panu

mimo wszystko do innego
komitetu obywatelskiego
czy jednak woli pan brataæ
siê z klubami partyjnymi?
- Nie zastanawia³em siê i
zapewne d³ugo jeszcze nie
bêdê siê nad tym zastanawia³. Je¿eli jakiekolwiek rozmowy podejmê to póŸniej,
ale z doœwiadczenia ju¿
wiem, ¿e tworzenie sztywnej
koalicji nie ma sensu. Miasto
jest zbyt wa¿ne, ¿eby bawiæ
siê w politykê. Oczywiœcie,
nie maj¹c wiêkszoœci bêdê
zawiera³ ka¿dorazowo koalicjê z ka¿dym, kto bêdzie
chcia³ wspó³pracowaæ w danym obszarze. W minionej
kadencji, maj¹c du¿o mniej
radnych, to dogadywanie wychodzi³o mi ca³kiem dobrze.
- Brak któregoœ z radnych minionej kadencji
bêdzie panu wyj¹tkowo
dokucza³ i czy do rady
miasta zosta³ wybrany
ktoœ nowy, obecnoœæ kogo
sprawia panu satysfakcjê?
- Najbardziej bêdzie mi brakowa³o k¹œliwych uwag mecenasa Jerzego Wierchowicza, bo by³ on w tym bardzo
dobry. Do tego zaczepny i w
kontrze. Mam nadziejê, ¿e
teraz jako radny sejmiku wojewódzkiego bêdzie nam pomaga³. Je¿eli chodzi o nowych radnych, to bardzo ciekaw¹ postaci¹ jest Albert
Madej. Wielokrotnie ju¿ star-

towa³ i teraz bêdzie móg³
dzia³aæ na rzecz g³ównie
Siedlic czy ulicy Stra¿ackiej,
którego jest reprezentantem.
Jest on spo³ecznikiem,
dzia³a w Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, gra w orkiestrze
dêtej. Podobnie jak Piotr Wilczewski z PO. Od lat zaanga¿owany w lokaln¹ politykê,
ale tak¿e spo³ecznik. Jak wykorzysta swoj¹ szansê, to jako radny mo¿e wnieœæ wiele
ciekawych inicjatyw.
- Jakie bêd¹ pañskie
pierwsze decyzje w nowej
kadencji?
- W du¿ej czêœci bêd¹ zale¿ne od tego, jak bêdzie wygl¹da³a nowa Rada Miasta.
Dok³adniej, od tego, jak
u³o¿ymy sobie wspó³pracê.
Natomiast mój wynik wyborczy pokaza³, ¿e mieszkañcy
akceptuj¹ to co robiê, nie
widzê wiêc powodów, ¿eby
coœ zmieniaæ. Pracujemy dalej, realizujemy rozpoczête
zadania, przygotowujemy siê
do nastêpnych. Nic spektakularnego siê nie wydarzy.
- Jakieœ zmiany kadrowe
s¹ przygotowywane?
- Na pewno odejdzie wiceprezydent Rados³aw Sujak,
ale nie wczeœniej jak za kilka
tygodni, bo musi pozamykaæ
pewne sprawy. Mówi¹c o
zmianach bardziej bêdziemy
poszukiwali kolejnych kandydatów do pracy.
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Nie jest to co prawda nasza
inwestycja, ale musimy o ni¹
zabiegaæ i czynimy to bardzo
aktywnie.
- A przy okazji, co z
,,Schodami Donik¹d’’?
- Decyzja dotycz¹ca tej inwestycji jest niezmienna.
Chcemy j¹ zrealizowaæ. Problem tkwi w czymœ innym.
Mo¿na za kilka milionów wyremontowaæ ten obiekt, ale
to nic nam nie da. Du¿o lepszym rozwi¹zaniem by³oby
wkomponowanie go w projekt komercyjny. Wokó³
Schodów jest bardzo atrakcyjna dzia³ka i trzeba j¹
umiejêtnie wykorzystaæ. Do
zagospodarowania
jest
tak¿e teren parkowy nad samymi Schodami, przy czym
tam raczej móg³by powstaæ
punkt widokowy. Obecnie
prowadzimy rozmowy z zainteresowanymi firmami, które
przymierzaj¹ siê do zagospodarowania ca³ego terenu i
zobaczymy, co z tego ostatecznie siê urodzi.
- I trzeci poziom to decyzje wa¿ne dla niewielkich
grup mieszkañców, nad
którymi te¿ trzeba siê
umieæ pochyliæ. Czy realizuj¹c du¿e inwestycje
znajdzie pan czas równie¿
na te ma³e?
- Oczywiœcie, zachowanie
równowagi stanowi postawê
zarz¹dzania
miastem.
Zreszt¹ proszê zwróciæ
uwagê, ¿e ostatnio parê takich osiedlowych ulic zosta³o
wyremontowanych. Przypomnê choæby o Stilonowej,
S³onecznej czy remontowanej teraz ulicy Dunikowskiego. Koszty modernizacji takich ulic najczêœciej nie s¹ gigantycznie, natomiast s¹ to
ulice bardzo wa¿ne dla tysiêcy
mieszkañców. Takich dróg do
remontów mamy ci¹gle bardzo du¿o, dlatego nie jesteœmy w stanie wyremontowaæ
ich hurtem, ale bêdziemy czynili to systematycznie.
- Gorzów Wielkopolski
czy Gorzów? Temat trochê
ucich³, ale wszyscy pamiêtamy pañsk¹ obietnicê
zajêcia siê tym.
- Rozumiem doskonale
wszystkich tych, którzy d¹¿¹
do zmiany nazwy miasta,
sam ich zreszt¹ w tych
dzia³aniach popiera³em i popieram. Problem polega na
tym, ¿e dyskusja, która przetoczy³a siê w tej sprawie okaza³a siê przedwczesna.

- Dlaczego?
- Poniewa¿ zdecydowana
wiêkszoœæ mieszkañców mówi wprost, ¿e najpierw nale¿y ukoñczyæ wszystkie
strategiczne
inwestycje,
wprowadziæ
miasto
na
œcie¿kê szybszego jeszcze
rozwoju gospodarczego, a
potem mo¿emy ju¿ na spokojnie zaj¹æ siê spraw¹ nazewnictwa. Ponadto z przeprowadzonych wstêpnych
badañ wynika, ¿e ca³y czas
mamy w mieœcie równowagê, je¿eli chodzi o ten temat. Dlatego czeka nas
ciê¿ka praca, ¿eby przekonaæ niezdecydowanych, czemu ma s³u¿yæ zmiana nazwa
miasta? Nie jestem temu
przeciwny, bêdê pomaga³,
bêdê
wspiera³
takie
dzia³ania. ¯eby jednak
osi¹gn¹æ cel potrzebny jest
d³ugotrwa³y proces informacyjny. Decyzjê o zmianie
bêdzie mo¿na podj¹æ wtedy,
je¿eli zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców siê za
tym opowie.
- Przynajmniej przez najbli¿sze dwa lata nie bêdzie
w Gorzowie kolejnych turniejów Grand Prix na
¿u¿lu, a to ta impreza by³a
motorem napêdowym imprez koñcz¹cych wakacje.
Czy ,,Koniec Lata Party’’ w
tej sytuacji zostanie utrzymane w corocznym kalendarzu wydarzeñ sportowokulturalnych w mieœcie?
- Bêdziemy to kontynuowaæ. Tradycyjnie ju¿ wakacje
bêdziemy
rozpoczynaæ
,,Dniami Gorzowa’’, a koñczyæ w ostatni weekend
sierpnia wspomnian¹ imprez¹. Zapewne dokonamy
pewnych korekt, byæ mo¿e
Motor Racing Show przesuniemy na sobotê, ¿eby wype³niæ lukê po Grand Prix.
Zobaczymy. Dodam jeszcze,
¿e zg³osiliœmy organizatorowi Grand Prix chêæ kontynuowania tych turniejów w
naszym mieœcie w nastêpnych latach. Czy dostaniemy takie prawo, czas poka¿e.
- Dziêkujê za rozmowê.
Od redakcji: Rozmowa odby³a siê jeszcze przez zaprzysiê¿eniem prezydenta
na nowa kadencjê. Ju¿ wiadomo, ze miejsce wiceprezydenta Rados³awa Sujaka
zajê³a Ma³gorzata Domaga³a.

Jesteœmy lepsi od Warszawy! Têcza na placu Zbawiciela pali³a siê tylko
siedem razy.
Tymczasem fajerka - element pomniczka Szymona
Wnuka (Giêtego), zginê³a
po raz dziesi¹ty, a raczej
mówi¹c wprost zosta³a ukradziona. Mamy wiêc przy
okazji ma³y jubileusz, który
nikomu nie przynosi chluby.
Co prawda w³aœciwie nie
wiadomo co siê sta³o, bo jak
twierdzi jeden z cz³onków
towarzystwa upiêkszaj¹cego Gorzów swoimi rzeŸbkami (to okreœlenie Reni
Ochwat, które pozwoli³em
sobie po¿yczyæ), to raczej
sprawka jakiegoœ wandala
wracaj¹cego z nocnej imprezy. Swe przypuszczenie
opiera na fakcie, ¿e fajerka
od jakiegoœ ju¿ czasu wykonywana jest z materia³u
ma³o atrakcyjnego dla kolekcjonerów z³omu, bo w
skupie nie gwarantuje na
uzyskanie kwoty umo¿liwiaj¹cej zakup butelki koneserom napojów winopodobnych.
My tu sobie dworujemy,
ale problem jest naprawdê
powa¿ny. Oto jest grupka
zapaleñców, ludzi którym o
coœ chodzi, a jest ich w dzisiejszych czasach coraz
mniej, nie szczêdzi czasu,
pracy, prywatnych pieniêdzy
by zrobiæ coœ dobrego dla
naszej miejskiej spo³ecznoœci. Efekty ich dzia³añ, z których naszego miasto staje

siê znane w ca³ej Polsce s¹
niszczone przez bezmózgowców dla paru z³otych,
lub z czystej bezmyœlnoœci.
Gorzowskie rzeŸbki (Reniu,
raz jeszcze dziêkujê) sta³y
siê sta³ym elementem miejskiego krajobrazu, tak jak
krasnale we Wroc³awiu, czy
bachusiki w Zielonej Górze.
Poka¿cie mi inne miasto, w
którym w takiej iloœci postawione zosta³y pomniczki
upamiêtniaj¹ce zwyk³ych
ludzi, jeszcze niedawno
chodz¹cych wœród nas,
umieszczonych nie na wielkich coko³ach i postumentach, a na poziomie ulicy, a
którzy pozostawili po sobie
jakiœ maleñki œlad na ziemi.
To nie tylko banalna ³aweczka (choæ mamy i tak¹), jakich setki w ca³ym kraju, ale
i kilka innych upamiêtnieñ
oryginalnych w swej prostocie i zamyœle.
Pomimo takich aktów wandalizmu, b¹dŸ z³odziejstwa
cz³onkowie Towarzystwa
Mi³oœników Gorzowa nie
trac¹
entuzjazmu
do
dzia³ania, ci¹gle maj¹ nowe
pomys³y i projekty.
Ale jak d³ugo mo¿na tolerowaæ takie wybryki, które
s¹ nie tylko zwyk³ym przestêpstwem, bo ich spo³eczna szkodliwoœæ jest wyj¹tkowa. Naruszaj¹ bowiem nie
tylko zasady wspó³¿ycia

spo³ecznego, ale przede
wszystkim niszcz¹ tkankê
wspólnotow¹ i co najgorsze
pokazuj¹ bezradnoœæ organów porz¹dku i w³adzy w
naszym mieœcie. Brak wykrycia i ukarania sprawcy,
b¹dŸ sprawców skutkuje potem dziesi¹tkami mazajów
na œwie¿o odnowionych elewacjach, gor¹czk¹ pi¹tkowej nocy, gdy miasto wygl¹da, jakby przesz³o tornado i wieloma tego rodzaju
ekscesami, nad którymi zbyt
g³adko przechodzimy do porz¹dku.
Najwy¿szy czas powiedzieæ stanowcze nie z³odziejaszkom i wandalom, rozmaitym rzezimieszkom i
osobom
zak³ócaj¹cym
spo³eczny ³ad. To nie jest
zadanie na miarê stworzenia kolejnego cudu œwiata,
czy przekopania Kana³u Sueskiego. Jak to siê robi?
Wystarczy odwiedziæ najbli¿szych s¹siadów i to dziwo na wschodzie, gdzie jak
wiadomo musi byæ jakaœ cywilizacja. Jeden ze znanych
gorzowian by³ niedawno w
nieodleg³ym Grodnie i ze
zdziwieniem skonstatowa³,
¿e w ca³ym mieœcie nie znalaz³ ani jednego budynku
oszpeconego jakimiœ ohydnymi mazajami. Mo¿na?
Mo¿na!
JERZY KU³ACZKOWSKI

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

- Nowa kadencja potrwa
nieco d³u¿ej, bo piêæ lat.
Jak Gorzów bêdzie wygl¹da³ za 60 miesiêcy?
- Fajnie, bêdzie piêknym
miastem. Mogê nawet u¿yæ
s³owa, ¿e bêdzie to ,,petarda’’. G³ówne drogi zostan¹
w ca³oœci wyremontowane,
na nowych torowiskach
bêd¹ jeŸdzi³y nowiutkie
tramwaje, zaczniemy budowaæ pó³nocn¹ obwodnicê,
CEZiB bêdzie tkwi³o ¿yciem,
podobnie jak nowa strefa
przemys³owa powsta³a na
obecnych terenach IHAR-u.
Praca
prezydenta
sk³ada siê z podejmowania
decyzji o ró¿nym ciê¿arze
gatunkowym. Podzielmy je
na trzy grupy. Jakie najwa¿niejsze cele stawia pan
przed sob¹ w obszarze
strategicznym dla Gorzowa?
- Mo¿na tutaj powiedzieæ o
trzech takich zagadnieniach.
O rozpoczêciu budowy
pó³nocnej obwodnicy ju¿
wspomnia³em. Jest to du¿a
inwestycja, której nie skoñczymy w trakcie jednej kadencji, ale musimy z tym ruszyæ w najbli¿szym piêcioleciu. Druga sprawa to
poszerzenie, poprzez uzbrojenie, strefy przemys³owej w
rejonie ulicy Mironickiej o tereny miejskie. I trzecia sprawa, musimy rozpocz¹æ ju¿
dyskusjê, dokonaæ tak¿e
pierwszych
analiz
dotycz¹cych budowy trzeciego
mostu w mieœcie.
- Druga grupa to decyzje
dotycz¹ce bie¿¹cego funkcjonowania miasta, ale dotycz¹ce ogó³u mieszkañców. Co znajduje siê w
tym obszarze?
- Zdecydowana wiêkszoœæ
tych dzia³añ jest ju¿ zaplanowana i realizowana. W tym
choæby takie inwestycje jak
budowa linii tramwajowej na
Górczyn, budowa dalszej
czêœci ulicy Myœliborskiej do
trasy S-3. Bardzo wa¿ne
bêdzie tak¿e ukoñczenie
wêz³a z drog¹ S-3 przy ul.
Kasprzaka. Obecnie wêze³
ten jest niepe³ny, co powoduje du¿¹ kolizyjnoœæ przy zjeŸdzie z kierunku do Zielonej
Góry. Trzeba przejechaæ
przez dwujezdniow¹ ulicê
Kasprzaka, co powoduje z
jednej strony spore korki, z
drugiej du¿e zagro¿enie i
kiedyœ mo¿e dojœæ tam naprawdê do sporej tragedii.

