Zdrowych świąt
e
oraz do siego roku!

ee
e
e e

ee
e e

C o d z i e n n i e n o w e i n f o r m a cj e n a w w w . e c h o g o r z o w a . p l

● MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ●

● GRUDZIEŃ 2020 ● NR 12/2020 (72)

Święta to nie tylko przeżycie religijne

fot. BSI

Bożonarodzeniowe dekoracje pojawiają się w sklepach tuż po Wszystkich Świętych. Więcej o świątecznych
tradycjach, zwyczajach i przyzwyczajeniach na s. 7-10.
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Boże Narodzenie
Z pewnością święta się odbędą,
ale jakie one będą?
W ostatnich latach tak jakoś bywało, że
ledwo przebrzmiało Wszystkich Świętych, rozpoczynało się myślenie o
zbliżających, acz jeszcze odległych
świętach Bożego Narodzenia. Sklepy i
ulice z wolna nabierały odświętnego
charakteru, a media pełne były reklam
świątecznych usług i produktów, z niezapomnianą promocja pewnego bezalkoholowego napoju na czele. Tak było
przecież jeszcze rok temu. Teraz
wszystko wygląda inaczej i na dobra
sprawę nawet nie wiadomo co nas na te
święta czeka. Święta z natury rodzinne i
radosne, przynajmniej w naszej strefie
klimatycznej i kulturowej, a takie już raczej być nie będą. Za sprawą szalejącej
zarazy, z którą cały świat się mierzy i nie
daje rady. Na szczepionkę bowiem poczekamy jeszcze wiele miesięcy, a skutecznego leku jak nie było, tak wciąż nie
ma. Za to coraz bardziej widać tu i
ówdzie, że brakuje już zwykłego tlenu,
respiratorów do wspomagania oddychania, miejsce w szpitalach i rąk do pracy. I
nie przesłonią tego płynące z góry zapewnienia, deklaracje i zaklęcia, że
wszystko jest pod kontrolą i – w domyśle
- święta się odbędą.
Z pewnością się odbędą, ale jakie one
będą? Nie wiem… Nadzieję jednak mieć
trzeba. Zdrowia życzę.

JAN DELIJEWSKI
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Stopa bezrobocia w Gorzowie nadal roœnie; w paŸdzierniku wynosi³a ju¿ 4,1 %.
By³a wiêc dwukrotnie
wy¿sza ni¿ na pocz¹tku tego
roku (2,2%). Bez pracy w
Gorzowie w paŸdzierniku
by³o zarejestrowanych 2 356
osób. W powiecie gorzowskim z jolei w ci¹gu miesi¹ca stopa bezrobocia
wzros³a z 5% do 5,2%, a w
województwie
lubuskim
utrzyma³a siê na poziomie
6,1%.
W Gorzowie jest podobna
liczba bezrobotnych kobiet i

mê¿czyzn (54 do 46%), w
powiecie gorzowskim na trzy
bezrobotne kobiety (59,7%)
przypada dwóch mê¿czyzn wynika z danych Wojewódzkiego Urzêdu Pracy.
W paŸdzierniku w Gorzowie odsetek osób bez pracy
w wieku do 30 lat wynosi³
22,5% (531 osób), a powy¿ej
50 lat - 26,1% (614 osób). W
powiecie gorzowskim odpowiednio 437 osób (30,4%) i
365 osób (25,4%).

Co dziesi¹ty gorzowski
bezrobotny (234 osoby 9,9%) jest niepe³nosprawny.
Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosi³a
5,6%, natomiast w podregionie zielonogórskim 6,3%.
Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim
(9,5%)
oraz
kroœnieñskim i ¿agañskim
(po 9,2%), a najni¿sz¹ w powiecie s³ubickim (3,6%), w

