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Pracownicy z zagranicy, szczególnie z
Ukrainy, bo jest ich najwięcej, wspoma-
gają mocno nasz przemysł, budownictwo
i usługi. Ponadto ratują przed zapaścią
budżet ZUS-u, z którego wypłacane są
nasze emerytury, renty i zasiłki chorobo-
we.

Tylko w Gorzowie i okolicach, jak się sza-
cuje, legalnie i na czarno pracuje 15-20 ty-
sięcy osób zza wschodniej granicy, bo to
nie tylko z Ukrainy, ale i Rosji oraz Białoru-
si. Tymczasem od stycznia 2020 roku Nie-
mcy wprowadzają kolejne ułatwienia w za-
trudnianiu obcokrajowców. Oznaczać to
może, a raczej na pewno oznaczać będzie,
że znaczna część tych  pracowników ze
wschodu pojedzie do  pracy za Odrę, bo są
tam do zarobienia jednak trochę większe
pieniądze niż w Polsce. Nic zatem dziwne-
go, że środowiska gospodarcze skupione
m.in. w Lubuskiej Organizacji Pracodaw-
ców biją na alarm i proszą rząd o pilne
działanie. Chodzi przede wszystkim o
ułatwienia i skrócenie biurokratycznej mit-
ręgi związanej z zatrudnianiem pracowni-
ków z zagranicy. Żeby było łatwiej i pro-
ściej, z pożytkiem dla wszystkich - biznesu,
gospodarki i ZUS-u. 

Tylko czy rząd posłucha? W rządzie nie
zatrudnia się przecież cudzoziemców….

JAN DELIJEWSKI

Stały się symbolem 
Bożego Narodzenia
Każdy z nas ma swoje ulubione wigilijne potrawy, kolędy i świąteczne obrzędy. Ale choinki są wszędzie. Więcej
o choinkach, ale i o świętach na s. 17-19.

Pracują  u nas 
i dla nas
Tu chodzi jedynie o to, żeby było
łatwiej. 
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Radosnych świąt Bożego Narodzenia 
Szczęśliwego Nowego Roku! e e
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Posadzono ju¿ m.in. 25 no-
wych drzew, natomiast przy
stawie zosta³a wykonana
podbudowa pod nowy traw-
nik. Trwaj¹ prace nad od-
œwie¿eniem szaty roœlinnej,
które przyczyni¹ siê do od-

zyskania dawnego blasku lu-
bianego przez gorzowian
miejsca spacerów. 

Zagospodarowane trawniki
na których ju¿ wczesn¹
wiosn¹ pojawi¹ siê pierwsze
krokusy oraz nowe nasadze-

nia drzew i krzewów -  to
czêœæ metamorfozy, jak¹
przejdzie lubiany przez
mieszkañców „Park Ró¿”.
Wykonawca rozpocz¹³ ju¿
prace, w pierwszej kolejnoœci
zosta³y usuniête wszelkie

martwe drzewa oraz wyfrezo-
wane pnie. 

Dominuj¹cym gatunkiem jest
kasztanowiec bia³y i czerwony.
Czêœæ krajobrazu przy mostku
po³o¿onym obok stawu wype³ni
wierzba p³acz¹ca, która po-

zwoli na  odtworzenie przedwo-
jennego za³o¿enia.  Zakoñczo-
no ju¿ nasadzenia w czêœci
pó³nocnej parku. Zamontowa-
ne zostan¹ tak¿e urz¹dzenia
s³u¿¹ce ochronie drobnych
zwierz¹t - owadów, ptaków, ka-
czek. Na wyspie stawu ponow-
nie zostanie posadowiony do-
mek dla kaczek, który by³ tam
przed wielu laty. Prace za-
koñcz¹ siê w grudniu br. 

Inwestycja bêdzie kosztowa³a
ponad  705 tys. z³otych. W 85
proc. zostanie dofinansowana ze
œrodków UE w ramach zadania:
„Poprawa jakoœci œrodowiska
miejskiego poprzez renowacjê i
rozwój wybranych terenów ziele-
ni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie
nad Odr¹ i Dêbnie” - realizowa-
nego w ramach projektu, który
jest wspó³finansowany ze œrod-
ków Unii Europejskiej, Funduszu
Spójnoœci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Œrodowisko 2014-2020, Oœ prio-
rytetowa II, Dzia³anie 2.5.

KAROLINA MACHNICKA UM

Tajemnic¹ w Gorzowie nie
jest, ¿e to pomnik Adama
Mickiewicza, pierwszy polski
na tych ziemiach. Podobnie
smêtnie wygl¹da cokó³.

- Tak nie powinno byæ, prze-
cie¿ ten pomnik by³ tu zawsze
- mówi¹ przechodnie, którzy
zatrzymuj¹ siê przy miejscu,
w którym przez po³ wieku z
ok³adem sta³ pomnik Adama
Mickiewicza. Mimo wielu pro-
testów ró¿nych œrodowisk za-
pad³a jednak decyzja, ¿eby
pierwszy symbol polskoœci
przenieœæ gdzieœ w okolice
Marsza³ka, bo w miejscu,
gdzie stal tyle lat, musi po-
wstaæ rondo.

Kiedy tylko mówi³o siê o
przenosinach, g³osów nega-
tywnych by³o ma³o, kiedy fi-
gura faktycznie znalaz³a siê
na ziemi i zosta³a opakowana
w czarny plastik, nieprzyjaz-
nych g³osów co do tej decyzji
jest znacznie wiêcej.

Coś polskiego musi być

Kiedy ju¿ wiadomym siê
sta³o, ¿e niemiecki Lan-
dsberg staje siê na zawsze
polskim Gorzowem, pierwsi
mieszkañcy wiedzieli jedno,
potrzebny jest widomy sym-
bol, ¿e tu Polska w³aœnie
przysz³a. I niemal od razu po-

jawia³ siê wizja Pomnika Wol-
noœci. Tak ogólnie brzmia³a
idea -Pomnik Wolnoœci. A ¿e
potrzeba by³a olbrzymia, na-
tychmiast, bo we wrzeœniu
1945 roku, na do¿ynkach wo-
jewódzkich - dla przypomnie-
nia, Gorzów znalaz³ siê w wo-
jewództwie wielkopolskim,
które odby³y siê w Santoku,
ówczesne w³adze poœwiêci³y
kamieñ wêgielny pod przy-
sz³y pomnik. Ale za tym ges-
tem niewiele posz³o poza ja-
kimiœ g³osami, ¿e pomnik jest
potrzebny.

I pojawia się Mickiewicz

O tym, ¿e enigmatyczny Po-
mnik Wolnoœci, który siê ca³y
czas jednak nie pojawi³,

mo¿e siê zamieniæ w pomnik
Adama Mickiewicza, zadecy-
dowa³ fakt, ¿e w 1955 roku
jak ca³a Polsce d³uga i szero-
ka, hucznie obchodzono 100-
lecie œmierci Wieszcza. To
wówczas zapad³a decyzja, ¿e
na skwerze przy ul. Sikorskie-
go stanie w³aœnie spi¿owa
postaæ „Pana Tadeusza”.

Zawi¹za³ siê komitet organi-
zacyjny, ale jeszcze gorzo-
wianom przysz³o czekaæ dwa
lata na fizyczne zmaterializo-
wanie siê postaci poety we
wskazanym miejscu.

Komitetowi budowy przewo-
dzi³ spo³ecznik, znany w Go-
rzowie lekarz Edward Stapf.
Pieni¹dze zbierano w ró¿no-
raki sposób (np. do ka¿dego

biletu tramwajowego
dop³acano po 5 gr „na Mic-
kiewicza”, sprzedawano
cegie³ki o nomina³ach 1 z³ i
50 gr, urz¹dzano spo³eczne
loterie fantowe).

Pomnik ostatecznie ods³oni-
êto w grudniu 1957 roku.
Stan¹³ on w tym miejscu, w
którym stal do niedawna, czyli
na Skwerze Wolnoœci przy
skrzy¿owaniu przy skrzy¿owa-
niu ulic Konstytucji 3 Maja i
Orl¹t Lwowskich. Autorem jest
rzeŸbiarz Józef Gos³awski. Na
cokole umieszczono napis
„Poecie i trybunowi ludu”. Sam
moment ods³oniêcia by³ wielk¹
fet¹, zjechali siê przedstawi-
ciele okolicznych miejscow-
oœci. By³a to jednoczeœnie
wielka manifestacja polskoœci
tych ziem.

Zdarzyły się i śmieszne
rzeczy

Wœród ciekawostek
wi¹¿¹cych siê z powstaniem
pomnika, warto przytoczyæ
kilka. Pomnik odlano z ¿eliwa
w gorzowskich nieistniej¹cych
ju¿ Zak³adach Mechanicz-
nych. Pierwotnie postaæ
wieszcza mia³a byæ uwiecz-
niona w br¹zie, ale okaza³ siê
on zbyt drogi. Figura wa¿y³a
trzy tony i by³a tak du¿a, ¿e

konieczne okaza³o siê rozeb-
ranie bramy do zak³adu, aby
mo¿na j¹ by³o wywieŸæ. Sa-
ma postaæ ma 2,5 m wysoko-
œci. Mickiewicz na pomniku
ma jedn¹ rêkê d³u¿sz¹. Zgod-
nie z projektem wieszcz mia³
trzymaæ w d³oni pióro, komitet
uzna³ jednak, ¿e lepiej, aby
wskazywa³ ni¹ ksi¹¿kê. W
efekcie - prawica poety ma
nieproporcjonalne wymiary.
Podczas uroczystoœci
ods³ony dosz³o do zabawne-
go zdarzenia. Tu¿ przed
ods³on¹ figurê umyto. MroŸny
grudzieñ spowodowa³, ¿e
opadaj¹ca z pomnika p³ach-
ta materia³u ods³oni³a oczom
obecnych postaæ wieszcza
udekorowan¹… soplami zwi-
saj¹cymi z nosa i brody.

Jako ¿e na g³owie i ramio-
nach poety przysiadaj¹ pta-
ki, figura musi byæ myta. Nie-
kiedy robi¹ to gorzowscy li-
cealiœci przy ró¿nych
okazjach zwi¹zanych z
¿yciem Adama Mickiewicza,
czêœciej jednak czyni¹ to
s³u¿by komunalne. Za
ka¿dym razem przy takich
okazjach gromadz¹ siê grup-
ki gapiów, bo mycie pomnika
za ka¿dym razem wygl¹da
zabawnie.

ROCH

ww  1.12.
1971 r. - na Osiedlu Staszica
rozpoczęto budowę pierwszego
budynku mieszkalnego; pierwsi
lokatorzy wprowadzili się w paź-
dzierniku 1973 r.
2011 r. -zm. Christa Wolf (82
l.), landsberczanka, światowej
sławy pisarka niemiecka, auto-
rka m.in. „Wzorców dzieciń-
stwa”, najgłośniejszej powieści
o Gorzowie.   
ww  2.12.
1957 r. - prymas Polski, kardy-
nał Stefan Wyszyński, zakończył
3-dniową wizytę w Gorzowie.
1968 r. - oddano do użytku nowe
skrzyżowanie ul. Chrobrego i Si-
korskiego, gdzie zainstalowano
pierwszą w mieście sygnaliza-
cję świetlną.
ww  4.12.
1956 r. - w miejsce dotychcza-
sowych wikariuszy kapitulnych
na Ziemiach Zachodnich miano-
wano biskupów rezydencjal-
nych; biskupstwo w Gorzowie
objął Teodor Bensch, poprzed-
nio administrator apostolski w
Olsztynie; pierwszy administra-
tor gorzowski Edmund Nowicki
został biskupem w Gdańsku. 
2000 r. - rozpoczęło działalność
Radio Miejskie Gorzowa, lokal-
ny program Radia Zachód,
obecnie Radiów Gorzów; oficjal-
na inauguracja nastąpiła 18
grudnia.
2013 r. - oficjalnie otwarto no-
we targowisko przy ul. Prze-
mysłowej.
ww  7.12.
1984 r. - gorzowska „Prze-
mysłówka” przekazała Dyrekcji
Wojewódzkiego Szpitala w Bu-
dowie pierwszy ukończony
obiekt szpitala wojewódzkiego -
poradnię ogólną ze 100 po-
mieszczeniami, m.in. 72 gabi-
nety lekarskie i zabiegowe, po-
mieszczenia dla administracji
oraz ośrodek nauczania klinicz-
nego.
ww  8.12.
1999 r. zm. Ryszard Dyrak (49
l.), działacz gospodarczy, b. dy-
rektor GPBP „Gobex”, następ-
nie prezes „Arx-Gobex”, b. po-
seł na Sejm (1989-1991),
współzałożyciel Towarzystwa
Przyjaciół Archiwum i Pamiątek
Przeszłości; zginął w wypadku
samochodowym pod Międzycho-
dem. 
ww  9.12.
1857 r. - do sieci popłynął
pierwszy gaz z nowo zbudowa-
nej gazowni, uruchomiono też
pierwsze uliczne latarnie gazo-
we, które zastąpiły dotychczaso-
we lampy olejowe; gazownia
czynna była do 1979 r.
2007 r. - w czasie koncertu z
okazji 750-lecia w hali przy ul.
Przemysłowej Piotr Rubik i jego
orkiestra wykonali oratorium
„Habitat”.
ww  10.12.
1957 r. - MPK wprowadziło za-
kaz palenia papierosów w tram-
wajach, zarówno wewnątrz wo-
zów, jak i na pomostach; zakaz
spowodowany został koniecz-
nością... uniknięcia tłoku na po-
mostach.
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Mickiewicz jest, ale jakby go nie było
Czarny plastikowy wór spowija jakąś postać, która budzi zainteresowanie przypadkowych  w tym miejscu przechodniów. 

Owinięta w folię rzeźba autora Pana Tadeusza czeka na
nowe miejsce
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Nowe drzewa i domek dla kaczek
W parku Wiosny Ludów trwaj¹ prace zwi¹zane z rewitalizacj¹ zieleni. 
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2002 r. - oddano do użytku nowo
zbudowaną ul. Bierzarina z ron-
dem na ul. Podmiejskiej.
2008 r. - w budynku d. Łaźni
Miejskiej otwarto halę tenisa
stołowego Gorzovii, urządzoną
w miejscu dawnego basenu;
urządzono tam salą treningową
z 7 stołami, salę gimnastyczną i
saunę z zapleczem sanitarnym.
2013 r. - rozpoczął działalność
Gorzowski Ośrodek Technolo-
giczny Park-Naukowo-Technicz-
ny w Stanowicach
ww  12.12.
1948 r. ur. się hm  Sylwester
Kuczyński, instruktor harcerski i
żeglarz, b. komendant hufca
ZHP (1980-1985), emerytowany
kierownik Klubu Nauczyciela,
zginął w 2013 r. w katastrofie
śmigłowca.
ww  13.12.
1981 r. - wprowadzono stan wo-
jenny w Polsce; mimo to ks. Wi-
told Andrzejewski odprawił w
katedrze mszę, podczas której
poświęcono związkowy sztandar
Elektrociepłowni; jako kapelan
„Solidarności” zainicjował też
list protestacyjny gorzowskich
duszpasterzy przeciwko wpro-
wadzeniu stanu wojennego, od-
czytany 13.12.1981 w gorzow-
skich kościołach.
ww  14.12.
1916 r. ur. się Paweł Zacharek,
legendarny powojenny przewoź-
nik przez Wartę, później kapitan
barki, zm. w 1991 r.
2007 r. zm. Aleksander Macie-
jewski (52 l.), gorzowski aktor i
reżyser teatralny. 
ww  15.12.
1957 r. - odsłonięto pomnik
Adama Mickiewicza, ufundowa-
ny w 100-lecie śmierci wieszcza
społecznym wysiłkiem miesz-
kańców Gorzowa.
2004 r.  - statua „Śfinstera”
została przeniesiona z deptaka
na Wełnianym Rynku na skwer
przy ul. Hawelańskiej, robiąc
miejsce na model starego tram-
waju.
1945 r. ur. się Andrzej Gordon,
artysta plastyk, autor licznych
grafik erotycznych, ilustracji, a
także obrazów o tematyce sa-
kralnej, zm. w 1992 r.
ww  16.12.
1997 r. zm. Jerzy Szalbierz (50
l.), artysta-fotografik,
współtwórca i pierwszy fotore-
porter tygodnika „Ziemia Go-
rzowska”, 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).
ww  17.12.
1980 r. - w mieście wprowadzo-
no częściową reglamentację
mięsa i innych produktów; sys-
tem funkcjonował do końca
marca, gdy wprowadzono regla-
mentację ogólnokrajową.
1927 r. ur. się Władysław Kli-
mek, nauczyciel działacz kato-
licki, radny RM I kadencji,
założyciel i wieloletni prezes
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W listopadzie Zachodnia
Izba Przemys³owo-Handlowa
podpisa³a umowê na reali-
zacjê drugiej edycji projektu
,,Lubuskie Bony Szkolenio-
we’’. Stosowne podpisy
z³o¿yli prezes ZIPH Jerzy
Korolewicz, wicemarsza³ek
województwa lubuskiego
£ukasz Porycki, dyrektor
departamentu Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego Jo-
anna Ejsmond oraz kierow-
nik dzia³u projektów unijnych
w ZIPH Kamila Szwajkows-
ka. Ca³oœæ zadania ma za-
mkn¹æ siê kwot¹ blisko 17
milionów z³otych, z czego
10,3 mln to ,,czyste’’ dofi-
nansowanie unijne, które zo-
stanie bezpoœrednio skiero-
wane na udzia³ firm w tak
zwanych us³ugach rozwojo-
wych. Pod tym pojêciem
kryj¹ siê ró¿nego rodzaju
kursy, szkolenia, ale i studia
podyplomowe.

Pierwsza edycja projektu
powoli dobiega koñca i ju¿
mo¿na otwarcie powiedzieæ,
¿e cieszy³a siê bardzo
du¿ym zainteresowaniem
w³aœcicieli mikro, ma³ych
oraz œrednich przedsi-
êbiorstw, do których zadanie
to zosta³o skierowane. Do-
tychczas w programie
uczestniczy³o ponad 860
przedsiêbiorstw z subregio-
nu gorzowskiego, a swoje
kompetencje zawodowe
podnios³o 2250 pracowni-
ków. Prezes Jerzy Korole-
wicz przypomina, ¿e planem
minimum by³o dofinansowa-
nie szkoleñ dla pó³tora ty-
si¹ca pracowników, co ozna-
cza, ¿e program spe³ni³
oczekiwania zainteresowa-
nych i st¹d pomys³, ¿eby da-
lej go kontynuowaæ ju¿ w no-
wej perspektywie finansowej
na lata 2020-2022.

- Umowa, któr¹ podpisali-
œmy bêdzie obowi¹zywa³a
od stycznia 2020 roku do ko-
ñca 2022 roku, a wiêc tak
naprawdê pe³ne trzy lata -
zwraca uwagê wicemar-
sza³ek £ukasz Porycki. - To
jest bardzo dobra wiado-
moœæ dla przedsiêbiorców,

którzy zyskaj¹ nastêpn¹
mo¿liwoœæ przeprowadzenia
szkoleñ dla swoich pracow-
ników. Chcia³bym tutaj podzi-
êkowaæ w³adzom ZIPH, ¿e
podjê³y siê realizacji tego za-
dania, szczególnie ¿e wspól-
nie realizujemy inny bardzo
wa¿ny projekt w ramach roz-
woju szkolnictwa zawodowe-
go. Izba po raz kolejny poka-
zuje, ¿e potrafi wzi¹æ na
swoje barki do realizacji bar-
dzo odpowiedzialne zadania.
Jestem przekonany, ¿e
wszystkie obecnie prowa-
dzone projekty zostan¹ sku-
tecznie zrealizowane - doda³.

Pierwszym dniem dzia³ania
nowego projektu bêdzie co
prawda 1 styczeñ 2020 rok,
ale - jak t³umaczy prezes Je-
rzy Korolewicz - z powodów
technicznych nabór wnio-
sków zacznie siê tak na-
prawdê od marca przysz³ego
roku, co nie bêdzie mia³o
jednak znaczenia dla spraw-
nego prowadzenia prac.

- O dofinansowanie szko-
leñ mog¹ wystêpowaæ
przedsiêbiorcy posiadaj¹cy
swoje siedziby lub przynaj-
mniej oddzia³ na terenie sub-
regionu gorzowskiego, czyli
piêciu powiatów le¿¹cych w
pó³nocnej czêœci wojewódz-
twa lubuskiego - mówi Kami-
la Szwajkowska. - Oczywi-
œcie docelowo z dofinanso-

wania bêd¹ korzystaæ pra-
cownicy firm, które siê
zg³osz¹ na podniesienie
kwalifikacji zawodowych.
Ka¿de przedsiêbiorstwo
bêdzie mog³o skorzystaæ z
dofinansowania dochodz¹ce-
go nawet do 80 procent war-
toœci us³ug rozwojowych.
Konkretna wysokoœæ dofinan-
sowania bêdzie uzale¿niona
od kilku czynników, w tym
wielkoœci przedsiêbiorstwa. I
tak, dla firm mikro kwota nie
bêdzie mog³a przekroczyæ 20
tysiêcy z³otych, ma³ych 30 ty-
siêcy, a œrednich 60 tysiêcy.
Oczywiœcie ka¿de chêtne
przedsiêbiorstwo staraj¹ce
siê o pomoc publiczn¹
bêdzie musia³o spe³niæ okre-
œlone warunki, ale to wszyst-
ko bêdzie wyjaœniane na eta-
pie weryfikacji formalnej po
zg³oszeniu chêci uczestnict-
wa w projekcie - wyjaœnia.

Jerzy Korolewicz nie ukry-
wa, ¿e dla kierowanej przez
niego organizacji projekt ten
stanowi du¿e wyzwanie, ale
jest te¿ zaliczany do grupy
najbardziej presti¿owych, co
tylko motywuje Izbê do jak
najlepszego jego przeprowa-
dzenia.

- Zwróæmy uwagê, ¿e pie-
ni¹dze s¹ kierowane bezpo-
œrednio do pracownika, co
zdarza siê naprawdê rzadko
w tego rodzaju programach -

t³umaczy. - Du¿o proœciej
jest dostaæ 10 milionów na
budowê przyk³adowo hali
sportowej, a co innego po-
magaæ w podnoszeniu kwali-
fikacji pojedynczym osobom.
To naprawdê ciê¿ka, ale
daj¹ca du¿o satysfakcji pra-
ca. Je¿eli dodamy do tego
wspomniany ju¿ przez mar-
sza³ka projekt odnosz¹cy siê
do szkolnictwa zawodowego
a tak¿e program dotycz¹cy
bonów innowacyjnych za-
uwa¿ymy, ¿e wspó³praca z
urzêdem marsza³kowskim w
tym zakresie uk³ada siê pra-
wid³owo. Zreszt¹ tak powin-
no to wygl¹daæ, ¿e urz¹d ma
inspirowaæ i zapewniaæ fi-
nansowanie, a realizacj¹ za-
dañ maj¹ siê zajmowaæ wy-
specjalizowani operatorzy -
zaznacza.

Wœród beneficjentów, któ-
rzy skorzystali z dofinanso-
wania by³y panie Marta i
Jadwiga Koleœnikowie z
bran¿y stomatologicznej. Jak
przyzna³a pani Marta, po-
moc na szkolenie okaza³a
siê byæ bardzo wa¿na dla
rozwoju a¿ oœmioro pracow-
ników firmy. Podniesienie
przez nich kwalifikacji wyra-
Ÿnie pomog³o w dalszym
rozwiniêciu gabinetu.

- Otrzymane pieni¹dze
przeznaczyliœmy na szkole-
nia maj¹ce potem wp³yw na

podniesienie jakoœci obs³ugi
pacjentów. W grupie tej zna-
laz³y siê nie tylko panie z re-
jestracji, ale tak¿e asystenci
stomatologiczni. Ju¿ zaob-
serwowaliœmy, ¿e ta inwesty-
cja przynios³a wiele
po¿ytecznych cech, dziêki
którym ca³y czas siê rozwija-
my. Muszê jeszcze tutaj do-
daæ, ¿e sama obs³uga ze
strony ZIPH bardzo nas po-
zytywnie zaskoczy³a, bo
okaza³o siê, ¿e wszystkie for-
malnoœci mo¿na by³o za³at-
wiæ szybko i sprawnie, a
wszelkie w¹tpliwoœci by³y na-
tychmiast wyjaœnianie z pra-
cownikami Izby - powie-
dzia³a.

Pani Marta zastanawia siê,
czy wykorzystanie œrodków
w pierwszej edycji pozwoli
na uczestnictwo w drugim
projekcie? - Bardzo byœmy
chcia³y z tego skorzystaæ, bo
mamy kolejne ciekawe po-
mys³y - dodaje.

Jak twierdzi marsza³ek Po-
rycki na obecn¹ chwilê spra-
wa nie jest jeszcze roz-
strzygniêta. Wiadomo, ¿e
wszyscy, którzy w pierw-
szym podejœciu wykorzystali
dane im limity raczej nie
bêd¹ mogli skorzystaæ z po-
mocy w drugim projekcie.
Inaczej powinno to wygl¹daæ
w przypadku tych, którzy
skorzystali jedynie z czêœcio-
wej pomocy.

- Przedsiêbiorcy oczywi-
œcie mog¹ sk³adaæ wnioski,
ale nie jest jeszcze roz-
strzygniêta sprawa czy ta po-
moc pop³ynie do pracowni-
ków, którzy ju¿ korzystali z
tych œrodków, nawet w przy-
padku niewykorzystania limi-
tów. Trwaj¹ rozmowy na ten
temat z Ministerstwem Roz-
woju, s¹ te¿ prowadzone roz-
mowy z Komisj¹ Europejsk¹.
Zobaczymy, w jakim kierunku
pójd¹ te rozwi¹zania. Myœlê,
¿e uda siê znaleŸæ kompro-
mis, choæ niekoniecznie od
pocz¹tku roku. Mo¿e to na-
st¹piæ ju¿ w trakcie wspom-
nianego okresu trzyletniego -
doda³ na koniec.

ROBERT BOROWY

Pieniądze na ciekawe pomysły
Projekt s³u¿y podnoszeniu kompetencji zawodowych pracowników.

Podpisana umowa będzie obowiązywała od stycznia 2020 do końca 2022 roku
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oddziału Polskiego Związku Es-
perantystów oraz Klubu Inteli-
gencji Katolickiej (1983-1991),
działacz „Wspólnoty Polskiej”,
zm. w 2000 r.
ww  18.12.
1948 r. - włoskim filmem „Dzie-
ci wojny” zainaugurowało
działalność kino „Słońce”, dru-
gie w mieście kino, zamknięte
w 2007 r.
ww  19.12.
1945 r. - dekretem administra-
tora apostolskiego ks. Edmunda
Nowickiego Kościół Mariacki w
Gorzowie, obecnie p.w. Wnie-
bowzięcia NMP, podniesiony
został do rangi katedry; jedno-
cześnie powołana została z
dniem 1.01.1946 r. parafia ka-
tedralna 
ww  20.12.
1996 r. - oddano do użytku ron-
do Szembeka na ul. Myślibor-
skiej.
1984 r. zm. Antoni Kapusta (66
l.), wulkanizator, pionier go-
rzowskiego żużla i sędzia żużlo-
wy.
1986 r. zm. Tadeusz Suszko (75
l.), działacz społeczny i sporto-
wy, pionier Gorzowa, pracownik
„Stilonu”, zasłużony działacz
KS Stilon i Wojewódzkiej Fede-
racji Sportu.
ww  22.12.
1985 r. zm. Karol Herma (69 l.),
nauczyciel, pionier oświaty go-
rzowskiej, b. dyrektor II LO
(1949-1970) i Korespondencyj-
nego LO (1970-1976).
2012 r. zm. Bolesław Proch (60
l.), b. żużlowiec, zawodnik Fa-
lubazu (1973-1976), Stali
(1977-1980) i Polonii Bydgoszcz
(1981-1987). 
ww  23.12.
1998 r. - grupa przemysłowa
„Rhodia S.A.” z siedzibą w Pa-
ryżu została większościowym
udziałowcem „Stilonu”.
2012. r. zm. Zenon Bauer (99
l.), b. przewodniczący Prezy-
dium MRN (1958-1969), hono-
rowy obywatel Gorzowa.
ww  24.12.
1968 r. - zamknięty został Rol-
niczy Dom Towarowy w Arsena-
le, który następnie rozebrano;
rozpoczęła się przeprowadzka
RDT do nowego obiektu przy ul.
Sikorskiego.
1990 r. - na miasto wyjechały
pierwsze wagony 4EGTW zaku-
pione w KVG Kassel, zwane po-
tocznie „helmutami”.
ww  25.12.
1984 r.  - w miejsce samo-
dzielnego wikariatu bp Wil-
helm Pluta erygował parafię
pw. św. Maksymiliana Kolbe
przy ul. Czereśniowej; była to
jedenasta parafia katolicka w
mieście.
ww  27.12.
1972 r. - ukończono budowę
schodów w Parku Siemiradzkie-
go, które z powodu zrezygnowa-
nia w międzyczasie z planów
budowy kawiarni z palmiarnią,
prowadziły ,,donikąd”.
ww  28.12.
1976 r. - oddano do użytku drugi
tor tramwajowy na ul. Kostrzyń-
skiej.
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze

- Jedna z pani kolekcji, „Husa-
ria” prezentowana by³a na poka-
zach mody w Nowym Jorku oraz
w Londynie. Sk¹d inspiracja do
tej kolekcji?