Fajerka po raz
dziesiąty została
ukradziona

Szymon Gięty znowu został okradziony z fajerki i nie ma sposbu na złodziejaszków
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Takie sytuacje czasami bywają
Z Arturem Czy¿ewskim, prezesem miejskiej spó³ki Inneko, rozmawia Robert Borowy

Fot. Inneko

- Mo¿e pan pokusiæ siê
ju¿ o wstêpn¹ ocenê mijaj¹cego roku w grupie kapita³owej
Inneko,
sk³adaj¹cej siê przecie¿ z
wielu spó³ek?
- £atwiej by³oby mi podsumowaæ okres trzyletni, bo
niedawno minê³y trzy lata od
chwili kiedy zosta³em powo³any na stanowisko prezesa. Najlepsz¹ ilustracj¹ dla
tego okresu jest to, ¿e w ramach grupy kapita³owej pozyskaliœmy kontrakty na
sprzeda¿ naszych us³ug na
dodatkowe 20 milionów
z³otych. Tym samym niemal
podwoiliœmy nasz przychód,
bo w 2015 roku sprzeda¿
wynosi³a 23 miliony. Dziêki
temu w 2017 roku osi¹gnêliœmy bardzo dobry wynik finansowy, poniewa¿ uda³o
nam siê tak¿e zminimalizowaæ straty rzêdu trzech milionów z³otych z tytu³u nierentownych spó³ek, o czym
wielokrotnie mówi³em po
przyjœciu tu do pracy. Gdybym mia³ oceniæ z kolei 2018
rok, to zakoñczymy go zapewne na niewielkim plusie,
co tylko potwierdza, ¿e
spó³ka po okresie zawirowañ
powróci³a do dobrej kondycji.
Mog³o byæ jeszcze lepiej,
gdyby nie drastyczny wzrost
op³aty œrodowiskowej o 100
procent, co oznacza³o, ¿e w
tym roku musieliœmy wp³aciæ
do kasy urzêdu marsza³kowskiego o trzy miliony z³otych
wiêcej ni¿ przed rokiem, nie
podnosz¹c
jednoczeœnie
przez ostatnie trzy lata cen
za przyjmowanie odpadów.
- Rozumiem, ¿e nied³ugo
przynajmniej czêœæ tej
op³aty zostanie przerzucona na klientów?
- Tym co dzieje siê w przepisach odpadowych interesujemy siê spo³ecznie trochê
za ma³o. A to co od 1 stycznia 2018 roku siê tu sta³o wygl¹da tak, jakby z dnia na
dzieñ podniesiono nam cenê
paliwa z czterech do oœmiu
z³otych i powiedziano jeszcze, ¿e to wci¹¿ jest tanio,
bo porz¹dne podwy¿ki to
dopiero nast¹pi¹. Je¿eli dodamy do tego, ¿e bardzo
mocno w górê id¹ ceny
energii, w naszym przypadku o ,,zaledwie’’ 70 procent,
to widaæ, ¿e nie jesteœmy
ju¿ w stanie utrzymaæ cen
odbioru odpadów. Podwy¿ki
dotkn¹ jednak najpierw
przewoŸników. Podkreœlam
jednak, ¿e na szczêœcie nie
oznacza to takiej podwy¿ki
dla mieszkañców. Wraz z
zaostrzaj¹cymi siê przepisami œrodowiskowymi, z korektami cen jednak bêdzie
trzeba siê liczyæ i oceniam,
¿e w ca³ym kraju one
wzrosn¹.

A. Czyżewski: W zeszłym roku ta zima była dla wielu łagodna, ale dla nas dobra pod względem przetestowania sprzętu i załogi

- W omawianym okresie
ostatnich trzech lat nast¹pi³y równie¿ zmiany w
grupie kapita³owej. Ile w
tym czasie powsta³o nowych spó³ek, a ilu siê pozbyliœcie?
- Powsta³y dwie. Inneko
RCS zajmuj¹ca siê sprz¹taniem miasta oraz Inneko
SPZ administruj¹ca cmentarzem. Tylu samo, czyli
dwóch, równie¿ siê pozbyliœmy. Przy czym potrzebne
jest tutaj krótkie wyjaœnienie.
Spó³ka Wastrol, dzia³aj¹ca
teraz jako nasz oddzia³ w
Poznaniu, formalnie zosta³a
zlikwidowana, ale jej dzia³alnoœæ zosta³a przeformowana
i dzisiaj przynosi naprawdê
dobre wyniki rzêdu kilkuset
tysiêcy z³otych. Co wa¿ne,
wszystko co odbieramy w ramach
odpadów
przemys³owych, w 90 procentach nie trafia na sk³adowisko, lecz jest dalej przetwarzane. Wczeœniej dzia³a³a
ona na ,,wariackich papierach’’ i przynosi³a straty
rzêdu prawie 700 tysiêcy
z³otych rocznie.
- Jesteœmy ju¿ po kolejnych przetargach na odbiór i zagospodarowanie
odpadów. Dla mieszkañców najistotniejsz¹ nowoœci¹ s¹ kolorowe pojemniki, które pojawi³y siê
ze wzglêdu na wymóg
ustawowy. Czy jeszcze
czymœ pozytywnym mog¹
zostaæ zaskoczeni mieszkañcy?
- Mogê wypowiadaæ siê jedynie w imieniu naszej
spó³ki, która razem z jedn¹ z
firm wygra³a przetarg na od-

biór odpadów w trzecim sektorze. Przygotowujemy kilka
nowoœci, poniewa¿ tak naprawdê bardzo nam zale¿y
na wy¿szym odzysku, a
bêdzie to mo¿liwe przy coraz
lepszej selekcji odpadów
przez mieszkañców. Jedn¹ z
pierwszych z nowoœci, jak¹
ju¿ wprowadzamy, jest konkurs na najlepsz¹ selekcjê
na osiedlach korzystaj¹cych
z altan. Bêdziemy j¹ oceniaæ
do koñca I kwarta³u 2019 roku, a dla zwyciêzców ufundujemy zbiorniki pó³podziemne lub inn¹ uzgodnion¹
ze zwyciêsk¹ spó³dzielni¹
formê poprawy estetyki altany. Bêdziemy te¿ zachêcaæ
do sytuowania pojemników
selektywnych w sta³ych
miejscach w altanie, tak aby
nawet po ciemku ka¿dy móg³
bez k³opotów wrzuciæ odpady do w³aœciwego pojemnika.
- Co w tym momencie nale¿y rozumieæ przez pojêcie ,,ocenianie’’?
- Planujemy wprowadziæ
tablice informacyjne w
ka¿dej naszej altanie i tam
bêd¹ znajdowaæ siê aktualne
informacje dotycz¹ce gospodarki odpadami, ale tak¿e
bêdziemy wystawiaæ oceny
za jakoœæ prowadzonej selekcji. Tym dzia³aniem chcemy zachêciæ wszystkie
wspólnoty w Gorzowie do
stawiania, tam gdzie mo¿na,
zbiorników podziemnych,
pó³podziemnych, a tam
gdzie
nie
mo¿na,
porz¹dnych altan. Myœlê, ¿e
pierwsze efekty naszych
dzia³añ, jako jednego z operatorów wywozu odpadów,

widoczne bêd¹ ju¿ wiosn¹
przysz³ego roku i wtedy
bêdziemy promowali najlepsze przyk³ady.
- Swoj¹ drog¹, to ¿e
Inneko zajê³o siê wywozem odpadów by³o dla wielu mieszkañców zaskoczeniem?
- Jesteœmy jednym z operatorów i odpowiadamy za niespe³na 25 procent miasta.
Przypomnê, ¿e kiedy przed
trzema laty mówi³em o powrocie do korzeni w sposób
nieco zawoalowany mia³em
na myœli tak¿e odbiór odpadów bezpoœrednio od klientów. Nie spodziewa³em siê
jednak, ¿e tak szybko tym
siê zajmiemy. Wydawa³o mi
siê, i¿ bêdziemy potrzebowali wiêcej czasu na przygotowanie siê do tego trudnego
w sumie zadania. Ponadto,
¿eby zacz¹æ wygrywaæ przetargi trzeba umieæ siê najpierw do nich w³aœciwie
przygotowaæ. Ta nauka te¿
posz³a nam sprawnie.
- Na ile, pana zdaniem,
kolorowe pojemniki zmieni¹ nastawienie gorzowian
do bardziej precyzyjnej selekcji odpadów?
- W tym obszarze akurat
jestem chyba nieco wiêkszym optymist¹ ni¿ spora
czêœæ naszego spo³eczeñstwa. Dlaczego? W ostatnich kilku latach wykonaliœmy w tym obszarze drogê,
jak¹ kraje zachodnie przechodzi³y przez 20-30 lat. Nie
dziwiê siê, ¿e jeszcze nam
nie wszystko wychodzi. Ponadto samo dzielenie na
piêæ frakcji mocno utrudnia
ka¿demu z nas ¿ycie, ale

faktem jest, ¿e stale roœnie
poziom selektywnej zbiórki.
Widzê to choæby po tegorocznych przywozach odpadów do nas.
- Jesteœmy w stanie do
2020 roku osi¹gn¹æ poziom 50 procent recyklingu, bo takie wymagania
zosta³y nam postawione
przez Uniê Europejsk¹?
- Moim zdaniem to nierealne. Przyjêto na szczeblu
unijnym bardzo ambitny
plan, bez liczenia siê z tym,
czy obecnie posiadamy
technologiê pozwalaj¹ce na
to i czy jesteœmy w stanie
znaleŸæ a¿ tyle surowców w
strumieniu odpadów. Inn¹
spraw¹ jest samo liczenie
tych procentów, bo nie z
wszystkich odpadów da siê
odzyskaæ 100 procent surowca. Odpady s¹ przecie¿
ró¿ne. Czêœæ z nich to odpady mineralne np. zmiotki czy
zanieczyszczone
¿wirki,
st³uczone
szyby,
które
czêsto du¿o wa¿¹ i maj¹ istotny wp³yw na strukturê
ca³ego recyklingu. Kraje zachodnie uzyskuj¹ dobre
wskaŸniki, pal¹c energetyczn¹ frakcjê odpadów.
Póki co, w Polsce mamy
du¿e veto dla budowy takich
obiektów, a równoczeœnie
blokujemy
mo¿liwoœæ
wspó³spalania dla paliw alternatywnych wytwarzanych
z odpadów. To bardzo ekologiczny sposób pozbywania
siê czêœci odpadów z po¿ytkiem dla œrodowiska. Jednak
u nas stosowany w marginalnym stopniu. Jeszcze innym
problemem jest k³opot z zagospodarowaniem odpadów,