Zielonej Górze (3,9%) i w
Gorzowie Wlkp. (4,1%).
W paŸdzierniku 2020 r. do
urzêdów pracy zg³oszono 3
694 wolne miejsca pracy i
miejsca aktywizacji zawodowej. By³o ich o 227 mniej ni¿
we wrzeœniu. Najwiêcej w
Gorzowie (921) i w Zielonej
Górze (618).
Na koniec paŸdziernika
2020 r., w powiatowych
urzêdach pracy województwa lubuskiego zarejestro-

wanych by³o 23 168 bezrobotnych, w tym 13 192 kobiety, które stanowi³y 56,9%
ogó³u bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim
miesi¹cem liczba bezrobotnych zwiêkszy³a siê o 30
osób (o 0,1%). W stosunku
do paŸdziernika 2019 r. liczba
bezrobotnych
by³a
wiêksza o 52 42 osoby (o
29,2%).
DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Grudzień na rynku przy Jerzego
Wizyta w grudnia na ryneczku przy Jerzego to wręcz obowiązek i tradycja.
To tu, w jednym miejscu,
można kupić wszystko na wigilijny stół czy na sylwestrową
domówkę, pachnącą choinkę, a także świeże i smaczne
owoce i warzywa. To na ryneczku można kupić karpia i
inne ryby, prosto z lasu przyjechały piękne choinki. Do
kupienia są już także stroiki
oraz ozdoby choinkowe.
W grudniowej ofercie nie
zabraknie pierogów, krokietów, kiszonek, miodów, jajek
i serów, a także wypieków
cukierniczych oraz mięsa i
wędlin.

Fot. Archiwum GRH

w 1.12.
1971 r. - na Osiedlu Staszica rozpoczęto budowę pierwszego budynku mieszkalnego; pierwsi lokatorzy wprowadzili się w październiku 1973 r.
2011 r. -zm. Christa Wolf (82 l.),
landsberczanka, światowej sławy
pisarka niemiecka, autorka m.in.
„Wzorców dzieciństwa”, najgłośniejszej powieści o Gorzowie.
w 2.12.
1957 r. - prymas Polski, kardynał
Stefan Wyszyński, zakończył 3dniową wizytę w Gorzowie.
w 4.12.
2000 r. - rozpoczęło działalność
Radio Miejskie Gorzowa, lokalny
program Radia Zachód, obecnie
Radiów Gorzów; oficjalna inauguracja nastąpiła 18 grudnia.
w 9.12.
1857 r. - do sieci popłynął pierwszy gaz z nowo zbudowanej gazowni, uruchomiono też pierwsze
uliczne latarnie gazowe, które zastąpiły dotychczasowe lampy olejowe; gazownia czynna była do
1979 r.
w 12.12.
1948 r. ur. sie hm Sylwester Kuczyński, instruktor harcerski i
żeglarz, b. komendant hufca ZHP
(1980-1985), emerytowany kierownik Klubu Nauczyciela, zginął
w 2013 r. w katastrofie
śmigłowca.
w 14.12.
1916 r. ur. się Paweł Zacharek,
legendarny powojenny przewoźnik przez Wartę, później kapitan
barki, zm. w 1991 r.
2007 r. zm. Aleksander Maciejewski (52 l.), gorzowski aktor i
reżyser teatralny.
w 15.12.
1945 r. ur. się Andrzej Gordon,
artysta plastyk, autor licznych
grafik erotycznych, ilustracji, a
także obrazów o tematyce sakralnej, zm. w 1992 r.
w 16.12.
1997 r. zm. Jerzy Szalbierz (50
l.), artysta-fotografik, współtwórca i pierwszy fotoreporter tygodnika „Ziemia Gorzowska”, prezes Oddziału ZPAF w Gorzowie.
2011 r. zm. Jerzy Szabłowski (73
l.), b. kierownik stadion żużlowego i b. kierownik drużyny żużlowej Stali.
2013 r. zm. Wojciech Deneka (68
l.), b. aktor gorzowski (19841989, 1993-1997).
w 17.12.
1927 r. ur. się Władysław Klimek, nauczyciel działacz katolicki, radny RM I kadencji,
założyciel i wieloletni prezes oddziału Polskiego Związku Esperantystów oraz Klubu Inteligencji
Katolickiej (1983-1991), działacz
„Wspólnoty Polskiej”, zm. w
2000 r.
w 18.12.
1948 r. - włoskim filmem „Dzieci
wojny” zainaugurowało działalność kino „Słońce”, drugie w
mieście kino, zamknięte w 2007
r.
w 19.12.
1945 r. - dekretem administratora apostolskiego ks. Edmunda
Nowickiego Kościół Mariacki w
Gorzowie, obecnie p.w. Wniebo-

Grudzień 2020 r.