- Inspiracj¹ by³a nasza piêkna
historia zwi¹zana z husari¹, któr¹
Anglicy czy Amerykanie nie za
bardzo znaj¹. Pomys³ narodzi³ siê
ju¿ cztery lata temu podczas mo-
ich studiów w Anglii i tylko siê
ba³am, aby ktoœ mi go nie pode-
bra³, gdy¿ to mia³a byæ moja praca
dyplomowa. Od pocz¹tku by³am
przekonana, ¿e „Husaria” wzbudzi
zainteresowanie i jak siê póŸniej
okaza³o mia³am racjê. Kolekcja
wywar³a sporê wra¿enie i myœlê,
¿e niejako przybli¿y³a równie¿ his-
toriê tej wspania³ej formacji woj-
skowej. Szczególne wra¿enie na
publicznoœci zrobi³y charaktery-
styczne skrzyd³a, które by³y takim
motywem wprowadzaj¹cym do po-
kazu. Po pokazie w Londynie poja-
wi³y siê natomiast telefony i zapy-
tania ze Stanów Zjednoczonych.

Skontaktowano siê najpierw z
uczelni¹, a potem ju¿ ze mn¹ i
st¹d zaproszenie do Nowego Jor-
ku. Cieszê siê równie¿, ¿e mog³am
efekty swojej pracy zaprezentowaæ
w Gorzowie.
- Skoñczy³a pani technikum
odzie¿owe w Zespole Szkó³ Od-
zie¿owych, a gdzie potem konty-
nuowa³a Pani swoje kszta³ce-
nie?

- Moja mama jest krawcow¹ i mo-
ja babcia równie¿ by³a krawcow¹,

wiêc by³am jakby skazana na
zwi¹zek z szyciem, st¹d wybór
„Odzie¿ówki”. Po ukoñczeniu tech-
nikum odzie¿owego wybra³am stu-
dia projektowania w £odzi, lecz ich
nie dokoñczy³am, czego bardzo
¿a³owa³am. PóŸniej wyjecha³am do
Wielkiej Brytanii wraz z kole¿ank¹
na wakacje i ju¿ tam zosta³am. Po-
cz¹tkowo pracowa³am dla salonu
sukien œlubnych, ale ten interes
nie wypali³. Wtedy po raz pierwszy
tak naprawdê uczy³am siê w kon-
takcie codziennym jêzyka angiel-
skiego, gdy¿ wczeœniej mia³am w
szko³ach polskich tylko jêzyk nie-
miecki. Nastêpnie przez kilkana-
œcie miesiêcy pracowa³am fizycz-
nie na stadionie „Czerwonych
Diab³ów”, póŸniej na poczcie i
jeszcze w innych miejscach. To
jednak nie by³o dla mnie satysfak-
cjonuj¹ce i podjê³am studia projek-
towania w Salford University w
Manchesterze. By³am tam prak-
tycznie najstarsz¹ studentk¹, ukie-
runkowan¹ mocno na to, aby jak

najwiêcej z zajêæ wyci¹gn¹æ dla
siebie. Wkrótce wyk³adowcy za-
uwa¿yli moje umiejêtnoœci oraz
pomys³y i mog³am zaprezentowaæ
jeszcze w trakcie studiów swoj¹
kolekcjê w Fashion Show w Londy-
nie. Natomiast po ukoñczeniu stu-
diów wyk³adowcy zaproponowali
mi pracê na uczelni, gdzie jestem
dwa dni w tygodniu, a pozosta³e
dni przeznaczam na projektowanie
na w³asny rachunek.
- O Gorzowie jednak pani nie
zapomina?

- Od 14 lat mieszkam w Manche-
sterze, ale staram siê doœæ czêsto
przyje¿d¿aæ do Gorzowa, odwie-
dzaæ rodzinê i przyjació³. Teraz
akurat dobr¹ okazj¹ do odwiedzin
by³ jubileusz Zespo³u Szkó³ Od-
zie¿owych, gdzie oprócz nauczy-
cieli, spotka³am kolegów i
kole¿anki z klasy. Natomiast w
ka¿de wakacje, przynajmniej
przez kilka tygodni jestem w Go-
rzowie.

PRZEMYS³AW DYGAS

„Husaria” wzbudza spore zainteresowanie
Trzy pytania do Barbary Bechty, projektantki mody, gorzowianki mieszkaj¹cej na sta³e w Manchesterze.
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- Czy w Pozytywce pomoc znaj-
duj¹ tylko dzieci z Zakanala?

- Jakiœ czas temu tak by³o, ¿e fak-
tycznie trafia³y do nas dzieci tylko z
Zakanala. Ale obecnie
przyje¿d¿aj¹ do nas dzieci z ca³ego
miasta. Zajêcia s¹ codziennie i ro-
bimy ró¿ne rzeczy. Miêdzy innymi
szyliœmy maskotki dla ma³ych pa-
cjentów w szpitalu. Ca³y czas siê u
nas coœ dzieje. Inna rzecz, ¿e gdy-
byœmy mieli jeszcze jedno po-
mieszczenie, to moglibyœmy
przyj¹æ wiêcej dzieci. A tak nieste-
ty, ogranicza nas baza lokalowa. A
chêtnych ca³y czas przybywa.

- Ale i tak Pozytywka ciêgle
czymœ zaskakuje. Czy¿by przyby³o

przyjació³?
- Zaskakujemy, fakt. Przyjació³

mamy sta³ych i wypróbowanych,
ale ostatnio dostaliœmy 5 tys. z³ z
Urzêdu Marsza³kowskiego, wiêc
zrobiliœmy mural na naszej siedzi-
bie. Zreszt¹ do niego te¿ do³o¿yli
siê przyjaciele Pozytywki. Poza
tym mamy monitoring, kupiliœmy
meble, mamy klimatyzacjê. Ca³y
czas coœ siê zmienia, ca³y czas
rozwijamy skrzyd³a. Inaczej siê po
prostu nie da.
- Ale przecie¿ Pozytywka to tak¿e
Z³ota R¹czka. Jak ten program siê
sprawdza?

- Tak naprawdê to by³ strza³ w dzie-
si¹tkê. To jest coœ niesamowitego.
Zasada jest taka, ¿e pomagamy w
drobnych sprawach i naprawach star-
szym mieszkañcom Gorzowa. I dziêki
temu docieramy do naprawdê potrze-
buj¹cych. A to komuœ przy okazji
pralkê za³atwiliœmy, jakieœ meble. W
ubieg³ym roku dla wielu przygotowali-
œmy paczki œwi¹teczne, w tym roku
tak¿e to zrobimy. Z³ota R¹czka na-
prawdê sta³a siê z³ot¹ dla bardzo wie-
lu. Przyznam, ¿e nie
przypuszcza³am, ¿e tak to siê spraw-
dzi.

RENATA OCHWAT

Pozytywka rozwija skrzydła coraz bardziej
Trzy pytania do Urszuli Niemirowskiej, prezes Fundacji Pozytywka

- Czy literacka nagroda Nobla spra-
wi³a, ¿e gorzowianie siêgnêli po
ksi¹¿ki pani Olgi Tokarczuk?

- Ale¿ naturalnie. W tej chwili mamy
wszystko wypo¿yczone, zarówno
ksi¹¿ki papierowe, jak i audiobooki. Tak
zreszt¹ zawsze siê dzieje, po ka¿dej
wa¿nej nagrodzie literackiej, ¿e czytelni-
cy siêgaj¹ do nagrodzonych ksi¹¿ek.
Ale choæ na razie u nas ksi¹¿ek nie ma,
to mo¿na sobie pos³uchaæ pani Olgi To-
karczuk. W naszym k¹ciku - Uczta dla
ucha, który znajduje siê w holu
g³ównym, mo¿na pos³uchaæ ró¿nych
ksi¹¿ek i w³aœnie tam mamy jednego
audiobooka z tekstem i g³osem pani To-
karczuk.
- Czy biblioteka wpisuje siê w
œwiêtowanie literackiego Nobla?

- Naturalnie. Urz¹dzamy dwa razy
czytanie ksi¹¿ek pani Olgi Tokar-
czuk. Pierwsze ju¿ w nastêpny wto-
rek 12 listopada o 17.00 i bêdzie to
inicjatywa wspólna z Obywatelami

Gorzów 66-440. Natomiast drugie
bêdzie dok³adnie 10 grudnia, czyli w
dniu, kiedy pani Olga Tokarczuk
bêdzie odbieraæ nagrodê w Sztok-
holmie. Tego dnia wspólnie z Biblio-
tek¹ Norwida w Zielonej Górze robi-
my czytanie ksi¹¿ek. Bêdzie to wy-
darzenie online, czyli taki telemost.
Zaczniemy o 17.00. I o tej godzinie
w Zielonej Górze ksi¹¿ki noblistki
zaczn¹ czytaæ goœcie zaproszeni
przez ksi¹¿nicê Norwida. Nastêpnie
o 18.00 czytanie zacznie siê u nas. I
jak mówi³em, mo¿na bêdzie to wy-
darzenie œledziæ nawet we w³asnym
domu, bo bêdzie sz³o przez kana³y
internetowe. Tylko dodam, ¿e to by³a
nasza propozycja i Zielona Góra
bardzo dobrze przyjê³a ten pomys³.

- Czy uwa¿a pan, ¿e nagrody lite-
rackie maj¹ szansê przyczyniæ siê
do wzrostu czytelnictwa?

- Jak najbardziej. Jak ju¿ wspomi-
na³em, tak siê dzieje zawsze. Inna
rzecz, ¿e ja uwa¿am, i¿ powinna ist-
nieæ Literacka Nagroda Gorzowa.
Zreszt¹ rozmawiam ju¿ jakiœ czas o
tym z w³odarzami. Proszê zauwa¿yæ,
¿e nawet ta najwiêksza literatura, ta
na miarê Nobla zawsze powstaje w
jakimœ regionie, jakimœ miasteczku.
Ka¿da nagroda literacka promuje li-
teraturê, powoduje, ¿e ludzie chc¹
po nagrodzone ksi¹¿ki siêgaæ. I dlate-
go w³aœnie dobrze by by³o, aby i na-
sze miasto mia³o swoj¹ nagrodê lite-
rack¹.

RENATA OCHWAT

Potrzebna jest nagroda literacka miejska
Trzy pytania do S³awomira Szenwalda, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie
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ww  29.12.
1994 r.  - Rada Miejska ustaliła
barwy miejskie i sztandar mias-
ta. 
1992 r. zm. Paweł Macierzewski
(75 l.), kolejarz, b. piłkarz i
działacz sportowy, honorowy
prezes GOZPN, pionier Gorzowa. 
2011 r. zm. inż. Władysław Ma-
zurek (78 lat), b. dyrektor
„Zrembu”,  b. prezes Stali
(1964-1967), organizator i
pierwszy prezes oddziału woje-
wódzkiego SIMP (1977-1979).
2013 r. zm. w wieku 84 lat Tere-
sa Klimek, wdowa po
Władysławie,  nauczycielka,
działaczka charytatywna. b. pre-
zes KIK, honorowy obywatel Go-
rzowa.
ww  30.12.
2010 r. - udostępniono w całoś-
ci trasę S3 z Gorzowa do Szcze-
cina
ww  31.12.
1949 r. -  po rocznej przerwie
wznowiono komunikację tram-
wajową w mieście; w tym dniu,
umajone tramwaje czekały na
wszystkich chętnych, a uś-
miechnięta zapraszała na
bezpłatną premierową
przejażdżkę - zanotował Edmund
Jaruga w kronice PKM;  na linii
nr „1” przeznaczonej na trasę:
Dworzec-Mieszka I konduktor
Marczak Jan - przewodniczący
Rady Zakładowej   w obecności
dyrektora mgr inż. Karola Lam-
prechta; na linii nr „2” przezna-
czonej na trasę Tkacka [= 11
Listopada] - Warszawska, kon-
duktor Mróz Wacław. Było to
bowiem prawdziwe święto dla
miasta, które dźwigało się z wo-
jennych zniszczeń.
1952 r. - zakończono budowę to-
ru tramwajowego na ul. Pomor-
skiej i Walczaka i uruchomiono
linię tramwajową nr 5 od dwor-
ca PKP do „Sztucznego
Włókna”, czyli „Stilonu”.
1961 r. - do Gorzowa przyłączo-
no Siedlice, Wieprzyce oraz
Chwalęcice Dolne (dziś Piaski).  
1967 r. - w ZM „Gorzów” zakoń-
czono produkcję ciągników typu
mazur D-50.
1968 r. - Gorzów przekroczył
liczbę 70 tys. mieszkańców i li-
czył 70.923 osób.
1969 r. - zamknięta została kul-
towa kawiarnia „Wenecja” przy
ul. Sikorskiego 108.
1979 r. - odbył się ostatni
wspólny sylwester młodzieży ta-
tarskiej w Gorzowie.
1994 r. - na Starym Rynku przy
fontannie zorganizowano po raz
pierwszy sylwestrowy koncert
połączony z zabawą na wolnym
powietrzu. 
1998 r. - plenerowym koncer-
tem na Starym Rynku, transmi-
towanym przez telewizję,
mieszkańcy Gorzowa powitali
województwo lubuskie. 
1917 r. ur. się Irena Dowgiele-
wicz, gorzowska pisarka i poet-
ka, b. dyrektor fabryki mebli w
Witnicy (1946-1949), autorka
m.in. tomiku „Stadion dla bied-
ronki” i powieści „Krajobraz z
topolą” o pionierskich latach
Witnicy,  zm. w 1987 r. n
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- W g³osowaniu na projekt ogól-
nomiejski w ramach bud¿etu oby-
watelskiego zwyciê¿y³o zadanie
pod nazw¹ ,,Trasa Siedmiu
Wzgórz’’. Dlaczego akurat to zada-
nie, którego jest pani wspó³auto-
rk¹, jest takie wa¿ne, ¿e znalaz³o
uznanie wœród mieszkañców?

- Dlatego, ¿e po wybudowaniu trakt
ten bêdzie s³u¿y³ wszystkim mieszka-
ñcom Gorzowa. Trasa Siedmiu
Wzgórz ma byæ alej¹ spacerow¹ i ro-
werow¹. W pierwszym etapie prac
bêdzie mia³a d³ugoœæ dwóch kilomet-
rów. Jej atutem bêd¹ zadaszone wia-
ty, miejsca dla wypoczynku dla ro-
dzin. I to takich nawet z najmniejszy-
mi dzieæmi, bo znajd¹ siê przewijaki
dla niemowl¹t. Do tego planujemy
monta¿ tablic interaktywnych prezen-
tuj¹cych historiê miasta. Chcieliby-
œmy równie¿, ¿eby na trasie znalaz³y
siê imitacje zwierz¹t, poniewa¿ tym
sposobem pragniemy zachêciæ dzieci
do aktywnego wypoczynku. Du¿o
bêdzie zale¿a³o oczywiœcie od na-
szych mo¿liwoœci finansowych. Co is-
totne, naszym pragnieniem jest, ¿eby
teraz wybudowaæ pierwszy etap tra-
sy, a w kolejnych latach dobudowy-
waæ nastêpne fragmenty, by w przy-

sz³oœci trasa przebiega³a przez ca³y
Gorzów. Zaczynamy od ulicy Bazalto-
wej, gdzie ma byæ wybudowana rów-
nie¿ w ramach bud¿etu obywatelskie-
go si³ownia. Dalej pójdziemy po tere-
nie popoligonowym w kierunku Parku
S³owiañskiego, potem do ulicy
B³otnej, Kamiennej i powrót nast¹pi
do ulicy Bazaltowej. Liczê, ¿e kolejne
etapy bêd¹ ju¿ realizowane w ramach
ogólnego bud¿etu. Bud¿et obywatel-
ski jest fajny, konsoliduje spo³ecze-
ñstwo, ale ma okreœlon¹ wartoœæ i
trudno w jego ramach zaplanowaæ
przeprowadzenie wiêkszych inwesty-
cji.    

- Wyobra¿a pani sobie p³ywanie
kajakiem po K³odawce?

- Oczywiœcie, bardzo do tego za-
chêcam. Jestem zwolenniczk¹ ko-
rzystania z wszystkich atutów, jakie
posiadamy w mieœcie. Skoro wzd³u¿
K³odawki wybudowaliœmy trasê rowe-
rowo-spacerow¹ to zróbmy kolejny
krok do przodu i jeszcze mocniej uat-
rakcyjnijmy walory tej rzeki. Jedno z
gorzowskich stowarzyszeñ EuroJu-
melages udowodni³o, ¿e jest to bar-
dzo realne pod warunkiem unormo-
wania nurtu K³odawki. Po prostu w
niektórych miejscach poziom wody
jest wysoki, w innych zbyt niski. Dla-
tego warto pójœæ w tym kierunku, jest
ju¿ pomys³, ¿eby rozbudowaæ bazê
od strony Mironic i postawiæ
wypo¿yczalniê kajaków. Jestem zda-
nia, ¿e jest to pomys³, którego realiza-
cja to kwestia obecnej kadencji rady
miasta i prezydenta.
- Co mo¿emy, pani zdaniem, zro-
biæ dobrego dla oczyszczenia po-
wietrza, którego jakoœæ nadal po-
zostawia wiele do ¿yczenia? 

- Zdecydowanie optujê za tym, ¿eby
zminimalizowaæ ruch samochodowy
w centrum miasta, równie¿ poprzez
zmniejszon¹ liczbê parkingów. Wiem,

¿e nie jest to popularne wœród kierow-
ców, ale proszê mi wierzyæ, ¿e sze-
œciokrotne przekraczanie normy rako-
twórczych zwi¹zków, a to powolna
œmieræ dla nas wszystkich. Tu nie
chodzi o widzimisiê kogoœ, tu chodzi
o nasze ¿ycie. Niech ka¿dy zada so-
bie proste pytanie, co jest wa¿nie-
jsze? Zdrowie czy wygoda? W cen-
trum mamy mnóstwo zieleni, dlatego
powinniœmy dalej pójœæ w kierunku
budowy zielonej enklawy. To nie
wszystko, bo nadal trzeba szukaæ
œrodków na realizacjê kolejnych eta-
pów KAWKI, a tak¿e zachêciæ do
ekologicznych rozwi¹zañ tych, którzy
nie zdecydowali siê jeszcze na odej-
œcie od ogrzewania mieszkañ pieca-
mi na wêgiel, choæ takie oferty otrzy-
mali. Wa¿ny jest tak¿e walor eduka-
cyjny i dlatego bêd¹ zachêca³a
prezydenta do postawienia przy nie-
których przystankach informatorów o
aktualnym stanie jakoœci powietrza i
poziomie jego zanieczyszczenia. Kie-
dy mieszkañcy bêd¹ widzieæ, jak
mocno s¹ przekraczane normy, mam
nadziejê, ¿e popr¹ pomys³y ekolo-
gów. I jeszcze pozostaje temat jazdy
komunikacj¹ miejsk¹. Jak chcemy
budowaæ zdrowe centrum, musimy

Pójść w kierunku bezpłatnej komunikacji
Trzy pytania do Anny Kozak, gorzowskiej radnej Platformy Obywatelskiej
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- Listopadowe okienko transfero-
we w polskim ¿u¿lu zosta³o zamkni-
ête. Jak oceniasz transfery dokona-
ne w PGE Ekstralidze?

- W ostatnich latach okresy transfe-
rowe s¹ do siebie bardzo podobne.
¯u¿lowcy od jakiegoœ czas wykazuj¹
przywi¹zanie do wybranych klubów,
nie chc¹c widocznie burzyæ swoich
wypracowanych wczeœniej pozycji i re-
lacji sponsorskich. Atrakcyjni s¹ tylko
zawodnicy z dru¿yn, które spadaj¹ z
najwy¿szej ligi. W tym sezonie by³ to
Get Well Toruñ, posiadaj¹cy w sk³ad-
zie paru ciekawych ¿u¿lowców i
wszyscy byliœmy ciekawi, gdzie trafi¹
Jason Doyle czy Niels Kristian Iver-
sen. Spodziewa³em siê, ¿e tak¿e Chris
Holder odejdzie, ale wybra³ jazdê w
ni¿szej lidze. Jest to sygna³, ¿e toru-
nianie chc¹ jak najszybciej powróciæ
do krajowej elity. By³o oczywiœcie
wiêcej tych transferów, ale dotyczy³y
one g³ównie zawodników niechcianych
w klubach. Mam tutaj na myœli Nicki
Pedersena, Antonio Lindbaecka czy
Mateja Zagara. W sumie okres trans-
ferowy nie wzbudzi³ wiêkszych emocji.
Nie oznacza to wcale mojego rozcza-
rowania. Jestem osob¹, dla której
sport to przede wszystkim uto¿samia-
nie siê z zespo³em, a jest to mo¿liwe
przy zachowaniu stabilnoœci sk³adu.

Nie chodzi nawet o wychowanków, ale
o tych, którzy przychodz¹ i wi¹¿¹ siê z
klubem na d³u¿szy czas, a nie po se-
zonie czy dwóch odchodz¹ dla pieni-
êdzy do innego oœrodka.
- W porównaniu do minionego se-
zonu Stal Gorzów wymieni³a jedno
ogniwo i od razu pojawi³y siê opi-
nie, ¿e dru¿yna mo¿e walczyæ o
play off. Czy powrót Nielsa Kristia-
na Iversena rzeczywiœcie mo¿e ra-
dykalnie zmieniæ potencja³ stalow-
ców, którzy w tym sezonie pojecha-
li w bara¿ach?

- Sam Duñczyk nie za³atwi oczywi-
œcie sprawy, ale zwróæmy uwagê, ¿e
miniony sezon wygl¹da³by zupe³nie
inaczej, gdyby nie s³aba postawa
Krzyœka Kasprzaka. Jego kilka punk-

tów wiêcej przynajmniej w minimalnie
przegranych meczach
spowodowa³oby, ¿e prawdopodobnie
do ostatniej kolejki nasz zespó³ wal-
czy³by o awans do strefy medalowej.
Troszkê wiêcej spodziewa³em siê rów-
nie¿ po m³odzie¿owcach. I je¿eli te
ogniwa zaskocz¹ w przysz³ym sezo-
nie, a Iversen odbuduje siê po s³ab-
szym pobycie w Toruniu, wtedy pojawi
siê szansa walki o medal. Liczê na
Duñczyka, który najlepsze wyniki za-
wsze notowa³ w Stali. Mo¿e ju¿ nie
wróci do œcigania na poziomie po-
wy¿ej dwóch punktów w biegu na
mecz, ale jak siê do tej granicy zbli¿y
powinno byæ dobrze. Musimy jednak
zwróciæ uwagê, ¿e przynajmniej na
papierze kandydatów do play off
bêdzie przynajmniej siedmiu. Ozna-
cza to, ¿e ktoœ walcz¹c o awans mo¿e
spaœæ lub znaleŸæ siê na miejscu ba-
ra¿owym. Jedynie rybniczan nie widzê
w walce o czwórkê. 
- W ostatnim czasie rozgorza³y na
nowo dyskusje na temat licznych
zmian w polskich ligach. Jakie jest
Twoje zdanie na temat powiêksze-
nia PGE Ekstraligi czy startu w nich
zagranicznych juniorów?

- Zawsze by³em i jestem zwolenni-
kiem wiêkszej ligi. Swego czasu, kiedy
sporo oœrodków by³o stabilnych finan-

sowo i sportowo kibicowa³em temu,
¿eby liga liczy³a nawet dwanaœcie
dru¿yn, a zmniejszono j¹ do oœmiu i
konsekwentnie siê w³adze tego trzy-
maj¹. To du¿y b³¹d. Dzisiaj zapewne
dwanaœcie zespo³ów nie da³oby radê
spe³niæ warunków licencyjnych, a po-
nadto mocno kurczy siê rynek zawod-
ników, ale tych dziesiêæ powinno byæ,
je¿eli chcemy rozwijaæ rozgrywki. Po-
nadto uwa¿am, ¿e wywieranie nad-
miernej presji, a ma to miejsce przy
zbyt ma³ej liczbie meczów, gdzie
ka¿dy urasta do tego ,,o wszystko’’,
powoduje, ¿e w ¿u¿lu mamy coraz
mniej sportu, a wiêcej ró¿nych innych
dzia³añ. Co do juniorów jestem prze-
ciwny takim pomys³om. Uwa¿am, ¿e
by³by to w d³u¿szej perspektywie cza-
su strza³ w stopê. Natomiast nic nie
stoi na przeszkodzie, ¿eby odwa¿niej
tworzyæ w Polski kluby filialne, coœ na
wzór klubów farmerskich w USA, czyli
jednostek stowarzyszonych z klubami
nadrzêdnymi. Dobrym wzorem jest tu-
taj wspó³praca Fogo Unii Leszno z Ko-
lejarzem Rawicz. I wtedy m³odzi, zdol-
ni juniorzy zagraniczni powinni dosta-
waæ szansê jazdy w ni¿szych ligach, a
w chwili osi¹gniêcia odpowiedniego
poziomu trafiaæ do PGE Ekstraligi na
numer seniorski. 

RB

W żużlu mamy coraz mniej sportu
Trzy pytania do Ireneusza Klimczaka, dziennikarza sportowego Gazety Wyborczej
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● czytaj na www.echogorzowa.pl
– codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

reklama www.echogorzowa.pl 519 462 660



� 6 Grudzień 2019 r.zaKŁad GOSPOdaRKi mieSzKaNiOWej

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

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

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

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

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

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

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

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

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

G³osów niezadowolenia z
roku na rok jest mniej. I niko-
go to te¿ nie dziwi.

- Z pocz¹tkiem wrzeœnia
rozpocz¹³ siê pi¹ty sezon
grzewczy, od kiedy zlikwido-
wano piece i pod³¹czono do
sieci ciep³owniczej nierucho-
moœci w ramach projektu
KAWKA. I trzeba przyznaæ,
¿e g³osów mieszkañców,
którzy by narzekali, s³ychaæ
zdecydowanie mniej - mówi
Pawe³ Nowacki, dyrektor
Zak³adu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gorzowie. 

Warto przypomnieæ, ¿e
program trwa³ trzy lata, do
miejskiego ciep³a pod³¹czo-
no 236 kamienic. Ca³kowity
koszt Kawki w latach 2015-
2017 wyniós³ 69 mln z³, z
czego 24 mln z³ to kwota do-
finansowania od Narodowe-
go Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej. Kolejne 1,7 mln z³ to
wk³ad w³asny miasta, a 27
mln z³ to po¿yczka od Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska. Z kolei 16
mln z³ œrodków w³asnych za-
anga¿owa³ partner programu
Elektrociep³ownia Gorzów.

Prawie same plusy

Dyrektor Pawe³ Nowacki
wylicza, ¿e do zalet KAWKI

bezsprzecznie nale¿y po-
wa¿na redukcja zanieczysz-
czeñ powietrza w œcis³ym
centrum miasta, czyli na No-
wym Mieœcie, gdzie program
by³ realizowany. 

Przyznaje, ¿e mieszkañcy
pocz¹tkowo bali siê, ¿e
koszty zwi¹zane z op³atami
za ciep³o i wodê bêd¹ znacz-
nie wy¿sze. - Oczywiœcie,
trzeba przyznaæ, ¿e s¹
wy¿sze ani¿eli wynosi³by
koszt samodzielnego do-
tychczasowego ogrzewania
paliwem sta³ym, ale ró¿nica
dla wiêkszoœci mieszkañców

jest akceptowalna i do przyj-
êcia. 

Kolejnym plusem, o którym
mówi¹ mieszkañcy, jest zwy-
czajna wygoda. - Mieszka-
ñcy szybko odzwyczaili siê
rozpalania w piecu, noszenia
wiader z opa³em a potem z
popio³em. To te¿ jest bardzo
wa¿na sprawa - podkreœla
dyrektor ZGM.

Trzeba się nauczyć
gospodarować

Wszyscy w ZGM podkre-
œlaj¹, ¿e wprowadzenie
KAWKI wi¹za³o siê te¿ z ko-

nieczn¹ nauk¹ zarz¹dzania
ciep³em. - Oznacza³o to, ¿e
mieszkañcy musieli przyj¹æ
do wiadomoœci, ¿e jak siê
wychodzi z domu na d³u¿ej
albo na noc, g³owice termo-
statyczne trzeba przykrêciæ
b¹dŸ ca³kowicie zamkn¹æ.
Poza tym trzeba je zamkn¹æ,
kiedy siê wietrzy mieszkanie.
Uczyliœmy, ¿eby g³owice nie
by³y przes³oniête jakimiœ ko-
tarami czy ciê¿kimi firankami
oraz nie mo¿na zaklejaæ kra-
tek wentylacyjnych - wylicza
Pawe³ Nowacki.

I dodaje, ¿e mieszkañcy
szybko poznali zasady gos-
podarowania ciep³em we
w³asnych domach, nauczyli
siê racjonalnego korzystania
ustawiaj¹c temperaturê za-
pewniaj¹c¹ indywidualny
komfort. Widaæ to po rozli-
czeniach rocznych kosztów. -
Mniej jest niedop³at, choæ i
zdarzaj¹ siê te¿ wysokie. Ale
trzeba przyznaæ, ¿e miesz-
kañcy coraz lepiej radz¹ so-
bie w³aœnie z t¹ gospodark¹,
a warto pamiêtaæ, ¿e gospo-
darka ciep³em jest
najdro¿szym sk³adnikiem w
utrzymaniu mieszkania - mó-
wi Pawe³ Nowacki.
Widoki na przysz³oœæ
Szybko zreszt¹ rozesz³a

siê dobra informacja o funk-

cjonowaniu KAWKI. ZGM
pocz¹tkowo mia³ pielgrzymki
mieszkañców z innych
zak¹tków miasta z zapyta-
niem, kiedy oni zostan¹
pod³¹czeni do miejskiego
ciep³a.