dla których nie mamy odpowiednich technologii.
- Na którym etapie selekcji jest najwiêkszy problem? W domu, na etapie
wyboru pojemnika, czy
wywozu odpadów?
- Najwiêkszy problem jest
na etapie, którego pan nie
wymieni³, a mianowicie produkcji tego, co potem konsumujemy. Producenci nie martwi¹ siê o to, co dalej bêdzie
siê dzia³o z zu¿ytym ju¿ produktem. Dla nich najwa¿niejsze jest ³adne opakowanie,
co jest zrozumia³e, ale
mo¿na pójœæ o krok dalej i
zacz¹æ braæ kaucje za opakowania, zachêcaj¹c tym samym klientów do ich póŸniejszego zwrotu. Dotyczy to
choæby plastików czy szk³a.
Dalej, problemem jest stosowanie w produktach wielomateria³ówki. Dla ekologii
dramatem jest ponadto stosowanie tak¿e jednorazówek
w ró¿nej postaci. Na szczeblu unijnych s¹ ju¿ prowadzone dzia³ania, ¿eby ten stan
rzeczy zmieniæ, ale lepiej
by³oby, gdyby to producenci
zaczêli oferowaæ bardziej
przyjazne œrodowisku rozwi¹zania. Oczywiœcie, jako
mieszkañcy swoje trzy grosze tak¿e w to wszystko
wrzucamy. Uwa¿am, ¿e
mo¿emy prowadziæ du¿o
lepsz¹ selekcjê i ca³y czas
na tym pracujemy. Nie chcemy czyniæ tego poprzez
nak³adanie kar, bo nie têdy
prowadzi najskuteczniejsza
droga.
- Uda³o siê ju¿ przekonaæ
naszych mieszkañców do
tego, ¿eby nie wyrzucali
pok¹tnie sprzêtu elektronicznego, ale wspó³pracowali w tym zakresie z Inneko?
- Odbieramy odpady elektryczne bezpoœrednio od
mieszkañców. Szczególnie
dotyczy to pralek i lodówek.
Skala jest na tyle du¿a, ¿e
czasem trzeba wykonaæ do
nas kilka telefonów zanim
zg³osi siê potrzebê odbioru
zu¿ytego sprzêtu. Potem
trzeba poczekaæ kilka dni na
przyjazd naszych pracowników. Z jednej strony ubolewam nad tym, bo chcia³bym,
¿eby dzia³a³o to szybciej, z
drugiej jestem bardzo zadowolony, ¿e tak du¿e jest zainteresowanie. Zauwa¿y³em,
¿e ju¿ coraz mniej odnajdujemy lodówek w pojemnikach na œmieci, a naprawdê
takie sytuacje kiedyœ nie nale¿a³y do rzadkoœci. Podobnie dotyczy to innego
sprzêtu i st¹d dalej zachêcam mieszkañców do
sta³ego kontaktowania siê z
nami w razie potrzeby pozbycia siê niepotrzebnego

prosto z miasta
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i trzeba z tym się liczyć
ju¿ odbiornika radiowego, telewizyjnego, lodówki, pralki,
itd. Dzisiaj stosowane s¹ ju¿
tak fajne technologie do recyklingu sprzêtu AGD czy
RTV, ¿e mo¿na odzyskaæ
lwi¹ czêœæ ró¿nych materia³ów. Poczynaj¹c od metali,
tworzyw
sztucznych,
koñcz¹c
na
metalach
nie¿elaznych.
- A coœ siê zmieni³o w zakresie wywozu gabarytów,
bo pojawi³y siê ró¿ne
sprzeczne informacje?
- Nic siê nie zmieni³o, chodzi tylko, ¿eby by³y one wystawiane tu¿ przed ich wywozem, a nie dwa tygodnie
wczeœniej, bo wtedy zagracaj¹ czêsto drogê i staj¹ siê
takim du¿ym œmietnikiem. W
przypadku gabarytów wystarczy spojrzeæ w grafik,
kiedy s¹ one wywo¿one,
zg³osiæ dzieñ wczeœniej tak¹
potrzebê i wystawiæ w okreœlonym miejscu. Z gabarytami jest taki problem, ¿e niewiele mo¿na z nich odzyskaæ. Dlatego czêœæ trafia do
spalarni, a czêœæ na produkcjê paliwa, z czego akurat jako Inneko jesteœmy zadowoleni, bo zajmujemy siê

r e k l a m a

t¹ produkcj¹ i w ci¹gu trzech
lat zwiêkszyliœmy nasz¹ produkcjê o 30 procent.
- Realizacja nowych zadañ w ramach utrzymania
porz¹dku w mieœcie, jak i
wywozu czêœci odpadów,
wymaga³a zapewne sporych
inwestycji.
Jak
du¿ych?
- W ci¹gu dwóch lat mówimy tutaj o kwocie 15 milionów zainwestowanych w samochody oraz zakup 4,4 tysi¹ca nowych pojemników.
- Jesteœcie przygotowani
ju¿ na ewentualny atak zimy, który mo¿e nast¹piæ,
ale te¿ nie musi?
- W zesz³ym roku ta zima
by³a dla wielu ³agodna, ale
dla nas dobra pod wzglêdem
przetestowania sprzêtu i
za³ogi. Jesieni¹ czy zim¹ nie
zawsze problemem jest
œnieg. Bywa ¿e wiêkszym
jest popularna ,,szklanka’’.
Wbrew pozorom wcale nie
by³o jej tak ma³o. Myœlê, ¿e
zdaliœmy test, choæ raz przydarzy³o nam siê trochê ,,nawaliæ’’. Wynika³o to z tego,
¿e œnieg zacz¹³ padaæ po
po³udniu. Nasze auta zosta³y
wys³ane w teren godzinê

przed prognozowanymi opadami i wpad³y w gorzowskie
korki. Sypaæ sol¹ nie mogliœmy, a nale¿y to czyniæ
w³aœnie godzinê przed, bo
tyle potrzebuje ona, ¿eby zaczê³a dzia³aæ. Kiedy te opady ju¿ nadesz³y nasze auta
nie mog³y zacz¹æ zgarniaæ
œniegu z dróg, bo w korku tego nie da siê skutecznie zrobiæ. Przegraliœmy wtedy na
kilka godzin z ¿ywio³em, ale
podobnie by³o wtedy w
ca³ym kraju i co tu kryæ, takie
sytuacje czasami bywaj¹ i
trzeba z tym siê liczyæ.
- Skoro analizujecie prognozy pogody mo¿e pan
podpowiedzieæ nam, jaka
bêdzie w tym sezonie zima?
- W d³ugoterminowe prognozy nie ma co wierzyæ, nie
zawsze sprawdzaj¹ siê nawet te krótkoterminowe. Pamiêtam, jak w zesz³ym roku
jecha³em do Zielonej Góry i
za Skwierzyn¹ zacz¹³ padaæ
œnieg. Natychmiast zadzwoni³em, ¿eby daæ sygna³ do
wyjazdu samochodów, a w
odpowiedzi us³ysza³em od
moich pracowników, i¿
wszystko maj¹ pod kontrol¹ i

s¹ pewni, ¿e te opady
przejd¹ bokiem. Tak te¿ siê
sta³o. To pokazuje, jak ta dzisiejsza pogoda potrafi zaskakiwaæ.
- Od 1 wrzeœnia administrujecie równie¿ cmentarzem komunalnym. Przejêcie od poprzedniego administratora
oraz
przygotowanie nekropolii
do Wszystkich Œwiêtych
by³o trudnym zadaniem?
- Problemem by³o to, ¿e w
jednym czasie realizowaliœmy trzy du¿e projekty. O
pierwszym, czyli rozpoczêciu odbierania odpadów ju¿
mówi³em. Przejêcie cmentarza to by³o nasze drugie zadanie, a trzecie dotyczy³o zakoñczenie procesu certyfikacji dla Gorzowskiego Klastra
Energii. Je¿eli chodzi o
cmentarz, to przygotowania
do jego przejêcia trwa³y pó³
roku, a niemal ca³oœci¹
zajê³a siê dyrektor Karolina
Rzepecka, która bardzo siê
zaanga¿owa³a i ju¿ widaæ
pierwsze efekty tej pracy.
- Jaki g³ówny cel przyœwieca przejêciu zarz¹dzaniem cmentarza przez
spó³kê miejsk¹?

- Jest ich kilka, ale najistotniejszy dotyczy wiêkszej
przejrzystoœci
pomiêdzy
dzia³alnoœci¹ firm pogrzebowych. My nie mamy ¿adnego interesu, ¿eby kogoœ wyró¿niaæ czy komuœ utrudniaæ
¿ycie. Do tej pory by³o z tym
ró¿nie.
- Jakie zmiany pojawi¹
siê na cmentarzu w najbli¿szym czasie?
- Bêdziemy zmierzali do
wprowadzania drobnych elementów, ale wa¿nych dla odwiedzaj¹cych groby najbli¿szych. Ju¿ zwiêkszyliœmy
liczbê sta³ych toalet. Planujemy zamontowaæ przydatny
sprzêt do utrzymania nagrobków w postaci konewek,
grabek, ³opatki, które bêdzie
mo¿na pobraæ, wk³adaj¹c
monetê jak przy pobieraniu
wózków sklepowych. Potem
trzeba bêdzie odnieœæ na
miejsce i odebraæ monetê.
Chcemy postawiæ infoboksy
informacyjne, z pomoc¹ których bêdzie mo¿na szybko
znaleŸæ interesuj¹cy nas nagrobek. Pamiêtajmy, ¿e nasz
cmentarz jest ju¿ naprawdê
spory, pochowanych jest tutaj ponad 60 tysiêcy osób.

Zastanawiamy siê nad popraw¹ kwestii odpadowych,
bo jest tu sporo rzeczy do
zrobienia. Podobnych projektów mamy sporo, czêœæ z
nich jest ukierunkowana na
sta³¹ poprawê estetyki, ale
znajduj¹ siê na razie na etapie przygotowania.
- I na koniec, co ze spó³k¹
Bioenergy Farm, o której
czêsto mówi³ pan, ¿e to
,,du¿y k³opot’’?
- Jesteœmy w kluczowym
momencie. Zakoñczyliœmy
s¹dow¹ sanacjê, czyli naprawê spó³ki i rozpoczniemy
ponowne jej uruchamianie. I
choæ nadal nie jest oczywisty
efekt wielkiej pracy, jak¹ w
BEF wykonaliœmy, to pozyskaliœmy partnera, a wraz z nim
podstawy do ostro¿nego optymizmu. Spó³ka ruszy z produkcj¹ pelletu, coraz bardziej
popularnego biopaliwa stosowanego w piecach, tak¿e
wêglowych posiadaj¹cych odpowiedni nawiew. Jeœli wszystko pójdzie dobrze, przyjdzie
pora na prywatyzacjê BEF
zgodnie ze strategi¹ powrotu
grupy kapita³owej do korzeni i
spraw komunalnych.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Obwarzankowa gmina przyjazna
swoim mieszkańcom
Lasy, ostoje zwierz¹t, jeziora, rzeczki - tak na pierwszy rzut oka wygl¹da gmina K³odawa.
³atwiejszy dojazd do szko³y. Po
drugie chodzi te¿, ¿eby ci rodzice, którzy p³ac¹ tu podatki, te¿
czuli, ¿e jest on zwracany po
to, aby polepszyæ dostêp ich
dzieci do edukacji - mówi Anna
Mo³odciak.

To dynamiczna gmina

K³odawa, podobnie jak i inne
podgorzowskie gminy wraz z
Gorzowem tworzy Miejski Obszar Funkcjonalny. - Przede
wszystkim chodzi nam o promocjê gospodarcz¹. G³ównym
celem i zadaniem jest pozyskanie dofinansowania do naszych pomys³ów, naszych zadañ, które ³¹cz¹ wszystkie gminy - mówi Anna Mo³odciak.
K³odawa, podobnie jak i inne
podgorzowskie gminy robi znakomite wra¿enie. Czyste wsie,
zadbane posesje, sporo udogodnieñ dla mieszkañców, ale i
dla tych, którzy tu zagl¹daj¹.
- K³odawa to dynamiczna
gmina w ka¿dej sferze. Najproœciej powiedzieæ to tak - teren,
na który siê teraz patrzy, ju¿ za
rok bêdzie inaczej wygl¹da³.
K³odawa to ekspansja mieszkalnictwa, biznesu, przecie¿
my na terenie ca³ej gminy mamy ponad 1 tys. podmiotów
gospodarczych. A kolejny
czynnik to rekreacja. Nie chcemy zabieraæ przyrodzie jej piêkna, piêknych miejsc, próbujemy je troszeczkê, ale tylko troszeczkê ucywilizowaæ tak, aby
by³y dostêpne do wypoczynku opowiada Anna Mo³odciak.

Trzeba dbać o równowagę

Anna Mo³odciak zaznacza
bardzo wyraŸnie, ¿e ca³a gmina to kilka sfer, które siê nawzajem przenikaj¹, uzupe³niaj¹
i dope³niaj¹. To mieszkalnictwo
- najbardziej widomy znak rozwoju, który widaæ najlepiej. W
ca³ej gminie bowiem dominuje
budownictwo jednorodzinne.
W wioskach obok starych, ty-

Bieliki, jeziora, lasy i
wszystko inne

Fot. Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

Autobus wyje¿d¿a z Gorzowa, tylko po to, ¿eby wjechaæ
do K³odawy. Tak jest na drodze
w kierunku na Barlinek. Jak jechaæ ul. ¯wirow¹, to niepostrze¿enie ju¿ siê jest w gminie,
bo domy Chwalêcic stoj¹ ju¿
na samej granicy miêdzy miastem a gmin¹. Podobnie jest, jak
siê wybraæ ulic¹ Wyszyñskiego. - W³aœnie ta bezpoœrednia
bliskoœæ wielkiego miasta jest
jednym z najbardziej stymuluj¹cych czynników rozwoju
gminy K³odawa - mówi wójt Anna Mo³odciak.