Coraz więcej osób pozostaje
bez pracy

Ryneczek otwarty jest w każdy poniedziałek, środę, piątek i
sobotę

Oczywiście przez cały rok,
także w grudniu, to tu
można kupić warzywa i owoce. Zarządzająca ryneczkiem spółka Gorzowski Rynek Hurtowy podkreśla, iż
kupując u lokalnych producentów i dostawców wspieramy naszych sąsiadów, którzy produkują żywność blisko nas, dzięki czemu jemy
produkty świeże, smaczne i
co najważniejsze, pomagające utrzymać dobre zdrowie.
A to szczególnie w czasach
pandemii
bardzo

ważna sprawa. Klienci ryneczku przy Jerzego doceniają, że mogą zrobić zakupy na świeżym powietrzu, a
administrator stara się, aby
pobyt na targowisku był bezpieczny – i dla kupujących i
dla sprzedających.
Ryneczek otwarty jest w
każdy poniedziałek, środę,
piątek i sobotę. Na powierzchni 40 tys. mkw. Znajduje się ponad 300 miejsc
handlowych, co daje klientom możliwość dużego wyboru.
GRH

Odszedł Zenon Michałowski
17 listopada w wieku 70 lat zmar³ Zenon Micha³owski.
By³ dzia³aczem opozycji
antykomunistycznej i jednym
z za³o¿ycieli gorzowskiej Solidarnoœci, przedsiêbiorc¹, filantropem i dzia³aczem sportowym. By³ szykanowany i
wiêziony, ale nie obnosi³ siê
z ¿alem i pretensjami. Kiedy
w 25 rocznicê odzyskania
przez Polskê wolnoœci zapytaliœmy siê Go, czy warto
by³o o obecn¹ wolnoœæ walczyæ powiedzia³:
- Oczywiœcie, ¿e warto
by³o. Kiedy dzisiaj patrzymy
na nasz kraj, to serce siê raduje, choæ nie jest on jeszcze doskona³y, taki jaki
ka¿dy z nas sobie wymarzy³.
Przez ostatnie 25 lat zrobiliœmy jednak du¿o na drodze

Fot. Archiwum
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Był szykanowany i więziony, ale nie obnosił się z żalem i
pretensjami
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ku prawdziwej wolnoœci. Jesteœmy w Unii Europejskiej, w
NATO, modernizujemy kraj
dziêki licznym œrodkom
wspólnotowym. Dlatego warto by³o…
Jako przedsiêbiorca by³
m.in. wspó³w³aœcicielem i
prezesem znanej w spó³ki
Meprozet Stare Kurowo,
POM Strzelce Krajeñskie i
Telewizji Miejskiej „Gorzów”,
ale dzia³alnoœæ gospodarcz¹
prowadzi³ ju¿ w po³owie lat
80-tych.
- By³o to spowodowane
tym, ¿e wyszed³em z wiêzienia z wilczym biletem i nikt
nie chcia³ mnie zatrudniæ.
Przez pewien czas roz³adowywa³em wagony, ¿eby