- Wprowadzanie kolej-
nych takich rozwi¹zañ
bêdzie mo¿liwe, jeœli poja-
wi¹ siê podobne programy
a przede wszystkim odpo-
wiednie i korzystne finan-
sowanie dla samych
mieszkañców. Bo samo
miasto nie jest w stanie
przeprowadziæ takiej mo-
dernizacji na w³asny koszt
- t³umaczy Pawe³ Nowacki i
mówi, ¿e urzêdnicy ca³y
czas monitoruj¹ ró¿nego
rodzaju mo¿liwoœci pozy-
skiwania œrodków ze-
wnêtrznych na takie cele,
ale na razie ¿aden nowy
program siê nie pojawi³.

Natomiast miasto w³aœnie
sk³ada wniosek do progra-
mu, w ramach którego zlik-
widuje kolejne piece a w
mieszkaniach wykona
ogrzewanie gazowe. - Cho-
dzi o zlikwidowanie pieców
w stu lokalach. Inwestycja
jest wstêpnie rozpisana na
trzy lata - zapowiada dy-
rektor ZGM.

ROCH

Cztery lata ich przekonały
Trwa pi¹ty sezon grzewczy dla mieszkañców budynków podpiêtych do systemu KAWKA. 

Mieszkańcy szybko nauczyli się racjonalnego korzystania z
ciepła ustawiając temperaturę zapewniającą indywidualny
komfort
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Pierwsze lokale socjalne
ju¿ s¹ zakoñczone, koñcz¹
siê remonty kolejnych.
Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej zapowiada, ¿e nie
odpuœci i bierze siê za
d³u¿ników.

- Obecnie zad³u¿enie
mieszkañców wobec mias-
ta z tytu³u niep³aconych
czynszów siêga kwoty 65
mln z³. Nie mo¿e dalej tak
byæ. Zwyczajnie nie pozwo-
limy na to - mówi Pawe³
Nowacki, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.
I dodaje, ¿e taka polityka
ZGM wobec d³u¿ników po-
doba siê innym, którzy re-
gularnie p³ac¹. - Skoñczy³
siê parasol ochronny s¹sia-
dów - dodaje dyrektor
ZGM.

Mieszkań socjalnych
przybywa

Obecnie gotowych i prze-
kazanych do miasta jest
piêæ mieszkañ socjalnych

w by³ym Metalowcu, czyli
przy ul. Z³otego Smoka. -
W trakcie remontu kolej-
nych 10 mieszkañ w tej nie-
ruchomoœci i innych lokali-
zacjach, które bêd¹ gotowe
do koñca grudnia - t³uma-
czy Pawe³ Nowacki. I doda-
je, ¿e oprócz tego ZGM
bêdzie siê stara³ wyremon-
towaæ w tym roku jeszcze
dwa z zasobów miasta na
potrzeby lokali socjalnych
potrzebnych do eksmisji lo-
katorów z orzeczonymi wy-
rokami eksmisji i z prawem
do lokalu socjalnego. I jak
zgodnie zapowiada ZGM i
Urz¹d Miasta, pierwsze
eksmisje na pewno zaczn¹
siê odbywaæ od pocz¹tku
przysz³ego roku. - Wy-
sy³amy czytelny sygna³, nie
ma zgody na niep³acenie
za mieszkanie. Oczywiœcie
poziom zamo¿noœci gospo-
darstw domowych jest
zró¿nicowany, jednak w
wielu przypadkach miesz-

kañcy nie p³ac¹ po prostu z
przyzwyczajenia i przeko-
nania, ¿e nic im nie grozi.
Badania wskazuj¹, ¿e po-
ziom ¿ycia wzrasta, miesz-
kañcy chêtnie korzystaj¹ z
dóbr materialnych, zabez-
pieczaj¹ œrodki na ¿ycie,
rachunki za telewizjê, tele-
fon, Internet, op³acaj¹ pr¹d.
Niestety, w tym wszystkim
nie reguluj¹ podstawowych
op³at za czynsz za lokal, w
którym zamieszkuj¹. Wie-
my te¿ o takich zachowa-
niach od samych mieszka-
ñców, którzy przestali
wspieraæ swoich
niep³ac¹cych s¹siadów -
mówi dyrektor ZGM.

Będzie radykalizacja
polityki

Ale to nie koniec polityki
odzyskiwania zad³u¿enia
od niep³ac¹cych lokatorów.
- W przysz³ym roku chcemy
zabezpieczyæ pieni¹dze i
kontynuowaæ remonty loka-

li oraz wynaj¹æ firmê ze-
wnêtrzn¹, która zajmie siê
pe³n¹ realizacj¹ wyroków
eksmisyjnych wobec
zad³u¿onych mieszkañców
bez prawa do lokalu socjal-
nego - mówi Pawe³ Nowac-
ki - Takich eksmisji chcemy
przeprowadziæ kilkadzie-
si¹t. 

A poniewa¿ nie ma w Pol-
sce eksmisji na bruk, tacy
ludzie, bez prawa do lokalu
socjalnego, musz¹ trafiæ do
lokali tymczasowych. I
zgodnie z definicj¹ s¹ to lo-
kale o niskim standardzie.
Oznacza to, ¿e na jedn¹
osobê musi przypadaæ 5 m
kwadratowych powierzchni,
musi byæ dostêp do wody i
do ustêpu, ale ju¿ nie musi
tam byæ kuchni, ani innych
udogodnieñ. - Mo¿e byæ
mo¿liwoœæ pod³¹czenia
ogrzewania czy p³yty do
gotowania posi³ków, ale tyl-
ko mo¿e - t³umacz¹ w
ZGM.

Taka polityka ma zmusiæ
d³u¿ników do redukowania
zad³u¿enia wobec miasta.

W ZGM można się
dogadać

Jak podkreœla dyrektor
Pawe³ Nowacki, dopóki nie
zostanie uruchomiona pro-
cedura eksmisji, to nawet
d³u¿nicy z wyrokami mog¹
próbowaæ siê dogadaæ w
ZGM. - Ca³y czas jesteœmy
gotowi do dyskusji i wypra-
cowania sposobu wycho-
dzenia z zad³u¿enia. Nie
jest tak, ¿e mamy sztywne
stanowisko w tej sprawie -
deklaruje dyrektor ZGM. 

Jednak ca³y czas t³uma-
czy, ¿e ZGM ju¿ dalej nie
mo¿e i nie zamierza tolero-
waæ zad³u¿ania siê lokato-
rów wobec miasta. - Tym
bardziej, ¿e takiej polityki
oczekuj¹ od nas sami
mieszkañcy - mówi Pawe³
Nowacki.

ROCH

Czas eksmisji lokatorów
z wyrokami
ZGM konsekwentnie przygotowuje siê do realizacji polityki mieszkaniowej w zakresie eksmisji
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Znajomoœæ jêzyka niemiec-
kiego po³¹czon¹ z wiedz¹ z
dyscyplin humanistycznych,
otwartoœæ na œwiat i umiej-
êtnoœæ uczenia siê nowych
rzeczy s¹ dziœ poszukiwane
na rynku pracy. Akademia
im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim
oferuje studentom filologii
germañskiej mo¿liwoœæ zdo-
bycia wymarzonego zawodu,
a przy tym rozwijania i piel-
êgnowania pasji.

Uczelnia umo¿liwia studio-
wanie filologii germañskiej
(studia licencjackie - I stop-
nia i równie¿ studia magister-
skie - II stopnia), w tym tak¿e
intensywny program prak-
tycznej nauki jêzyka na ger-
manistyce od podstaw. Oso-
by, które chc¹ podj¹æ pracê
w szkole, mog¹ wybraæ spe-
cjalnoœæ nauczycielsk¹, dla
studentów nieczuj¹cych po-
wo³ania pedagogicznego
przygotowano zajêcia
zwi¹zane z translatoryk¹,
które prowadz¹ zarówno
naukowcy, jak i praktycy,
cenieni specjaliœci w swo-
ich zawodach. Dziêki temu
germaniœci mog¹ znaleŸæ
pracê nie tylko w szkole,
ale i w ró¿nych dziedzinach

¿ycia - od biznesu, poprzez
pracê w instytucjach pol-
skich i miêdzynarodowych,
do zawodów twórczych,
wymagaj¹cych wysokich
kompetencji komunikacyj-
nych.

Nasi absolwenci od lat
znajduj¹ zatrudnienie w pa-
ñstwowych szko³ach wszyst-
kich poziomów edukacyj-
nych, w szko³ach prywat-
nych, szko³ach jêzykowych,
a tak¿e w biurach t³umaczeñ
czy miêdzynarodowych fir-
mach.

Program filologii to nie tylko
nauka jêzyka, czyli pog³êbia-
nie jego praktycznej znajo-
moœci. Innymi s³owy, filologia
to nie kurs jêzykowy. Oczy-
wiœcie przedmioty praktycz-
nej nauki jêzyka niemieckie-
go stanowi¹ wiêkszoœæ na
tym kierunku, lecz filologia to
tak¿e poznawanie systemu
opisu jêzyka, dyskusje o lite-
raturze, zg³êbianie zjawisk
kultury niemieckiego obsza-
ru jêzykowego, zrozumienie
historii tych krajów.

Kto studiuje filologiê? Prze-
de wszystkim absolwenci
szkó³ œrednich, którzy chc¹
zostaæ nauczycielami lub
t³umaczami, lub po prostu

wykorzystaæ wysoki stopieñ
znajomoœci jêzyka w innych
zawodach, ale tak¿e nau-
czyciele pragn¹cy uczyæ in-
nego przedmiotu czy pra-
cownicy firm doskonal¹cy
znajomoœæ jêzyka i realiów
danego obszaru jêzykowe-
go.

Studenci germanistyki, dzi-
êki miêdzynarodowym kon-
taktom Akademii, maj¹
mo¿liwoœæ studiowania na
zagranicznych uczelniach w

ramach programu Erasmus.
Ceni¹ sobie mo¿liwoœæ
kszta³cenia w innym kontek-
œcie edukacyjnym, w œrodo-
wisku miêdzynarodowym.

Ponadto kadra naukowo-
dydaktyczna wprowadza
studentów w badania nauko-
we podczas polsko-niemiec-
kich warsztatów, których ce-
lem jest nie tylko doskonale-
nie jêzyka, lecz równie¿
poszerzanie wiedzy i hory-
zontów zainteresowañ. Stu-

denci gorzowskiej germanis-
tyki bior¹ udzia³ w projek-
tach naukowych realizowa-
nych we wspó³pracy z Chris-
tian Albrechts Universität w
Kilonii, Konrad Adenauer
Stiftung czy Akademie San-
kelmark, poœwiêconych eks-
ploracji pogranicza polsko-
niemieckiego. Dziêki nowa-
torskim w skali kraju
przedmiotom akademickim,
badaj¹ pod opiek¹ tutorów
dziedzictwo kulturowe regio-
nu polsko-niemieckiego po-
granicza. Wiedza i kompe-
tencje zdobyte podczas obli-
gatoryjnych zajêæ, a tak¿e w
ramach fakultatywnych
warsztatów i projektów,
umo¿liwiaj¹ gorzowskim
adeptom germanistyki
uczestniczenie w miêdzyna-
rodowych konferencjach
naukowych w Polsce i Nie-
mczech. Najaktywniejsi na-
gradzani s¹ stypendiami po-
zwalaj¹cymi na udzia³ w let-
nich kursach jêzykowych w
Niemczech. Ka¿dego roku
na gorzowskiej germanisty-
ce organizowane s¹ wyk³ady
goœcinne wybitnych naukow-
ców z zaprzyjaŸnionych uni-
wersytetów w Berlinie, Lip-
sku, Wiedniu czy Utrechcie

w ramach cyklu „Spotkania z
kultur¹ niemieck¹”. Studenci
maj¹ zatem mo¿liwoœæ
czêstego obcowania z
¿ywym jêzykiem oraz poz-
nania nowych trendów litera-
turo-, kulturo- i jêzykoznaw-
czych. 

W Akademii studiuj¹ go-
rzowianie, mieszkañcy woje-
wództwa lubuskiego i regio-
nów s¹siednich, jak równie¿
m³odzie¿ przyje¿d¿aj¹ca z
bardziej odleg³ych czêœci
Polski. S¹ tak¿e obcokrajow-
cy. Wszyscy chwal¹ atmos-
ferê sprzyjaj¹c¹ wspó³pracy i
zdobywaniu nowych do-
œwiadczeñ oraz bogate ¿ycie
akademickie. Uczelnia
wspiera osoby pragn¹ce siê
rozwijaæ - organizowane s¹
konferencje naukowe, otwar-
te wyk³ady, imprezy kultural-
ne i sportowe. 

Czy warto studiowaæ filolo-
giê germañsk¹ na Akade-
mii? Bez w¹tpienia tak - na-
sz kierunek to po³¹czenie
wiedzy praktycznej i nauko-
wej, okazja do poszerzenia
horyzontów oraz otwarte
drzwi do wielu renomowa-
nych miejsc pracy w kraju
oraz za granic¹.

DR JOANNA DUBIEC-STACH

Połączenie wiedzy praktycznej i naukowej
Zachêcamy do studiowania filologii germañskiej na Akademii im. Jakuba z Parady¿a.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um



� 8 Grudzień 2019 r.PROSTO z miaSTa

Jak wa¿na w procesie le-
czenia jest komunikacja mi-
êdzy pacjentem, a persone-
lem medycznym? Jak wzbu-
dziæ jego zaufanie? Jak w
pacjencie zobaczyæ cz³owie-
ka, a nie jednostkê choro-
bow¹? I jak zmienia siê
postawa pacjenta wobec le-
karza, który wykazuje empa-
tiê i zrozumienie dla jego
obaw i niepokojów? Odpo-
wiedzi na te i inne pytania
szukali uczestnicy konferen-
cji poœwiêconej prawom pa-
cjenta w kontekœcie humani-
zacji medycyny zorganizo-
wanej przez
Wielospecjalistyczny Szpital
Wojewódzki w Gorzowie
oraz Collegium Medicum
Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, która odby³a siê w
listopadzie. 

- W Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w
Gorzowie staramy siê za-
pewniæ pacjentom
najwy¿sze standardy opieki.
To przek³ada siê nie tylko na
nowoczesny sprzêt, najno-
woczeœniejsze rozwi¹zania
techniczne, najlepszych spe-
cjalistów i poszerzanie na-
szej oferty medycznej. Na-
sz¹ misj¹ jest niesienie po-
mocy ludziom, którzy
powierzyli nam swoje zdro-
wie, a to oznacza k³adzenie
du¿ego nacisku na budowa-
nie w³aœciwych relacji mi-
êdzy pacjentem, a persone-
lem uczestnicz¹cym w pro-
cesie leczenia. Pobyt
pacjenta w szpitalu zwykle
jest dla niego dostatecznie
traumatyczny. Naszym zada-
niem jest poszukiwanie roz-
wi¹zañ, aby ten pobyt by³ jak
najmniej uci¹¿liwy. Okazuje
siê, ¿e zazwyczaj niewiele
trzeba. Uœmiech, dotyk i
dobre s³owo - od tego trzeba
zacz¹æ. To takie proste i
trudne jednoczeœnie - mówi³
do uczestników konferencji
Jerzy Ostrouch, prezes Wie-

lospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie. 

Specjaliœci przekonuj¹, ¿e
skutecznoœæ procesu lecze-
nia w du¿ej mierze zale¿y od
tego, jak wygl¹daj¹ relacje
pomiêdzy pacjentem a leka-
rzem. 

- Pacjent skupiony na so-
bie, na swoim problemie
mo¿e czuæ siê zagubiony,
zdezorientowany. Jeœli do je-
go emocji do³o¿ymy jeszcze
stosowany przez lekarzy
trudny medyczny jêzyk i jego
niezrozumia³e dla pacjenta
terminy a tak¿e poœpiech czy
oznaki zmêczenia - nie ma
co liczyæ na skuteczn¹ ko-
munikacjê. A to jest podsta-
wa - przekonywa³a dr Anna
Ratajska, psycholog z Cen-
trum Komunikacji Klinicznej
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. 

Wyniki badañ przeprowa-
dzonych wœród pacjentów
pokazuj¹, ¿e po wyjœciu z
gabinetu lekarskiego chory
pamiêta zaledwie 30% prze-

kazanych mu informacji. Bar-
dziej pamiêta to jak by³ przyj-
êty, ni¿ to co powiedzia³ le-
karz. 

- Nie tylko to „co”, ale te¿
„jak” mówimy do pacjenta
ma ogromne znaczenie. Te-
go mo¿na siê nauczyæ. Dla-
tego nauka niezbêdnych
umiejêtnoœci komunikacyj-
nych powinna zostaæ wpro-
wadzona ju¿ do programu
kszta³cenia studentów medy-
cyny czy pielêgniarstwa -
przekonywa³ prof. Zbigniew
Izdebski - kontynuator idei
humanizacji medycyny,
wyk³adowca akademicki z
Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego.

Aby pacjent móg³ poczuæ
siê bezpiecznie podczas le-
czenia, licz¹ siê nie tylko
kompetencje lekarza, ale
tak¿e poczucie pacjenta, ¿e
jest w dobrych rêkach i le-
karz czuje siê za niego od-
powiedzialny. 

- Osoba chora szuka po-
mocy. Nie chodzi w niej tylko

o przepisanie leków czy
skierowanie. On przychodzi
do specjalisty, chce by lekarz
go przede wszystkim
wys³ucha³ i znalaz³ rozwi¹za-
nie jego zdrowotnego proble-
mu. Tymczasem niestety
bardzo czêsto zapominamy
o tym, ¿e mamy przed sob¹
cz³owieka, cz³owieka cier-
pi¹cego. Skupiamy siê na
procedurach, procesie lecze-
nia, wynikach badañ a zapo-
minamy, ¿e mamy przed
sob¹ osobê, z któr¹ powinni-
œmy porozmawiaæ, której po-
winniœmy pomóc, potrakto-
waæ po ludzku. Idea humani-
zacji medycyny polega na
w³aœciwym podejœciu do pa-
cjenta, takim by pacjent nie
by³ jednostk¹ chorobow¹ i
zrozumia³ to o czym z nim
rozmawiamy, ¿eby zrozumia³
swoj¹ chorobê, wspó³uczest-
niczy³ w procesie diagno-
stycznym i decyzji o wyborze
terapii. Nie sztuk¹ jest prze-
pisaæ cudowny lek, którego
pacjent z ró¿nych powodów

nie kupi, a jak ju¿ kupi to - z
sobie tylko znanych powo-
dów - nagle zaprzestanie za-
leconej kuracji. Nasz b³¹d
polega na tym, ¿e zapomina-
my o przedyskutowaniu pro-
cesu leczenia z pacjentem.
Bez tego etapu ca³y proces
mo¿e skoñczyæ siê fiaskiem
- mówi³ internista, prof. Józef
Haczyñski z Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Zielono-
górskiego. 

Prawo pacjenta do informa-
cji jest jednym z podstawo-
wych zapisów Karty Praw
Pacjenta. Okazuje siê, ¿e
jest to te¿ jedno z naj-
czêœciej ³amanych praw. Do
rzecznika praw pacjenta tra-
fiaj¹ te¿ skargi na ³amanie
przez pracowników ochrony
zdrowia prawa do œwiadczeñ
medycznych, prawa dostêpu
do dokumentacji medycznej
czy wyra¿ania zgody na
œwiadczenia zdrowotne. 

Prawo do leczenia, infor-
macji o stanie swojego zdro-
wia, a tak¿e poszanowania

¿ycia prywatnego i rodzinne-
go, maj¹ tak¿e pacjenci z
problemami psychiatryczny-
mi. 

- W Gorzowie niemal od ro-
ku dzia³a Centrum Zdrowia
Psychicznego. To oœrodek,
którego zadaniem jest za-
pewnienie i koordynowanie
pomocy psychiatrycznej,
psychologicznej i psychote-
rapeutycznej doros³ym
mieszkañcom Gorzowa
Wielkopolskiego. Miejsce, w
którym leczenie odbywa siê
wed³ug indywidualnego pla-
nu terapeutycznego, pozwa-
laj¹cego na jak najszybszy
powrót chorego do spo³ecze-
ñstwa. Tu pacjenci nie s¹
„wyrywani” ze œrodowiska ro-
dzinnego, a hospitalizacja
jest ograniczana do nie-
zbêdnego minimum - mówi³
dr Mariusz Król, psychiatra. 

Konferencji „Prawa pacjen-
ta w kontekœcie humanizacji
medycyny” towarzyszy³y
warsztaty z umiejêtnoœci ko-
munikacyjnych jako kluczo-
wych do nawi¹zania dobrej
relacji z pacjentem. Warszta-
ty przeprowadzi³y panie An-
na Ratajska psycholog z
Centrum Komunikacji Kli-
nicznej Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego w Byd-
goszczy oraz dr Agnieszka
Nowakowska-Arendt z Ka-
tedry Opieki Paliatywnej Col-
legium Medicum, Uniwersy-
tetu Miko³aja Kopernika w
Toruniu. 

W konferencji wziêli udzia³
tak¿e minister Grzegorz
B³a¿ewicz (zastêpca Rzecz-
nika Praw Pacjenta), Pawe³
Kikosicki (dyrektor Departa-
mentu Obs³ugi Pacjenta Na-
rodowego Funduszu Zdro-
wia, ks. Arkadiusz Nowak
(Instytut Praw Pacjenta),
prof. Dorota Karkowska (In-
stytut Praw Pacjenta) oraz
Mariusz Król (lekarz psy-
chiatra).

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Zobaczyć człowieka w pacjencie
Skutecznoœæ procesu leczenia w du¿ej mierze zale¿y od tego jak wygl¹daj¹ relacje pomiêdzy pacjentem a lekarzem.

Wspólne zdjęcie uczestników tej ważnej dla pacjentów konferencji
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Lubuski Oœrodek Wsparcia
Ekonomii Spo³ecznej ma swoj¹
siedzibê w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Przemys³owej 53.  Ce-
lem dzia³alnoœci LOWES jest
kompleksowe wsparcie oraz
wzmocnienie potencja³u sekto-
ra ekonomii spo³ecznej i posze-
rzenie zakresu dzia³añ podmio-
tów ekonomii spo³ecznej.
Dzia³amy w oparciu o Standar-
dy, czyli dokument okreœlaj¹cy
zadania OWESów, sposób ich
funkcjonowania oraz œwiadcze-
nia us³ug na rzecz podmiotów
ekonomii spo³ecznej.

Ekonomia spo³eczna to bar-
dzo wa¿na, nie zawsze doce-
niana, sfera aktywnoœci obywa-
telskiej, która s³u¿y integracji
zawodowej i spo³ecznej osób
zagro¿onych spo³eczn¹ margi-
nalizacj¹, wykluczeniu, tworze-
niu miejsc pracy oraz œwiad-
czeniu us³ug spo³ecznych
u¿ytecznoœci publicznej.

W 2019 roku dziêki dotacjom
otrzymanym z LOWES po-
wsta³o 16 nowych Podmiotów
Ekonomii Spo³ecznej. Podmio-
ty te otrzyma³y dofinansowanie
na utworzenie 78 nowych
miejsc pracy o ³¹cznej kwocie
1. 842 905,00 z³ oraz wsparcie
pomostowe o ³¹cznej wartoœci
769 860,00  z³.

Wiele nowych Podmiotów ma
ciekawy pomys³ na swoj¹
dzia³alnoœæ,  jak choæby Funda-
cja Ad Operandum zajmuj¹ca
siê poligrafi¹. Dziêki dofinanso-
waniu z LOWES Fundacja
utworzy³a 5 nowych miejsc pra-
cy oraz zakupi³a niezbêdny
sprzêt do swojej dzia³alnoœci.
Za³o¿y³a równie¿ swój sklep in-
ternetowy, w którym oferuje
wydruki obrazów na p³ótnie, fo-
totapety, naklejki œcienne, pla-
katy - w tym równie¿ plakaty
metaliczne. Poniewa¿ fundacja
zajmuje siê wydrukiem wysokiej
jakoœci, postara³a siê o certyfikat
w postaci Certyfikatu Dosko-
na³oœci TECCO, tego typu cer-
tyfikat otrzymuj¹ te firmy, które
d¹¿¹ do doskona³oœci z zasto-
sowaniem nowoczesnych na-
rzêdzi uzyskuj¹c wysok¹ jakoœæ
drukowanego obrazu. Certyfikat
ten gwarantuje dla ka¿dego wy-
druku jakoœæ na najwy¿szym
poziomie otrzymuj¹c pe³n¹
zgodnoœæ kolorystyczn¹ czyli
99%. Dodatkowo ich dzia³al-
noœæ jest w stu procentach eko-
logiczna, poniewa¿ do swoich
wyrobów u¿ywaj¹ tylko nieto-
ksycznych barwników i natural-
nych noœników druku.

Ciekawy, a tak¿e ekologiczny,
pomys³ na swoj¹ dzia³alnoœæ
ma Fundacja Eco Jesz. Funda-
cja zajmuje siê cateringiem,
posiada swój bar przy ul. Je-
rzego (na terenie rynku hurto-
wego), w którym mo¿na kupiæ
pyszne domowe obiady przy-
gotowane z ekologicznych
produktów oraz pieczonego
kurczaka. W najbli¿szym cza-
sie w ramach cateringu bêdzie

mo¿na zamówiæ  zdrowe ka-
napki przygotowane z produk-
tów ekologicznych nabytych
od lokalnych producentów.
Dotacjê z LOWES wykorzys-
ta³a na utworzenie 4 miejsc
pracy oraz wyposa¿enie baru i
kuchni. Warto dodaæ, ¿e Fun-
dacja posiada namioty, ³awki i
parasole, oferuje zatem rów-
nie¿ obs³ugê imprez plenero-
wych.

Powy¿ej tylko dwa przyk³ady
dzia³alnoœci nowo za³o¿onych
Podmiotów, ale wszystkie po-
zosta³e równie¿ oferuj¹ cieka-
we dzia³ania, przez co znacz-
nie wzbogacaj¹ lokalny rynek
us³ug publicznych. 

Ale dotacje to nie jedyna po-
moc z naszej strony. Zapew-
niamy równie¿ bezp³atne do-
radztwo specjalistyczne  skie-
rowane do podmiotów

ekonomii spo³ecznej, np. po-
moc w opracowaniu strategii
rozwoju, szkolenia, czy te¿ po-
moc w pozyskaniu dofinanso-
wania z PFRON’u i Powiato-
wych Urzêdów Pracy.

Kolejnym kierunkiem dzia³al-
noœci LOWES to szeroko pro-
wadzona animacja oraz inspi-
rowanie grup inicjatywnych i
podmiotów Ekonomii Spo³ecz-
nej np. w formie wizyt studyj-

nych w funkcjonuj¹cych
spó³dzielniach socjalnych. Ale
nie tylko. W ramach inicjatyw
na rzecz rozwoju ekonomii
spo³ecznej i promocji przed-
siêwziêæ jej podmiotów, w tym
projektów miêdzysektorowych
w mijaj¹cym roku byliœmy orga-
nizatorami, b¹dŸ wspó³organi-
zatorami miêdzy innymi:

- podczas dwudniowych Lu-
buskich Targów Aktywnoœci i
Biznesu Spo³ecznego 2019,
kolejny raz odby³y siê Gorzow-
skie Prezentacje Seniorów. Na-
tomiast drugiego dnia Targów,
w ramach wspierania dzia³añ
inicjatyw lokalnych, uczestni-
czyliœmy w organizowaniu
Dnia Kultury i Integracji Polsko
- Ukraiñskiej   „Wschodnia
Strona Regionu”. By³o koloro-
wo i tanecznie, a wystêpy za-
proszonych goœci podbi³y serca
mieszkañców, zaœ organizacje
spo³eczne dzia³aj¹ce na rzecz
integracji cudzoziemców mia³y
okazjê zaprezentowaæ swój
wyj¹tkowy dorobek.

- kolejnym projektem spo³ecz-
no-kulturalnym wynikaj¹cym z
inicjatywy gorzowskich stowa-
rzyszeñ i fundacji to “Wenecja”.
Jego g³ównym za³o¿eniem by³a
integracja œrodowisk przy wy-
korzystaniu, nieistniej¹cego
ju¿, ale wci¹¿ ¿yj¹cego w pami-
êci mieszkañców lokalu pod
nazw¹ “Wenecja”. W ramach
projektu odby³o siê wiele spot-
kañ oraz wystêpów artystycz-
nych wprowadzaj¹cych gorzo-
wian w klimat dawnych lat. 

- wspólnie z Wojewódzk¹ i
Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
zorganizowaliœmy dla m³od-
zie¿y szkolnej Grê Miejsk¹ pn.
MAX BAHR. Prekursor
Spo³ecznej Odpowiedzialnoœci
Biznesu. To by³ strza³ w dzie-
si¹tkê! Œwietne po³¹czenie
edukacji, zabawy i zdrowej ry-
walizacji. 

Przed nami wci¹¿ jeszcze
du¿o pracy W nastêpnym roku
bêd¹ kontynuowane zadania
rozpoczête w latach wczeœniej-
szych. Warto pamiêtaæ, ¿e
ekonomia spo³eczna to
po³¹czenie dzia³alnoœci gospo-
darczej z realizacj¹ celów
spo³ecznych. Wa¿ne jednak,
¿e to w³aœnie cele spo³eczne,
takie miêdzy innymi jak
w³¹czenie osób zagro¿onych
wykluczeniem s¹ w centrum
uwagi. Natomiast sukcesy gos-
podarcze s¹ jedynie œrodkiem
do ich realizacji.