Kłodawa leży o przysłowiowy rzut beretem od Gorzowa, co
niesie wiele korzyści, ale i rodzi pewne problemy

Wójt Anna Mołodciak uważa, że w gminie Kłodawa jest
wszystko, co potrzebne jest człowiekowi

powych dla wiejskiego budownictwa domów dominuj¹ zadbane wille skupione w osiedlach, ale i stawiane na osobnych dzia³kach. To typowe dla
miast zachodnich zadbane i
zamo¿ne suburbia. Tereny nadal atrakcyjne do zmieszkania
dla tych, którzy chc¹ uciec z
miasta, ale mieæ je w zasiêgu
rêki. - Wci¹¿ mamy te¿ tereny
rolnicze, które ze wzglêdu na
s³ab¹ bonitacjê, staj¹ siê terenami przeznaczonymi pod
mieszkalnictwo lub us³ugi - mówi wójt Anna Mo³odciak.
Kolejn¹ sfer¹ jest biznes. Ju¿
w gminie jest oko³o 1 tysi¹ca
podmiotów gospodarczych, a
w³adze gminy maj¹ nadziejê,
¿e bêdzie ich przybywaæ.
Oczywiœcie, jak zaznacza wójt,
przy zachowaniu zdrowego
rozs¹dku. Biznes na terenie
gminy ma ró¿ne oblicza, ale
nie ma tu ¿adnych inwazyjnych
dla œrodowiska zak³adów pracy.
Trzeci¹, niezmiernie wa¿n¹
sfer¹, jest sfera zwi¹zana z
przyrod¹, rekreacj¹, wypoczynkiem, turystyk¹ szeroko pojêt¹. - Kwesti¹ wa¿n¹ jest tak
to wszystko urz¹dziæ, aby jedna, druga i trzecia dziedzina
nie przeszkadza³y sobie wzajemnie. Z drugiej strony wiemy, ¿e tego rozwoju nikt nie
zatrzyma. I na pewno to
wszystko tak siê po³¹czy, jak
ulica ¯wirowa z Chwalêcicami, gdzie w Chwalêcicach
mamy ju¿ bardzo ma³o terenów do zagospodarowania.
Podobnie jest z ulic¹ Wyszyñskiego w Gorzowie, która
p³ynnie przechodzi w ulicê Go-

trasy na Barlinek. Wykorzystuj¹
j¹ rowerzyœci, ale i rolkarze.
Przydatna jest tak¿e dla ludzi
uprawiaj¹cych turystykê piesz¹
czy nordic walking. Bezpieczna, równa, wygodna. Jednak
gmina myœli o kolejnych. - Zale¿y nam na budowie œcie¿ek
rowerowych - ale takie, które
bêd¹ transgminne - takie, ¿e
jak ktoœ wsi¹dzie na rower w
Gorzowie, to niech spokojnie
dojdzie do granic powiatu, a
dalej kolejny podmiot podejmie
budowê dalszej drogi - mówi
wójt.
Podobnie powinno byæ z drogami - droga osiedlowa, przechodzi w gminn¹ a dalej w wojewódzk¹. I to te¿ ma temu
s³u¿yæ, ¿eby ktoœ spokojnie wyjecha³ z domu i dojecha³ do
pracy, szko³y w³aœnie korzystaj¹c z tak pomyœlanych dróg.
Ale te¿ i do miejsca rekreacji.
To ma s³u¿yæ zarówno mieszkañcom, jak i sympatykom, ale
i turystom. - Jest to o tyle
wa¿ne, ¿e w K³odawie pracuj¹
nie tylko mieszkañcy, ale i ludzi
z Gorzowa, ale i z innych
oœciennych gmin, a nawet z
bardziej oddalonych miejscowoœci. Oczywiœcie, to tak¿e
dzia³a w drug¹ stronê, bo chodzi te¿ i o to, ¿eby mieszkañcy
korzystali z tych dróg, aby dojechaæ do miasta w ró¿nych swoich celach - zakupy, rozrywka wyjaœnia Anna Mo³odciak.

rzowsk¹ w K³odawie - mówi
Anna Mo³odciak.

Podstrefa ekonomiczna
czeka na inwestorów

W myœleniu o biznesie dominuje pragmatyczne podejœcie
do rzeczywistoœci. Gmina bowiem utworzy³a Podstrefê Ekonomiczn¹ zlokalizowan¹ na terenach polotniskowych, czyli
na obszarze, który kiedyœ by³
brany pod uwagê jako w³aœnie
ma³e lotnisko dla awionetek.
Zmasowany sprzeciw mieszkañców pomys³ utr¹ci³, ale powsta³ obszar w³aœnie dla innego rodzaju aktywnoœci gospodarczej. To obszar miêdzy
Wojcieszycami a drog¹ krajow¹ - tras¹ z Gorzowa na
Gdañsk. - To teren bardzo
dobrze skomunikowany. Ale
chcemy wybudowaæ kolejne
œcie¿ki z K³odawy do Wojcieszyc, do drogi krajowej. Ubolewam, ¿e gmina nie jest w³aœcicielem tego terenu, bo nale¿y
on do Krajowego Oœrodka
Wsparcia Rolnictwa, ale ten
oœrodek dzia³a przecie¿ jako
wsparcie mieszkañców gmin,
powiatu, województwa, dlatego
te¿ bêdzie musia³ te tereny w
koñcu komuœ odsprzedaæ.
Oczywiœcie rozwój i ekspansjê
biznesu ograniczaj¹ dokumenty, które zapobiegaj¹ jakiejœ
dziwnej dzikiej partyzantce,
która te¿ mog³aby nast¹piæ t³umaczy Anna Mo³odciak.

Rowerem i nie tylko

Gmina ma ju¿ ca³kiem nieŸle
rozwiniêt¹ siatkê œcie¿ek rowerowych. Najlepszy przyk³ad wygodna droga le¿¹ca obok

Trzeba pomyśleć o wspólnej
komunikacji

- Bol¹czk¹ nasz¹ wspóln¹
jest wspólna komunikacja publiczna, która powinna te tereny
³¹czyæ. Mo¿e nie ca³ego MOF,

bo to nie jest mo¿liwe, ale tych
gmin, które bezpoœrednio granicz¹ z Gorzowem, tego obwarzanka, jak my je nazywamy.
Chodzi o to, aby stworzyæ taki
system komunikacji, który pozwoli na przemieszczanie siê
po terenie tych gmin przy wykorzystaniu jednego biletu. Nie
powinno byæ tak, ¿e podró¿ny
ca³y czas musi myœleæ o koniecznoœci kupowania kolejnych biletów, w kolejnych kasach - t³umaczy Anna Mo³odciak. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e
choæ K³odawa o miedzê graniczy z Gorzowem, to jednak dojechaæ tu siê nie da autobusami Miejskiego Zak³adu Komunikacji, a jedynie PKS. I co
wa¿ne, nie kursuj¹ tu poci¹gi,
naturalne i wygodne uzupe³nienie komunikacji samochodowej. Dlatego idea takiego skomunikowania jest wysoce ciekawa i mo¿e przysporzyæ
kolejnych korzyœci nie tylko
K³odawie, ale i innym gminom
MOF.
Jeœli chodzi o u³atwienia i
udogodnienia w komunikacji, to
K³odawa w ubieg³ym roku ju¿
wysz³a naprzeciw swoim
mieszkañcom, a w³aœciwie
m³odym, którzy ucz¹ siê w Gorzowie. - Wprowadziliœmy udogodnienie dla naszych mieszkañców. Mam na myœli bilety
miesiêczne dla m³odzie¿y
ucz¹cej siê kosztuje 10 z³. I nie
ma znaczenia, czy to mieszkaniec Rybakowa, Lip czy K³odawy - jeœli doje¿d¿a do szko³y w
mieœcie, ma bilet za 10 z³. Chodzi o zatrzymanie tych m³odych
ludzi w gminie, daæ im miejsca
pracy, a wczeœniej umo¿liwiæ

- Gmina jak najbardziej stawia na rekreacjê. Mamy ponad
20 piêknych jezior, nad którymi
mamy chyba piêæ k¹pielisk.
Ponad 65 procent powierzchni
gminy to lasy. Mamy przepiêkne
rezerwaty
przyrody,
Puszczê
Barlinecko-Gorzowsk¹. To s¹ tereny, które w
czêœci oddajemy mieszkañcom. Ale tak, aby ich nie zdegradowaæ. Tak, aby wszyscy
czuli siê wspó³gospodarzami.
Dlatego tak bardzo akcentujemy potrzeby ochrony œrodowiska. Zale¿y nam bowiem, aby
nie wydawaæ pieniêdzy na
sprz¹tanie, a bardziej na
uzbrajanie tych terenów, czyli
tworzenie kolejnych dogodnych
miejsc do turystyki i rekreacji.
Dbamy o ró¿nych turystów, bo i
pieszych, ale i p³ywaj¹cych, jak
i koniarzy, bo trochê ich w gminie mamy. Kolejnym zadaniem
jest edukacja ludzi, którzy
musz¹ czuæ, ¿e to jest nasze i
dlatego musimy o te nasze
cudne zak¹tki dbaæ razem t³umaczy wójt.
A ludzie, którzy lubi¹ turystykê wiedz¹, ¿e wystarczy pojechaæ do k³odawskich lasów,
aby zobaczyæ bieliki, ¿urawie,
spotkaæ sarny. Znakomicie
oznaczone œcie¿ki - szlaki piesze czy kijkowe oraz koñskie
doprowadz¹ chêtnych do naprawdê ciekawych zak¹tków.
Zreszt¹ w tym przypadku gmina ma œwietnego sprzymierzeñca. Nadleœnictwo K³odawa
tak¿e siê w tej kwestii dok³ada,
bo tworzy warunki do podziwiania przyrody, do czynnego wypoczynku, do rekreacji w
ró¿nych wydaniach.
- Tu siê super siê mieszka. Tu
siê odpoczywa, tu jest wszystko, co potrzebne cz³owiekowi.
Jest cisza, jest zielono, jest woda, czegó¿ chcieæ wiêcej - sumuje Anna Mo³odciak.
RENATA OCHWAT

Projekt „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdañca, Deszczna, K³odawy i Santoka - etap II” wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oœ Priorytetowa 1 - Gospodarka i Innowacje, Dzia³anie 1.4 Promocja regionu i umiêdzynarodowienie sektora MŒP, Poddzia³anie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. Wartoœæ projektu to 3 248 938,12 z³. Okres realizacji projektu: styczeñ 2018 - czerwiec 2019 r.
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Fiolet jest kolorem wszystkich wcześniaków
W listopadzie w gorzowskim szpitala odby³o siê II Spotkanie Wczeœniaków.

Fot. Agnieszka Wiœniewska

Z zaproszenia pracowników Oddzia³u Noworodkowego z Pododdzia³em Intensywnej Opieki nad Noworodkiem
skorzysta³o
kilkadziesi¹t osób, wœród
nich urodzony w 25 tygodniu ci¹¿y Krzysztof Ciuksza
- lekkoatleta, mistrz œwiata
w biegu na 200 m i zdobywca 4 miejsca na Igrzyskach
Paraolimpijskich w Londynie, wczeœniak.
Dla dzieci by³ tort, s³odki
poczêstunek, malowanie
buziek i wata cukrowa. Dla
rodziców mo¿liwoœæ konsultacji ze specjalistami: neurologoped¹, psychologiem i
fizjoterapeut¹.
- Wczeœniak to dziecko
urodzone miêdzy 22 a 37 tygodniem ci¹¿y. O wszystkie
mocno walczymy. Wiêkszoœæ z nich rozwija siê w
swoim tempie, zwykle nieco
wolniej od swoich rówieœników urodzonych o czasie,
ale jak pokazuje przyk³ad
Krzysztofa, który przy urodzeniu wa¿y³ zaledwie 850
gram, nawet bêd¹c tak
ma³ym dzieckiem mo¿na
realizowaæ swoje marzenia -

Krzysztof Ciuksza na spotkanie wcześniaków przyszedł w stroju sportowym i z medalami

mówi³a Marzena Gendera
Dudziak - kierownik oddzia³u noworodkowego.
Krzysztof Ciuksza jest dziœ
posiadaczem 24 medali zawodów rangi mistrzowskiej.
Najcenniejszy to ten z³oty
na 200 m z Mistrzostw
Œwiata Juniorów w czeskiej

Pradze. Na Mistrzostwach
Œwiata Seniorów w Londynie dwukrotnie stawa³ na
podium zdobywaj¹c srebro
na dystansie 200 i 400 metrów. Na spotkanie z wczeœniakami przyszed³ w stroju
sportowym i z medalami.
Pracownikom oddzia³u zos-

tawi³ na pami¹tkê tablicê ze
swoimi zdjêciami i napisem
„Dziêkujê za to, ¿e jestem”.
Jego trener Zbigniew Lewkowicz przekaza³ szpitalowi
swój medal z Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie.
Pracownicy Oddzia³u Noworodkowego z Podod-

dzia³em Intensywnej Opieki
nad Noworodkiem doskonale znaj¹ historiê „swoich”
dzieci. Ich rodzice nie daj¹
o sobie zapomnieæ. Korytarz prowadz¹cy do sal z
najmniejszymi noworodkami
udekorowany
jest
zdjêciami dzieci, które swoje pierwsze chwile ¿ycia
spêdzi³y w inkubatorach, a
dziœ realizuj¹cych swoje
pasje w tañcu, œpiewie,
grze na instrumentach czy
po prostu stawiaj¹cych
pierwsze kroki.
- Rodzice „naszych” dzieci
mówi¹ o nas ciocie. Pewnie
coœ w tym jest. Ju¿ zawsze
bêdziemy pewn¹ czêœci¹
ich ¿ycia. Zwykle ich
postêpy obserwujemy na
zdjêciach, dziœ mo¿emy je
zobaczyæ na w³asne oczy.
To dla nas bardzo wzruszaj¹ce chwile - mówi³a Mariola Piasecka - pielêgniarka
oddzia³owa gorzowskich noworodków.
Spotkanie wczeœniaków w
gorzowskim szpitalu odby³o
siê po raz drugi, i jak zapowiedzia³ wiceprezes szpitala, Robert Surowiec - z pew-

noœci¹ nie bêdzie ostatnim i
znajdzie siê na sta³e w kalendarzu szpitalnych spotkañ.
- Dziêkujemy, ¿e byliœcie
Pañstwo z nami i w³aœnie z
nami zechcieliœcie spêdziæ
to wyj¹tkowe wczesne popo³udnie - mówi³ Robert Surowiec
Najmniejszy uratowany
wczeœniak, który przyszed³
na œwiat w gorzowskim szpitalu mia³ 450 gram. W czerwcu tego roku skoñczy³ trzy
lata.
Œwiatowy Dzieñ Wczeœniaka jest obchodzony od 2012
roku z inicjatywy Europejskiej Fundacji na rzecz
Opieki nad Noworodkami.
W ramach œwiêta na ca³ym
œwiecie podœwietla siê najwa¿niejsze budynki w kolorze fioletowym, czyli kolorze
wczeœniaków. Dlaczego fiolet jest kolorem wczeœniaków? Bo dzia³a uspokajaj¹co i ma terapeutyczne
dzia³anie. To symbol szczególnie wra¿liwych osób. A
wczeœniaki w³aœnie takimi
s¹.
A.W.