Redaktor naczelny: Jan Delijewski.
Zespół redakcyjny: Robert Borowy, Przemysław Dygas,
Renata Ochwat.
Skład: Marcin Klimczak - www.starparts.pl

prze¿yæ. Potem komuna ³askawie pozwoli³a mi na otwarcie ma³ej budowlanej firmy,
w której mog³em zatrudniæ
do piêciu osób. Dosyæ szybko z³apa³em ciekawe umowy
i zdarza³o siê, ¿e zatrudnia³em nawet do 30 pracowników - wspomina³ przed
szeœcioma laty w rozmowie z
nasza gazet¹.
Jako dzia³acz sportowy
przez lata mocno wspiera³
gorzowsk¹ siatkówkê, by³
prezesem i wiceprezesem
GTPS-u, walcz¹cego w
pierwszej lidze. By³ te¿ sponsorem innych klubów, a
tak¿e ró¿nych przedsiêwziêæ
spo³ecznych.
RB
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Pełna Gotowość do akcji „ZIMA”
Miejska spó³ka INNEKO RCS od kilku tygodni jest ju¿ gotowa do zimowego utrzymania dróg.

Fot. Archiwum Inneko

Akcja „ZIMA” to corocznie
du¿e wyzwanie, które anga¿uje za³ogê do 24-godzinnej gotowoœci przez kilka
miesiêcy. A podstaw¹ planowania pracy jest sta³y monitoring meteorologiczny. Zim¹
to pogoda dyktuje rytm pracy
i zadañ, którym trzeba
sprostaæ. Jesienna aura w
tym roku generalnie jest ³askawa, jednak nie wolno nam
traciæ czujnoœci, gdy¿ w
ka¿dej chwili mog¹ pojawiæ
siê pierwsze symptomy zimy.
To jest wszak te¿ pora, w
której mamy poranne przymrozki.
W pierwszej kolejnoœci zimowemu utrzymaniu podlegaj¹ drogi tranzytowe i
g³ówne ci¹gi komunikacyjne
a tak¿e mosty, wiadukty i ulice, na których ruch jest najwiêkszy. Zaraz po nich s¹

Do dyspozycji jest 10 pługopiaskarek, 250 ton soli, 60 ton chlorku wapnia oraz piasek do
przygotowania odpowiedniej mieszanki

ulice prowadz¹ce do du¿ych
osiedli i drogi osiedlowe. W

sumie INNEKO RCS musi
zadbaæ o oko³o 290 kilomet-

rów dróg. Zosta³y one podzielone na cztery standardy

odœnie¿ania.
Jeœli ju¿ zawita do nas zimowa aura, prace utrzymaniowe bêd¹ polega³y na
mechanicznym usuwaniu
œniegu i b³ota poœniegowego
oraz
likwidowaniu
go³oledzi i œliskoœci z dróg i
zatok
autobusowych.
Pos³u¿¹ do tego p³ugoposypywarki z równoczesnym
zastosowaniem œrodków
chemicznych i uszorstniaj¹cych .
W przypadku obfitych
opadów i minusowych temperatur, konieczne stan¹
siê nag³e dzia³ania drogowców. Maj¹ oni do dyspozycji 10 p³ugopiaskarek, 250
ton soli, 60 ton chlorku
wapnia oraz piasek do
przygotowania odpowiedniej mieszanki.
EWA IWAÑSKA

Projekt przyszłorocznego budżetu Gorzowa
Wydatki Miasta w 2021 roku to miliard 148 mln z³, o 41 mln wiêcej ni¿ w tym roku.
Dochody zaplanowano na
prawie 949 mln z³; deficyt wyniesie 199,5 mln z³. Rada
Miasta projektem bud¿etu
Gorzowa Wielkopolskiego na
2021 roku zajmie siê podczas ostatniej sesji w tym roku - 17 grudnia.
Najwiêcej (ponad 382 mln
z³) Miasto wyda na inwesty-

cje. Do najwiêkszych bêdzie
nale¿a³a budowa Centrum
Edukacji Zawodowej, system
zrównowa¿onego transportu
miejskiego, rozbudowa drogi
krajowej nr 22 w ci¹gu ul.
Walczaka, kolejny etap przebudowy ulicy Spichrzowej,
modernizacja stadionu lekkoatletycznego, a tak¿e moder-

nizacja deptaku przy ul. Hawelañskiej i budowa drogi pomiêdzy ul. Myœliborsk¹ i Londyñsk¹.
Zaplanowano zakup autobusów elektrycznych wraz z
niezbêdn¹ infrastruktur¹ do
ich ³adowania oraz budowê
wêz³a przesiadkowego przy
dworcu PKP.