ZESPÓŁ LOWES

Dawanie ludziom szansy i nadziei
Sensowna pomoc dzia³a d³ugofalowo i zmienia coœ wiêcej, ni¿ tylko zewnêtrzne okolicznoœci.
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Chodzi oczywiœcie o prze-
kazanie na cele inwestycyjne
250-hektarowego terenu po
Instytucie Hodowli i Aklimaty-
zacji Roœlin. Dzia³ania w kie-
runku pozyskania tam inwes-
torów ju¿ siê rozpoczê³y,
choæ przed w³adzami miasta
nadal jest du¿o pracy w za-
kresie przygotowania tere-
nów do prowadzenia dzia³al-
noœci gospodarczej. Miasto
Gorzów nie jest osamotnio-
ne, bo zaanga¿owanych w
sferê zagospodarowania ob-
szaru jest kilka instytucji. Po-
czynaj¹c od Ministerstwa
Rozwoju, poprzez Polsk¹
Agencjê Inwestycji i Handlu,
dalej Kostrzyñsko-S³ubick¹
Specjaln¹ Strefê Ekono-
miczn¹ i w koñcu gospodarza
terenu - czyli Krajowego
Oœrodka Wsparcia Rolnictwa.
Ca³oœæ klamr¹ musz¹ spinaæ
prezydent Gorzowa i jego
s³u¿by. Miasto jest odpowie-
dzialne bowiem za przygoto-
wanie nie tylko prawa miej-
scowego, u³atwiaj¹cego pro-
wadzenie dzia³alnoœci w
wyznaczonym obszarze, ale i
szereg elementów infrastruk-
turalnych, które trzeba bêdzie
wykonaæ na potrzeby inwes-
torów. W tej chwili miasto mu-
si jak najszybciej przeprowa-
dziæ procedurê uchwalenia
planu zagospodarowania
przestrzennego na potrzeby
swojego 150-hektarowego te-
renu znajduj¹cego siê w
s¹siedztwie z pozyskanym
od IHAR-u, ale wa¿ne jest
tak¿e uaktualnienie planu dla
terenu ,,poiharowskiego’’,
gdy¿ obecny by³ zatwierdzo-
ny dawno temu, w innej rze-
czywistoœci gospodarczej.

- Uaktualnienie planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego, przy którym aktywnie
bierzemy udzia³, potrwa kilka-
naœcie miesiêcy, ale to oczy-
wiœcie nie przeszkadza w
prowadzeniu rozmów z po-
tencjalnymi inwestorami, któ-
re mog¹ toczyæ siê równo-

leg³e - mówi nam Krzysztof
Kielec, prezes K-S SSE. -
Nawet, je¿eli z kimœ byœmy
siê szybko porozumieli, to
ca³y proces inwestycyjny rów-
nie¿ wymaga czasu. Naj-
pierw jest bowiem przetarg,
potem przygotowanie planu
inwestycyjnego, projekt,
uzyskanie wszelkich zgód
administracyjnych i pozwoleñ
i na koñcu proces budowy -
t³umaczy i zaraz dodaje, ¿e
przed miastem czeka jeszcze
wiele bardzo wa¿nych zadañ
w zakresie budowy infrastruk-
tury drogowej, wodoci¹gowo-
œciekowej czy odprowadzenia
wód opadowych.

- Bardzo dobrze siê dzieje,
¿e trwa budowa dwupasmo-

wej ulicy Szczeciñskiej. Po-
trzebne jednak bêd¹ te¿ drogi
wewnêtrzne w powstaj¹cej
strefie przemys³owej, ale to
ju¿ bêdzie rozstrzygane za-
pewne we wspó³pracy z po-
szczególnymi inwestorami. W
przypadku odwodnienia tere-
nu z wód opadowych mo¿na
staraæ siê wykorzystaæ insta-
lacjê zbudowan¹ na potrzeby
drogi S-3, choæ oczywiœcie
najpierw trzeba zbadaæ, jakie
s¹ tam mo¿liwoœci i ile tej wo-
dy mo¿e przyj¹æ obecna in-
frastruktura. Kolejna sprawa
to ciep³oci¹g, który jest w na-
szej podstrefie. Tutaj równie¿
bêdziemy ustalaæ, w jakim
zakresie mo¿na go wykorzys-
taæ na potrzeby nowych in-

westorów. Dalej, z Krajnika
do Poznania bêdzie bieg³a li-
nia wysokiego napiêcia 400
kilowoltów z podstacj¹ w Ba-
czynie, która ma byæ gotowa
za dwa lata. To równie¿ mo¿e
byæ du¿y atut w rozmowach z
inwestorami, szczególnie z
tymi potrzebuj¹cymi do swo-
jej dzia³alnoœci du¿ej iloœci
energii. Ponadto, przy naszej
podstrefie rozbudowywany
bêdzie gazoci¹g œredniego
ciœnienia ze stacj¹ reduk-
cyjn¹. Dlatego bêd¹ prowa-
dzone rozmowy z Polsk¹
Spó³k¹ Gazownictwa na te-
mat nowego terenu prze-
mys³owego. Je¿eli chodzi o
infrastrukturê wodno-kanali-
zacyjn¹ to tutaj rozmowy

bêd¹ prowadzone z PWiK. To
wszystko pokazuje, ¿e zanim
zaczn¹ zapadaæ pierwsze
decyzje musimy byæ przygo-
towani na wszystkie oczeki-
wania inwestorów - wyjaœnia.  

Nie jest tajemnic¹, ¿e ju¿
pierwsze zapytania ze strony
inwestorów pojawi³y siê, by³y
równie¿ delegacje w celu
obejrzenia uwarunkowañ, w
jakich przysz³oby im inwesto-
waæ i jest to sygna³, ¿e ju¿
trzeba byæ przygotowanym.
Jak mówi prezes Krzysztof
Kielec, Strefa posiada w swo-
ich kompetencjach szereg
mo¿liwoœci zachêcaj¹cych in-
westorów do prowadzenia
dzia³alnoœci na terenie od-
dzia³ywania spó³ki.

- Gorzów posiada obecnie
tak du¿y i atrakcyjny teren in-
westycyjny, ¿e oferty inwesto-
rów sk³adane s¹ na
najwy¿szym szczeblu - mówi
dalej. - Przygotowaliœmy dla
Ministerstwa Rozwoju nasz¹
ofertê pomocy zainteresowa-
nym podmiotom gospodar-
czym w ramach dzia³alnoœci
Polskiej Strefy Inwestycji.
Przekazaliœmy wraz z w³aœci-
cielem terenu Krajowym
Oœrodkiem Wsparcia Rolnict-
wa wszelkie potrzebne mate-
ria³y do Polskiej Agencji Inwe-
stycji i Handlu, na bazie któ-
rych zosta³a przygotowana
oferta i znajduje siê ona ju¿ w
generatorze ofert, który jest
dostêpny dla podmiotów za-
interesowanych inwestowa-
niem - dodaje.

Kolejnym wyzwaniem, na
które trzeba byæ przygotowa-
nym, a o co zapewne bêd¹
pytaæ siê inwestorzy, to rynek
pracy, a dok³adniej - edukacja
i absolwenci. W tym obsza-
rze, pomimo ¿e nadal nie jest
pewne, kiedy powstanie Cen-
trum Edukacji Zawodowej i
Biznesu, nasze miasto w
ostatnich latach wypracowa³o
dobry model kszta³cenia na
wszystkich szczeblach, po-
czynaj¹c od zawodowego po-

przez œrednie i koñcz¹c na
wy¿szym, na studiach w sys-
temie dualnym na Akademii
im. Jakuba z Parady¿a w Go-
rzowie. 

- Uwa¿am, ¿e  jesteœmy
przygotowani na wyszkolenie
kadry nawet pod specyficzne
potrzeby, jak tylko taka ko-
niecznoœæ siê pojawi. Po-
wiedzmy jasno, ¿e je¿eli
chcemy przyci¹gn¹æ do sie-
bie inwestorów, którzy pod-
nios¹ nam jakoœæ gospo-
darcz¹ miasta, to musimy byæ
na to przygotowani jak najle-
piej i jest to nie³atwe wyzwa-
nie. W takich dzia³aniach nie
ma kwestii przypadku.
Wa¿na jest te¿ przychylnoœæ
miasta i innych instytucji. Ona
musi byæ na ka¿dym etapie i
poziomie. Jak zasygnalizo-
wa³em, najwiêksze inwesty-
cje s¹ procedowane przez in-
stytucje rz¹dowe. Musimy
pamiêtaæ, ¿e w przypadku
du¿ych inwestycji w procesie
negocjacyjnym potencjalni in-
westorzy najczêœciej wybie-
raj¹ pomiêdzy kilkoma
z³o¿onymi im ofertami w skali
miêdzynarodowej - zaznacza
prezes K-S SSE.

Plusem jest to, ¿e w czasie
dobrej koniunktury gospodar-
czej, jak¹ teraz mamy, ³atwiej
jest zabiegaæ o inwestycje i
nie by³oby wielkim zaskocze-
niem pojawienie siê nied³ugo
zainteresowanego podmiotu.
Warto wiêc byæ przygotowa-
nym jak najlepiej w krótkim
czasie.

- A jak pojawi siê pierwszy,
to za nim przyjd¹ nastêpni.
Trudno natomiast jeszcze
przewidywaæ, jakie po³acie
terenów trafi¹ do tych naj-
wiêkszych klientów. Za du¿y
sukces uznamy, je¿eli pojawi
siê inwestor zainteresowany
terenem kilkudziesiêciu hek-
tarów, a to oznacza, ¿e zosta-
nie jeszcze miejsce dla kilku
innych - zakoñczy³ rozmowê
z nami prezes K-S SSE. 

ROBERT BOROWY

Czekamy na poważnych inwestorów
To jedna z najwa¿niejszych dla Gorzowa decyzji gospodarczych ostatnich kilkunastu lat.

Gorzów posiada obecnie tak duży i atrakcyjny teren inwestycyjny, że na oferty inwestorów
nie powinniśmy długo czekać
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Premier Mateusz Morawiec-
ki, po og³oszeniu nowego i
powyborczego sk³adu Rz¹du
RP,                             19 listo-
pada br. w Sejmie RP
wyg³osi³ expose, w którym
poruszy³ niemal wszystkie te-
maty dotycz¹ce ¿ycia
spo³ecznego: od gospodarki
poczynaj¹c, przez komuni-
kacjê, rodzinê i sport z moc-
nym akcentem patriotyzmu i
wartoœci w tle. I w zasadzie to
wyst¹pienie jest o tyle bardzo
wa¿ne, ¿e otwiera ca³¹ prze-
strzeñ zadañ do realizacji
przez Rz¹d nowej kadencji.
To wyst¹pienie pozwala te¿
zrozumieæ, jakimi wartoœcia-
mi kierowa³ siê bêdzie pre-
mier w swej czteroletniej ka-
dencji rz¹dzenia, co przecie¿
te¿ bêdzie przyczynkiem nar-
racji politycznej i krytycznej
kontroli  opozycji w ca³ej  ka-
dencji Sejmu. Temat expose
wydawa³ siê bardzo ciekawy,
poniewa¿ Prawo i Sprawiedli-
woœæ wygra³o wybory  z za-
powiedzi¹ budowy polskiego
pañstwa dobrobytu, pañstwa
nowoczesnego, o którym po-
wiedzia³ premier Morawiecki
pod has³em: „Polska to mój
dom”. Trudno temu zaprze-
czyæ. Polacy w koñcu, po
30 latach transformacyj-
nych wyrzeczeñ i czêsto
biedy, rzeczywiœcie ocze-
kuj¹ zmian w kierunku po-
prawy ¿ycia. Chc¹, aby
„made in Poland” brzmia³o
dumnie i dociera³o do
ka¿dego zak¹tka globu.
Tym przemówieniem sejmo-
wym „Polskoœæ to wolnoœæ,
solidarnoœæ i normalnoœæ” dla
wielu otworzy³ now¹ nadziejê
i oczekiwanie na lepsze cza-
sy, a dla opozycji uruchomi³
temat do totalnej krytyki. Ju¿
zaczyna³em pisaæ na ten cie-
kawy temat expose, ale prze-
rwa³em, bo oto w miêdzy-
czasie premier zapowie-
dzia³ podwy¿kê cen
alkoholu i wyrobów tyto-
niowych w trosce o
spo³eczeñstwo. Pisa³em ju¿
o ogromnych skutkach alko-
holizmu w Polsce, te¿ w Go-
rzowie Wlkp. Postanowi³em
wiêc expose pozostawiæ na
póŸniej, a zaj¹æ siê tym no-
wym œwiate³kiem, które mo¿e
rozjaœniæ trzeŸw¹ drogê do
polskiego dobrobytu. 
Wysoka cena to skutecz-
na bariera popytu - pomy-
œla³em jak ekonomista. Za-
brali siê za plagê pijañstwa
i nikotynizmu w trosce o
wiele pijackich rodzin - to
dobrze wró¿y na
przysz³oœæ. W³adza ograni-
czy pijañstwo to wszystko
zmieni siê na lepsze: dzie-
ciom poprawi siê ¿ycie, ich oj-
cowie czy opiekunowie bêd¹
mniej piæ, dzieci do szko³y nie
bêd¹ chodzi³y g³odne, w do-
mu nie przepije siê ostatnich

pieniêdzy, zniknie przemoc i
molestowanie seksualne
przez ró¿nych pijanych tzw.
tatusiów, ¿ony przestan¹ no-
cami p³akaæ, znikn¹ rozwody
z powodów alkoholowych, wi-
êzienia znacznie opusto-
szej¹, bo 70% przebywa tam
z powodu alkoholu, nieprze-
pite pieni¹dze pójd¹ na coœ
przydatnego, idzie zima i wy-
starczy dzieciom  na buty,
mo¿e starczy w koñcu na re-
mont mieszkania, w wielu do-
mach  pojawi siê radoœæ i
dzieci nie bêd¹ siê ba³y wra-
caæ do domu do pijanego oj-
ca czy pijanej mamy,  mo¿e ci
od dawna nietrzeŸwiej¹cy oj-
cowie wróc¹ z „kwadratu”, a
te mamy dotychczas ¿yj¹ce
w oparach alkoholu i nikotyny
opamiêtaj¹ siê i odbior¹ swe
dzieci z rodzin zastêpczych
lub z  Domu Dziecka. Prze-
cie¿ te dzieci pogr¹¿one w
chorobie sierocej o tym co-
dziennie marz¹ i  czekaj¹ na
matczyn¹ mi³oœæ. Myœlê so-
bie: podwy¿ka cen papiero-
sów i alkoholu przyniesie wie-
le dobrego. Palacze bêd¹
mniej paliæ, mniej pieniêdzy
bezmyœlnie puszcz¹ z dy-
mem, inni bezmyœlnie nie
przepij¹ ostatnich pieniêdzy,
bo mo¿e wysoka cena ich
opamiêta. Id¹ œwiêta, bêd¹
pieni¹dze w tych domach na
paczki œwi¹teczne i wigilijne.
Przecie¿ pal¹ca matka i oj-
ciec przepalaj¹ przynajmniej
po ok 300 z³otych miesiêcz-
nie, czyli razem 600 z³otych.
W rodzinie pal¹cej i pij¹cej
pozostanie w portfelu nie-
przepalonych i nieprzepitych
rocznie 8-12 tysiêcy z³otych.
W skali dziesiêciu lat to prze-
cie¿ fortuna warta samochód.
Wyliczy³em, ¿e po tej znacz-
nej podwy¿ce cen, ludzie nie
przepal¹ i nie przepij¹ rocz-
nie w Polsce przynajmniej
20-30 miliardów z³otych. Abs-
tynencja stanie siê czymœ
normalnym, jak w wielu kra-
jach, które ograniczy³y dostêp
do alkoholu. Z tymi nieprzepi-
tymi i niepuszczonymi z dy-
mem pieniêdzmi ludzie
„rzuc¹ siê” na zakupy, remon-
ty, budowy domów,
oszczêdzania na samochody,
wyjazdy na wczasy rodzinne,
itd. Po przez powa¿ny
wzrost cen rzeczywiœcie
jest szansa w Polsce na
ograniczenie pijañstwa, a
przez to na dobrobyt, jak w
USA, w Norwegii, Szwecji,
Kanadzie, Japonii, w Ku-
wejcie, itd. Tam dorobku siê
nie przepija, bo nawet sklepu
z alkoholem trudno znaleŸæ w
promieniu dwudziestu kilo-
metrów. Bêdzie  sukces, w
koñcu Rz¹d wzi¹³ siê za pija-
ñstwo i nikotynizm! - pomy-
œla³em.
Niestety, nadzieja moja
d³ugo nie trwa³a, prys³a jak

bañka mydlana w momen-
cie gdy og³oszono, ¿e to
bêdzie tylko wzrost akcyzy
na alkohole i wyroby tyto-
niowe o 10 % ! Szybko obli-
czy³em, ¿e cena pó³litrowej
butelki wódki wzroœnie „a¿” o
1,4 z³., a cena puszki piwa
podro¿eje o 6 groszy. Wino
0.75l mo¿e podro¿eæ o ok. 15
groszy., a wódka ”ma³pka”
100 ml. np. ¯ubrówki pod-
ro¿eje o ok. 16 groszy Pacz-
ka papierosów podro¿eje
przeciêtnie o ok. 1 z³. A pa-
pierosy elektroniczne porów-
nywalnie podro¿ej¹ dopiero
od 1 lipca 2020 roku. Ryn-
kiem alkoholu nadal bêd¹
rz¹dziæ „ma³pki”, te wódki  w
ma³ych buteleczkach. Firma
Synergion  oszacowa³a, ¿e
codziennie w Polsce sprze-
daje siê trzy miliony „ma³pek”,
czyli rocznie ponad miliard.
„Ma³pki” maja wa¿ne miejs-
cem na pó³ce sklepowej,  ku-
puj¹ je najczêœciej osoby z
problemem alkoholowym, ro-
botnicy i ci pod krawatem,
m³odzi w wieku 20-25 lat, a
nawet dzieci, emeryci i m³ode
kobiety. Pierwsza fala sprze-
da¿y „ma³pek” przypada rano
i stanowi 28 proc. sprzeda¿y,
druga po wyjœciu z pracy - 36
proc., a kolejne 36 proc.
sprzedaje siê po godŸ 18.
Najlepiej, ze wzglêdy na ich
destrukcyjny charakter dla
trzeŸwoœci dzieci i m³odzie¿y,
powinny byæ kilka razy
dro¿sze lub ca³kowicie wyco-
fane tak z produkcji jak i
sprzeda¿y na polskim rynku.
Panie premierze, to ¿adna
podwy¿ka, to symboliczna
regulacja cen nic nie-

znacz¹ca dla obni¿ania
spo¿ycia alkoholu. Nawet
do bud¿etu niewiele podat-
ku wp³ynie z tej podwy¿ki.
To raczej jakiœ gest skiero-
wany do potentatów sekto-
ra alkoholowego: „nie
martwcie siê, miliardów
wam nie zabierzemy”. Co
to bêdzie oznacza³o?
Spo³eczeñstwo bêdzie da-
lej piæ i paliæ jak dotych-
czas, bêdzie dalej przepijaæ
ten przez wszystkich ocze-
kiwany dobrobyt. A ju¿ wy-
dawa³o siê, ¿e w³adza
pojê³a problem i zrozumia³a
barierê polskiego rozwoju.
Nadzieja by³a  ju¿ tak bli-
sko… niestety, dalej
bêdziemy przodowaæ w pi-
jañstwie.

Obecna Ustawa o wycho-
waniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi, po
kilkudziesiêciu jej zmianach
jest  zdeformowana i nie
spe³nia swej funkcji. Nie
wiem dlaczego do pos³ów ta
prawda nie dociera. 30% do-
ros³ego spo³eczeñstwa nad-
miernie pije alkohol, ok. 1 mi-
lion osób jest ciê¿ko
uzale¿niona, a 1,5 miliona
dzieci wychowuje siê w do-
mach z powa¿nym proble-
mem alkoholowym. Nastêpu-
je degeneracja nadmiernie
pij¹cej czêœci spo³eczeñstwa.

W roku 1937 spo¿ycie alko-
holu wynios³o 0,7l na do-
ros³ego Polaka, W 1953 roku
wypijano 3 litry spirytusu, w
1960 wzros³o do 5,5 L,  w la-
tach 1972-75 by³o ju¿ 6,4 lit-
ra, w 1980 wzros³o do 8,4 l.
Od 1990 roku obserwujemy
ci¹g³y wzrost spo¿ycia alko-

holu do zatrwa¿aj¹cego po-
ziomu  11 l czystego spirytu-
su na osobê powy¿ej 15 roku
¿ycia w roku 2016. Trzeba
jednak to spo¿ycie skorygo-
waæ o tych 20% abstynentów,
którzy wcale nie pij¹.
Spo¿ycie w grupie tych
pij¹cych wzrasta wtedy nawet
do 20 litrów czystego alkoho-
lu rocznie. Jest to poziom
spo¿ycia alkoholu o którym
nawet nie marzyli zaborcy,
którzy mieli plan degradacji
Polaków. W Polsce w 2015r.
œrednio na jeden punkt sprze-
da¿y alkoholu przypada³o
273 osoby. Przed wojn¹ na 1
sklep przypada³o 2500 osób.
W Gorzowie Wlkp. prawie
ka¿dy wiêkszy budynek ma
swój sklep z alkoholem, w za-
siêgu rêki. Badania potwier-
dzaj¹ wysok¹ korelacjê po-
ziomu spo¿ycia alkoholu z li-
czebnoœci¹ punktów
sprzeda¿y i ³atwoœci¹ do-
stêpu do alkoholu, a na-
stêpnie ze wzrostem prze-
stêpczoœci. 

25%-30% kobiet w Polsce
pije  alkohol bêd¹c w ci¹¿y, a
ka¿dego roku rodzi siê ponad
7,5 tys. dzieci z alkoholowym
zespo³em p³odowym FAZ.
Pij¹ce kobiet rodz¹ dzieci z
deformacjami fizycznymi, z
ró¿nymi mikro ubytkami
natury psychicznej, psy-
chologicznej i z deficytami
wychowawczymi. Pijañstwo
30% rodaków psuje Polsce
opiniê w œwiecie. Polacy na
zakup alkoholu wydaj¹ ponad
50 mld z³., z czego do
bud¿etu pañstwa z tyt. podat-
ków wp³ywa tylko ok. 12-15
mld z³., a koszty pijañstwa
wynosz¹ kilka razy wiêcej.
Codziennie w polskich
zak³adach karnych przebywa
ok. 72 tysiêcy skazanych, w
tym wiêkszoœæ  trafi³a do wi-
êzieñ przez alkohol. Po wyj-
œciu z wiêzienia ponad 50 %
z powrotem do niego wraca
przez alkohol. Obni¿enie w
Polsce spo¿ycia alkoholu tyl-
ko o 50% spowoduje po-
wa¿ne oszczêdnoœci dla Pa-
ñstwa i rodzin, a Polska  rocz-
nie odzyska spor¹ nadwy¿kê
ok. 20 - 30 mld z³ oszczêdno-
œci i du¿o wiêcej z obni¿enia
spo³ecznych kosztów pija-
ñstwa. Œwiatem rzeczywiœcie
ju¿ rz¹dz¹ bossowie wielkich
korporacji, a przewodzi sek-
tor alkoholowy. Mo¿liwe, ze
jest strach rz¹dz¹cych przed
potê¿nym lobby alkoholo-
wym. Odezwa³ siê ju¿ ogrom-
ny jazgot, ¿e  podwy¿ka ak-
cyzy o 10% wywo³a jakieœ
perturbacje, choæ daje to
wzrost ceny tylko ok. 3%. Ta
podwy¿ka niewiele zmieni, a
nadmiernie pij¹cy nawet jej
nie zauwa¿¹ poniewa¿ si³a
nabywcza Polaków znacznie
wiêcej wzros³a, ni¿ ta cena
alkoholu. 

W latach 2001-2018
przeciêtne wynagrodze-
nie wzros³o o 122 pro-
cent. Obecnie Polacy
mog¹ kupiæ ponad dwa
razy wiêcej wódki czy pi-
wa ni¿ 17 lat temu. Lobby
alkoholowe z tego pozoro-
wanego dzia³ania po prostu
siê œmieje. W Szwecji po
alkohol trzeba by by³o je-
chaæ przynajmniej 20 kilo-
metrów, a u nas ma siê
„ma³pkê” czy po³ówkê przy
mieszkaniu. Na gwa³t po-
trzebna jest nowa ustawa
przeciw alkoholowa, aby
zapobiec dalszemu wzros-
towi spo¿ycia alkoholu i
pog³êbiaj¹cej siê degenera-
cji du¿ej czêœci spo³ecze-
ñstwa.  Prezydent Gorzowa
Wlkp. ma niebawem z³o¿yæ
do Rady Miasta uchwa³ê
wprowadzaj¹c¹ zakaz
sprzeda¿y alkoholu w go-
dzinach od 22 do 6-tej ra-
no.  Wa¿ny to bêdzie czyn-
nik ograniczaj¹cy dostêp do
alkoholu w godzinach noc-
nych, ale bez odwa¿nych
regulacji prawnych Rz¹du
efekt tego bêdzie niewielki.  
Panie premierze, nie ba³
siê Pan Fransa Timmer-
mansa, nie wystraszy³a
pana TSUE, nie podda³
siê Pan Emmanuelowi
Macronowi, stawi³ Pan
czo³o  Frau kanclerz An-
geli Merkel; czy¿by siê
Pan wystraszy³ miliarde-
rów sektora alkoholowe-
go, którzy a¿ trzês¹ siê by
im z tych ponad 50 miliar-
dów nic nie uby³o? Ma³o
prawdopodobne!  Zbierz
Pan grupê wyszehradzk¹, u
nich z alkoholem nie jest le-
piej,  stwórzcie propozycjê
dla ca³ej UE, która te¿ alko-
holem p³ynie.  Ja, moi zna-
jomi i przyjaciele z Ruchu
Spo³ecznego ”Ku TrzeŸwo-
œci Narodu” Ziem Zachod-
nich Polski z siedzib¹ w
Gorzowie Wlkp. mówi¹ Pa-
nu, ¿e dla dobra polskiego
Narodu, dla drogi do pol-
skiego dobrobytu, któr¹
Pan og³osi³, dla UE, która
nale¿y do najbardziej rozpi-
tego regionu œwiata, alko-
hol  musi byæ przynajmniej
dwa razy dro¿szy. Przepisy
o trzeŸwoœci zmienione
byæ musz¹ tak, by ograni-
cza³y dostêpnoœæ do al-
koholu, jak np. w USA czy
Norwegii. Panie premie-
rze, ma pan za sob¹ po-
nad 60 % spo³eczeñstwa
prawie nie pij¹cego i 20%
abstynentów. Któ¿ mia³by
demonstrowaæ przeciw
ograniczeniu pijañstwa?-
przecie¿ nie ci co s¹
ci¹gle pijani lub nieprzy-
tomni! Któ¿ przeciw Pa-
nu, gdy trzeŸwy Lud Bo¿y
jest z Panem? 

AUGUSTYN WIERNICKI

Społeczeństwo będzie dalej pić
Ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi jest  zdeformowana.

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.

Fo
t. A
rc
hi
wu
m



�12 PROSTO z miaSTa Grudzień 2019 r.

Ich sezon trwa osiem miesi-
êcy, ale kiedy zaczynaj¹ od-
poczywaæ w podgorzowskim
Dzier¿owie, to po tygodniu
ju¿ ich ci¹gnie w trasê. 

Wczesny listopadowy wie-
czór, ale ju¿ ciemno. Idê
Wa³em Okrê¿nym w kierunku
prawdziwego namiotu cyrko-
wego, który stan¹³ na lewym
brzegu Warty. Nagle rozlega
siê upiorne wycie i krakanie
ptaków. A z ciemnoœci wynu-
rza siê ma³a dziewczynka.
Ma straszliwie zmasakro-
wan¹ twarz, w rêce trzyma
rachityczn¹, z lekka upiorn¹
lalkê. Zbli¿a siê do mnie i pat-
rzy pustym spojrzeniem zom-
bie. - Ja siê ciebie nie bojê -
mówiê do niej i po chwili mam
zaszczyt poznaæ najm³odsz¹
latoroœl za³o¿ycieli cyrku, czy-
li Nelly Turek-Dmitriev, lat
dziesiêæ. Upozowana na
Upiorn¹ Dziewczynkê ma
przestraszaæ schodz¹cych
siê na ostatnie przedstawie-
nie sezonu widzów. I czêsto
jej siê to udaje. Magia cyrku
dzia³a zanim siê wejdzie do
okr¹g³ego namiotu.

Najpiękniejsza historia
rodzinna

Powstanie cyrku Juremix to
ukochana historia najstarszej
latoroœli Jurija i Renaty Turek-
Dmitriev, czyli córki Soni. -
Moi rodzice poznali siê w nie-
zwyk³ych okolicznoœciach.
Mój tata po szkole cyrkowej
pracowa³ w ró¿nych cyrkach i
jeŸdzi³ po œwiecie. No i Cyr-
kiem Wielkim trafi³ do Polski,
do Gorzowa. A na spektakl
posz³a moja mama ze swoim
bratem i chrzeœniakiem, bo
mama od zawsze lubi³a cyrk.
No i tata j¹ tam wypatrzy³. Ale
nie mia³ œmia³oœci podejœæ -
opowiada Sonia. Pani Renata
nastêpnego dnia te¿ by³a w
cyrku i wówczas ju¿ przysz³y
m¹¿ podszed³ do niej. Nic
jednak siê znów nie wyda-
rzy³o. Pani Renata pojecha³a
bowiem na wakacje do Ko³ob-
rzegu. - No i proszê sobie wy-
obraziæ, ¿e w tym Ko³obrzegu
zjawi³ siê w³aœnie ten cyrk.
Tata uzna³, ¿e tak ma byæ, ¿e
to przeznaczenie, ¿e mi³oœæ -
mówi Sonia. Wystêpuje w cyr-
ku od najm³odszych lat w
ró¿nych programach. W prze-
sz³oœci przebijano j¹ szablami
w magicznym pude³ku. 