Pomoc psychiatryczna i psychiczna w szpitalu
Od 1 listopada 2018 r. w gorzowskim szpitalu dzia³a Centrum Zdrowia Psychicznego.

r e k l a m a

najpóŸniej do 72, godzin
otrzymasz profesjonaln¹ pomoc. Osoby w stanie
nag³ym, zagra¿aj¹cym ¿yciu,
bêd¹ przyjmowane natychmiast.
Centrum zapewnia kompleksow¹, wielostronn¹, powszechnie dostêpn¹ pomoc
osobom z zaburzeniami psychicznymi, a tak¿e opiekê
zdrowotn¹ oraz inne formy
opieki i pomocy niezbêdnej
w œrodowisku rodzinnym i
spo³ecznym.

Fot. Archiwum WSzW

To oœrodek, którego zadaniem jest zapewnienie i koordynowanie pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i
psychoterapeutycznej. Jeœli
masz problemy w domu, w
pracy, w szkole czy na uczelni, i niepokoisz siê, ¿e ich
przyczyn¹, b¹dŸ skutkiem
jest choroba, zaburzenie
psychiczne koniecznie zg³oœ
siê do punktu zg³oszeniowokoordynacyjnego
WSzW
przy ul. Walczaka 42 (budynek za Izb¹ Przyjêæ). Tam,

Centrum Zdrowia Psychicznego WSzW słuzy wszechstronną
pomocą psychiczną i psychiatryczną

Szukacie informacji o innych mo¿liwoœciach leczenia
psychiatrycznego w województwie lubuskim? Znajdziecie je w opracowanym
przez Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Lubuskiego
Informatorze o dostêpnych w
województwie lubuskim formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Znajdziecie tam wszystko co najwa¿niejsze:
dane
o
mo¿liwoœciach
wsparcia
osób, którym ujawnione za-

burzenia psychiczne utrudniaj¹ m. in. radzenie ze
wszystkimi k³opotami dnia
codziennego. Informator jest
przeznaczony
przede
wszystkim dla osób potrzebuj¹cych pomocy, ich opiekunów oraz specjalistów,
którzy tego wsparcia zawodowo udzielaj¹. Informator
zosta³ umieszczony na stornie
www.lubuskie.pl
w
zak³adce Zdrowie - Psychiatria.
A. W.
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Pedagogika - wciąż atrakcyjny
kierunek studiów
Studenci od pierwszych dni nauki maj¹ kontakt z teori¹, ale i praktyk¹.
Stale rosn¹ce znaczenie
edukacji, zwiêkszaj¹ca siê
liczba uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych,
dysfunkcje wystêpuj¹ce w
wielu rodzinach, przybieraj¹ca coraz bardziej niepokoj¹ce rozmiary marginalizacja nieletnich, zagro¿enia ze
strony mass mediów, aktywnoœæ zawodowa obojga rodziców, to tylko niektóre ze
zjawisk generuj¹cych zapotrzebowanie na pracê wykonywan¹ przez pedagogów nauczycieli, wychowawców,
opiekunów,
specjalistów,
osób wspieraj¹cych rodziny.
W zwi¹zku z tym w dalszym
ci¹gu atrakcyjnym kierunkiem studiów wydaje siê byæ
pedagogika - nauka o edukacji (wychowaniu i kszta³ceniu).
Studiowanie pedagogiki w
Gorzowie Wielkopolskim jest
mo¿liwe na Wydziale Humanistycznym Akademii im. Jakuba z Parady¿a. Studia na
tym kierunku realizowane s¹
w formie stacjonarnej (dzienne) oraz niestacjonarnej (zaoczne) na poziomie I stopnia
(studia licencjackie) i II stopnia (studia magisterskie). O
indeks studenta pedagogiki
mog¹ siê ubiegaæ osoby w
ka¿dym wieku, zarówno
„œwie¿o upieczeni” absolwenci szkó³ œrednich, jak i
osoby bardziej doœwiadczone ¿yciowo. Dla studentów
stacjonarnych przewidziane
s¹ dwie grupy æwiczeniowe:
zwyk³a oraz grupa 26+, której
zajêcia odbywaj¹ siê w godzinach popo³udniowych, w
tygodniu, co pozwala na godzenie nauki z prac¹ zawodow¹. Ta mo¿liwoœæ wydaje

siê szczególnie atrakcyjna
dla pragn¹cych bezp³atnie
podwy¿szyæ swoje kwalifikacje pracowników placówek
oœwiatowo-wychowawczych,
poradni specjalistycznych
czy s³u¿by zdrowia.
Studenci studiów I stopnia
maj¹ do wyboru kilka zró¿nicowanych specjalnoœci: pedagogikê wczesnoszkoln¹ z
dodatkow¹ specjalizacj¹: pedagogika przedszkolna lub
promocja zdrowia; pedagogikê
opiekuñczo-wychowawcz¹ z dodatkow¹ specjalizacj¹: asystent rodziny lub
promocja zdrowia; pedagogikê terapeutyczn¹ z dodatkow¹ specjalizacj¹: animaloterapia lub asystent rodziny.
Z kolei studenci studiów magisterskich mog¹ siê zdecydowaæ na nastêpuj¹ce specjalnoœci: specjalne potrzeby
edukacyjne dziecka z animaloterapi¹ lub specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z
arteterapi¹ oraz terapiê pedagogiczn¹ z animaloterapi¹
lub terapiê pedagogiczn¹ z
arteterapi¹.
Ukoñczenie studiów pedagogicznych w AJP umo¿liwia, w zale¿noœci od wybranej specjalnoœci, podjêcie
zatrudnienia m.in. w: placówkach oœwiatowych (np.
przedszkolach i szko³ach
ogólnodostêpnych, integracyjnych, specjalnych; bursach,
internatach;
m³odzie¿owych oœrodkach
socjoterapii; m³odzie¿owych
oœrodkach wychowawczych;
poradniach psychologicznopedagogicznych), placówkach zapewniaj¹cych opiekê
nad dzieæmi w wieku do 3 lat
(¿³obkach, klubach dzieci-

êcych), instytucjach wspieraj¹cych rodzinê (np. Miejskim
Oœrodku
Pomocy
Spo³ecznej, Miejskim Oœrodku Pomocy Rodzinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie), placówkach wsparcia
dziennego (np. œwietlicach
socjoterapeutycznych, œwietlicach œrodowiskowych, klubach profilaktyczno-wychowawczych),
placówkach
opiekuñczo-wychowawczych
(np. rodzinnych domach
dziecka, domach dziecka,
wioskach dzieciêcych, pogotowiach opiekuñczych), instytucjach œwiadcz¹cych pomoc
osobom starszym (np. klubach seniora, domach pomocy spo³ecznej), organizacjach pozarz¹dowych, fundacjach i stowarzyszeniach.
Zdobyta w trakcie studiów
wiedza i nabyte umiejêtnoœci
pozwalaj¹ naszym absolwentom prowadziæ we wskazanych miejscach pracy
dzia³ania o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym,
informacyjnym, interwencyjnym oraz terapeutycznym.
Warto podkreœliæ, ¿e studenci pedagogiki w AJP nie
musz¹ siê decydowaæ na
dan¹ specjalnoœæ od razu, a
wiêc w momencie przyjêcia
na studia. Specjalnoœæ wybieraj¹ bowiem po I roku (w
przypadku studentów studiów licencjackich) lub po
pierwszym semestrze (w
przypadku studentów studiów II stopnia). Maj¹ zatem
sporo czasu na dok³adniejsze sprecyzowanie swoich
zainteresowañ pedagogicznych i zastanowienie siê, w
jakim obszarze pedagogiki
pragn¹ siê dalej kszta³ciæ.

Zajêcia na kierunku „pedagogika” w AJP prowadzone
s¹ przez wykwalifikowan¹
kadrê nauczycieli akademickich, która z chêci¹ dzieli siê
swoj¹ wiedz¹, umiejêtnoœciami, pasj¹, a tak¿e doœwiadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelni¹, m.in. w
instytucjach oœwiatowych.
Dziêki temu studenci od
pierwszych dni nauki w Akademii maj¹ kontakt z praktyk¹, co przek³ada siê na ich
doskona³e przygotowanie do
pracy w charakterze pedagoga.
Wspomniani wyk³adowcy w
trakcie zajêæ wykorzystuj¹
ró¿norodne metody nauczania, k³ad¹c szczególny nacisk na te aktywizuj¹ce studentów, np. sytuacyjne, problemowe. Od pocz¹tku
studiów mocno podkreœlany
jest ich praktyczny charakter.
Du¿a czêœæ zajêæ realizowana jest wiêc w formie warsztatów i treningów oraz wycieczek dydaktycznych do
ró¿nych instytucji. Na zajêciach studenci ucz¹ siê
m.in. konstruowaæ konspekty
lekcji, programy profilaktyczne i terapeutyczne, prowadziæ dokumentacjê pedagogiczn¹, analizowaæ przypadki,
realizowaæ
projekty
edukacyjne. Bardzo istotnym
elementem studiów pedagogicznych s¹ obowi¹zkowe
praktyki, które studenci odbywaj¹ w ró¿nych placówkach,
g³ównie oœwiatowych, w celu
zdobycia uprawnieñ pedagogicznych.
Zajêcia
z
pedagogiki
(wyk³ady,
konwersatoria,
warsztaty) realizowane s¹ w
wyposa¿onych w sprzêt mul-

timedialny salach dydaktycznych. Studenci mog¹ tak¿e
korzystaæ z Biblioteki Wydzia³u Humanistycznego,
gromadz¹cej zbiory, które
obejmuj¹ kilkadziesi¹t tysiêcy ksi¹¿ek z zakresu nauk
spo³ecznych i humanistycznych, równie¿ obcojêzycznych. W bibliotece tej,
mieszcz¹cej siê tu¿ obok budynku dydaktycznego, w którym odbywaj¹ siê zajêcia,
znajduje siê tak¿e ponad 20
stanowisk komputerowych
oraz urz¹dzenia wielofunkcyjne. Studenci pedagogiki w
AJP, chc¹cy rozwijaæ swoje
pasje i zainteresowania,
mog¹ siê w³¹czyæ w dzia³alnoœæ kó³ naukowych funkcjonuj¹cych na Wydziale oraz
uczelnianego wolontariatu.
Osoby przynale¿¹ce do wymienionych organizacji studenckich maj¹ mo¿liwoœæ
zdobycia pierwszego, bardzo
cennego doœwiadczenia zawodowego oraz bezp³atnie
braæ udzia³ w licznych szkoleniach. Studenci pedagogiki
w AJP mog¹ równie¿ rozwijaæ swój warsztat pracy pedagoga, przygotowuj¹c wiele
przedsiêwziêæ dla najm³odszych. Jednym z nich jest
Dzieñ Dziecka, corocznie odbywaj¹cy siê na terenie Wydzia³u, w którym bior¹ udzia³
dzieci uczêszczaj¹ce do gorzowskich przedszkoli. Ponadto zainteresowani studenci maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia w sposób czynny (z
referatem) lub bierny (jako
s³uchacz) w miêdzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych organizowanych na Wydziale.
Udzia³ w tego typu wydarzeniach naukowych stanowi
okazjê do interdyscyplinarnej
refleksji, dyskusji oraz wymiany doœwiadczeñ i pogl¹dów
na wiele tematów zwi¹zanych
z wychowaniem i kszta³ceniem cz³owieka. Warto nadmieniæ, ¿e czêœci konferencji
towarzysz¹ bezp³atne, pozwalaj¹ce rozwin¹æ kompetencje pedagogiczne, warsztaty projektowane z myœl¹ o
naszych studentach.
Studenci
pedagogiki
osi¹gaj¹cy najlepsze wyniki
w nauce maj¹ mo¿liwoœæ
otrzymania Stypendium Rektora. Ka¿dego roku osoby
studiuj¹ce na naszej Uczelni
mog¹ tak¿e odbywaæ zagraniczne sta¿e naukowe realizowane w ramach programu
ERASMUS. Stanowi¹ one
nie tylko okazjê do pog³êbienia wiedzy pedagogicznej,
ale tak¿e sposobnoœæ do
nauki jêzyka obcego oraz
poznania nowej kultury. War-