Na wydatki w ramach
Bud¿etu Obywatelskiego przeznaczono prawie 6,7 mln z³.
W 2021 roku dochody miasta z tytu³u podatków i op³at lokalnych wynios¹ prawie 140
mln z³, udzia³y w podatkach
ponad 181 mln z³, œrodki z
UE ponad 131 mln z³, a dochody z maj¹tku ponad 25

mln z³. Natomiast deficyt
bud¿etu (199.510.207 z³) zostanie pokryty zaci¹gniêtymi
kredytami (138,5 mln z³), wolnymi œrodkami wynikaj¹cymi
z rozliczeñ kredytów i
po¿yczek z lat ubieg³ych oraz
pozosta³ymi przychodami.

DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Jesteśmy teraz w gorącym okresie
Trzy pytania do Stanis³awa Owczarka, dyrektora Zachodniej Izby Przemys³owo-Handlowej

Fot. Tomasz Molski

- Jako organizacja skupiaj¹ca przedsiêbiorców
w³¹czyliœcie siê w pomoc
dla gorzowskiego szpitala.
W jaki sposób lubuskie firmy mog¹ wesprzeæ s³u¿bê
zdrowia w walce z koronawirusem COVID-19?
- Przedsiêbiorcy praktycznie
od pocz¹tku pandemii wspomagaj¹ lubuskie placówki
medyczne poprzez przekazywanie konkretnych materia³ów, w zale¿noœci od potrzeb danej lecznicy. Kupuj¹
te¿ sprzêt, w tym respiratory
lub przelewaj¹ na konta szpitali pieni¹dze. Jako Izba do
niedawna informowaliœmy zainteresowanych przedsiêbiorców o potrzebach poszczególnych szpitali. Uznaliœmy
jednak, ¿e powinniœmy odpowiedzieæ na potrzeby w sposób skoordynowany. St¹d nasz apel o wsparcie dla szpitali
w Gorzowie i Torzymiu, które
nale¿¹ do naszej organizacji.
Oczywiœcie jako Izba zachêcamy do w³¹czenia siê w

pomoc nie tylko tym placówkom. W miarê mo¿liwoœci prosimy o wspomaganie wszystkich lecznic walcz¹cych z covidem. Szpitale zaœ prosimy o
informowanie nas, jakie maj¹
potrzeby. Postaramy siê pomóc, na tyle, na ile bêdziemy
mogli. Banku nie mamy, ale
tym co posiadamy oczywiœcie
siê podzielimy.
- Czym zajmuje siê Izba w
tym trudnym czasie pandemii?

- £atwiej by³oby powiedzieæ,
czym siê nie zajmujemy. Jesteœmy w gor¹cym okresie,
dlatego wymieniê najwa¿niejsze tematy. Od kwietnia zajmujemy siê lubuskimi bonami
wsparcia dla przedsiêbiorców. W sumie zebraliœmy 670
zg³oszeñ od firm z naszego
regionu. Jesteœmy na etapie
ich oceny. Niebawem opublikujemy listê rankingow¹, a
nastêpnie - do koñca roku podpiszemy umowy wsparcia

z przedsiêbiorcami. Ca³y czas
udzielamy równie¿ bonów
szkoleniowych. W ramach tego projektu zainteresowani
przedsiêbiorcy otrzymuj¹ dofinansowanie na podniesienie
kompetencji
zawodowych
przez pracowników. Pomimo
pandemii i zamkniêcia szkó³
dalej realizujemy program
modernizacji w zakresie
kszta³cenia zawodowego w
województwie lubuskim. Takich projektów realizowanych
w poszczególnych powiatach
jest w sumie 20. Rozpoczêliœmy równie¿ prace remontowe w willi Jaehnego,
gdzie powstaje Regionalne
Centrum Przedsiêbiorczoœci.
Wszystko jak na razie przebiega zgodnie z planem i
liczê, ¿e w ci¹gu niespe³na
pó³tora roku bêdzie oddane
do dyspozycji przedsiêbiorców.
- Na ile Izba mo¿e obecnie
pomóc tym swoim cz³onkom, którzy prze¿ywaj¹
problemy wynikaj¹ce z pan-