A sam Jurij Dmitriev dziœ
mówi, ¿e kiedy siê zjawi³ z
bukietem i pytaniem o rêkê
córki w domu przysz³ych te-
œciów, to oni mieli doœæ nie-
têgie miny. - Nie doœæ, ¿e
cyrkowiec, nie doœæ, ¿e ob-
cokrajowiec, to jeszcze
trochê starszy od ukochanej
córeczki - opowiada. Ale jak
ju¿ poprowadzi³ swoj¹ wy-

brankê do o³tarza, tak siê z
ni¹ i córkami nie rozstaje. Bo
cyrk Juremix to w³aœnie
przede wszystkim rodzinne
przedsiêwziêcie. A jego
teœæ, Jan Turek, znany go-
rzowski przedsiêbiorca, choæ
mo¿e na pocz¹tku mia³ minê
nietêg¹, to dziœ jest ukocha-
nym ojcem, teœciem i dziad-
kiem, który wspiera córkê,
ziêcia i wnuczki jak tylko
mo¿e. - Bywa, ¿e chce mu
siê jechaæ na drugi koniec
Polski na nasze przedsta-
wienie, bo siê za nami
stêskni³. Bez dziadka wiele
rzeczy by siê nie uda³o - mó-
wi¹ wnuczki.

Większa część roku w
drodze

Cyrk, jak na instytucjê o tej na-
zwie przysta³o, jest mobilny. Ty-
le tylko, ¿e konie zast¹pi³y sa-
mochody. Ale poniewa¿ g³ówn¹
aren¹ wystêpu jest okr¹g³y na-
miot cyrkowy, to ca³y czas jest
to niemal taka sama trudna i
ciê¿ka praca. Bo najpierw trze-
ba go roz³o¿yæ, zbudowaæ wi-
downiê, potem z³o¿yæ, za³ado-
waæ na samochody i dalej w
drogê. - To prawda, ale praw-
dziwie ciê¿ka praca to u¿eranie
siê z urzêdnikami. Bywa tak, ¿e
dzwoniê, proszê o zgodê na
rozbicie namiotu, a jakaœ pani w

po³owie zdania odk³ada
s³uchawkê, bo s³yszy cyrk. Ale
ja nie odpuszczam i dalej
dr¹¿ê. To wówczas s³yszê, ¿e
konie bêd¹ brudziæ - no to mó-
wiê, ¿e nie mamy koni. Potem
¿e zwierzêta - na co ja, ¿e
zwierz¹t nie mamy i nigdy nie
mieliœmy. No u¿eraæ siê trzeba -
opowiada Jurij Dmitriev. 

Pañstwo Dmitriev od
pocz¹tku wiedzieli, ¿e chc¹
mieæ swój cyrk. - Mo¿e to dziw-
ne, ale to mama by³a g³ównym
motorem, to ona bardzo chcia³a
i dopiê³a swego - opowiada So-
nia. I tak samo naturalnym by³o,
¿e dzieci te¿ bêd¹ w tym cyrku.
A wszystkie trzy córki, bo jest

jeszcze œrednia Dominika
zgodnym chórem przyznaj¹, ¿e
innego ¿ycia sobie nie wyob-
ra¿aj¹.

Renata Turek-Dmitriev jest
nominalnym szefem rodzinne-
go cyrku. W spektaklach wy-
stêpuje w ró¿nych rolach - robi
bañki mydlane, wystêpuje w
numerach z mê¿em, a jak cyrk
rusza w drogê, to zasiada za
kierownic¹ jednego z samocho-
dów, którymi wozi siê sprzêt. 

Do szkoły codziennie gdzie
indziej

Pytam Nelly, jak wygl¹da jej
dzieñ. - Normalnie. Chodzê
do szko³y, wystêpujê w cyrku

- odpowiada rezolutnie. Ale
okazuje siê, ¿e to chodzenie
do szko³y to nie jest takie
zwyk³e. - Jak jesteœmy w tra-
sie, to ja codziennie chodzê
do innej szko³y. A jak
zje¿d¿amy na zimow¹ prze-
rwê, to wracam do mojej uko-
chanej szko³y, czyli Szko³y
Podstawowej nr 1 - uprzejmie
wyjaœnia. I jak siê okazuje,
mo¿na byæ dobr¹ uczennic¹ z
doœwiadczeniem wielu szkó³
w trakcie roku szkolnego. 

Wêdrowny tryb ¿ycia cyrku
sprawia, ¿e Juremix znaj¹ fa-
ni tej sztuki w ca³ej Polsce.
Ma³o tego, cyrk ma tak¿e fa-
nów, którzy œledz¹ nowe pro-
gramy. - Ludzi nas lubi¹, bo
my nie jesteœmy takim typo-
wym cyrkiem, jakich swego
czasu by³o wiele. U nas nie
ma zwierz¹t, nawet clown jest
inny - mówi Sonia.

A Jurij dodaje, ¿e choæ on
jest clownem w swoim cyrku,
to nosa na gumkê nie ma, bo
nie lubi powtarzaæ ogranych
sztuczek. - Najgorsze, co
mo¿e byæ, to powtarzalnoœæ i
plagiat. No i my tego nie robi-
my - podkreœla. I w³aœnie w
ostatnim spektaklu sezonu,
którym by³ Circus of Horror,
te¿ jest clownem, ale
zupe³nie innym, bo ubranym
w gruby p³aszcz i z bia³¹
szmink¹ na twarzy. 

Widzowie natomiast chwal¹
to, ¿e spektakl buduje œwiat³o

Uwielbiają być razem i cały czas są
Objechali niemal cały świat. Czarują cały czas niebywałą sztuką. Cyrk Juremix. Nie ma w nim zwierząt i jest przedsięwzięciem rodzinnym. Taki pomysł na życie.

Nelly Turek-Dmitriev  - najmłodsza w rodzinie artystka cyrkowa, potrafi przestraszyć, ale i zachwycić gibkością

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 C
yr

ku
 J

ur
em

ix

Jurij Dmitriev i Renata Turek-Dmitriev - clown i cyrkówka, czyli twórcy Cyrku Juremix

Jurij Dmitriev i w habicie Dominika Turek-Dmitriev podczas spektaklu Circus of horror



i nieliczne rekwizyty, ¿e na
scenie wystêpuje rodzina i
zaproszeni artyœci, ¿e nie ma
zwierz¹t, tylko licz¹ siê ludz-
kie mo¿liwoœci, umiejêtnoœci,
talent, gibkoœæ. I choæ spek-
takl potrafi trwaæ nawet do
dwóch godzin, to i tak nikt nie
wychodzi niezadowolony.
Wiêkszoœæ wraca na kolejne
spektakle. Przynajmniej tak
jest w Gorzowie, gdzie miesz-
ka rodzina oraz przyjaciele i
znajomi ca³ej rodziny.

Milion obręczy

Bez cyrku nie wyobra¿a so-
bie ¿ycia tak¿e œrednia córka
cyrkowej pary - Dominika. -
Bardzo dok³adnie siê o tym
przekona³am, kiedy mia³am
powa¿n¹ kontuzjê, z³amany
krêgos³up i przez ca³y rok mu-
sia³am pauzowaæ. To by³o
okropne - opowiada œliczna
blondynka, choæ na potrzeby
ostatniego spektaklu tak¿e
oszpecona strasznym maki-
ja¿em scenicznym. I dodaje,
¿e ca³a rodzina tak ma, lubi¹
swoj¹ pracê, lubi¹ byæ ze
sob¹, co wiêcej, raczej nie
wyobra¿aj¹ sobie, ¿e mieliby
robiæ coœ innego.

To w³aœnie Dominika ocza-
rowa³a zarówno jurorów, jak i
widzów programu Mam Ta-
lent, kiedy na scenie ¿onglo-
wa³a mnóstwem obrêczy. W
tym roku zreszt¹ wyst¹pi³a w
Mam Talent po raz drugi, rów-

no w dziesiêæ lat po swoim
pierwszym wystêpie. Jej pro-
gram entuzjastycznie oce-
nia³a jurorka Agnieszka Chy-
liñska. - Zajê³am czwarte
miejsce w pó³finale i uwa¿am,
¿e jest to sukces - mówi. A
kiedy patrzê na szczup³¹ i
niezbyt wysok¹ dziewczyn¹,
nie wiem, jak ona to robi, kie-
dy ma na sobie te wszystkie
obrêcze. 

Z Michałem Wiśniewskim
też

Spektakl, który zamyka³ te-
goroczny sezon, czyli upiorna
opowieœæ z wampirami zaty-
tu³owana Circus of horror, by³
wspó³prac¹ z Micha³em Wi-
œniewskim, liderem Ich Troje.
- Znamy Micha³a od lat, kilka
razy wspó³pracowaliœmy w je-
go projektach. Dlatego te¿
zrobiliœmy ten spektakl razem
- mówi Jurij Dmitriev. I doda-
je, ¿e cyrk jest gotów do
wspó³pracy z ró¿nymi artysta-
mi, ale pod warunkiem, ¿e to
bêdzie coœ ciekawego i na
poziomie. I od lat s¹ wierni tej
zasadzie. W ich spektaklach
pojawiaj¹ siê finaliœci Mam ta-
lent, ale tak¿e artyœci spoza
granic, bo po latach wy-
stêpów w Niemczech a nawet
w Laponii Yuremix ma bardzo
wiele kontaktów z zawodowy-
mi cyrkowcami. 

I w³aœnie ów poziom powo-
duje, ¿e Juremix ma po-

wa¿anie wœród innych. Na
ostatni spektakl Juremixu z
bukietem i upominkiem przy-
jechali w³aœciciele Cyrku Met-
ropol z Sosnowca. - Przecie¿
to znakomita ekipa. Dlatego
tu jesteœmy - mówili.

Widzów przyciąga magia

Wczesny listopadowy wie-
czór, ale ju¿ ciemno. Z cen-
trum Gorzowa w kierunku
rozœwietlonego okr¹g³ego na-
miotu ci¹gn¹ widzowie. Upior-
na Dziewczynka ma frajdê w
straszeniu, zw³aszcza m³od-
szych, ale z ochot¹ staje do
zdjêæ, a chêtnych do wspól-
nego zdjêcia wcale nie braku-
je. Podobnie jak wielu
chêtnych chce siê fotografo-
waæ z Jurijem i pozosta³ymi
córkami. 

Widzowie zatrzymuj¹ siê na
widok rozstawionych zniczy,
bo to przecie¿ element upior-
nego spektaklu. Co niektórym
ciarki lataj¹ po grzbiecie, kie-
dy co i rusz z rozstawionych
g³oœników rozlegaj¹ siê upior-
ne odg³osy. - Tak ma byæ. Jak
cyrk i upiory, to w³aœnie tak
ma byæ - mówi¹ gorzowianie.

Zbli¿a siê 18.00, czas za-
cz¹æ spektakl. Pa³atki namiotu
siê zamykaj¹. Na kolejne wy-
darzenia Juremixu trzeba po-
czekaæ do wiosny. I fani, któ-
rych ten cyrk ma, mówi¹, ¿e
poczekaj¹, bo co maj¹ robiæ.

RENATA OCHWAT
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Uwielbiają być razem i cały czas są
Objechali niemal cały świat. Czarują cały czas niebywałą sztuką. Cyrk Juremix. Nie ma w nim zwierząt i jest przedsięwzięciem rodzinnym. Taki pomysł na życie.

Dominika Turek-Dmitriev prezentuje się w numerze z obręczami, który przyniósł jej półfinał w
Mama Talent

Sonia Turek-Dmitriev, Michał Wiśniewski i Dominika Turek-Dmitriev w spektaklu Circus of horror

Jurij Dmitriev i w habicie Dominika Turek-Dmitriev podczas spektaklu Circus of horror



�14 Grudzień 2019 r.PROSTO z ReGiONU

To tak¿e Ÿród³o szczegól-
nej pozycji gospodarczej te-
go miasta. Z okazji bogatego
jubileuszu 55-lecia istnienia
przedsiêbiorstwa warto napi-
saæ o nim kilka przyjaznych
s³ów, bo pisz¹c o nim tak na-
prawdê piszemy o ludziach z
miêdzyrzeckich betonów.

Praktycznie ka¿de miasto
w gorzowskim subregionie
swoj¹ gospodarcz¹ si³ê w
czasach ,,peerelu’’ budowa³o
przynajmniej na jednym
wiod¹cym przedsiêbiorstwie.
W Gorzowie by³ to na pewno
Stilon, choæ nie tylko, bo
du¿ych zak³adów by³o w tym
mieœcie wiêcej. W Kostrzy-
nie w powszechnym przeko-
naniu dominowa³a Celuloza,
w Strzelcach Krajeñskich
Pañstwowy Oœrodek Maszy-
nowy, a w Miêdzyrzeczu bez
w¹tpienia takim zak³adem
by³o Przedsiêbiorstwo
Uprzemys³owionego Budow-
nictwa Rolniczego, po-
wszechnie znane jako
PUBR. Zak³ad powsta³ w
1964 roku i nosi³ wtedy na-
zwê Przedsiêbiorstwo Pro-
dukcji Betonów. Potem wie-
lokrotnie zmienia³ miano,
lecz praktycznie zawsze jest
kojarzony ze skrótem PUBR
i tak pozosta³o do dzisiaj,
gdy¿ jest to dla firmy znak
rozpoznawczy. Dlatego
obecna nazwa, obo-
wi¹zuj¹ca od 1999 roku, na-
wi¹zuje do tradycji i brzmi:
Przedsiêbiorstwo Produkcji
Betonów „PUBR” Sp. z o. o.
w Miêdzyrzeczu.

Mieli nawet własną
kopalnię

55 lat z perspektywy wie-
ków jest czasem krótkim,
mo¿na nawet rzec, ¿e krót-
szym ni¿ mrugniêcie okiem.
Ale dla ka¿dego z nas to
praktycznie ca³e aktywne
¿ycie. 55 lat to na tyle ju¿
d³ugi czas, ¿e warto w takich
chwilach choæby na moment
stan¹æ i przypomnieæ sobie,
jak to by³o kiedyœ. Ponad
piêæ dekad temu. W przy-
padku miêdzyrzeckiego
przedsiêbiorstwa na pewno
by³o ciekawie. 

- Myœlê, ¿e PUBR znaczy³
dla Miêdzyrzecza chyba na-
wet wiêcej ni¿ dla Gorzowa
„Stilon” czy dla Zielonej Góry
„Zastal”. By³ po prostu funda-
mentem miêdzyrzeckiej gos-
podarki i g³ównym wektorem
rozwoju naszego, królew-
skiego grodu - potwierdza
nasz¹ opiniê Henryk Maciej
WoŸniak, obecny prezes fir-
my.

Historia powstania zak³adu
siêga - jak wspomnieliœmy -
1964 roku, kiedy to w opar-
ciu o zarz¹dzenie ówczesne-
go ministra rolnictwa po-
wo³ano firmê do ¿ycia i pod-
lega³a ona pod Zjednoczenie

Budownictwa Rolniczego.
Pierwszym dyrektorem zos-
ta³ Edward G³ogoza, który
kierowa³ zak³adem do 1977
roku, kiedy to przeszed³ na
stanowisko dyrektora go-
rzowskiej „Przemys³ówki”.
Od pocz¹tku przedmiotem
dzia³alnoœci firmy by³a pro-
dukcja prefabrykatów ¿elbe-
towych i betonowych oraz
produkcja budowlano-mon-
ta¿owa.  Z czasem zak³ad
zbudowa³ filie w G³ogowie
oraz Kursku i mia³ nawet
w³asn¹ kopalniê kruszywa.
Szybko sta³ siê tak¿e istot-
nym ogniwem ¿ycia spo³ecz-
no-kulturowego w mieœcie,
posiada³ w³asny radiowêze³,
bibliotekê, dwa oœrodki wy-
poczynkowe, sto³ówkê. W
obszarze produkcji sta³e po-
szerza³ swoj¹ ofertê i nie
skupia³ siê jedynie na pro-
dukcji materia³ów budowla-
nych, ale równie¿ zajmowa³
siê ich monta¿em, buduj¹c
czteropiêtrowe budynki
mieszkalne z wielkiej p³yty
oraz hale hodowlane dla Pa-

ñstwowych Gospodarstw
Rolnych. 

Pod koniec 1967 roku na-
st¹pi³a reorganizacja, za
któr¹ posz³a tak¿e zmiana
nazwy przedsiêbiorstwa na
Przedsiêbiorstwo Produkcji
Betonów Budownictwa Rol-
niczego. W latach 1977-
1992 roku dyrektorem przed-
siêbiorstwa by³ Bernard Si-
lecki. Upadek gospodarki
centralnie sterowanej i
wdro¿enie w ¿ycie transfor-
macji gospodarczej mia³o
równie¿ znaczenie dla
PUBR-u. Dotychczasowe
wielkie przedsiêbiorstwo
zosta³o podzielone i jego
maj¹tek i wyposa¿enie ma-
teria³owe oraz produkcyjne
zosta³o przekazane do czte-
rech nowych spó³ek. Trady-
cje dawnego zak³adu
przyjê³o Przedsiêbiorstwu
Produkcji Betonów Sp. z o.
o. „eMBet”. Prezesem zosta³
Bernard WoŸniak. Po
trzech latach na to stanowi-
sko powróci³ Bernard Silecki,
który kierowa³ firm¹ przez

nastêpne cztery lata.
G³ównym przedmiotem
dzia³alnoœci przedsiêbior-
stwa dalej by³a i jest zreszt¹
do dzisiaj produkcja ¿elbeto-
wych prefabrykatów dla bu-
downictwa mieszkaniowego,
takich jak: p³yty stropowe ka-
na³owe, p³yty dachowe koryt-
kowe, elementy klatek scho-
dowych, podci¹gi, belki nad-
pro¿owe, p³yty balkonowe.
To nie wszystko, bo obecnie
prowadzona jest tak¿e pro-
dukcja elementów konstruk-
cyjnych dla hal produkcyj-
nych - takich jak s³upy, stopy,
podci¹gi, ramy, podwaliny, a
ponadto mury oporowe,
œcianki k¹towe, p³yty drogo-
we oraz elementy nietypowe
indywidualnie zaprojektowa-
ne.

Powrót do sprawdzonej
nazwy

W 1999 roku powrócono do
u¿ywania starej nazwy
PUBR, zastêpuj¹c tym sa-
mym skrót ,,eMBet’’. Celem
tego dzia³ania mia³o byæ od-

budowanie dawnej marki, bo
to w³aœnie z nazw¹ PUBR
kojarzono na rynku solid-
noœæ produkcji i najwy¿sz¹
jakoœæ wytwarzanych w
zak³adzie materia³ów budow-
lanych. W tym równie¿ cza-
sie czwartym szefem firmy
zosta³ Tadeusz Dubicki,
który kierowa³ pracami przez
cztery lata, po czym zosta³
na kolejnych dwanaœcie lat…
burmistrzem Miêdzyrzecza. 

Nastêpnym prezesem by³
Stanis³aw Sawicki, ale tylko
przez pó³ roku, gdy¿
pa³eczkê po nim przej¹³ Ta-
deusz £oziñski. W 2011 ro-
ku prezesem zosta³ Adam
Radziwoñ, zaœ od 2015 roku
to stanowisko zajmuje Hen-
ryk Maciej WoŸniak. W kie-
rowaniu prac pomagaj¹ mu
g³ówna ksiêgowa i prokurent
Sandra Œrodecka, kierow-
nik wydzia³u produkcji
Ma³gorzata Gralewska oraz
jej zastêpczyni S³awomira
Jafra-Gerc, kierownik wy-
dzia³u utrzymania ruchu
Zbigniew Ciara, kierownik

dzia³u spraw pracowniczych i
administracyjnych Mariola
Siemieñczuk-Sawiñska
oraz brygadziœci Grzegorz
Ciupka, Mariusz Lehmann,
Maciej Lintmajer, Henryk
£opata, Józef Pasternak,
Mariusz Obrêbski, Andrzej
Skoczylas i Przemys³aw
Podêbski. Rada nadzorcza
spó³ki to: przewodnicz¹cy -
adwokat Krzysztof Grze-
siowski, radca prawny Ma-
ria £opatowska i przedsta-
wiciel za³ogi Mariusz Ob-
rêbski.

- Oceniaj¹c to co jest ju¿ za
nami i planuj¹c przysz³oœæ
zawsze najwa¿niejszy
bêdzie element ludzki - mówi
nam prezes Henryk Maciej
WoŸniak, prezentuj¹c czêœæ
swojej za³ogi. - Profesjonal-
ne zarz¹dzanie to umiej-
êtnoœæ kreowania optymal-
nej efektywnoœci dzia³ania
wynikaj¹cej z synergii poten-
cja³ów tkwi¹cych w zaso-
bach ludzkich, technicznych i
procedurach prawnych. Moje
doœwiadczenie mówi, ¿e nie
osi¹gnie sukcesu ten, kto
uzna, ¿e któryœ z tych ele-
mentów jest ma³o istotny -
zauwa¿a w dalszej czêœci
rozmowy, chc¹c tym samym
podkreœliæ, ¿e dotychczaso-
we sukcesy dzia³alnoœci fir-
my to g³ównie zaanga¿owa-
nie za³ogi, sk³adaj¹cej siê z
ludzi profesjonalnie pod-
chodz¹cych do swoich obo-
wi¹zków i potrafi¹cych
dzia³aæ na wszystkich istot-
nych polach decyzyjnych.

- Oczywiœcie ostatnie s³owo
zawsze nale¿y do lidera
ca³ego przedsiêwziêcia, oso-
by, która w takich chwilach
jest samotna. Dobry me-
nad¿er musi umieæ zbudo-
waæ odpowiedni zespó³ ludz-
ki, by potem korzystaæ z wie-
dzy eksperckiej swoich
pracowników. Ale to lider
ostatecznie zawsze staje w
obliczu podejmowanego ry-
zyka. Dlatego tak wa¿na jest
twardoœæ i umiejêtnoœæ wy-
magania od podw³adnych i
samego siebie. Nic bowiem
nie jest dane na zawsze.
Kiedyœ mieliœmy peere-
lowsk¹ - nazwijmy to umow-
nie - stabilizacjê, ale przy-
sz³y przemiany ustrojowe i
tak naprawdê ka¿dego dnia
trwa³a walka o przetrwanie -
zaznacza. Dzisiaj, co warto
podkreœliæ, zatrudniaj¹c po-
nad 60 pracowników, PUBR
produkuje prefabrykaty dla
budownictwa mieszkaniowe-
go dla developerów z Zielo-
nej Góry, Poznania, Gorzo-
wa, Szczecina, nie licz¹c
mniejszych miast. Firma jest
te¿ producentem ¿elbeto-
wych konstrukcji hal prze-
mys³owych i magazynowych
dla wielu inwestycji od Legni-
cy przez Zielon¹ Górê, Poz-

Gotowe wyroby czekają na klientów
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Materiały wyprodukowane w PUBR zostały użyte m.in. przy budowie Centrum Logistycznego Biedronki w Gorzowie
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Opowieść o ludziach z betonów, którzy        budowali gospodarkę Międzyrzecza
Przedsiêbiorstwo Produkcji Betonów ,,PUBR’’ to zjawisko wyj¹tkowe w najnowszej historii Miêdzyrzecza.
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nañ i Gorzów a¿ po Szcze-
cin. 

Z każdej sytuacji jest
wyjście

Czy PUBR ma powody do
œwiêtowania? Jeszcze kilka
lat temu sytuacja zak³adu
by³a nie do pozazdroszcze-
nia. Ju¿ sam wygl¹d firmy by³
przygnêbiaj¹cy. Jak opowia-
da prezes WoŸniak, wokó³
znajdowa³y siê nieczynne in-
stalacje, taœmoci¹gi, ze-
wsz¹d widoczne by³y rozpa-
daj¹ce siê ciep³oci¹gi, porzu-
cone silosy, a w pokojach
biurowca po ka¿dym wiêk-
szym deszczu trzeba by³o
zbieraæ wodê, gdy¿ w wielu
miejscach przecieka³ dach.
Do tego pracownicy zarabiali
bardzo ma³o, zaœ pracowali
naprawdê ciê¿ko.

- Entuzjazmu w ich oczach
na pewno nie by³o widaæ i
doskonale to zrozumia³em,
kiedy pozna³em wszystkie
bol¹czki firmy - przyznaje po
czterech latach obecny pre-
zes. I jednoczeœnie punktuje
najwa¿niejsze zadania, jakie
zrealizowano w pierwszym
etapie, ¿eby przywróciæ fir-
mie nadziejê na dalszy roz-
wój.

- Transformacji wymaga³a
firma na wielu p³aszczy-
znach, ale wychodz¹c z
za³o¿enia, ¿e z ka¿dej sytua-
cji jest wyjœcie, o ile wcze-
œniej dokona siê dog³êbnej
analizy przyczynowo-skutko-
wej, podjêliœmy ten wysi³ek.
Mocnych stron nie mieliœmy
zbyt wiele, st¹d zaczêliœmy
ograniczaæ… s³abe strony.
Poczynaj¹c od zwiêkszenia
nadzoru nad jakoœci¹ pro-

dukcji poprzez choæby wzrost
dyscypliny pracy. Dalej, sku-
piliœmy siê na racjonalizacji
kosztów oraz poszerzyliœmy
dzia³ania marketingowe, dzi-
êki którym zaczêliœmy pozy-
skiwaæ nowych klientów.
Zmieniliœmy strukturê produk-
cji, ukierunkowuj¹c dzia³ania
w stronê rynku budownictwa
przemys³owego, bo mieszka-
niowe stanowi³o dla nas pracê
na granicy progu op³acalno-
œci. I wreszcie otworzyliœmy
siê na zbudowanie w³aœci-
wych relacji z za³og¹, poprzez
powi¹zanie wynagrodzenia z
wydajnoœci¹ i jakoœci¹ pracy -
t³umaczy. 

Te dzia³ania ju¿ po 2-3 la-
tach zaczê³y przynosiæ ocze-

kiwane rezultaty. Przedsi-
êbiorstwo odtworzy³o stan
techniczny, osi¹ga obecnie
zyski, ma pe³en portfel zle-
ceñ produkcyjnych a pracow-
nicy zarabiaj¹ ju¿ ca³kiem
przyzwoite pieni¹dze. 

Miêdzyrzeck¹ firm¹ czekaj¹
jednak kolejne nowe zada-
nia, w tym bardzo wa¿ne, do-
tycz¹ce trzeciego etapu res-
trukturyzacji. Po dwóch
pierwszych, które siê spraw-
dzi³y, po³¹czone zosta³y
dzia³ki gruntu bêd¹ce w u¿yt-
kowaniu wieczystym PUBR-
u, a nastêpnie wydzielona
zostanie dzia³ka na potrzeby
rozwojowe dla Przedsiêbior-
stwa Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o. o., które jako

firmê komunaln¹ zorganizo-
wa³ i jednoczeœnie zarz¹dza³
prezes Henryk M. WoŸniak w
pierwszym okresie w latach
2017-18. Bêdzie to z korzy-
œci¹ równie¿ dla PUBR-u,
który w niedalekiej
przysz³oœci bêdzie musia³
poczyniæ wielomilionowe in-
westycje w nowe technologie
pozwalaj¹ce na poszerzenie
asortymentu produkcji o no-
woczesne produkty. Do tego
bêd¹ potrzebni zewnêtrzni
inwestorzy.

- Jestem przekonany, ¿e
pojawi¹ siê inwestorzy
bran¿owi, którzy zainwestuj¹
w PUBR i bêd¹ kontynuowali
dobre tradycje naszej firmy.
Je¿eli to nast¹pi zak³ad zys-

ka nowe ¿ycie i tego tak na-
prawdê ¿yczê nam wszyst-
kim z okazji jubileuszu 55-le-
cia - koñczy Henryk Maciej
WoŸniak.

PUBR uczci³ swój  jubileusz
wydaniem ksi¹¿ki pt. ,,55 lat
historii PUBR… opowieœæ o
ludziach z betonów’’. Jej au-
torem jest Lech Malinowski
wraz z zespo³em redakcyj-
nym, którzy tworzyli: Mariola
Siemieñczuk-Sawiñska, San-
dra Œrodecka oraz Henryk
Maciej WoŸniak. Zaintereso-
wanych odsy³any do tej publi-
kacji, z której równie¿ korzys-
taliœmy, przygotowuj¹c ten
artyku³. Promocja ksi¹¿ki i ju-
bileuszowy bankiet dla za³ogi
oraz goœci w Restauracji

„Piastowska”, to tylko dodatki
do piêknej uroczystoœci, któ-
ra mia³a miejsce 8 listopada.
W jej trakcie, wœród wielu
gratulacji i ¿yczeñ, w
wype³nionej po brzegi naj-
wiêkszej sali miêdzyrzeckiego
Ratusza, Remigiusz Lorenz
burmistrz Miêdzyrzecza
wrêczy³ prezesowi WoŸniakowi
okolicznoœciowy ryngraf gratu-
lacyjny. Natomiast Edward
Fedko by³y wicemarsza³ek
województwa, w imieniu w³adz
województwa w uznaniu
zas³ug wrêczy³ firmie Odznakê
Honorow¹ za Zas³ugi dla Wo-
jewództwa Lubuskiego przy-
znan¹ przez Sejmik Woje-
wództwa Lubuskiego.

ROBERT BOROWY

Opowieść o ludziach z betonów, którzy        budowali gospodarkę Międzyrzecza
Przedsiêbiorstwo Produkcji Betonów ,,PUBR’’ to zjawisko wyj¹tkowe w najnowszej historii Miêdzyrzecza.

Prezes PUBR Henryk Maciej Woźniak z dumą opowiada o dokonaniach firmy
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W rozmowach z kontrahentami bardzo przydaje się katalog z wyrobami
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Dyplom i medal za „Zasługi dla Województwa Lubuskiego”
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Sta³o siê to w pewnej za-
pomnianej i zasypanej zie-
mi¹ piwnicy przy ul. Sikor-
skiego. Od 15 listopada
mo¿na je ogl¹daæ w Oficy-
nie Muzeum Lubuskiego.