to dodaæ, ¿e prowadz¹cy studia pedagogiczne Wydzia³
Humanistyczny jest przystosowany do potrzeb osób z
niepe³nosprawnoœci¹.
Konkluduj¹c, wybór studiów
pedagogicznych prowadzonych w AJP z pewnoœci¹ stanowi godne uwagi rozwi¹zanie dla osób w dalszym ci¹gu
zastanawiaj¹cych siê nad
kierunkiem rozwoju w³asnej
kariery edukacyjno-zawodowej, zw³aszcza doros³ych
czerpi¹cych radoœæ z kontaktów z drugim cz³owiekiem
oraz nieboj¹cych siê wyzwañ, zwi¹zanych z wychowaniem m³odego pokolenia.
Absolwenci opuszczaj¹cy
mury naszej Alma Mater posiadaj¹ ugruntowan¹ wiedzê
z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz szereg specjalistycznych umiejêtnoœci pozwalaj¹cych na
skuteczn¹ pracê w œrodowiskach wychowawczych z osobami bêd¹cymi w ró¿nych
kategoriach wiekowych. Ponadto, co warto szczególnie
podkreœliæ, studenci pedagogiki wyposa¿eni zostaj¹ w
szereg tzw. kompetencji
miêkkich, wspó³czeœnie niezwykle cenionych przez pracodawców. Nale¿¹ do nich,
m.in.: zdolnoœæ szybkiego
rozwi¹zywania problemów i
podejmowania decyzji, kreatywnoœæ, umiejêtnoœæ pracy
w zespole, komunikatywnoœæ, zdolnoœæ adaptacji.
Œwiatowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum)
co roku na tworzonej przez
siebie liœcie „kompetencji
przysz³oœci”
umieszcza
wskazane umiejêtnoœci w
œcis³ej czo³ówce. Warto nadmieniæ, ¿e kompetencje te s¹
nie tylko przydatne w pracy,
ale tak¿e pomagaj¹ w jej
znalezieniu. Dlatego te¿ osoby legitymuj¹ce siê dyplomem ukoñczenia studiów pedagogicznych w AJP potrafi¹
poruszaæ siê po dynamicznym rynku pracy oraz planowaæ w³asny rozwój osobisty i
zawodowy.
Do studiowania w AJP zachêca tak¿e indywidualne
podejœcie wyk³adowców do
studentów, program studiów
nastawiony na wydobycie ze
s³uchaczy maksymalnego
potencja³u, kameralne grupy
konwersatoryjne, warsztatowe i seminaryjne, przyjazna
atmosfera tworzona przez
ca³¹ spo³ecznoœæ akademick¹ oraz po³o¿enie Wydzia³u Humanistycznego nad rzek¹ Wart¹, 2 min. pieszo od przystanku „Gorzów
Wielkopolski Wschodni”.

DR ANETA BARANOWSKA
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Opowieść o wilku, którego można spotkać w lesie
¯yje w watahach, przemieszcza siê po województwie i coraz czêœciej daje znaki, ¿e jest. Wilk.
Drapie¿nik, którego nale¿y
siê baæ i który zaczyna byæ
utrapieniem dla leœników i myœliwych.
- Myœliwi do wilków nie strzelaj¹ i raczej nie przypuszczam, ¿e tak siê stanie - mówi
Wojciech Pawliszak, ³owczy
wojewódzki. T³umaczy, ¿e wilki w lesie s¹ bardzo po¿ytecznym gatunkiem, ale potrzeba
jest m¹drej gospodarki dotycz¹cej tej populacji, bo za
chwilê, czyli w perspektywie
najbli¿szych lat, wilki mog¹
staæ siê powa¿nym problemem. - Ju¿ powoli robi siê tak,
¿e wilka mo¿na spotkaæ za
ka¿dym wyjœciem do lasu, a
sarny nie. I bojê siê, ¿e za jakieœ 10 lat mo¿e byæ tak, ¿e
w³aœnie
sarnê
ogl¹daæ
bêdziemy na obrazku, jak dziœ
zaj¹ca - dodaje Wojciech
Pawliszak.

raczej wybior¹ tê such¹
drogê.

Bać się czy nie bać tego
drapieżnika?

Fot. Tomasz Koz³owski

- Cz³owiek powinien wilków
siê baæ. To jest du¿y drapie¿nik i nigdy nie wiadomo,
jak siê zachowa. Fakt jest taki, ¿e wszystkie dzikie zwierzêta boj¹ siê cz³owieka, z jednym zastrze¿eniem, nigdy
nie wiemy, czy rzeczywiœcie
ten wilk jest dziki, czy nie mia³
kontaktów z cz³owiekiem, bo
wówczas zupe³nie nie wiadomo, jak zareaguje - opowiada
Tomasz Koz³owski.
Okazuje siê, ¿e dzikie
zwierzêta, które nie mia³y jakichkolwiek kontaktów z
cz³owiekiem, uciekaj¹ przed
nim. Bywa, ¿e wilki uciekn¹,
zanim cz³owiek je zobaczy.
Odstêpstwem od tej normy
jest wczeœniejszy kontakt z
cz³owiekiem.
Kontakt z cz³owiekiem wilk
mo¿e mieæ na kilka sposobów. - Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
szczeniaki wilka by³y w jakiœ
sposób chowane w³aœnie
przez ludzi, a potem wyrzucone do lasu. Wilki mog¹
mieæ kontakty z cz³owiekiem
przez ich dokarmianie. Nieœwiadome to wyrzucanie resztek po¿ywienia do lasu.
Œwiadome, to urz¹dzanie
specjalnych nêcisk z jedzeniem, tak aby zrobiæ znakomite zdjêcia. Smutne jest to,
¿e w³aœnie takie nêciska powstaj¹ miêdzy innymi po to,
aby sprowadzaæ zagranicznych turystów zainteresowanych dobrymi zdjêciami drapie¿ników - wylicza Tomasz
Koz³owski. Do listy zwierz¹t,
które mog¹ siê nie baæ
cz³owieka zalicza tak¿e przypadki zwierz¹t chorych, odrzuconych przez rodzinê, które szukaj¹ swojego miejsca w
lesie.

Grup rodzinnych mamy ze 30

- Wilki w województwie s¹,
mo¿na je spotkaæ na ca³ym
terenie. Z naszych wyliczeñ
wynika, ¿e jest to oko³o 30
grup rodzinnych - mówi Tomasz Koz³owski, specjalista
ds. szacowania szkód powodowanych przez zwierzêta
objête ochron¹ z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Gorzowie. I natychmiast
zastrzega, ¿e raczej nie powinno siê przeliczaæ w matematyczny sposób liczby tych
drapie¿ników,
poniewa¿
ka¿da rodzina, ka¿da wataha
jest ró¿nie liczna. Poza tym
na terenie województwa pojawiaj¹ siê te¿ wilki, które migruj¹ spoza lubuskiego i
dzieje siê to na wszystkich
wojewódzkich granicach. Jedynie du¿e rzeki mog¹ byæ
przeszkod¹
dla
tych
zwierz¹t. Tomasz Koz³owski
¿artuje, ¿e gdyby wilki by³y
zmuszone do przep³yniêcia
rzeki, to mo¿e by to zrobi³y,
ale jak maj¹ do wyboru przekroczenie rzeki po moœcie, to

On ucieknie, czy ja
ucieknę?

Wilki można już spotkać na terenie całego województwa
lubuskiego

Tomasz Koz³owski t³umaczy,
¿e mo¿na poznaæ, czy dany
drapie¿nik mia³ kontakt z
cz³owiekiem i raczej siê go nie
boi. - Proszê sobie wyobraziæ
sytuacjê tak¹, ¿e cz³owiek
spotyka wilka w lesie. Widz¹
siê na oko³o 200 metrów. I
co? Cz³owiek robi krok w
stronê drapie¿nika albo wykonuje jakiœ gest odstraszaj¹cy
rêk¹, a on ucieka. Wówczas
mamy pewnoœæ, ¿e to taki,
który nie mia³ kontaktu z
cz³owiekiem. Sytuacja siê
komplikuje, kiedy wilk zachowa siê inaczej, czyli zacznie
siê zbli¿aæ. Wówczas mamy
jasnoœæ, ¿e to taki, który
cz³owieka siê nie boi - mówi
Tomasz Koz³owski.
Jak siê zachowaæ w tej drugiej sytuacji? Specjalista
t³umaczy, ¿e to z kolei zale¿y,
czy spotyka siê z drapie¿nikiem grupa, czy te¿ pojedynczy turysta lub grzybiarz. Grupa dzia³a tak, ¿e ktoœ siê
organizuje do obrony, ktoœ
dzwoni po pomoc, a ktoœ wpada w panikê i zaczyna krzyczeæ. I to w zasadzie powinno
wystarczyæ, wilk powinien siê
wycofaæ. Natomiast w przypadku, kiedy to jest pojedynczy cz³owiek, to trzeba spokojnie, bardzo spokojnie zacz¹æ
siê wycofywaæ. Nie nale¿y
uciekaæ, bo w pojedynku wilk
kontra cz³owiek, cz³owiek

zwyczajnie nie ma szansy mówi Tomasz Koz³owski.

A jednak zdarzył się atak

Choæ wilki generalnie jednak
jeszcze unikaj¹ kontaktu z
cz³owiekiem, to kilka miesiêcy
temu dosz³o do nieszczêœcia
pod Drezdenkiem. Wilk zaatakowa³ kobietê i dotkliwie j¹ pogryz³. - To w³aœnie przypadek,
kiedy cz³owiek dokarmia³ wilka. Otó¿ ten drapie¿nik ¿ywi³
siê resztkami wyrzucanymi
przez cz³owieka stale w jedno
miejsce. No i ten wilk traktowa³
to miejsce jako swoj¹ sta³¹
miskê. Zdarzy³o siê, ¿e w tym
swoim
miejscu
spotka³
cz³owieka, którego potraktowa³ jako rywala - mówi Tomasz Koz³owski.
Szczêœciem, ofiara ataku
prze¿y³a, choæ czeka j¹ d³ugie
i skomplikowane leczenie. Natomiast z przeprowadzonej
sekcji zw³ok drapie¿nika wynik³o, ¿e by³ karmiony przez
cz³owieka. Po pierwsze, by³
oty³y, co siê u drapie¿ników
zwyczajnie nie zdarza. Po
drugie mia³ kamieñ nazêbny,
co jest kolejnym dowodem na
to, ¿e ¿ywi³ siê resztkami - wylicza Tomasz Koz³owski. I dodaje, ¿e w tym konkretnym
przypadku ca³ej tragedii winny
jest jednak cz³owiek.
Okazuje siê, ¿e w chwili
obecnej trzeba myœleæ o ta-

kich rzeczach, na które siê do
tej pory nie zwraca³o uwagi. Mamy w lasach coraz wiêcej
parkingów leœnych, na których
s¹ ustawione kosze na œmieci. Zwykle s¹ to proste obrêcze z workami foliowym. No
i jaka to jest przeszkoda dla
drapie¿nika, który zwêszy
resztki jedzenia? ¯adna. Co
tam mówiæ o wilkach. Przecie¿ w lasach ¿yj¹ te¿ inne
drapie¿niki, jak lisy, kuny, borsuki, nawet ptaki potrafi¹
szperaæ w takich œmietnikach
w poszukiwaniu jedzenia.
Zdaniem specjalistów w lasach powinny byæ œmietniki
skrzynkowe z klapami zamykaj¹cymi. I uczciwie trzeba
przyznaæ, ¿e takie te¿ siê spotyka, ale rzadko - t³umaczy
Tomasz Koz³owski.

Las to wilcze środowisko

- Gdzie ma byæ wilk, jak nie
w lesie? To my ludzie wchodzimy do jego naturalnego
miejsca, do jego domu. I dlatego te¿ znów mo¿na
postawiæ pytanie, czy siê wilka
baæ
mówi
Tomasz
Koz³owski. Podobnie mówi¹
tak¿e myœliwi, którzy podkreœlaj¹, ¿e obecnoœæ wilków w
lesie jest bardzo wa¿na. Przecie¿ wilki eliminuj¹
pog³owie zwierzyny w lesie dodaje Wojciech Pawliszak.
Ale s¹ te¿ problemy z du¿ym
pog³owiem wilka w lasach. Obserwujemy, ¿e zwierzyna
w lesie przesunê³a siê w
stronê pól i terenów podmiejskich. St¹d obecnoœæ jeleni
choæby za gorzowskim Tesco
czy pobuchtowane przez dziki
trawniki w okolicach S³owianki. Zwierzyna szuka zwyczajnie spokojniejszego miejsca opowiada ³owczy wojewódzki.
Mimo tego jednak nie ma
szans, aby wilk znalaz³ siê na
liœcie gatunków, do których siê
strzela. - Myœliwi do wilków nie
strzelaj¹ i raczej nic nie wskazuje, aby to siê mia³o zmieniæ

- podkreœla Wojciech Pawliszak. - Zdaniem Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego wilki to
bardzo cenny gatunek. Ale
pojawia siê naturalne pytanie
o mo¿liwoœci wykarmienia wilków oraz o to, jak t¹ populacj¹
zarz¹dzaæ - mówi ³owczy.