demii i ograniczeñ z tym
zwi¹zanych?
- Jako Izba nie mamy mo¿liwoœci udzielenia pomocy w
postaci bezpoœredniego finansowego wsparcia. Liczymy
natomiast, ¿e ci przedsiêbiorcy, bo dotyczy to nie tylko naszych cz³onków, którzy otrzymaj¹ œrodki w ramach bonów
wsparcia, poradz¹ sobie w
tym najtrudniejszym gospodarczo okresie. Ponadto nasi
cz³onkowie mog¹ korzystaæ z
pomocy ekspertów w ramach
izbowego sztabu kryzysowego. Zbudowaliœmy równie¿ zespó³ prawny, który œwiadczy
us³ugi dla naszych cz³onków.
Organizujemy wiele bezp³atnych webinariów oraz spotkañ
z przedstawicielami poszczególnych urzêdów. W tym trudnym czasie staramy siê
wspieraæ wszystkich przedsiêbiorców. Jeœli macie
Pañstwo problem zachêcam
do kontaktu z Izb¹. Postaramy siê pomóc.
RB
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wzięcia NMP, podniesiony został
do rangi katedry; jednocześnie
powołana została z dniem
1.01.1946 r. parafia katedralna
w 20.12.
1984 r. zm. Antoni Kapusta (66
l.), wulkanizator, pionier gorzowskiego żużla i sędzia żużlowy.
w 22.12.
1985 r. zm. Karol Herma (69 l.),
nauczyciel, pionier oświaty gorzowskiej, b. dyrektor II LO
(1949-1970) i Korespondencyjnego LO (1970-1976).
2012 r. zm. Bolesław Proch (60
l.), b. żużlowiec, zawodnik Falubazu (1973-1976), Stali (19771980) i Polonii Bydgoszcz (19811987).
w 23.12.
2012. r. zm. Zenon Bauer (99 l.),
b. przewodniczący Prezydium
MRN (1958-1969), honorowy
obywatel Gorzowa.
w 24.12.
1868 r. ur. się Emanuel Lasker,
syn barlineckiego rabina, jeden z
najsłynniejszych absolwent
landsberskiego gimnazjum,
najdłużej funkcjonujący mistrz
świata w szachach (1894-1921),
zm. w 1941 r.
w 27.12.
1972 r. - ukończono budowę
schodów w Parku Siemiradzkiego, które z powodu zrezygnowania w międzyczasie z planów budowy kawiarni z palmiarnią, prowadziły ,,donikąd”.
w 28.12.
1976 r. - oddano do użytku drugi
tor tramwajowy na ul. Kostrzyńskiej.
w 29.12.
1992 r. zm. Paweł Macierzewski
(75 l.), kolejarz, b. piłkarz i
działacz sportowy, honorowy prezes GOZPN, pionier Gorzowa.
2013 r. w wieku 84 lat zm. Teresa Klimek, wdowa po
Władysławie, nauczycielka,
działaczka charytatywna. b. prezes KIK, honorowy obywatel Gorzowa.
w 30.12.
2010 r. - udostępniono w całości
trasę S3 z Gorzowa do Szczecina
w 31.12.
1949 r. - po rocznej przerwie
wznowiono komunikację tramwajową w mieście.
1952 r. - zakończono budowę
toru tramwajowego na ul. Pomorskiej i Walczaka i uruchomiono linię tramwajową nr 5
od dworca PKP do „Sztucznego
Włókna”, czyli „Stilonu”.
1961 r. - do Gorzowa
przyłączono Siedlice, Wieprzyce oraz Chwalęcice Dolne
(dziś Piaski).
1967 r. - w ZM „Gorzów” zakończono produkcję ciągników
typu mazur D-50.
1969 r. - zamknięta została
kultowa kawiarnia „Wenecja”
przy ul. Sikorskiego 108.
1917 r. ur. się Irena Dowgielewicz, gorzowska pisarka i poetka, b. dyrektor fabryki mebli w
Witnicy (1946-1949), autorka
m.in. tomiku „Stadion dla
biedronki” i powieści „Krajobraz z topolą” o pionierskich latach Witnicy, zm. w 1987 r. n
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Szansa na mieszkanie komunalne
Kolejne mieszkania mieszkalne zosta³y przeznaczone do remontu dla osób, które chc¹ skorzystaæ z najmu lokum
komunalnego.

Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie s¹
wstanie sp³aciæ zaleg³ych
nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug
tel. 95 7387 101 wew.4
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Zamiana Mieszkañ
ul. We³niany Rynek 3
tel. 95 7387 129
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. 95 7387 242
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. 95 7387 150
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. 95 7387 173
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. 95 7387 194
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
tel. 95 7387 203
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm5

Remont samemu zrobić
trzeba

Pomoc mniej zamożnym

W tym roku miasto
og³asza³o a¿ cztery razy
mo¿liwoœci
pozyskania
mieszkania w³aœnie w taki
sposób. Programy te kierowane by³y tak¿e do osób,
które chcia³y siê zamieniæ na
mniejsze mieszkanie.
Jak przyznaj¹ urzêdnicy,
zainteresowanie
takimi
mieszkaniami jest spore. Bywa, ¿e jednym adresem jest

Fot. Archiwum

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7387 101,
95 7387 102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl

skoœæ sklepu czy innych udogodnieñ.

Zainteresowanie mieszkaniami komunalnymi do remontu wciąż jest duże

zainteresowanych
kilka
osób. Z praktyki wynika jednak, ¿e zawsze wiêcej

chêtnych jest na te lokale,
które s¹ w lepszym stanie
technicznym, czy maj¹

lepsz¹ lokalizacjê. Dobra lokalizacja to ³atwoœæ dostêpu
do komunikacji miejskiej, bli-

Warunkiem pozyskania jest
te¿ deklaracja wykonania remontu we w³asnym zakresie
w oznaczonym terminie. Natomiast jeœli ma to byæ zamiana z jednego lokalu komunalnego na drugi - z mniejszego
na wiêkszy, lub z wiêkszego
na mniejszy, wówczas dodatkowym warunkiem jest pozostawienie lokalu zdawanego, nadaj¹cego siê do zasiedlenia, czyli odmalowane i
doprowadzone do stanu, w
którym kolejna rodzina mog³a
w nim od razu zamieszkaæ.
Mimo ograniczeñ wywo³anych
pandemi¹ zainteresowanie pozyskiwaniem mieszkañ komunalnych nie ustaje.
ROCH

Czynsz na poczcie, bo tak bezpieczniej
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej porozumia³ siê z Poczt¹ Polsk¹.
Mieszkañcy lokali komunalnych mog¹ czynsz wp³acaæ
na poczcie bez op³aty prowizyjnej.
- To wszystko zawsze w
trosce o bezpieczeñstwo
mieszkañców - mówi Pawe³
Nowacki, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.

Kasa zamknięta, poczta
czeka

Ze wzglêdu na drug¹ falê
pandemii wirusa COVID-19
ZGM kolejny raz idzie na
rêkê swoim mieszkañcom.
Do tej pory ci, którzy nie korzystaj¹ z bankowoœci komputerowej i woleli p³aciæ za
mieszkanie osobiœcie, mieli
tak¹ mo¿liwoœæ w kasie
ZGM, która dzia³a³a przy ul.
Armii
Polskiej.
Jednak
w³aœnie ze wzglêdu na pan-

demiê korzystanie z jednej
kasy przez jednak spor¹
grup¹ mieszkañców sta³o siê
niecelowe. Dlatego te¿ zapad³a taka decyzja, aby kasê
zamkn¹æ i mieszkañców kierowaæ do placówek Poczty
Polskiej.
Poczta nie bêdzie pobiera³a dodatkowych op³at za tê
us³ugê. WeŸmie je na siebie
Zak³ad Gospodarki Mieszka-

niowej. Czynsze na poczcie
p³aciæ mo¿na od pocz¹tku
listopada.