- Od pocz¹tku ten skarb
budzi³ zainteresowanie.
Obiecaliœmy, ¿e go po-
ka¿emy, wiêc to robimy -
mówi³a podczas wernisa¿u
dr Ewa Pawlak, dyrektor
Muzeum Lubuskiego. W
Oficynie muzealnej poka-
zano czêœæ licz¹cego po-
nad 3 tys. sztuk znalezis-
ka, które mia³o miejsce na
remontowanej ulicy Sikor-
skiego niedaleko katedry.

Nawet z nazistowskimi
gapami

Na wystawie znalaz³y siê
przedmioty dnia codzien-
nego, czyli talerze, tale-
rzyki, spodeczki, kubki,
mleczniki wykonane z por-
celitu, czyli bia³ej szkliwio-
nej ceramiki. Wytwarzany
on jest podobnie jak por-
celana, ale z du¿o gor-
szych materia³ów. Wytwa-
rza siê z niego w³aœnie
naczynia, ale raczej
u¿ywane na co dzieñ. -
Porcelana jest du¿o deli-
katniejsza, wyroby z niej
s¹ cieniutkie i czêsto

przeœwituj¹ce - t³umacz¹
muzealnicy.

Czêœæ zgromadzonych
przedmiotów jest uszko-
dzonych, ale wiele zacho-
wa³o siê w stanie znakomi-
tym. Kilka z nich ma przy
znakach manufaktur za-
chowane oznaczenia na-
zistowskie, bo w³aœnie na-
czynia z porcelitu wykony-
wano tak¿e na zamówienie
nazistowskiej armii. - Dla
mnie to ciekawy przyk³ad
socjologiczny. Bo wœród
tych naczyñ s¹ te¿ i takie,
z których ktoœ zacz¹³ usu-
waæ te oznaczenia. I to jest
coœ niezwyk³ego - mówi

Stanis³aw Sinkowski, szef
muzealnych archeologów. 

W osobnych gablotach
pokazano naczynia napra-
wione przez kuratorkê wy-
stawy, pani¹ Aureliê Ma-
cioszek. Zastosowa³a ona
japoñsk¹ technikê napra-
wy naczyñ i efekt jest za-
skakuj¹cy. W³aœnie przy
tych gablotach zwie-
dzaj¹cy zatrzymywali siê
najd³u¿ej.

Pani kurator się zgłosiła

Z ta wystaw¹ wi¹¿e siê
jeszcze jedna ciekawa his-
toria, w³aœnie z pani¹ kura-
tor. - Kiedy tylko sprawa

tych naczyñ sta³a siê
g³oœna, zaczê³y do nas
sp³ywaæ maile od zaintere-
sowanych osób. No i
wœród tych maili by³ jeden
w³aœnie od pani Amelii Ma-
cioszek, która zapropono-
wa³a pomoc - opowiada
Ewa Pawlak.

No i okaza³o siê, ¿e do
Muzeum Lubuskiego
zg³osi³a siê specjalistka
nie lada klasy. Aurelia Ma-
cioszek jest bowiem sino-
logiem po Uniwersytecie
Warszawskim oraz history-
kiem sztuki po Freie Uni-
versitat w Berlinie. Jest do
tego specjalist¹ od porce-

lany, i to nie tylko teorety-
kiem, ale praktykiem, co
mo¿na ogl¹daæ na wysta-
wie. 

To w³aœnie pani kurator
stwierdzi³a, ¿e naczynia
pochodz¹ z 11 manufaktur,
g³ównie z Bawarii. Ale
tak¿e eona odkry³a kolejn¹
ciekawostkê - kubek z na-
pisem i¿ pochodzi on loka-
lu o nazwie Adria. - Ale nie
wiem, z jakiej Adrii - przy-
zna³a.

Dyrekcja muzeum zapo-
wiada, i¿ wystawê mo¿na
ogl¹daæ do koñca kwietnia
2020 roku.

ROCH

Niezwykły skarb wygrzebany
z piwnicy
Talerze, fili¿anki, mlecznik - to wszystko w lutym 2019 r. odkryli archeologowie.
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Codziennie media tradycyj-
ne i spo³ecznoœciowe zale-
waj¹ nas mas¹ informacji o
zdrowym stylu ¿ycia. Gwiaz-
dy i celebryci prezentuj¹ na
instagramie swoje wyæwiczo-
ne, perfekcyjne cia³a. Nama-
wiaj¹ do takich albo innych
aktywnoœci.

Jak to siê jednak ma do
stylu ¿ycia przeciêtnego oby-
watela? Trochê nijak, gdy¿
pieni¹dze wydawane przez
celebrytów na owe aktywno-
œci, wykraczaj¹ poza bud¿et
zwyczajnych ludzi.

Tak jednak byæ nie musi.
Istniej¹ dostêpne opcje ak-
tywnego i modnego zarazem
¿ycia dla ka¿dego. W sukurs
przychodz¹ nam tutaj tram-
poliny. Aktywnoœæ modna i
ciekawa.

Szczególnie w Gorzowie
mamy niezwyk³e i niepowta-
rzalne miejsce, gdzie mo¿na
spêdziæ aktywnie czas, do-
starczaj¹c swemu cia³u po-

trzebnego ruchu i hormonów
szczêœcia.

To miejsce to Fun Jump,
rodzinny park rozrywki, w
którym oprócz wspomnia-
nych trampolin znajdziemy

najwiêksze w regionie
œcianki wspinaczkowe,
ca³oroczny park linowy, pa-
pugarniê, paintball laserowy
oraz s³ynn¹ ju¿ restauracjê
Hak Smak.

Skupmy siê jednak na tram-
polinach. Ma³o kto siê zasta-
nawia ile miêœni jest zaan-
ga¿owanych w skok na batu-
tach. Otó¿ niemal wszystkie
g³ówne miêœnie cia³a.

Dzieje siê tak, poniewa¿
wskutek grawitacji i energii
ze sprê¿yn, na cia³o od-
dzia³ywuj¹ si³y, które abyœmy
nie upadli, musimy kompen-
sowaæ napiêciem miêœni. W
ten sposób napinamy mi-
êœnie nóg, miêœnie okalaj¹ce
krêgos³up - brzuch i plecy,
dzia³aj¹ barki - napinamy
aby nie opad³y, stabilizujemy
g³owê i wiele innych. Tak
podstêpnie spalamy kalorie,
bawi¹c siê jednoczeœnie i
dokazuj¹c. Oblicza siê ¿e w
ci¹gu godziny mo¿emy spa-
liæ nawet 800 kcal. Najlep-
szym sposobem, aby w
uporz¹dkowany sposób tego
dokonaæ to zajêcia JumpFit
w Fun Jump Gorzów. Godzi-
na skakania i innych æwiczeñ
na trampolinach ka¿demu
siê podoba.

Inne i bardziej widowisko-
we treningi w Fun Jumpie to
akrobatyka i parkour. Nauka
salt i innych tricków to nie-

zwyk³a frajda dla dzieci,
m³odzie¿y a nawet
doros³ych. Nie trzeba tu
nadmieniaæ, ile korzyœci
p³ynie z aktywnoœci fizycznej
i ogólnego rozwoju, o ode-
rwaniu od wszêdobylskich
ekranów telefonów nie mó-
wi¹c. Ka¿dy mo¿e spróbo-
waæ swoich si³.

Grudzieñ to miesi¹c œwi¹t i
tutaj znajdziemy zastosowa-
nie dla parku trampolin. Po
œwi¹tecznym ucztowaniu nie
ma lepszej odskoczni
dos³ownie i w przenoœni ni¿
trampoliny.

Gdy pogoda na zewn¹trz
nie zachêca do ruchu, to w
Fun Jump Gorzów przy Tar-
gowej 11 zawsze œwieci
s³oñce. Firma zainwestowa³a
w skuteczny system ogrze-
wania i pomimo zimna na
zewn¹trz, w hali panuje kom-
fortowe 21 stopni.

Nic tylko skakaæ, skakaæ i
skakaæ.

Jak zdrowo i aktywnie żyć? 
Czyli wszystko, co warto wiedzieæ o trampolinach.
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Wszêdzie jednak musi byæ
choinka, mniej lub bardziej
przystrojona i b³yszcz¹ca
œwiecide³kami. Bo choinka,
to choinka, choæ bywaj¹ stro-
jone na ró¿ne sposoby. Cho-
inka przywêdrowa³a do nas z
Niemiec i tak mocno siê za-
korzeni³a, ¿e nie
wyobra¿amy sobie bez niej
œwi¹t. No bo i gdzie niby
mielibyœmy sobie prezenty
pod³o¿yæ, gdyby nie by³o
choinki? 

W sklepach, marketach,
ale i na osiedlowych placach
pojawi¹ siê wkrótce w sprze-
da¿y choinki. ¯ywe w doni-
cach i œwie¿o œciête na plan-
tacjach. Od wyboru do kolo-
ru. Owszem, do nabycia s¹
równie¿ choinki z tworzyw
sztucznych, które spotkaæ
mo¿na w szerokim wyborze,

ale nie maj¹ one jednak tego
zapachu i uroku, co natural-
ne drzewa, choæ nie ka¿dy z
ró¿nych powodów chce mieæ
¿ywe drzewko. Wiêcej o
wy¿szoœæ ¿ywej choinki z le-
œnej plantacji nad sztucznym
drzewkiem piszemy obok.
Je¿eli jednak choinka ma
byæ ¿ywa, to jak¹  wybraæ -
œwierkow¹, z jod³y a mo¿e
daglezji? Jak te¿ póŸniej j¹
traktowaæ, by przedwczeœnie
nie zrzuca³a igliwia i prze-
trzyma³a w dobrym stanie
przynajmniej do œwiêta
Trzech Króli, jak nakazuje
tradycja? 

W tradycji polskiej na cho-
inkê przeznacza siê drzewo
iglaste z gatunków œwierk,
jod³a, daglezja i sosna. Do-
minuj¹ jednak œwierki i  jod³y,
które wystêpuj¹  w wielu od-

mianach - s¹ m.in. korea-
ñskie, kalifornijskie, kauka-
skie i szereg innych. Œwierk
pospolity zielony, nasz pol-
ski, charakteryzuje siê inten-
sywnym zapachem. Jod³y
nie maja tego zapachu, choæ

kaukaska po wniesieniu do
domu i ogrzaniu wydziela
olejki eteryczne. Za to jod³a
jest trwalsza, nie gubi prak-
tycznie igie³ i mo¿e staæ bar-
dzo d³ugo, przy w³aœciwej
pielêgnacji.

Najwa¿niejsze przy choin-
ce, po wniesieniu do domu,
jest zapewnienie jej dostêpu
do wody. Œwie¿a choinka
wrêcz ¿³opie wodê, przeciêt-
ne drzewko w ci¹gu pierw-
szej doby potrafi wypiæ oko³o
litra wody. PóŸniej tej wody
potrzebuje coraz mniej, ale w
stojaku stale powinna byæ.
Ponadto choinka nie powinna
staæ za blisko Ÿród³a ciep³a.

Mo¿na tak¿e kupiæ choinkê
ukorzenion¹, z ziemi¹ w doni-
cy. Przy zakupie takiego
drzewka trzeba jednak zwró-
ciæ uwagê przede wszystkim
na to czy nie ma zbyt ma³ego
pojemnika z ziemi¹. Czêsto
bowiem bywa tak, ¿e w pi-
êciolitrowym pojemniku ma-
my dwumetrowe drzewko, co
jest nieporozumieniem, gdy¿
nie ma wykszta³conego sys-

temu korzeniowego. To tak
jakby œwie¿o œciête wsadzo-
no do wiadra z  piaskiem.
Dwumetrowe drzewko powin-
no mieæ pojemnik 25-litrowy. 

Choinki w donicach po
przyniesieniu do domu tak¿e
nale¿y intensywnie podlaæ.
PóŸniej mo¿na ju¿ na spokoj-
nie uzupe³niaæ wilgoæ.
Wa¿ne jest, aby drzewko nie
dosta³o przyrostów, bo pó-
jdzie na zmarnowanie. Dlate-
go nale¿y je trzymaæ w tem-
peraturze do 23 stopni, z da-
la od grzejników i przez czas
nie d³u¿szy ni¿ trzy tygodnie.
Przy odpowiedniej pielêgna-
cji i stopniowej aklimatyzacji,
czyli powolnym wynoszeniu
na balkon lub taras, mo¿na
bêdzie póŸniej posadziæ je w
ogrodzie lub na dzia³ce.

ZET

Przyjrzyjmy siê najpierw
sztucznej odpowiedniczce.
Mimo, i¿ mo¿na j¹ u¿ywaæ
wielokrotnie sama produkcja
jest szkodliwa dla œrodowis-
ka, a jej recykling niemo¿li-
wy. Wykonana jest z mate-
ria³u 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 dodat-
kowej emisji dwutlenku
wêgla. W tych krajach, z któ-
rych jest importowana
czêsto nie przestrzega siê
tak¿e praw pracowniczych. 

Dyskusja o wy¿szoœci
sztucznej nad œwie¿¹ wy-
wo³ana jest nieznajomoœci¹
form produkcji tych drugich.
Leœnicy pozyskuj¹ drzewka
podczas zabiegów hodowla-
nych lub oferuj¹ te po-
chodz¹ce z plantacji choin-
kowych, na których hoduje
siê drzewka na choinki.
Plantacje takie zak³ada siê

np. pod liniami wysokiego
napiêcia, pod którymi ze
zrozumia³ych wzglêdów nig-
dy nie bêdzie wysokiego la-
su.  Drzewka te chroni¹ te¿
nasz klimat, poniewa¿ za-
nim trafi¹ do naszych do-
mów, tak jak inne drzewa
poch³aniaj¹ dwutlenek
wêgla oddaj¹c tym samym
tlen. 

- Œwie¿e drzewka choin-
kowe 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 na-
turalnego drzewka - mówi
Jolanta Sojka rzecznik Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Szczeci-
nie.

Wybieraj¹c na choinkê
drzewko pochodz¹ce z pol-
skich lasów mo¿emy bez
skrupu³ów powiedzieæ, ¿e
jesteœmy ekologiczni, a na-
de wszystko wnosimy do na-
szych domów niezast¹piony
klimat œwi¹teczny wraz z za-
pachem œwie¿ego drzewka. 

MATERIA³ REGIONALNEJ
DYREKCJI LASÓW

PAÑSTWOWYCH W SZCZECINIE 
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Sprzedaż choinek jest dokonywana w nadleśnictwach na
terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Szczecinie, której podlegają podgorzwskie lasy. 
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Bez choinki nie ma świąt Bożego Narodzenia. Choinka być
musi…
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A na święta choinka świeża
czy sztuczna?
Przed œwiêtami pojawia siê pytanie czy kupowanie choinki z lasu jest ekologiczne? OdpowiedŸ jest prosta: TAK.

Stały się symbolem  Bożego Narodzenia
Ka¿dy z nas ma swoje ulubione wigilijne potrawy, kolêdy i œwi¹teczne obrzêdy. 

r  e  k  l  a  m  a



Kiedy koñczy siê listopad,
myœli wszystkich kieruj¹ siê
ku œwiêtom. Od zawsze
dzieci dostaj¹ prezenty. By-
wa, ¿e przynosi je œw. Mi-
ko³aj i albo wk³ada do skar-
pety, albo uk³ada pod cho-
ink¹, b¹dŸ te¿ wrzuca gdzie
popadnie przez komin, bo
sanie zaprzê¿one w renifery
jakoœ na d³ugo nie chc¹ siê
zatrzymaæ. W innych do-
mach podarunki przynosi
Gwiazdor, a zwyczaje ma
podobne do œw. Miko³aja. Na
szczêœcie na zawsze ode-
sz³y w przesz³oœæ wizyty
Dziadka Mroza ze
Œnie¿ynk¹. Czasami, ale na-
prawdê 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.

Zawsze święty

- U nas w domu zawsze
prezenty pod choinkê przy-
nosi³ œw. Miko³aj - opowiada
gorzowianka, która do Go-
rzowa zjecha³a z Podlasia. I
dodaje, ¿e prezenty zawsze
by³y pod choink¹ na œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. - Nato-
miast nigdy nie by³o ich pod
poduszk¹ z okazji 6 grudnia.
Tego dnia tata przez lekko
uchylone drzwi rzuca³ nam,
czyli dzieciom garœæ cukier-
ków i tyle by³o œwiêtowania -
mówi.

Tradycja chce, ¿e bo¿ona-
rodzeniowy 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 do-
brotliwy biskup i noc¹, cich-
cem przez komin do domu
paskudnego cz³owieka wrzu-
ci³ trzy sakiewki z pieniêdz-
mi. Wpad³y one do poñczoch
i trzewiczków, które owe cór-
ki 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 komin-
ków nie u¿ywano, œw. Mi-
ko³aj po cichutku wsuwa pre-
zenty pod choinkê.

Jeszcze przed laty œwiêty
mieszka na Po³udniu, no bo

Mira le¿y w Afryce, ale od
1822 r. zamieszka³ na Biegu-
nie Pó³nocnym, a to za spraw¹
Clemensa Clarke’a Moore’a,
który napisa³ poemat, w któ-
rym œw. Miko³aj w³aœnie
stamt¹d przybywa i to saniami
zaprzê¿onymi w renifery.

Tylko Gwiazdor

- Mnie przez ca³e ¿ycie
przynosi prezenty Gwiazdor
- mówi pani Ania, która siê
urodzi³a w Gorzowie. Rodzi-
na pochodzi z Kujaw. I
w³aœnie tam, na Kujawach, w
Wielkopolsce, Warmii i Ma-
zurach, Kaszubach i Kocie-
wiu czyli na ziemiach dawne-
go zaboru pruskiego prezen-
ty daje Gwiazdor.

Jak chc¹ etnografowie,
postaæ Gwiazdora wywodzi
siê z grup kolêdników, a
dok³adnie od postaci
nosz¹cej gwiazdê. By³ to
osobnik w baranicy i futrza-
nej czapê, z twarz¹ ukryt¹
pod mask¹ lub umazan¹
sadz¹. Nosi³ on ze sob¹ wo-
rek prezentów i rózgê. Odpy-
tywa³ dzieci z pacierza, zna³
dobre i z³e uczynki i w za-
le¿noœci od wyniku wrêcza³
prezent lub bi³ rózg¹. I choæ
dziœ postaæ Gwiazdora roz-

nosz¹cego prezenty splot³a
siê w wygl¹dzie z Miko³ajem,
to nadal ta odmiana roz-
nosz¹cych prezenty ma
rózgê na psotne dzieci. Po
wsiach, a i bywa po mias-
teczkach zachowa³ siê zwy-
czaj 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 tyl-
ko tradycja, œw. Miko³aj jest
tak spracowany po 6 grud-
nia, ¿e nie ma si³y ruszaæ siê
w wigiliê - opowiada osoba,
która pochodzi z Ma³opolski.
Ale od razu dodaje, ¿e od ja-
kiegoœ czasu nastêpuje wy-
pieranie owego Anio³ka na
rzecz œw. Miko³aja. - Moje
dzieci siê tu urodzi³y i od za-
wsze znaj¹ tradycjê z Mi-
ko³ajem, wiêc moja rodzina z
Ma³opolski musia³a siê prze-
stawiæ, ¿eby wnukom w
g³owach nie mieszaæ, i te¿
ju¿ tam do nich zagl¹da œw.

Miko³aj - stwierdza ze œmie-
chem.

Tak samo jest na Górnym
Œl¹sku, gdzie jeszcze do nie-
dawna niepodzielnie prezen-
tami rz¹dzi³o Dzieci¹tko, jak
opowiadaj¹ mieszkañcy tam-
tych stron. 

Dziadek Mróz zaginął i
dobrze

W czasach minionego
re¿imu postaæ Dziadka Mro-
za oraz towarzysz¹cej mu
Œnie¿ynki by³a bardzo
dobrze znana prawie wszyst-
kim dzieciom. Bo spotyka³y
tê dziwn¹ parê na zabawach
noworocznych organizowa-
nych przez zak³ady pracy ro-
dziców. W paczkach by³y
s³odycze, a rytua³ wrêczania
by³ podobny do tego Gwiaz-
dorskiego. Dziadek Mróz na-
wet 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-nie-
bieskie szaty.

Za wzorem radzieckim, bo
w³aœnie z ZSRR przywêdro-
wa³ on do Polski i innych kra-
jów tak zwanej demokracji
ludowej. A wzi¹³ siê on z te-

go, ¿e jest przesuniêcie w
czasie pomiêdzy kalenda-
rzem gregoriañskim (na-
szym) a juliañskim (tereny
Rosji). W³aœnie w tym dru-
gim kalendarzu dzieñ œw. Mi-
ko³aja w starym stylu wypa-
da³ blisko dnia Bo¿ego Naro-
dzenia w nowym stylu.
Podsunê³o to pomys³, aby pre-
zenty przynosi³o Dzieci¹tko
Jezus. Jezusa przedstawia³o
ubrane na bia³o dziecko, wo-
rek z prezentami niós³
mê¿czyzna przebrany za
mêdrca - jednego z trzech,
którzy przynieœli dary Dzie-
ci¹tku. Ten zwyczaj jednak siê
nie przyj¹³, mê¿czyzna znów
sta³ siê œw. Miko³ajem, dziec-
ko zaœ zosta³o jego pomoc-
nic¹ Œnie¿ynk¹. A kiedy Rosja
zamieni³a siê w Zwi¹zek Ra-
dziecki, œw. Miko³aja prze-
chrzczono na Dziadka Mroza,
który tym siê ró¿ni³ od œwiête-
go, ¿e prezenty przynosi³
dzieciom na Nowy Rok i po
dziœ dzieñ tak w Rosji i kra-
jach satelickich jest.

W Polsce prezenty przyno-
si œw. Miko³aj lub Gwiazdor.
W innych krajach œw. Miko³aj
zosta³ bo¿onarodzeniowym
dziadkiem: Pere Noël we
Francji, Julemand w Norwe-

gii, Babo Natale we
W³oszech.

W tajemnicy i bez śladu

I choæ w ró¿nych domach
ró¿ne postaci przynosz¹ pre-
zenty, to zawsze albo prawie
zawsze dzieje siê tak, ¿e po-
jawiaj¹ siê one pod choink¹,
w skarpetach lub w kalo-
szach, ale w sposób tajemni-
czy, nagle i bez œladów do-
stawy. Oczywiœcie bywa, ¿e
Miko³aj nawiedza poszcze-
gólne domy, ale jak twierdz¹
rodzice ma³ych pociech, za-
wsze z tego jest wiêcej prze-
strachu ni¿ radoœci, wiêc co-
raz czêœciej wybieraj¹ tê
pierwsz¹ opcjê. I jak opowia-
da Marta Kulowska, musz¹
potem odpowiadaæ na milion
pytañ, sk¹d i jak siê wyma-
rzony rowerek wzi¹³ pod cho-
ink¹, ale to lepsze, ni¿ p³acz i
przestrach maluchów.

RENATA OCHWAT

Aleksander Brückner, En-
cyklopedia Staropolska,
Warszawa 1989.

Joanna £agoda, Maja
£agoda-Marciniak, Anna Go-
towiec, Œwiêta w polskim do-
mu, Wydawnictwo Publicat,
b.r.w.
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

Świętego Mikołaja w grudnia można spotkać niemal  wszędzie…
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Prezenty od Gwiazdora, Mikołaja i Aniołka
Grudzieñ ma to, ¿e sypie prezentami. Bo najpierw œw. Miko³aj, a¿ wreszcie Bo¿e Narodzenie, czyli choinka. 
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Bo¿e Narodzenie to czas
magiczny. Decyduje o tym
pora roku, szybko zapada
ciemnoœæ, trzeba siê wspo-
magaæ 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 nie-
spodziewanego goœcia. Do
tego dochodzi jeszcze 12
potraw, które musza siê zna-
leŸæ na wigilijnym stole. - To
jest w³aœnie magia, ale i ste-
reotyp zakorzeniony g³êboko
w kulturze - mówi dr Maciej
Dudziak, kulturoznawca z
Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a.

Dr Maciej Dudziak t³uma-
czy, ¿e takie ustawienie ak-
centów wynika z tradycji.
Wa¿na jest bowiem bogata
obrzêdowoœæ Bo¿ego Naro-
dzenia z momentem central-
nym i jednoczeœnie
pocz¹tkiem tych œwi¹t, czyli
Wigili¹. - Wszak jest parado-
ksem, ¿e dzieñ, który w³aœci-
wie nie jest jeszcze
œwi¹teczny, jest jednocze-
œnie 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 ob-
chodzenia œwi¹t. Wygl¹da
on nastêpuj¹co: wigilia, ro-
dzina, choinka, prezenty.
Jednak jak zauwa¿aj¹ kultu-
roznawcy, do tego modelu
ostatnio dochodzi nowy ele-
ment - kolêdnicy. - Byæ mo¿e
odbywa siê to za spraw¹ cie-
kawskich wnuków, którzy py-
taj¹ babcie i dziadków, jak
by³o kiedyœ i do tego wra-
caj¹. Na pewno te¿ istotn¹
wagê tu maj¹ elementy po-
pkultury, ot choæby niesamo-
wicie popularne telewizyjne
programy kulinarne, które na
d³ugo przed œwiêtami kon-
centruj¹ siê na nich, prezen-
tuj¹ potrawy i tradycje ju¿ za-
ginione, lub zwyczajnie za-
pomniane, i komuœ mo¿e siê
przypomnieæ, ¿e faktycznie,
kiedyœ w domu tak te¿ by³o i
zaczyna takie elementy
przeszczepiaæ do siebie. Ta-
kim powrotem do starego,
ale oczywiœcie w nowym wy-
daniu 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 prze-
cie¿ jeszcze kilka lat temu
kolêdników na ulicach nie
by³o. To w³aœnie tworzenie
nowego przez przypomina-
nie starego - t³umaczy dr
Maciej Dudziak. 

Jeœli popatrzeæ na gorzow-
skie œwi¹teczne sto³y, to nie-
mal 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 ka-
pust¹ i grzybami. - Ma³o kto
sobie wyobra¿a, ¿eby ich na

wigilii nie by³o, a to przecie¿
potrawa wybitnie wschodnia
- mówi Maciej Dudziak i do-
daje, ¿e w³aœnie takie przej-
mowanie zwyczajów z in-
nych krêgów nazywane by-
wa ciep³¹ agresj¹. Ciep³¹, bo
œwietnie przyjmowan¹, na-
tychmiast uznawan¹ za
swoj¹. Tak¿e kompot z su-
szu jest potraw¹ przywie-
zion¹ 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, Wi-
leñszczyzny, okolic Lwowa,
Stanis³awowa, ale te¿ z Wiel-
kopolski, Ma³opolski czy in-
nych typowo polskich krain
geograficznych. Ma³o tego,
przyjechali ludzie o ró¿nych
wyznaniach - bo katolicy,
prawos³awni, grekokatolicy,
ale te¿ ewangelicy, wyznaw-
cy ró¿nych innych  religii.
Ka¿dy z nich ma swoje tra-
dycje, ka¿dy z nich œwiêtuje
po swojemu. Nierzadko bo-
wiem gorzowianie zasiadaj¹
do dwóch wigilii - katolickiej i
prawos³awnej, bo jedno z
ma³¿onków jest katolickiego
wyznania, a drugie - ob-
rz¹dku wschodniego. - I tyl-
ko siê cieszyæ, ¿e tak jest.
Bo to skarb niezwyk³y. Dwa
razy siê œwiêtuje - mówi Ag-
nieszka 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 kulturo-
wy chwal¹ te¿ naukowcy.
Maciej Dudziak dodaje, ¿e
mieszkamy na pograniczu
polsko-niemieckim, niedale-
ko mamy Berlin. W samym
naszym mieœcie mieszkaj¹
ju¿ Chiñczycy, Niemcy i jesz-
cze parê ró¿nych innych
grup etnicznych. Nietrudno
te¿ zauwa¿yæ olbrzymi¹
diasporê ukraiñsk¹, która od
kilku lat silnie zaznacza
swoj¹ obecnoœæ. - I taka sy-
tuacja bêdzie siê pog³êbia.
Im prêdzej to zrozumiemy i
zaakceptujemy, tym szybciej
bêdzie nam siê lepiej ¿yæ.
Taka otwartoœæ na nowe, in-
ne spowoduje, ¿e w na-
stêpnych latach bêdzie nam
tylko lepiej. Bo przecie¿ ¿yje-
my w Europie, która ju¿ w
czêœci jest bez granic. Lu-
dzie swobodnie siê prze-
mieszczaj¹, tak samo oby-
czaje i tradycje. I nikt tego
raczej nie zatrzyma. I trzeba
nauczyæ siê z tym ¿yæ - mówi
Maciej Dudziak

RENATA OCHWAT

Tradycje przyjechały wraz z przesiedleńcami
W Gorzowie obchodzi siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia tak, jak dawniej gdzieœ na Kresach, w Ma³opolsce czy £ódzkiem. 

Gorzów stał się miastem wielokulturowym, co widać m.in.
podczas tradycyjnej już wigilii narodów
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Zwykle jest tak, ¿e ubiera-
my choinkê, k³adziemy pod
obrus sianko, na stó³ 12 po-
traw i zaczynamy œwiêta.
Ale czasami przychodzi
myœl, ale dlaczego w³aœnie
tak? 

Choinka przyszła do nas z
Niemiec

Zwyczaj ubierania choinki
w okresie Bo¿ego Narodze-
nia przywêdrowa³ do Polski
z Niemiec na prze³omie
XVIII i XIX wieku. Wczeœniej
na polskich wsiach pano-
wa³a 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 star-
szy. Pochodzi z £otwy i w
Ÿród³ach mo¿na przeczytaæ,
¿e z 1510 roku, czyli jesz-
cze sprzed Reformacji. Tra-
dycyjnie œwi¹teczne drzew-
ko ubiera siê w Wigiliê, jed-
nak coraz czêœciej ubieramy
choinki znacznie wczeœniej. 