Las się kurczy, łąk
przybywa, polityka
potrzebna

Problemem jest to, ¿e nie
przybywa terenów leœnych. Z
³¹k i pól gin¹ naturalne zakrzaczenia, tak zwane remizy,
gdzie mog¹ siê schowaæ
mniejsze zwierzêta. - Monkultury s¹ coraz wiêksze, dlatego
ma³a p³owa zwierzyna zaczyna szukaæ swego miejsca w
okolicach miast. I kiedy gminy
zaczynaj¹ nas prosiæ o odstrza³ dzików, to ja pytam, co
gminy zrobi³y choæby z tym,
¿eby dzikiej zwierzyny nie dokarmiaæ - mówi Wojciech
Pawliszak.
£owczy dodaje, ¿e na ju¿
jest potrzebna m¹dra polityka
wobec populacji wilków. - Na
razie nikt nie myœli, co
bêdzie, jak wilk ju¿ zje zwierzynê w lesie, to pójdzie po
zwierzêta gospodarskie. I co
wówczas? Nie wiem, czy myœliwi zdecyduj¹ siê strzelaæ
do wilków. Nie przypuszczam. My nie jesteœmy od
strzelania prewencyjnego, a
od zachowania gatunków i
hodowli zwierz¹t. Dlatego te¿
myœliwi nie strzelaj¹ do wilków - mówi Wojciech Pawliszak.
I dodaje, ¿e organizacji i
s³u¿b, które powinny zaj¹æ
siê populacj¹ wilków, jej kontrol¹, utrzymaniem na w³aœciwym poziomie, czyli takim,
który nie zagra¿a zarówno
zwierzynie p³owej, jak i
zwierzêtom gospodarskim
jest ca³e mnóstwo. A ¿e sprawa zaczyna siê robiæ pal¹ca,
to myœliwi ju¿ o tym wiedz¹.

RENATA OCHWAT

Idź do lasu, zrób zdjęcie, zdobądź nagrodę
Niezwyk³e zdjêcia zwierz¹t, zak¹tków leœnych, ¿ycia lasu - takie widoki mog¹ przynieœæ nagrody.

Fot. Archiwum PZ£

Konkurs na najpiêkniejsze
zdjêcia lubuskiej przyrody
w³aœnie siê rozpocz¹³. Konkurs po raz trzeci og³osi³ Polski Zwi¹zek £owiecki, a
dok³adnie Zarz¹d Okrêgowy
oraz Oddzia³ Klubu Kolekcjonera i Kultury £owieckiej im.
W³odzimierza Korsaka. Jak
pisz¹ organizatorzy - celem
konkursu jest przede wszystkim prezentacja piêkna lubuskiej przyrody. A kto chodzi
po lubuskich, czy podgorzowskich lasach, wie, ¿e na
piêkne zak¹tki mo¿na siê
natkn¹æ tu¿ za rogiem.

Widok rogacza wcale nie należy do rzadkości w lubuskich lasach oraz na pobliskich polach,
łąkach i nieużytkach

Konkurs nie bez przyczyny
nazwany jest imieniem pierwszego po odzyskaniu niepodleg³oœci wielkiego ³owczego.
W³odzimierz Korsak mieszka³
bowiem w Gorzowie, izba pamiêci mu poœwiêcona znajduje siê w Nadleœnictwie K³odawa, a biblioteka ma doœæ reprezentatywny zbiór jego prac.
W³odzimierz Korsak nie tylko
polowa³, ale przede wszystkim
obserwowa³ przyrodê, opisywa³ jej bogactwo, sam nawet
lustrowa³ swoje ksi¹¿ki. Dlatego te¿ organizatorzy nazwali
konkurs jego imieniem.

Konkurs ju¿ ruszy³, bowiem
zgodnie z regulaminem zacz¹³
siê 1 listopada. Potrwa do 31
marca przysz³ego roku.
Zdjêcia wykonane przez
uczestników oceniane bêd¹ w
kilku kategoriach. Nadsy³aæ je
nale¿y do siedziby Zarz¹du
Okrêgowego PZ£ w Gorzowie
przy ul. Kosynierów Gdyñskich 20G. Najlepsze prace
zostan¹ nagrodzone oraz pokazane 11 maja podczas Lubuskiego Festiwalu Muzyki
Myœliwskiej w Parku Ró¿ w
Gorzowie.
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Czy Pająk odnajdzie się w Gorzowie?
Po odejœciu Vaculika, Sundstroema i Walaska by³o jasne, ¿e Stali potrzebnych bêdzie przynajmniej dwóch nowych ¿u¿lowców.
wsze jeszcze w pe³ni skuteczn¹, czêsto przytrafia³y
mu siê upadki, ale zdo³a³
osi¹gn¹æ œredni¹ biegowa
ponad 1,8 pkt. Do tego wyró¿nia³ siê na arenach miêdzynarodowych. Zaliczy³
dwa œwietne wystêpy w duñskich rundach Grand Prix,
startuj¹c w nich z dzikimi
kartami. W Kopenhadze by³
czwarty, w Vojens drugi. Razem z kolegami z reprezentacji na torze w Bydgoszczy
wywalczy³ ostatni z³oty medal w Dru¿ynowym Pucharze Œwiata dla Danii. Zosta³
równie¿ wicemistrzem Europy i wicemistrzem Danii.
W 2015 roku przeniós³ siê
do Rzeszowa i w rozgrywkach polskiej ligi jeŸdzi³ jeszcze skuteczniej, uzyskuj¹c
œredni¹ dwóch punktów na
wyœcig. Zosta³ pierwszy rezerwowym w Grand Prix, ale
w
obliczu
kontuzji
Jaros³awa Hampela dosta³
szansê startu a¿ w dziewiêciu rundach (nie pojecha³
tylko pierwszych trzech). I
zabrak³o mu zaledwie trzech
punktów, ¿eby uplasowaæ siê
w czo³owej ósemce mistrzostw, ale dziêki œwietnej jeŸdzie dosta³ na nastêpny rok

Fot. Jerzy Michalak

Ostateczny wybór pad³ na
Duñczyków, w tym Petera
Kildemanda, nazywanego w
œrodowisku
¿u¿lowym
Paj¹kiem. Kildemand urodzi³ siê 1 wrzeœnia 1989 roku
i pochodzi z Odense, podobnie jak jeden z najs³ynniejszych duñskich ¿u¿lowców
Nicki Pedersen. Jako junior
Kildemand wcale nie b³yszcza³ na ¿u¿lowych torach.
Jego najwiêkszym indywidualnym sukcesem by³o wywalczenie br¹zowego medalu mistrzostw Danii do 21 lat.
By³ ponadto dwukrotnym
medalist¹ dru¿ynowych mistrzostw œwiata juniorów
(z³otym w 2010 roku i srebrnym w 2008 roku), ale generalnie niczym specjalnym w
tym czasie siê nie wyró¿ni³.
Prze³om u tego zawodnika
nast¹pi³ w 2013 roku, kiedy
to w rozgrywkach pierwszej
ligi polskiej reprezentowa³
barwy ³ódzkiego Or³a i by³
jednym z najlepszych zawodników w ca³ej lidze. To
zaowocowa³o przejœciem do
polskiej ekstraligi. W 2014
roku startowa³ we W³ókniarzu Czêstochowa i wyró¿ni³
siê przede wszystkim bardzo
widowiskow¹ jazd¹. Nie za-

Czy po trzech przeciętnych sezonach P. Kildemand odbuduje formę w Gorzowie?

sta³¹ dzik¹ kartê. W 2015 roku a¿ czterokrotnie stan¹³ na
podium w Grand Prix, raz
wygrywaj¹c na torze w Hor-

sens. W tym momencie
¿u¿lowy œwiat otworzy³ siê
przed Peterem Kildemandem w ca³ej okaza³oœci.

Niestety, w 2016 roku Duñczyk poszed³ do Leszna i
coœ siê zaciê³o w jego jeŸdzie. Jeszcze mia³ dobry
pocz¹tek sezonu, co zaowocowa³o zwyciêstwem w
Grand Prix S³owenii w Krsko,
ale potem by³o ju¿ tylko gorzej. W ¿adnym nastêpnym
turnieju Grand Prix nie zdoby³ wiêcej ni¿ dziewiêæ punktów. W lidze prezentowa³ siê
kiepsko, a jego œrednia 1,40
pkt. pozwoli³a zaj¹æ mu dopiero 36 miejsce na liœcie
klasyfikacyjnej PGE Ekstraligi. Wszystkim wydawa³o siê,
¿e jest to chwilowy u niego
spadek formy. Dlatego Kildemand otrzyma³ zaufanie u
w³odarzy Fogo Unii, dosta³
tak¿e pierwszy numer rezerwowego w Grand Prix. 2017
rok niewiele jednak zmieni³ w
jego postawie. Dalej by³
mocno przeciêtnym zawodnikiem. Do tego nabawi³ siê
kontuzji, po której mia³ k³opoty z ustabilizowaniem formy
choæby na przyzwoitym poziomie. Owszem, przytrafia³y
mu siê lepsze wystêpy (w
Grand Prix trzykrotnie wywalczy³ po 10 punktów), ale
w lidze nie przekroczy³ bariery pó³tora punktu na wyœcig.

W tym roku Duñczyk reprezentowa³ barwy Grupy Azoty
Unii Tarnów i by³o jeszcze
gorzej ni¿ w poprzednich
dwóch sezonach. Œrednia
1,35 pkt. da³a mu zaledwie
40 miejsce wœród 51 sklasyfikowanych ¿u¿lowców PGE
Ekstraligi. Co ciekawe, tu¿
za nim znaleŸli siê Grzegorz
Walasek i Linus Sundstroem. Kildemand nieŸle za to
radzi³ sobie w mistrzostwach
Europy. Ostatecznie zaj¹³
siódme miejsce, co na jego
dyspozycjê
sportow¹
nale¿a³o oceniæ jako pozytywny rezultat.
Czy po trzech przeciêtnych, by nie rzec s³abych sezonach, staæ Petera Kildemanda na odbudowanie formy w Gorzowie? Na pewno
jest to ¿u¿lowiec o sporych
umiejêtnoœciach, je¿d¿¹cy
widowiskowo, ale posiadaj¹cy przeciêtne starty. Nie
zawsze potrafi tak¿e wynajdywaæ optymalne œcie¿ki do
jazdy. Dlatego bardzo wa¿ne
przy odbudowywaniu potencja³u tego zawodnika bêdzie
tak¿e przygotowywanie nawierzchni toru. Przynajmniej
w Gorzowie.
ROBERT BOROWY

Kolekcjoner srebrnych medali pewny swego wyboru
Duñski ¿u¿lowiec Anders Thomsen zasili³ kadrê gorzowskiej Stali na przysz³y sezon.
na torze w Brovst uleg³ on
kolegom z reprezentacji Mikkelowi Michelsenowi i Mikkelowi Bechowi. Du¿y sukces odniós³ z kolei na torze
w Silkeborg, gdzie wywalczy³
mistrzostwo Europy juniorów, zaœ w serii trzech turniejów o indywidualne mistrzostwo œwiata U-21 nie sprosta³ jedynie Bartoszowi
Zmarzlikowi. Na finiszu tej
rywalizacji wyprzedzi³ rodaka
Mikkela Michelsena, wygrywaj¹c z nim wyœcig dodatkowy o srebrny medal.
Anders Thomsen przyczyni³ siê tak¿e do zdobycia
przez dru¿ynê Danii czterech… srebrnych medali
dru¿ynowych
mistrzostw
œwiata i Europy juniorów.
Ka¿dorazowo lepsi byli Polacy, w szeregach których zawsze jeŸdzi³ Bartosz Zmarzlik. Znajomoœæ obu panów
jest wiêc bardzo dobra.
Jako senior Anders Thomsen jeszcze wiêkszych sukcesów nie osi¹gn¹³. Przed
dwoma laty startowa³ w mistrzostwach Europy, ale jazdê
w tych rozgrywkach zakoñczy³ bardzo pechowo. W
Rybniku zanotowa³ upadek,
po którym z³ama³ oba nadgarstki. Pojecha³ te¿ raz w

Fot. Archiwum

Bêdzie to dla niego debiut
w rozgrywkach PGE Ekstraligi, gdy¿ do tej pory startowa³ w drugiej i pierwszej lidze.
Podobnie jak Peter Kildemand czy choæby trzykrotny
indywidualny mistrz œwiata
Nicki Pedersen, urodzony 1
stycznia 1994 roku Anders
Thomsen ma bardzo dobre
geny ¿u¿lowe, gdy¿ pochodzi z Odense. Ju¿ jako trzylatek zacz¹³ jeŸdziæ na
ma³ych motocyklach w Munkebo. Z czasem czyni³ to tak
skutecznie, ¿e wywalczy³
dwa tytu³y mistrza Danii w
klasie 50 ccm. Na arenie miêdzynarodowej jego nazwisko pojawi³o siê w 2010 roku, kiedy maj¹c 16 lat zosta³
mistrzem œwiata w klasie 80
ccm.
Thomsen d³ugo musia³ jednak dojrzewaæ do tego, ¿eby
zacz¹æ liczyæ siê na normalnym torze w stawce najlepszych juniorów œwiata.
Wszystkie znacz¹ce indywidualne sukcesy odniós³ dopiero w ostatnim roku startów jako m³odzie¿owiec. Na
krajowym podwórku zdo³a³
siêgn¹æ po jedyny swój medal wœród juniorów. By³ on
koloru br¹zowego. W finale

A. Thomsen w barwach gorzowskiej Stali zadebiutuje w polskiej ekstralidze

Grand Prix Danii. Z dorobkiem piêciu punktów uplasowa³ siê dopiero na czternastej
pozycji w turnieju w Horsens
w 2016 roku. Wyznaczy³ sobie jednak bardzo ambitny
cel na najbli¿szy czas.
- Chcia³bym w 2019 roku
zakwalifikowaæ siê do Grand
Prix, a w kolejnych dwóch
sezonach wywalczyæ miejsce na podium - mówi wprost.
W minionym sezonie razem z kolegami z duñskiej
ekipy wywalczy³ srebrny medal w mistrzostwach Europy
par na torze w Brovst. Pogromcami Duñczyków ponownie byli Polacy.