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 znacze-
nia by³ równie¿ status
spo³eczny rodziny: w bied-
nych domach przygotowy-
wano jedynie siedem dañ,
szlachta biesiadowa³a przy
dziewiêciu potrawach, na
dworach magnackich ser-
wowano 11 potraw. Obecnie
dañ na wigilijnym stole po-
winno 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 czer-
wony kubrak, czerwone
spodnie, tak¹ czapkê. Poza
tym jest dobrodusznym pa-
nem - siwym i uœmiechni-
êtym. Ale warto wiedzieæ,
¿e pierwszy raz postaæ œw.
Miko³aja pojawi³a siê w 1823
roku w wierszu „Wizyta Œwi-
êtego Miko³aja” Clementa
Moore’a. W tym utworze Mi-
ko³aj zosta³ przedstawiony
jako elf mieszkaj¹cy w jaski-

ni i ubrany w br¹zowy strój.
Kilka lat póŸniej w 1863 ro-
ku rysownik Thomas Nast
na zlecenie amerykañskie-
go tygodnika „Harper’s” na-
rysowa³ Miko³aja jako star-
szego cz³owieka o
okr¹g³ych policzkach i
bia³ych bokobrodach. Obec-
ny 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 Mi-
ko³aja ze œwiêtym - bisku-
pem Mirry, który by³ dobro-
czyñc¹ i szlachetnego serca
cz³owiekiem.

Sanie Mikołaja i
czerwony nos Rudolfa

Dziœ ka¿de dziecko niemal
na ca³ym œwiecie wie, ¿e Mi-
ko³aj jeŸdzi po œwiecie sa-
niami wype³nionymi prezen-
tami, a ci¹gn¹ je renifery.
Pierwsze informacje o reni-
ferach pojawi³y siê w wier-
szu Clementa Moore’a. Au-
tor wymieni³ wtedy dziewiêæ
reniferów o imionach: Ko-
metek, Amorek, B³yskawicz-
ny, Fircyk, Pysza³ek, Tan-

cerz, Z³oœnik, Profesorek,
Rudolf. Najwa¿niejszemu
reniferowi z ca³ego zespo³u
dopiero po latach zosta³
przyprawiony czerwony nos.
Wszystko za spraw¹ napi-
sanej przez Roberta L. Ma-
ya w 1939 roku ksi¹¿eczki,
któr¹ sieæ sklepów Montgo-
mery Ward rozdawa³a dzie-
ciom. Czerwononosy renifer
Rudolf rozœwietla³ w niej
drogê Miko³ajowi i pomóg³
mu rozdawaæ dzieciom pre-
zenty. W popularyzacji Ru-
dolfa pomog³a te¿ znana
piosenka „Rudolph the Red-
Nosed Reindeer”. 

Karp na wigilii, ale tylko
w Polsce

Jedynie Polacy jadaj¹ na
wigiliê karpia i to podanego
bardzo ró¿nie. Ludowe wie-
rzenia wskazywa³y tak¿e na
to, ¿e zjedzenie ryby pod-
czas kolacji dzieñ przed
Bo¿ym Narodzeniem gwa-
rantuje zdrowie i dostatek,
natomiast spo¿ycie karpia -
obfitoœæ. Jednak dlaczego to
w³aœnie jego najczêœciej je-
my podczas polskiej wigilii?
Zwyczaj ten pochodzi z
trudnego okresu powojen-
nego - hodowla tych ryb
by³a po prostu najtañsza. 

Opłatek też musi być

Zwyczaj ³amania siê op³at-
kiem podczas wigilii swoje
korzenie bierze z pocz¹tków
chrzeœcijañstwa. Choæ w
tym okresie nie by³ on jesz-
cze ³¹czony z wigili¹, a ist-
nia³ jako symbol komunii du-
chowej wspólnoty chrzeœci-
jañskiej. Pierwsi
chrzeœcijanie ³amali siê -
dzielili chlebem. Op³atek
znany z teraŸniejszych cza-
sów wytwarzany by³ zdecy-
dowanie póŸniej. Pierwotnie
rolê op³atka pe³ni³
b³ogos³awiony chleb, który
b³ogos³awiono i dzielono siê
nim z wiernymi. Dziœ to spe-
cjalne pieczywo produkowa-
ne g³ównie przez siostry za-
konne. Wielu Polaków potra-
fi 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 - ca-
lendae, co oznacza³o pierw-
szy dzieñ miesi¹ca. Pierwsze
„kolêdy” by³y œpiewane przez
Rzymian w ramach uroczys-
tego uczczenia pierwszego
stycznia, potem zwyczaj œpie-
wania pieœni przejêli chrze-
œcijanie, 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

Korzysta³am miêdzy innymi
z „Encyklopedii staropol-
skiej” Zygmunta Glogera,
„S³ownika mitów i tradycji
kultury” W³adys³awa Kopali-
ñskiego.

Święta, święta czyli co wypada o nich wiedzieć
Dlaczego na wigiliê musi byæ 12 potraw, dlaczego Miko³aj musi byæ ubrany na czerwono? 
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- Panie mecenasie, ostat-
nimi czasy co moment
okazuje siê, ¿e do likwida-
cji ma pójœæ nagrobek
osoby znanej lub
zas³u¿onej. Tak by³o tak¿e
z grobem Szymona Giête-
go. Akces zg³osi³o Towa-
rzystwo Mi³oœników Go-
rzowa. Zadeklarowaliœcie
pañstwo, ¿e zap³acicie. 

- Temat zosta³ natychmiast
za³atwiony. Rzeczywiœcie
zap³aciliœmy za utrzymanie
grobu Szymona. DoraŸny
problem znikn¹³. Tym bar-
dziej, ¿e to nie by³y ¿adne
wielkie pieni¹dze. 
- A nie myœla³ pan, ¿e po-
trzeba jakiegoœ komple-
ksowego rozwi¹zania po-
dobnych kwestii?

- Oczywiœcie, myœla³em na
ten temat. Ale myœlê, ¿e roz-
wi¹zaæ siê tego akurat tema-
tu globalnie raczej nie da.
Myœlê, ¿e tych chêtnych, któ-
rzy chcieliby, aby zap³aciæ za
groby ich przodków by³oby
sporo. I myœlê, ¿e to siê jed-
nak zwyczajnie nie da.
- Na pewno ma pan racjê,
¿e takich grobów mo¿e
byæ tysi¹ce, ale wœród nich
s¹ takie, o które musi
miasto zadbaæ. Bo to s¹ lu-
dzie zas³u¿eni dla miasta,
a nie ma ju¿ nikogo, kto by
o te miejsca pamiêci po
nich zadba³. Lada chwila
zrobi siê problem z gro-
bem W³odzimierza Korsa-
ka i jego ¿ony. Potem poja-
wi siê kolejny taki grób.
Myœli pan, ¿e naprawdê nie
da siê opracowaæ syste-
mu? 

- Jakby kilku m¹drych ludzi
razem usiad³o, pomyœla³o i
podyskutowa³o, to i system
by siê znalaz³. Ale myœlê, ¿e
kryteria wobec tych
zas³u¿onych, to jest tak nie-
ostra kategoria, ¿e by³oby to
niezmiernie trudne. Bo prze-
cie¿ wszyscy sybiracy,
wszyscy AK-owcy, powsta-
ñcy wielkopolscy, ¿o³nierze II
wojny œwiatowej, partyzanci i
Bóg wie, kto jeszcze aspiro-
waliby do tej kategorii. Inna
rzecz, ¿e po wiêkszoœci po-
zosta³y jakieœ rodziny. Sytua-
cji takich jak grób Szymona,
czy grób doktora Jerzego Tu-
ruto, bo my te¿ op³aciliœmy
miejsce z tym nagrobkiem,
gdzie wiadomo, ¿e nie ma
nikogo, jest zwyczajnie nie-
wiele. Na szczêœcie jest za-
wsze ktoœ, kto da nam znaæ,
¿e grób jest do niwelacji. Tak
przecie¿ by³o w przypadku
choæby nagrobka Edwarda
Jancarza. Szczêœciem, po-
chopnie siê takich grobów
nie likwiduje. Zawsze jest

czas, ¿eby zareagowaæ i to
jest tyle dobrego w tej kwes-
tii. 
- Ja siê bêdê jednak upie-
raæ, ¿e system by siê przy-
da³.

- Mo¿e i gdzieœ tam istniej¹
takie systemy, ale popatrzy-
my choæby na s¹siednie Nie-
mcy. Tam siê nikt ani piêciu
minut nie zastanawia nad ta-
kimi kwestiami. Proszê sobie
przypomnieæ, ¿e w taki
w³aœnie sposób splantowano
grób Ersta Henselera w Ber-
linie. Co dziwne, bo przecie¿
jego obraz wisi w Budestagu
i to nie by³ sobie jakiœ tam
pacykarz. A jednak. Tylko
dodam, ¿e my przywieŸliœmy
p³ytê nagrobn¹, która stoi te-
raz obok koœcio³a w Wie-
przycach.
- Wróæmy zatem do
spraw bardziej wspó³czes-
nych. Panie mecenasie, jak
siê panu podoba sytuacja
na ulicy Sikorskiego?

- Mo¿e to dziwnie zabrzmi,
ale ja siê w pewien sposób
otorbi³em z t¹ sytuacj¹. Prze-
sta³em na serio traktowaæ tê
ulicê, jako miejsk¹. Przyzwy-
czai³em siê do tego, ¿e jest
to wieczny ba³agan, który
nota bene do niczego nie
prowadzi. Stworzenie depta-
ku na Sikorskiego spowodu-
je, ¿e ta ulica bêdzie martwa.
Wiemy przecie¿, ¿e deptak
to nie jest tam, gdzie sobie
urzêdnicy wymyœl¹, tylko
tam, gdzie chodz¹ ludzie. I
tam siê robi œcie¿ki miêdzy
blokami, gdzie jest wydepta-
ne. Kto ma chodziæ na ulicê,
gdzie s¹ same banki, przed-
siêbiorstwa i tak dalej, i tak
dalej, gdzie nie ma po co za-
chodziæ. Nie wiem, po co to
komu, ale prezydent siê
upar³, no i bêdzie mia³. A to,
¿e ten remont, ten ba³agan w
istocie tak d³ugo trwa, to jest
zupe³nie skandaliczna rzecz.
Ja obserwowa³em remont
ulicy Westerplatte w Zielonej
Górze, gdzie z racji obo-
wi¹zków zawodowych jes-
tem co tydzieñ. To ulica taka
jak gorzowska Sikorskiego. I
tam remont trwa³ oko³o czte-
rech miesiêcy. Wprawdzie
tam nie ma torowiska, ale
przecie¿ tutaj torowisko w
powa¿nej czêœci ju¿ by³o. 
- Da siê w ogóle wyt³uma-
czyæ, dlaczego ten remont
trwa ju¿ trzeci rok i tak na-
prawdê nie wiadomo, kie-
dy siê skoñczy? 

- Ja tego nie potrafiê
wyt³umaczyæ. Choæby dlate-
go, ¿e do tej pory czegoœ ta-
kiego w historii miasta nie
by³o. By³y, owszem, opóŸnie-
nia, ale tutaj mamy do czy-

nienia z czymœ zupe³nie zdu-
miewaj¹cym. Mamy coœ, co
mo¿na nazwaæ permanen-
tnym remontem, który nie
ma ¿adnego koñca. Nie
wiem, co to jest. Na pewno
umowy powinny
uwzglêdniaæ takie rzeczy,
kiedy zawiera siê je z wyko-
nawc¹. Tak siê dzieje w Pol-
sce, ¿e autostrady siê nie
buduj¹, to siê wówczas od-
stêpuje od umowy i anga¿uje
kogoœ, kto tê autostradê wy-
buduje. A tu co? Trudno so-
bie wyobraziæ, co dalej, bo
jak to mo¿e potrwaæ z cztery
lata, albo piêæ, to naprawdê
zaczyna brakowaæ wyobra-
Ÿni. A na to siê nak³adaj¹ re-
monty kolejnych dróg, a
przecie¿ ju¿ siê zacz¹³ re-
mont Szczeciñskiej i za
chwilê remont Walczaka. A
jeœli dojdzie do tego remont
Spichrzowej, to Gorzów trze-
ba bêdzie omijaæ obwodni-
cami. 
- To prawda. Panie mece-
nasie, a jak tam pana spoj-
rzenie na rudery, z którymi
pan walczy? Jest jakiœ
postêp?

- No niestety, ich nie uby-
wa. Ja tego zwyczajnie nie
mogê poj¹æ, ¿e tak siê dzie-
je. Powiatowy inspektor nad-
zoru budowlanego œpi snem
sus³a od kilku lat. Nie robi
kompletnie nic. A przecie¿
on ma prawo budowlane i
powinien staæ na stra¿y nie
tylko wówczas, jak siê
cha³upa wali, ale jak jest
szpetna. Móg³by interwenio-
waæ, dawaæ czas, a jak nie
ma reakcji, to do prokuratu-
ry…
- Panie mecenasie, ale w
tym wypadku zawsze pada
t³umaczenie, ¿e kategorie
estetyczne to sprawa indy-
widualnych upodobañ. 

- Nieprawda. Jeœli ca³y bu-
dynek jest obrzydliwy, wy-
sprejowany, ma powybijane
szyby, to nie jest kwestia es-
tetyczna do dyskusji. To nie
jest tak, ¿e jakaœ budka na

Warszawskiej jest czymœ, co
jest ozdob¹ miasta. Podob-
nie jest z budynkiem, sie-
dzib¹ Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego przy ul.
Wyszyñskiego. Te¿ wy-
sprejowana i od lat nikt nie
czuje potrzeby, ¿eby to wy-
czyœciæ, wymalowaæ cho-
cia¿by. Dodam jeszcze je-
den z najpiêkniejszych bu-
dynków w mieœcie, czyli
Ratusz miejski i by³a ko-
menda policji. W Ratuszu
jest jeszcze zachowana sala
rajców miejskich. Dlaczego
siê z tym budynkiem nic nie
dzieje? Tymczasem prezy-
dent miasta, bez pytania rad-
nych, bo nie musia³ pytaæ,
kupuje Przemys³ówkê, jeden
z najbrzydszych obiektów w
ca³ym mieœcie i go remontu-
je, podczas gdy Ratusz jest
opuszczony. I pewno które-
goœ dnia sp³onie…
- Niech pan tak nie mówi. 
- Ale tak bywa. Proszê

spojrzeæ, co siê dzieje z
jedn¹ z najpiêkniejszych willi
w Gorzowie, tej przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego w Gorzo-
wie. To ju¿ wypalony w œrod-
ku budynek. Serce siê kroi
na taki widok. Wiem, ¿e pry-
watny w³aœciciel ma prawa
do swojej posesji, ale miasto
mog³oby czasem pomóc w
takiej sprawie, coœ robiæ. Do
tego dochodzi rudera przy
ul. £okietka 17, willa Herzo-
ga - z tym problemem miasto
kompletnie nie potrafi sobie
poradziæ. Dla mnie to s¹ nie-
pojête rzeczy. Kiedyœ zro-
bi³em listê 100 miejsc wsty-
du. Czêœæ na szczêœcie
zniknê³a. Ale w to miejsce
przyby³y nowe. No i teraz lis-
ta musia³aby zostaæ zmodyfi-
kowana. 
- I z czego wynika fakt, ¿e
rudery ci¹gle siê poja-
wiaj¹?

- My gorzowianie, nie do-
puszczamy do siebie, ¿e jes-
teœmy takim miastem, takimi
ludŸmi, gdzie niewielu oso-
bom zale¿y, ¿eby tu by³o es-

tetycznie i ³adnie. My opo-
wiadamy ró¿ne g³upoty,
czêsto na sesjach Rady
Miasta padaj¹ pomys³y, aby
miasto uczyniæ atrakcj¹ tury-
styczn¹. A to przecie¿ takie
pustos³owie pozbawione
rozs¹dku. Co to znaczy? Jak
zrobiæ z Gorzowa atrakcjê tu-
rystyczn¹? To miasto nigdy
nie by³o ³adne. Podczas woj-
ny centrum zosta³o wypalo-
ne, zmieniono uk³ad komuni-
kacyjny, jest to obrzydliwe i
tego siê nie zmieni. Takich
miast dotkniêtych przez los
jest w Polsce niewiele. Ale
niektóre sobie z tym pora-
dzi³y, jak choæby G³ogów czy
Elbl¹g. Odbudowa³y te sta-
rówki. Ale tu siê nie da odbu-
dowaæ, niestety. Ostatecznie
mamy parê ³adnych rzeczy -
mamy Wartê, bulwary, jesz-
cze Trakt Królewski, Park
Ró¿. Trzeba by nad tym po-
pracowaæ. A my robimy de-
ptak na Sikorskiego i na
We³nianym Rynku. 
- Ja z olbrzymim zasko-
czeniem przyjê³am s³owa
jednej pani radnej w³aœnie
o tym, ¿e Gorzów powinien
staæ siê magnesem tury-
stycznym. Ale my tu nie
mamy kompletnie ¿adnej
infrastruktury turystycz-
nej, ani te¿ za bardzo nie
mamy co pokazywaæ.

- Takie pomys³y bior¹ siê
w³aœnie z kompletnej niewie-
dzy. Z tego, ¿e siê nie by³o w
œwiecie, nie by³o siê nawet w
Polsce. Nie widzia³o siê nic.
I siê nie rozumie, co to zna-
czy turystyka. Gorzowianin
ma tysi¹ce mo¿liwoœci wyje-
chania gdzieœ i zobaczenia
naprawdê intersuj¹cych rze-
czy. Podobnie maj¹ te¿ Cze-
si, Niemcy i wszyscy inni. No
i jak ci obcokrajowcy zechc¹
przyjechaæ do Polski, to
pewniej pojad¹ do Szczeci-
na, Sopotu, Jeleniej Góry
czy Wroc³awia, Poznania,
Kórnika, ale nie do Gorzo-
wa. Co tu maj¹ ogl¹daæ?
Katedrê? Takich katedr w
Europie jest tysi¹c, jak nie
wiêcej. Tutaj to tylko mo¿e
przyjechaæ turysta senty-
mentalny. Ale i tych jest co-
raz mniej, bo pokolenie
by³ych mieszkañców ju¿
w³aœciwie wymar³o. My po-
winniœmy stworzyæ miasto
wygodne dla mieszkañców. 
- Co ma pan na myœli?
- Czyste, porz¹dne, z ja-

kimœ pomys³em na siebie.
Problem w tym, ¿e tego po-
mys³u nie ma. Trzeba sobie
powiedzieæ, ¿e pewne rze-
czy s¹ w Gorzowie potrzeb-
ne i je brutalnie realizowaæ.
Trzeba likwidowaæ ruiny i ru-

dery. Trzeba restaurowaæ
zabytki, jak wille Jaehnego,
Paukscha czy dawny Ra-
tusz. Potrzebne jest Cen-
trum Edukacji Zawodowej,
¿eby poziom kwalifikacji siê
podnosi³, bo przecie¿ nie
mo¿na tylko skrêcaæ œruby w
TPV. Potrzebna jest po-
rz¹dna i silna uczelnia, bo
same w³adze tych dwóch ist-
niej¹cych tego nie zrobi¹.
Przyda³oby siê postawiæ
choæby jedn¹ trybunê z
prawdziwego zdarzenia na
stadionie przy Olimpijskiej.
Bo na teraz to ca³a Polska
siê z nas œmieje, ¿e mamy
90-letni stadion przykryty
eternitem. To¿ to prawdziwy
wstyd. A my tu gadamy, ¿e
Gorzów to miasto sportu…
Nie mamy hali sportowej z
prawdziwego zdarzenia. Ma-
my tylko stadion ¿u¿lowy
czynny siedem razy w roku.
P³akaæ siê chce, jak siê to
widzi. Te wszystkie rzeczy
musz¹ byæ zrobione, bo Eu-
ropa posz³a w tym kierunku
w³aœnie. 
- Musi siê zmieniæ w³adza
w mieœcie?

- Przede wszystkim musi
siê zmieniæ myœlenie. I to za-
równo w³adzy, jak i mieszka-
ñców. Tu trochê nie-
szczêœciem jest, ¿e przy-
je¿d¿aj¹ ludzie ze œwiata,
jak prezes Inneko, który te-
raz siê zawin¹³ i sobie poje-
cha³. Zwyczajnie za du¿o tu
jest ludzi przyjezdnych, któ-
rzy nie znaj¹ miasto, ani go
nie czuj¹. Ju¿ nie wspomi-
nam o wiceprezydentach z
niewielkich miejscowoœci, dla
których Gorzów to jak Pary¿
dla Gorzowianina. Oni
musz¹ patrzeæ tak na miasto,
jak siê patrzy we Wroc³awiu
na Wroc³aw, w Poznaniu na
Poznañ a w Berlinie na Ber-
lin, a nie jak w Pe³czycach,
Witnicy czy Sulêcinie. 
- Jasnym jest, ¿e po-
trzebna jest zmiana syste-
mowa dotycz¹ca myœlenia.
Ale jakim cudem mo¿e siê
to dokonaæ?

- Potrzeba szerokiego
spojrzenia. Ale my wybiera-
my radnych, którzy s¹
przedstawicielami gorzo-
wian i oni s¹ tacy sami, jak i
w³adze w magistracie, ale
jak i przeciêtny gorzowianin.
Z ca³ym szacunkiem, ale je-
œli ktoœ wstaje i mówi, ¿e
chce aby tu by³o miasto ró¿ i
atrakcj¹ na skalê Europy, to
co mo¿na myœleæ. Inna
czêœæ radnych nic general-
nie nie mówi, bo nie wie nic i
nie ma ¿adnego pomys³u ani
nic nie rozumie.
- Dziêkujê bardzo. 

J. Synowiec: Cała Polska się z nas śmieje, że mamy 90-letni
stadion przykryty eternitem
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Miasto powinno być wygodne 
dla mieszkańców
Z mecenasem Jerzym Synowcem, znanym gorzowskim adwokatem, radnym i dzia³aczem spo³ecznym, rozmawia Renata Ochwat



- Minê³o ju¿ trochê czasu
od 1 wrzeœnia. Jak wygl¹da
sytuacja w gorzowskich
szko³ach z tej perspekty-
wy?

- Rok szkolny rozpoczêliœmy
spokojnie. Zreszt¹ nauczycie-
le to jest taka grupa zawodo-
wa, która nie wywo³uje fer-
mentu spo³ecznego. Niemniej
jednak w œrodowisku dawa³o
siê wyczuæ pewne wyczeki-
wanie na dalsze decyzje, po-
niewa¿ wszyscy mieliœmy
œwiadomoœæ, ¿e strajk wio-
senny nie zosta³ zakoñczony,
tylko zawieszony. Oznacza to,
¿e wszystkie procedury wyni-
kaj¹ce z ustawy o rozwi¹zy-
waniu sporów zbiorowych
zosta³y w pe³ni zachowane.
ZNP przeprowadzi³ ankietê
sonda¿ow¹ wœród nauczycieli
w ca³ej Polsce - nie tylko
wœród cz³onków zwi¹zku, ale
wœród tych, którzy chcieli
wzi¹æ w tym udzia³. Ponad
220 tysiêcy osób wziê³o
udzia³ w tym sonda¿u. I po-
nad 55 procent opowiedzia³o
siê za kontynuacj¹ protestu,
ale w innej formie. Najwiêcej
osób opowiedzia³o siê za tzw.
strajkiem w³oskim, czyli za
wykonywaniem tylko tych za-
dañ, które wynikaj¹ z posta-
nowieñ prawa oœwiatowego
oraz zapisów statutowych po-
szczególnych placówek
oœwiatowych. Trzeba wie-
dzieæ, ¿e nauczyciele wyko-
nuj¹ masê ró¿nych czynno-
œci, które nie s¹ op³acane i
które to czêsto nawet nie s¹
uœwiadomione spo³eczeñs-
twu, ¿e nauczyciele je wyko-
nuj¹. Przywykliœmy do tego,
¿e nauczyciel to jest dawny
si³acz. Teraz chcemy poka-
zaæ, które zadania s¹ obo-
wi¹zkowe i za które nauczy-
ciel otrzymuje zap³atê, a które
s¹ czysto spo³eczn¹, nie-
odp³atn¹ prac¹. 
- A jeœli chodzi o uczniów,
to pomieœcili siê wszyscy w
tych szko³ach, w których
chcieli siê uczyæ?

- Teoretycznie siê pomieœci-
li. By³abym niesprawiedliwa,
gdybym nie wspomnia³a o
du¿ej roli dyrektorów szkó³
oraz naszego samorz¹du.
Przy dobrej i wydatnej
wspó³pracy uda³o siê roz-
wi¹zaæ ten problem. Jednak
to pomieszczenie siê oznacza
w³aœnie - pomieszczenie siê,
a nie uczêszczanie do szko³y
i uczenie siê w komfortowych
warunkach, które by³y do tej
pory. Wiele osób znalaz³o siê
jednak nie w tych szko³ach,
do których chcia³o pójœæ. Kla-
sy s¹ przepe³nione, zreszt¹
jak przewidywaliœmy. Wrócili-
œmy do czasów z lekka powo-
jennych w tej kwestii, bo ma-
my nawet po 37 uczniów w
jednej klasie upychanych ko-
lanem. Ta edukacja odbywa
siê zreszt¹ du¿ym kosztem
ekonomicznym. My, mieszka-
ñcy miasta musimy sobie
uœwiadomiæ, ¿e ka¿dego z
nas ta reforma kosztuje. 
- A jakiœ przyk³ad?
- Proszê bardzo. Zajêcia IV

Liceum Ogólnokszta³c¹cego
musz¹ byæ prowadzone w
dodatkowych salach wynaj-
mowanych przez miasto i
op³acanych przez miasto w
budynkach Zamiejscowego
Wydzia³u AWF. Mo¿e
szczêœliwie siê zbieg³o,
patrz¹c na potrzebê roz-
mieszczenia m³odzie¿y, ¿e
zosta³ budynek po IV Gim-
nazjum przy ul. Grobla. No i
teraz z tego budynku ko-
rzysta Zespó³ Szkó³ Elek-
trycznych i z kilku pomiesz-
czeñ tak¿e II Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce, czyli
m³odzie¿ biega miêdzy bu-
dynkami. Zespó³ Szkó³ Me-
chanicznych odbywa wiele
zajêæ w Centrum Kszta³ce-
nia Zawodowego przy ul. Po-
morskiej. Tak wiêc m³odzi bie-
gaj¹, a nie tylko nauczyciele,
jak by³o do tej pory. Warto tu
zaznaczyæ, ¿e ca³y czas ma-
my olbrzymie braki, jeœli cho-
dzi o kadrê pedagogiczn¹.

Generalnie to mamy coraz
wiêksze braki.
- Jak to? Czy¿by potwier-
dza³y siê informacje, ¿e
nauczyciele odchodz¹ z za-
wodu? 

- Tak, odchodz¹. Ja siê oba-
wia³am, ¿e raczej mo¿e wy-
st¹piæ bezrobocie wœród nau-
czycieli. A wyst¹pi³ zupe³nie
odwrotny problem. Po wszyst-
kich decyzjach rz¹du w kwes-
tii oœwiaty, po brutalnym
wprowadzeniu tej zmiany w
systemie oœwiaty, bo dla mnie
¿adna reforma to nie jest,
okaza³o siê, ¿e mamy
potê¿ne braki wœród nauczy-
cieli. Dyrektorzy borykali siê z
problemem obsadzenia
wszystkich etatów w
szko³ach. Wiele osób, które
naby³y prawa emerytalne,
zwyczajnie na tê emeryturê
idzie. Ma³o tego, sporo ludzi,
którzy nabyli uprawnienia do
nauczycielskiego œwiadcze-
nia kompensacyjnego - kobie-
ty wiek 55 lat dla przyk³adu -
to jest taka ni¿sza emerytura,
id¹ na tê ni¿sz¹ emeryturê. I
choæ to œwiadczenie nie jest
zbyt du¿e, to jednak ludzie
woleli odejœæ z zawodu ni¿
dalej siê mêczyæ. A jeœli cho-
dzi o m³odych ludzi, to od-
chodz¹ z zawodu, znajduj¹
sobie inne sposoby na zara-
bianie na ¿ycie. Przechodz¹
do przemys³u, do zawodów
informatycznych. M³ode

dziewczyny z przedszkoli
wol¹ zak³adaæ swoje w³asne
prywatne placówki. Jaskra-
wym przyk³adem zmiany za-
wodu niech bêdzie nauczyciel
wf z wieloletnim sta¿em, który
zdecydowa³ siê przejœæ do
pracy w charakterze kierowcy
ciê¿arówki. Powód - p³aca, kil-
ka razy wy¿sza ni¿ w szkole.
Kiedy z nim rozmawia³am, to
powiedzia³, ¿e na starcie ma
6,5 tys. z³, podczas gdy w
szkole po wielu latach zara-
bia³ 2,1 tys. z³. Decyzja sama
siê t³umaczy. A jak dodaæ do
tego problem w relacjach na
linii nauczyciel - rodzice, to
nie mo¿emy mówiæ, ¿e jest
piêknie. 
- Do tego te¿ zmierza³am.
Ostatnio g³oœno by³o o Go-
rzowie w kontekœcie przed-
szkolanki, która bi³a dzieci.
Rzeczywiœcie jeszcze zda-
rzaj¹ siê nauczyciele, któ-
rzy bij¹ dzieci?

- W tej konkretnej sytuacji
sprawê rozstrzygnie s¹d.
Uczestniczy³am w
przes³uchaniach tej pani, w
postêpowaniu dyscyplinar-
nym. Trzeba poczekaæ na wy-
rok s¹dowy. 
- Ale pani prezes, od lat
nie wolno ucznia dotykaæ,
nie wolno nic.

- Fakt, i dlatego dochodzimy
niejednokrotnie do jakichœ ab-
surdów. I mamy tak¹ sy-
tuacjê, ¿e nauczyciel zaczyna

siê baæ w³asnego cienia. I po-
mijaj¹c kwestie finansowe, to
jest kolejny aspekt, który po-
woduje, ¿e ludzie nie garn¹
siê do zawodu. Nie istnieje
bowiem ochrona zawodu
nauczyciela. Nie jest chronio-
ny, choæ jest urzêdnikiem pa-
ñstwowym. I w relacji rodzic -
nauczyciel jest zawsze na po-
zycji przegranej. Nie mo¿e
byæ takich sytuacji, ¿e rodzic
przychodzi do szko³y i próbuje
wymierzaæ sprawiedliwoœæ na
nauczycielu. Nie mo¿e byæ ta-
kich sytuacji, ¿e podwa¿a siê
autorytet nauczyciela publicz-
nie, na korytarzu, w obecno-
œci uczniów, ubli¿aj¹c a nawet
próbuj¹c rêkoczynów, bo i z
takimi sytuacjami mieliœmy do
czynienia. I od razu uprze-
dzam, ja nie s³ysza³am, aby
by³ jakikolwiek proces wyto-
czony rodzicowi za takie za-
chowanie. Natomiast nauczy-
ciel nie ma prawa, podkre-
œlam, nie ma prawa zwracaæ
publicznie uwagi rodzicowi.
Bo to skoñczy³oby siê w
s¹dzie. Zreszt¹ ja sobie nie
wyobra¿am,  ¿e nauczyciel
móg³by publicznie wejœæ w
tak¹ polemikê. 
- Jakieœ rozwi¹zanie?
- Dobrze by by³o, ¿ebyœmy

przestali jako rodzice krytyko-
waæ i oceniaæ nauczyciela w
obecnoœci w³asnego dziecka.
Bo przecie¿ trudno oczeki-
waæ, ¿e to dziecko bêdzie re-
spektowa³o zalecenia tego
nauczyciela, bêdzie postrze-
ga³o nauczyciela jako swego
mistrza na drodze rozwoju.
Tak nie bêdzie. Oczywiœcie,
oceniaæ ka¿dy mo¿e i powi-
nien, bo to jest normalne. Ale
raczej nie powinno siê wy-
ra¿aæ swoich ocen w obecno-
œci dziecka - ucznia. Jest pro-
blem - idŸmy do szko³y, po-
rozmawiajmy, ale bez
obecnoœci dziecka. Bo co so-
bie taki dzieciak mo¿e my-
œleæ, kiedy od rodziców
s³yszy, ¿e nauczyciel jest nie-
douczony, albo pospolicie

g³upi, bo i takie okreœlenia pa-
daj¹. Chcia³abym jeszcze
przytoczyæ jeden przyk³ad na
granice absurdu, jakie nas
spotykaj¹. By³o takie zdarze-
nie, ¿e nauczyciel zosta³
zg³oszony do postêpowania
dyscyplinarnego za tak zwany
niebezpieczny dotyk. Chodzi
o nauczyciela wychowania fi-
zycznego, który asekurowa³,
podkreœlam, asekurowa³
uczniów przy przewrocie w
ty³, który jest doœæ niebez-
piecznym æwiczeniem. Nau-
czyciel musia³ przytrzymaæ
uczennicê, bo tego wymaga³o
bezpieczeñstwo. Gdyby do-
sz³o do wypadku na lekcji, to
nauczyciel nie wyszed³by z
wiêzienia. I ten nauczyciel po
asekuracji zosta³ oskar¿ony o
niebezpieczny dotyk. 
- Jaki by³ skutek?
- Postêpowanie zosta³o

umorzone. Wiêcej dodam.
Mieliœmy sytuacjê, kiedy w
przedszkolu dziecko zanie-
czyœci majteczki, bo siku.
Trzeba zmieniæ bieliznê. I co?
I nauczycielki zaczynaj¹ siê
baæ. Bo te¿ ju¿ by³y próby
oskar¿ania w³aœnie o niebez-
pieczny dotyk. Tak wiêc my -
nauczyciele stajemy w sytua-
cji takiej, ¿e jeœli dziecko siê
zmoczy w przedszkolu, to
trzeba wzywaæ rodzica, aby je
przebra³. Jeœli wiêc tak nie
ufamy osobom, którym po-
wierzamy swoje dziecko w
przedszkolu, to nie posy³ajmy
go do placówki. To poszukaj-
my sobie takich miejsc, gdzie
dziecko bêdzie otoczone tak¹
opiek¹, jak¹ my uwa¿amy za
najw³aœciwsz¹. Tak w³aœnie
dziœ wygl¹da zwyk³y dzieñ w
szkole czy przedszkolu. Nie
mówiê, ¿e to jest masowe,
nagminne, ale takie rzeczy
siê wydarzaj¹. I to coraz jed-
nak czêœciej. Doszliœmy do
pewnej œciany. Ale jednak
ci¹gle jest grupa ludzi, która
wspiera nauczycieli w ich pra-
cy. I to jest dobry prognostyk.
- Dziêkujê bardzo.
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B. Zajbert: Mamy potężne braki wśród nauczycieli
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Nie możemy mówić, że teraz jest pięknie
Z Barbar¹ Zajbert, prezes gorzowskiego Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, rozmawia Renata Ochwat



I choæ organizatorami s¹
myœliwi, udzia³ mo¿e wzi¹æ
ka¿dy, kto robi zdjêcia i lubi
przyrodê.

- Konkurs kierowany jest do
wszystkich, którzy lubi¹ robiæ
zdjêcia, utrwalaæ na nich
piêkno natury, piêkno przyro-
dy - t³umacz¹ organizatorzy,
czyli Okrêgowa Rada
£owiecka i Zarz¹d Okrêgowy
PZ£ w Gorzowie oraz Klub
Kolekcjonera i Kultury
£owieckiej im. W³odzimierza
Korsaka w Gorzowie. Ma³o
tego, w konkursie udzia³
mog¹ braæ tak¿e cudzoziem-
cy, jak choæby w przypadku
ubieg³ego roku, kiedy do
konkursu nadesz³y zdjêcia z
Litwy. A nagrodzone fotogra-
fie zosta³y w³aœnie tam poka-
zane. 

Jakie zdjêcia mo¿na nad-
sy³aæ na konkurs? Przede
wszystkim fotografie przy-
rodniczo-³owieckie, czarno-
bia³e i barwne wykonane
technik¹ cyfrow¹. Na kon-
kurs mo¿na zg³aszaæ foto-
grafie obejmuj¹ce na-
stêpuj¹ce tematy: fauna;
sceny myœliwskie; ruch;
Puszcze Lubuskie - pro-
muj¹ce piêkno lasów Ziemi
Lubuskiej.

W konkursie obowi¹zuj¹
precyzyjne przepisy. Jeden
uczestnik mo¿e przes³aæ
maksymalnie dwa zdjêcia w
ka¿dej kategorii tematycz-
nej. Ka¿de zdjêcie nale¿y
opisaæ na odwrocie symbo-
lem kategorii, numerem i
god³em autora fotografii. Na
p³ycie CD podaæ nale¿y

opis: kategoria, numer
zdjêcia, autor oraz gdzie, w
jakich warunkach zosta³o
wykonane zdjêcie. P³ytê
CD oraz kartê zg³oszenia
nale¿y do³¹czyæ w osobnej

kopercie oznaczonej
god³em.

Warunkiem wa¿nym
uczestnictwa w konkursie
jest wype³nienie i przes³anie
wraz z fotografiami karty

zg³oszenia wraz z oœwiad-
czeniem.

Do konkursu mo¿na nad-
sy³aæ tylko zdjêcia do tej po-
ry niepublikowane w ¿ad-
nych wydawnictwach, jak te¿
nienagradzane wczeœniej w
innych konkursach. 

Organizatorzy dopuszczaj¹
wykonanie korekty pozwa-
laj¹cej na poprawê kontras-
tu, nasycenia kolorów, jasno-
œci i ostroœci fotografii. Nato-
miast absolutnie wykluczone
jest wykonanie fotomonta¿u
lub  zmiana oryginalnej kon-
cepcji zdjêcia.

Prace konkursowe nale¿y
przes³aæ listem poleconym w
usztywnionej kopercie w for-
mie odbitek barwnych lub
czarno-bia³ych o wymiarach
20x30 cm oraz w wersji elek-

tronicznej na p³ycie CD w for-
macie jpg (w oryginalnej roz-
dzielczoœci) z opisem.

Wszystkie szczegó³y do-
tycz¹ce konkursu uzyskaæ
mo¿na w Zarz¹dzie Okrêgo-
wym PZ£, który ma swoje
biura przy ul. Kosynierów
Gdyñskich 20G, zo.go-
rzowwlkp@pzlow.pl 

Prace bêd¹ oceniane przez
Jury powo³ane przez organi-
zatora konkursu, które
wy³oni Laureatów. Wyniki
konkursu podane zostan¹ do
wiadomoœci publicznej na
stronie internetowej zarz¹du
oraz tablicy og³oszeñ w sie-
dzibie ZO PZ£ w Gorzowie
Wlkp. 

Echogorzowa.pl jest patro-
nem konkursu.

ROCH
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Bo niezwyk³e ¿yrandole,
Droga Krzy¿owa, nie pozos-
tawiaj¹ z³udzeñ. To œwi¹ty-
nia myœliwych.

- Olbrzymi wk³ad pracy w
urz¹dzenie tej œwi¹tyni
w³o¿yli zarówno myœliwi, jak
i leœnicy - mówi Andrzej
Je¿yk, nadleœniczy nadle-
œnictwa Smolarz, tu¿ pod
samym Drezdenkiem. Od lat
kilku w tej malutkiej œwi¹tyni
odbywaj¹ siê msze huber-
towskie, ale tak¿e i inne
zwi¹zane ze œrodowiskiem
ludzi lasu. Ostatnio malutka
œwi¹tynka by³a œwiadkiem
niezwyk³ego koncertu syg-
nalistów myœliwskich, którzy
przyjechali na spotkanie z
polskimi myœliwymi i leœnika-
mi w ramach Drezdeneckich
Spotkañ z Kultur¹ My-
œliwsk¹, w których uczestni-
czyli zarówno leœnicy, jak i
myœliwi.

Świątynia wszystkich
ludzi lasu

To, ¿e koœcio³ek, dziœ pod
wezwaniem Matki Boskiej
Szkaplerznej, a przysz³oœcio-
wo tak¿e pod wezwaniem
œw. Huberta, patrona myœli-
wych, zlokalizowany jest
w³aœnie w Lubiewie nie zna-
czy, ¿e to tylko myœliwi i le-
œnicy z najbli¿szej okolicy
mog¹ siê tam modliæ i spoty-
kaæ. Faktycznie to on do³o¿yli
najwiêcej starañ, aby œwi¹ty-
nia nabra³a tak niezwyk³ego
kszta³tu. - Ale dumne jest z
tego miejsca ca³e œrodowisko
- deklaruj¹ inni myœliwi.

O tym, ¿e mo¿na siê tu
spodziewaæ rzeczy nie-
zwyk³ych, mówi ju¿ drew-
niana figura w³aœnie œw.
Huberta stoj¹ca przy wej-
œciu.

A za drzwiami koœcio³a
widaæ rzeczy niezwyk³e.
Pierwszy to wspania³y

¿yrandol upleciony ze zrzu-
tów - rogów jelenich odnaj-
dywanych w lesie. W isto-
cie w œwi¹tynce s¹ takie
dwa ¿yrandole, na które
posz³o 230 kg jelenich ro-
gów.  Oba s¹ niezwyk³e.
Podobnie zreszt¹ jak i Dro-
ga Krzy¿owa , któr¹ wyko-

nano na ³opatach ³osich.
Myœliwi niezorientowanym
podpowiadaj¹, ¿e ³opaty to
nazwa charakterystycznych
szerokich rogów ³osia
w³aœnie. 

Na stole o³tarzowym
mo¿na podziwiaæ kunsz-
towny krzy¿ tak¿e splecio-

ny z rogów znalezionych w
lesie. 

Osobne miejsce zajmuje
kapliczka z pnia dêbu, któ-
ry liczy³ sobie 160 lat, a
musia³ byæ wyciêty, bo
drzewo zachorowa³o. Poza
tym koœció³ ozdabiaj¹ tak¿e
inne trofea myœliwskie. 

Staraniem środowiska

Przygotowanie takiego wy-
stroju zajê³o leœnikom z Nad-
leœnictwa Smolarz i myœli-
wych z Kó³ £owieckich „Œw.
Huberta” i „Czarny Bór”, pod
przewodnictwem Ks. Pro-
boszcza Zdzis³awa Palusa i
Nadleœniczego Andrzeja
Je¿yka ponad rok i sukce-
sem zosta³o uwieñczone w
2016 roku. Oprócz stworze-
nia niezwyk³ego wystroju od-
tworzono ceglan¹ pod³ogê,
wymieniono drewniane ³awki
i nag³oœnienie.

Jak podkreœlaj¹ twórcy, by³
to ogromny wysi³ek finanso-
wy i organizacyjny, ale dziêki
pomocy wielu instytucji, firm
i ludzi dobrej woli uzyskano
zamierzony efekt. Swój
znacz¹cy wk³ad mia³ Urz¹d
Miejski w Drezdenku, ko³a
³owieckie z powiatu strzelec-
ko-drezdeneckiego i okolicz-
ne nadleœnictwa.

Ceglany koœció³ek w neo-
gotyckim stylu wzniesiono w
1908 jako œwi¹tyniê ewange-
lick¹. Jednak po zakoñcze-
niu II wojny œwiatowej i zmia-
nie ludnoœci na tych zie-
miach, œwi¹tynia 23 grudnia
1946 roku zosta³a ponownie
konsekrowana, tym razem w
rycie katolickim. Jest ko-
œcio³em filialnym - nale¿y do
parafii Najœwiêtszego Serca
Jezusowego w Drezdenku. 

Zwiedzaæ j¹ mo¿na ka¿dej
niedzieli po mszy œw., która
zaczyna siê o 10.00.

ROCH

Na stole ołtarzowym można podziwiać kunsztowny krzyż
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Żyrandol upleciony ze zrzutów - rogów jelenich odnajdywa-
nych w lesie
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Przed świątynią myśliwych nie mogło zabraknąć figury św.
Huberta
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Efektowne zdjęcie jelenia stojącego w zbożu pod lasem
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Niezwykły kościół myśliwych 
i leśników
Malutka, neogotycka œwi¹tynia w zagubionym w lasach Puszczy Noteckiej Lubiewie zadziwia ka¿dego, kto do niej zajrzy. 

Czas na bezkrwawe łowy, z aparatem w ręku
Trwa czwarta edycja Konkursu Fotograficznego im. W³odzimierza Korsaka. 
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- Bartek wychowywa³ siê
wœród motocykli, gdy¿ pro-
wadzi³em warsztat i zajmo-
wa³em siê naprawami,
sk³adaniem oraz dorabia-
niem do nich czêœci. Dlatego
zanim zacz¹³ porz¹dnie cho-
dziæ mia³ ju¿ na czym jeŸdziæ
- opowiada ze œmiechem Pa-
we³ Zmarzlik, ojciec tego-
rocznego indywidualnego
mistrza œwiata. 

- Do dzisiaj z sympati¹ wra-
cam pamiêci¹ do rodzinnych
wycieczek do lasu niedaleko
rodzinnego domu w Kinicach
- kontynuuje. - Najczêœciej
jeŸdziliœmy w czwórkê. Dzia-
dek, ja i synowie. Bartek ju¿
jako czterolatek dobrze so-
bie radzi³. A jak zdarzy³o mu
siê przewróciæ, to nawet nie
mia³ si³y podnieœæ motocyk-
la. Bieg³ za mn¹ i krzycza³,
¿ebym siê zatrzyma³ i mu
pomóg³. Piêkne to by³y czasy
- stierdza tata, który coraz
trudniej wytrzymuje napiêcie
zwi¹zane ze startami syna.

Zaczęło się od znalezionej
ulotki

- Mo¿e tego po mnie nie wi-
daæ, ale za ka¿dym razem
jak jeŸdzi Bartek mam wyso-
kie ciœnienie. Staram siê jed-
nak zachowaæ maksymalny
spokój, bo ktoœ musi. Nerwy
szkodz¹ - podkreœla Pawe³
Zmarzlik senior.

Aktualny indywidualny
mistrz œwiata na ¿u¿lu Bar-
tosz Zmarzlik jest wzorem
sportowca. Trudno bêdzie
kiedyœ nagraæ o nim trzy-
maj¹cy w napiêciu thriller,
gdy¿ kiedy jedni baluj¹, on
wypoczywa w ³ó¿ku. Kiedy
inni lubi¹ wyskoczyæ do
miasta, on woli posiedzieæ z
rodzin¹ w domu. Kiedy
wreszcie s¹ tacy co id¹ na
dyskotekê, on wybiera do-
datkowy trening. 

Nazwisko ,,Zmarzlik’’ w dzi-
siejszym sporcie jest ju¿
znane bardzo dobrze. Nawet
tym, którzy w ¿yciu nie wi-
dzieli na w³asne oczy jazdy
w lewo po owalnym torze.
Skoro jednak 24-latek z Kinic
o imieniu Bartosz ju¿ trzy-
krotnie stawa³ na podium in-
dywidualnych mistrzostw
œwiata, to zapewne legenda
o jego wyczynach na moto-
cyklu dotar³a do najdalszych
zak¹tków Polski. Jak to siê
wszystko jednak zaczê³o i ja-
kie wydarzenia by³y
prze³omowe w sportowym
¿yciu trzeciego polskiego
mistrza œwiata w speed-
way’u?

- Zaczê³o siê w chwili, kie-
dy Bartek znalaz³ ulotkê Bo-

gusia Nowaka, w której by³a
informacja o zawodach po-
kazowych - opowiada dalej
ojciec mistrza. - Powie-
dzia³em synom, ¿eby szyko-
wali siê, to poka¿ê im jak wy-
gl¹da ¿u¿el w wydaniu mini.
Wspólnie z dziadkiem poje-
chaliœmy do Barlinka i obu
ch³opakom tak to siê spodo-
ba³o, ¿e od razu chcieli siê
zapisaæ. Nie widzia³em ¿ad-
nych przeciwwskazañ. Bar-
tek jeŸdzi³ wtedy na simsonie
i za ka¿dym razem robi³ mi
takie dziury na podwórku, ¿e
musia³em lataæ za nim z gra-
biami i wyrównywaæ teren.
Robi³em to jednak z rado-
œci¹, bo widzia³em na jego
twarzy przyjemnoœæ z tej jaz-
dy - dodaje.

Niespełnione marzenie

Po przygodzie na minitorze
przysz³a jazda na du¿ym to-
rze. Pocz¹tkowo obecny
mistrz towarzyszy³ starsze-
mu o piêæ lat bratu Paw³owi
juniorowi i pomaga³ mu w
parkingu, choæ raczej bar-
dziej przypatrywa³ siê jego
startom. A¿ sam kiedyœ
wsiad³ na motocykl i szybko
zrobi³ furorê. Kiedy w wieku
15 lat zda³ egzamin licencyj-
ny i pojecha³ na fina³ m³od-
zie¿owych dru¿ynowych
mistrzostw Polski do £odzi,
niewielu spodziewa³o siê z
jego strony tak widowisko-
wego b³ysku talentu. Na tle
bardziej utytu³owanych rywa-
li jeŸdzi³ znakomicie, zdoby³
komplet punktów i uzyska³
najlepszy czas zawodów. To
g³ównie za jego spraw¹ go-
rzowianie po 11 latach po-
nownie wywalczyli miano
najlepszej m³odzie¿owej

dru¿yny. To nie by³ jednak
jednorazowy wyskok, gdy¿
utalentowany m³okos siêgn¹³
z kolegami po z³oto w Lidze
Juniorów, a indywidualnie w
tych rozgrywkach wywalczy³
trzecie miejsce. I to wszystko
uczyni³ w chwili, kiedy w
szpitalu mocno cierpia³ po
ciê¿kim z³amaniu krêgos³upa
jego brat. 

- Przyznajê, ¿e prosi³em
wtedy mamê, która widzia³a
ten mój dramat, ¿eby nie za-
brania³a Bartkowi jazdy na
¿u¿lu, Chcia³a to uczyniæ z
tego powodu, ¿e ja mia³em
wypadek - wspomina Pawe³
jr., który ostatecznie powróci³
na tor w nastêpnym sezonie.
I zaraz zacz¹³ odliczaæ dni
do wspólnego startu z Bart-
kiem w lidze. Musia³ pocze-
kaæ do trzeciej kolejki, bo do-
piero wtedy jego brat koñczy³
16 lat. Jak to w ¿u¿lu bywa,
niestety, przyszed³ kolejny
sportowy pech. W drugiej ko-
lejce, w spotkaniu z W³óknia-
rzem Czêstochowa na go-
rzowskim torze, Pawe³ mia³
kolejny upadek. Nabawi³ siê
urazu barku i to by³ praktycz-
nie koniec jego kariery. Bra-
ciom nigdy nie uda³o siê
wiêc spe³niæ marzenia i
wspólnie pojechaæ w meczu
ligowym. 

Ciężki powrót po kontuzji

W sierpniu 2012 roku Bar-
tosz odniós³ pierwsze
znacz¹ce sukcesy miêdzy-
narodowe, ale mia³ równie¿
ogromnego pecha. Wcze-
œniej jako 17-latek stan¹³ na
trzecim stopniu podium
Grand Prix. W finale przegra³
z Martinem Vaculikiem i
Chrisem Holderem, ale po-

kona³ Tomasza Golloba i
wszyscy oniemieli. I pytali
siê, sk¹d wzi¹³ siê ten ta-
lent? Potem by³o indywidual-
ne mistrzostwo Europy junio-
rów do 19 lat na torze w
Opolu. Ju¿ wtedy Bartek za-
pewnia³, ¿e woda sodowa do
g³owy na pewno mu nie ude-
rzy i on musi siê uczyæ,
uczyæ i uczyæ. - Moim idolem
jest pan Tomasz Gollob -
dodawa³ na ka¿dym kroku.

Niestety, 1 wrzeœnia 2012
roku w trakcie fina³u
dru¿ynowych mistrzostw
œwiata juniorów w GnieŸnie
w jednym z wyœcigów niefra-
sobliwa postawa Andrieja
Kudriaszowa spowodowa³a,
¿e gorzowianin dozna³ skom-
plikowanego z³amania lewej
nogi i musia³ zakoñczyæ se-
zon. Szybko przekona³ siê,
¿e powroty po takich kontuz-
jach nie s¹ wcale ³atwe. W
2013 roku jeŸdzi³ dobrze, so-
lidnie, zdobywa³ medale, by³
silnym punktem Stali Go-
rzów, ale czegoœ brakowa³o.
Nie by³ ju¿ taki b³yskotliwy,
zdarza³y mu siê s³absze wy-
stêpy i pojawi³o siê pytanie,
czy aby wypadek z Gniezna
nie wyhamowa³ rozwoju
sportowego nastolatka?

Nie zhaamowa³. Pokaza³ to
choæby nastêpny sezon, a
szczególnie pierwszy fi-
na³owy mecz w Ekstralidze.
Na torze w Lesznie 19-latek,
jad¹c w siedmiu biegach,
szeœæ z nich wygra³. 18 zdo-
bytych punktów w finale
przez juniora zrobi³o na
wszystkich ogromne
wra¿enie. Nawet leszczy-
ñskich kibicach, którzy na
ka¿dy g³os spikera o tym, ¿e
na tor wyje¿d¿a Zmarzlik

reagowali g³êbokim wes-
tchnieniem. W Gorzowie cie-
szono siê z postawy m³od-
zie¿owca, bo po 31 latach
Stal stanê³a, w du¿ej mierze
dziêki w³aœnie temu zawod-
nikowi, na najwy¿szym stop-
niu podium. Do tego Bartosz
zosta³ najm³odszym zwy-
ciêzc¹ Grand Prix, gdy¿ wy-
gra³ swój pierwszy turniej,
jad¹c w Gorzowie z dzik¹
kart¹.

Nos trenera Cieślaka

Œledz¹c prze³omowe mo-
menty w karierze Zmarzlika
nie sposób zwróciæ uwagê
na to, ¿e w 2015 roku
g³ównie dziêki aktywnoœci
trenera kadry Marka Cieœla-
ka otrzyma³ dzik¹ kartê na
start w Grand Prix Challen-
ge, choæ gospodarze opto-
wali za Kacprem Woryn¹.
To by³a œwietna decyzja, któ-
ra zmieni³a bieg historii pol-
skiego ¿u¿la. Przynajmniej w
ostatnich latach. W Rybniku
Zmarzlik znowu zaskoczy³
wszystkich i wygra³. Gdyby
nie dosta³ dzikiej karty nie
wiadomo, jak d³ugo przebi-
ja³by siê do tego cyklu. Nie
wiadomo te¿, czy wzboga-
ci³by polski skarbiec o trzy
medale, w tym jeden z³oty? 

Gorzowianin zaledwie dwa
tygodnie póŸniej zosta³ w
Pardubicach mistrzem œwia-
ta juniorów a nieco wcze-
œniej m³odzie¿owym indywi-
dualnym mistrzem Polski.
Ten ostatni tytu³ bardzo go
ucieszy³, bo ,,polowa³’’ na
niego przez kilku lat. Mia³ na-
wet dwie szanse na w³asnym
torze (2011 i 2014), ale ich
nie wykorzysta³, uczyni³ to
dopiero w Lesznie.

- Jeszcze do mnie nie do-
ciera, ¿e wygra³em, ale jes-
tem mega szczêœliwy -
ka¿dorazowo powtarza³ po
zwyciêskich zawodach. Czy-
ni³ to naturalnie, jakby na-
prawdê nie wierzy³, ¿e staæ
go na wielkie rzeczy. 

Potem by³y kolejne sukce-
sy, kolejne medale. Choæby
w dru¿ynowych mistrzo-
stwach œwiata juniorów, w
których a¿ czterokrotnie zdo-
bywa³ z polsk¹ dru¿yn¹ naj-
cenniejszy laur oraz jeden
srebrny medal. Pod tym
wzglêdem jest absolutnym
dominatorem tych rozgrywek
w œwiecie. Zaczê³y pojawiaæ
siê ponadto powa¿ne senior-
skie trofea. Zacz¹³ od br¹zo-
wego medalu w Dru¿yno-
wym Pucharze Œwiata w Vo-
jens, ale tam jeszcze nie
b³ysn¹³. Nabiera³ doœwiad-
czenia, by w kolejnych

dwóch sezonach zdobyæ ju¿
z reprezentacj¹ mistrzowskie
tytu³y. Passê przerwa³a do-
piero… likwidacja rozgrywek
i zast¹pienie ich nowymi pod
nazw¹ Speedway of Nations,
w których to w minionym se-
zonie niemal w pojedynkê
wywalczy³ dla Polski srebrny
medal.

Komplet medali w Grand
Prix

Od 2016 roku Bartek za-
cz¹³ pisaæ oddzieln¹ piêkn¹
kartê. Ju¿ jego debiut, jako
sta³ego uczestnika cyklu
Grand Prix, zaskoczy³
wszystkich. Bêd¹c nadal ju-
niorem nie przel¹k³ siê
gwiazd œwiatowych torów i
od pocz¹tku jeŸdzi³ œwietnie.
Zaowocowa³o to zdobyciem
br¹zowego medalu, który
odebra³ w Melbourne.

- To by³ fascynuj¹cy mo-
ment, po którym uwierzy³em,
¿e staæ mnie na walkê z naj-
lepszymi. Do dzisiaj tamten
medal ma szczególne miejs-
ce w mojej kolekcji - powie-
dzia³ nam po zakoñczeniu
tego sezonu Bartosz Zmar-
zlik.

Rok póŸniej walczy³ o me-
dal do ostatniej serii. Jedna
s³absza runda w Teterowie
spowodowa³a, ¿e ostatecz-
nie uplasowa³ siê na pi¹tej
pozycji, ale przed rokiem po-
wróci³ na podium. Do ostat-
niego turnieju w Toruniu go-
ni³ Taia Woffindena. Brytyj-
czyk wytrzyma³ napiêcie i nie
da³ siê doœcign¹æ, ale srebr-
ny medal potwierdzi³, ¿e
Zmarzlik jest ju¿ przygotowa-
ny do walki o najwy¿szy laur
w œwiatowym speedway’u. 

O mistrzowskiej klasie
Zmarzlika w turniejach
Grand Prix œwiadcz¹ liczby.
Nieprawdopodobne. Na 48
dotychczasowych wystêpów
pojecha³ a¿ w 38 pó³fina³ach
i 24 fina³ach. 19 razy stan¹³
na podium, z czego szeœæ
turniejów wygra³, cztery razy
by³ drugi i dziewiêæ razy trze-
ci. Móg³ czêœciej stawaæ na
podium, ale dwukrotnie mia³
w biegach fina³owych defekt
motocykla. Gorzowianin za-
powiada, ¿e tak naprawdê
dopiero siê rozkrêca. Chce
uczyniæ wszystko, ¿eby dalej
byæ na topie, obiecuje, ¿e
³atwo mistrzostwa nie odda.

W tej chwili Bartosz Zmar-
zlik posiada ju¿ na koncie 37
medali mistrzostw œwiata,
Europy i Polski. Zaledwie o
trzy mniej ni¿ legenda go-
rzowskiego i polskiego ¿u¿la
Edward Jancarz.

ROBERT BOROWY

Został mistrzem, choć się
dopiero rozkręca
Bartosz Zmarzlik posiada ju¿ na koncie 37 medali mistrzostw œwiata, Europy i Polski.

Bartosz Zmarzlik ze swoim idolem Tomaszem Gollobem
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