- Z przekroju ca³ych zawodów byliœmy od nich lepsi, ale
zawaliliœmy ostatni wyœcig i
przegraliœmy - mówi³ zaraz po
zawodach mocno zdenerwowany Thomsen, który liczy³, ¿e
na torze najs³ynniejszego duñskiego ¿u¿lowca Hansa Nielsena zgarnie pierwszy z³oty
medal w miêdzynarodowych
startach w gronie seniorów.
W polskich rozgrywkach zadebiutowa³ w 2015 roku w drugiej lidze, w barwach Kolejarza
Rawicz. Radzi³ sobie bardzo
dobrze, co zaowocowa³o
przejœciem do gdañskiego
Wybrze¿a, startuj¹cego w
pierwszej lidze. Nad morzem

spêdzi³ trzy sezony. W pierwszym roku, w oœmiu meczach,
uzyska³ œredni¹ 1,94 pkt. i nie
zosta³ sklasyfikowany. W 2017
roku wystartowa³ w szesnastu
spotkaniach i ze œredni¹ 2,26
pkt. znalaz³ siê na czwartym
miejscu wœród najlepszych
pierwszoligowców. Jeszcze lepiej by³o w minionym sezonie,
gdy¿ ze œredni¹ 2,34 pkt. (na
dziesiêæ meczów) by³ trzeci w
gronie najskuteczniejszych
¿u¿lowców Nice 1. L¯. Teraz
przyszed³ czas na spróbowanie si³ w PGE Ekstralidze.
- Czujê, ¿e nadszed³ czas,
aby pójœæ do przodu, rozwijaæ
siê i uwa¿am, ¿e polska ekstraliga to dobry kierunek.
By³em szczêœliwy, gdy
otrzyma³em od Stali ofertê
wspó³pracy. Gorzów jest
jednym z najbardziej utytu³owanych i profesjonalnych klubów w Polsce, wiêc
by³em pewien, ¿e chcê byæ
cz³onkiem tej dru¿yny. To
bardzo dobry i ambitny
klub. Znam Bartka Zmarzlika i kilku innych zawodników, co równie¿ jest dla
mnie komfortowe. Stal Gorzów to dla mnie wy¿szy poziom ¿u¿la - powiedzia³ na
³amach portalu www.stalgorzow.pl.

Spore nadzieje z 24-latkiem
wi¹¿e trener Stali, Stanis³aw
Chomski, który przyzna³, ¿e
pozyskanie Duñczyka to wyzwanie nie tylko dla niego, ale
równie¿ dla klubu.
- Potencja³, który ma i to co
zaprezentowa³ we wczeœniejszych sezonach w ni¿szej klasie rozgrywkowej napawa
optymizmem, ¿e jego kariera
w naszym klubie nabierze
znacznego rozpêdu - doda³.
Anders Thomsen w tym roku
startowa³ tak¿e w najwy¿szej
lidze szwedzkiej w zespole Indianerny Kumla i ze œredni¹
1,61 uplasowa³ siê na 22 miejscu wœród najskuteczniejszych zawodników Elitserien.
Z kolei w Danii, gdzie poziom
jest ni¿szy od tego co mamy w
Polsce i Szwecji, reprezentowa³ zespó³ z Fjelsted, z którym
œwietnie radzi³ sobie w fazie
zasadniczej (druga pozycja).
W fina³owym czwórmeczu
Fjelsted wypad³o ju¿ zdecydowanie gorzej i ostatecznie nie
wywalczy³o medalu, zajmuj¹c
czwarte miejsce. Thomsen
uzyska³ w sezonie œredni¹
2,06 pkt. W przysz³ym roku
pozostaje on w obu tych klubach, co oznacza, ¿e czeka
go pracowity sezon.
ROBERT BOROWY
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W grocie się urodził, choć tradycja
mówi o stajence
W dzieñ Bo¿ego Narodzenia chrzeœcijanie wspominaj¹ moment najwa¿niejszy dla tej tradycji - narodziny Jezusa.

Fot. Andrzej W³odarczak

O tej historii powsta³a ca³a
wielka biblioteka tekstów.
Kanonicznych, z Ewangeliami
jako
podstawowym
Ÿród³em i niekanonicznych,
wyros³ych na tamtym korzeniu. Do niekanonicznych zalicza siê kolêdy, bukoliki,
apokryfy, legendy i opowieœci domowe. Naukowcy
ró¿nych proweniencji od lat
tocz¹ spory i dyskusje, co
siê wówczas tak naprawdê w
Palestynie wydarzy³o. I choæ
raczej nikomu dziœ nie uda
siê zrekonstruowaæ tamtych
chwil, warto popatrzeæ i przypomnieæ sobie, jak to by³o,
kiedy Zbawiciel przyszed³ na
œwiat. Przewodnikiem niech
bêdzie œwiêty £ukasz Ewangelista, czyli ten, którego relacjê, choæ spisan¹ dawno
po fakcie, uznaje siê za najwa¿niejsz¹. I czyta w wigiliê.
W wielu katolickich domach
obok op³atka na porcelanie,
sianka pod obrusem w ten
dzieñ le¿y zawsze Biblia z
zak³adk¹ na passus z Ewangelii œwiêtego £ukasza.

Tak mówi Ewangelista

Tak œwiêty £ukasz mówi:
„W owym czasie wysz³o rozporz¹dzenie Cezara Augusta, ¿eby przeprowadziæ spis
ludnoœci w ca³ym pañstwie.
Pierwszy ten spis odby³ siê
wówczas, gdy wielkorz¹dc¹
Syrii by³ Kwiryniusz. Wybierali siê wiêc wszyscy, aby siê
daæ zapisaæ, ka¿dy do swego miasta. Uda³ siê tak¿e Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego,
zwanego
Betlejem, poniewa¿ pochodzi³ z domu i rodu Dawida,
¿eby siê daæ zapisaæ z poœlubion¹ sobie Maryj¹, która
by³a brzemienna. Kiedy tam
przebywali, nadszed³ dla Maryi czas rozwi¹zania. Porodzi³a swego pierworodnego
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Bazylika Narodzenia w Betlejem gości pielgrzymów i turystów z całego świata, nawet w trakcie prowadzonych remontów

Syna, owinê³a Go w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿
nie by³o dla nich miejsca w
gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali stra¿ nocn¹
nad swoim stadem. Naraz
stan¹³ przy nich anio³ Pañski
i chwa³a Pañska zewsz¹d ich
oœwieci³a, tak ¿e bardzo siê
przestraszyli. Lecz anio³
rzek³ do nich: »Nie bójcie
siê! Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie
udzia³em ca³ego narodu;
dziœ w mieœcie Dawida narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to
bêdzie znakiem dla was:
Znajdziecie Niemowlê, owiniête w pieluszki i le¿¹ce w
¿³obie«. I nagle przy³¹czy³o
siê do anio³a mnóstwo zastêpów niebieskich, które
wielbi³y Boga s³owami:
»Chwa³a Bogu na wysokoœciach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania«”.

A co wynika z wyjazdu do
Ziemi Świętej

Kiedy siê szuka tej szopki,
gdzie Maryja dzieci¹tko
po³o¿y³a, wczeœniej w pieluszki go owin¹wszy, trzeba
pojechaæ do Izraela. Zacz¹æ
trzeba od Nazaretu, miasta,
z którego Józef Cieœla do
Betlejem wyruszy³. To jest
oko³o 160 km do Betlejem.
Jak wzi¹æ pod uwagê, ¿e
¿ona brzemienna by³a, a
podró¿ odbywa³a siê na
osio³ku i trochê pieszo, wówczas jasnym siê staje, ¿e kilka dni ta podró¿ potrwaæ
musia³a lub nawet kilkanaœcie.
Warto pamiêtaæ, ¿e Józef i
jego ¿ona Maria w Nazarecie mieszkali w grocie, jak
wszyscy ówczeœni mieszkañcy Palestyny. Zreszt¹ w Nazarecie jest przepiêkny koœció³ wzniesiony nad grot¹,
gdzie mieszkali. Inny, mniejszy koœcio³ek te¿ stoi nad
grot¹, gdzie Maria mieszka³a
ze swoimi rodzicami i tam
dosz³o do Zwiastowania. Jej
rodzicami, jak chc¹ teksty i
œwiête, i apokryficzne by³a

œw. Anna oraz œw. Joachim.
Pisze o tym w swojej Protoewangelii Jakub, a rozwiniêciem jest miêdzy innymi
przepiêkny literacko tekst,
czyli Z³ota Legenda. Dziœ zabytki piœmiennictwa i kultury.
Ale Maria i rodzice w grotach
mieszkali. Groty to by³y. Wykute w ska³ach.
Kiedy ju¿ pokona siê te 160
km - zwykle wygodnym autokarem, a nie na osio³ku, jak
Maria i Józef, doje¿d¿a siê
do Betlejem, dziœ miasta w
Autonomii
Palestyñskiej.
Po³o¿one na wzgórzach, zagl¹da w oczy Jerozolimie,
miejscu ostatecznemu. Jakby wiedzia³o, ¿e tu pocz¹tek,
a tam koniec tego œwiata, tej
historii.
W tamtych czasach, kiedy
Józef Cieœla i jego ¿ona Maria dotarli do Betlejem, nie
by³o tam ¿adnych miejsc dla
podró¿nych. Ludzie mieszkali w grotach wykutych w
ska³ach. Pisze o tym zreszt¹
Egeria, pierwsza mniszka,
która wyprawi³a siê po œla-

dach Jezusa. To historyczny,
a nie apokraficzny tekst jest.
Jak chce œw. £ukasz,
miejsca dla Cieœli i jego rodziny, znaczy brzemiennej
¿ony, nie by³o w tych grotach. Ale jakaœ jedna musia³a siê znaleŸæ, tam, gdzie
Maria nowonarodzonego syna z³o¿y³a i w pieluszki
owinê³a.
Dziœ to Bazylika Narodzenia Pañskiego. Du¿y koœció³
dzielony na cztery - cztery
od³amy
chrzeœcijañstwa.
Tam jest w³aœnie ta grota,
gdzie, jak tradycja chce, urodzi³ siê Jezus i tam pierwsze
chwile ¿ycia spêdzi³. Dziœ
maksymalnie
oblê¿one
miejsce. Turyœci z ca³ego
œwiata i te¿ tego niechrzeœcijañskiego tam jad¹. T³oczno
tam jest, ale bywaj¹ chwile,
kiedy w spokoju mo¿na do
groty wejœæ. Mo¿na poœwiêciæ chwilkê i siê zastanowiæ
nad tym, który siê tam urodzi³ i na którym zawis³o zbawienie œwiata. I nawet niewierz¹cemu ciarki id¹ po
krzy¿u. Takie znaczenie, ale
i tak¹ temperaturê ma ten
koœció³. Egeria pisa³a, ¿e jak
do Betlejem dotar³a, to na
chwilê przesta³a umieæ pisaæ. Ja j¹ rozumiem.

Szopy nie było, grota była

W goœcinnej grocie siê
Zbawiciel urodzi³. Bo i takowa siê jednak znalaz³a. Owa
szopka z kolêd i pasterek,
ale po prawdzie jednak grota. Mo¿e wygodnie nie by³o,
ale na tyle dobrze, ¿e dzieci¹tko prze¿y³o. A znaki po
œwiecie posz³y. Bo i gwiazda
spad³a, bo i anio³ zwiastowa³,
bo cuda na œwiecie siê wydarzy³y.
Jakby siê przyjrzeæ, to te
znaki pastuszków przywiod³y
na ju¿. Na tê chwilkê, na moment póŸniej. Mo¿liwe to

jest, bo Betlejem wówczas
by³o mocno ubogim miastem. Jak jaka gwiazda
spad³a, to pastuszkowie za
ni¹ pobiegli i zobaczyli Mariê
i jej syna. Ponoæ œwiat³oœæ
bi³a, wiêc siê w pok³onach
zgiêli. To zwyczajnie mo¿liwe jest.
Ale ju¿ Trzech Króli to jakby
za rok od wydarzenia, znaczy narodzin Jezusa oczekiwaæ nale¿a³o. Bo jak gwiazda spad³a i zwiastowa³a
dobr¹ nowinê, to z ziem zamorskich do Betlejem jednak
d³uga droga by³a. I tê mirrê,
kadzid³o i to z³oto trochê póŸniej przywieŸli. Po roku.
Chyba, ¿e gwiazda spad³a
wczeœniej. I tylko Królowie
trzej potrafili przy pomocy
swoich astrologów tak to wydarzenie zinterpretowaæ, ¿e
wyruszyli w d³ug¹ i tajemnicz¹ oraz trudn¹ drogê do
Palestyny, do ma³ego wówczas miasteczka Betlejem.
Nad tym faktem te¿ zastanawia³a siê Egeria.
Znacznie krótsza droga z
Betlejem do Jerozolimy by³a.
Od bazyliki Narodzin w Betlejem do Bazyliki Grobu Pañskiego w Jerozolimie to tylko dziewiêæ kilometrów.
Minê³o wiele lat, minê³o wiele wydarzeñ, nim Zbawiciel
dotar³ do Jerozolimy. A jak
dotar³, to ju¿ wszyscy
wiedz¹, co siê wydarzy³o.
Do dziœ mury obronne opasuj¹ star¹ Jerozolimê, miasto tygiel kultur, miasto do którego siê wraca, miasto, do
którego siê têskni. Ale jak siê
wraca kolejny raz, to siê siedzi przy zamurowanej Z³otej
Bramie. Egeria pisa³a, ¿e
kiedyœ zostanie otwarta.
Egeria mówi - jak Jezus
znów zechce do Jerozolimy
zejœæ, wówczas Z³ot¹ Bram¹
wejdzie. I Z³ota siê otworzy.
ROCH
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