Po kody do ZGM

ZGM informuje tak¿e, ¿e
korzystanie z op³at pocztowych bez prowizji dotyczy
równie¿ mieszkañców budynku przy ulicy Z³otego
Smoka 6 i Myœliborskiej 23
A-B-C-D-E wnosz¹cych

op³aty na zakup „kodów” w
celu uruchomienia licznika
przedp³atowego na energiê elektryczn¹. Kody
bêdzie mo¿na odbieraæ w
Administracji
Domów
Mieszkalnych nr 5 po okazaniu dowodu wp³aty i potwierdzeniu zaksiêgowanej
kwoty
na
rachunku
Zak³adu.
ROCH

Przed zimą trzeba wszystko sprawdzić
Przygotowania do zimy ka¿dego roku zwi¹zane s¹ z przegl¹dem stanu budynków komunalnych
Choæ ostatnimi czasy zimy
w Polsce nie nale¿¹ do
szczególnie
mroŸnych,
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej i tak musi siê do tego
przygotowaæ. Dlatego te¿ ju¿
wczesn¹ jesieni¹ zaczynaj¹
siê przygotowania.

których zlokalizowane s¹ powy¿sze instalacje - wylicza
Jacek Szempliñski, kierownik dzia³u techniczno-eksploatacyjnego w ZGM.

Kontroli więcej

Sprawdzanie stanu

Nadchodzi zima. Administracje Domów Mieszkalnych prowadz¹ przegl¹dy
budynków w zakresie ich zabezpieczenia przed niesprzyjaj¹cymi warunkami atmosferycznymi. Administracje na bie¿¹co aktualizuj¹
numery telefonów pogotowia
technicznego, gazowego,
ciep³owniczego i elektrycznego wywieszanych na tablicach informacyjnych lub
gablotach na klatkach schodowych. Sprawdzone zostanie równie¿ zabezpieczenie
otworów okiennych i drzwio-

Fot. Archiwum

Adresy

Mieszkania komunalne do
remontu s¹ jednym ze sposobów przyspieszenia pozyskania lokalu. O takie
mog¹ siê staraæ osoby, które
z³o¿y³y stosowny wniosek i
s¹ na liœcie oczekuj¹cych na
przydzia³ mieszkania komunalnego, ale te¿ czekaj¹ce
na lokale zamienne albo na
zamianê z urzêdu z uwagi
na z³y stan zdrowia.

Nie wiadomo czy zima będzie śnieżna i mroźna, ale trzeba
się do niej przygotować

wych w budynkach nieu¿ytkowanych. Poszczególne
Administracje
Domów
Mieszkalnych mia³y za zadanie przeprowadzenie przed
okresem zimowym przegl¹dów budynków ze szczególnym uwzglêdnieniem stanu zabezpieczenia: stolarki

okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, wy³azów
dachowych na strychach
oraz stanu pokrycia dachowego, instalacji wodoci¹gowo-kanalizacyjnych przed
zamarzaniem
oraz
uzupe³nienia zamkniêcia i
oszklenia pomieszczeñ, w

ZGM t³umaczy, ¿e podczas
póŸnej jesieni i w czasie zimy odbywaj¹ siê czêstsze
kontrole firm, które maj¹
podpisane
umowy
na
sprz¹tanie. Chodzi zw³aszcza o chodniki, bo przepisy
nakazuj¹ sprz¹taæ chodniki
przylegaj¹ce do kamienic.
Istotne jest to zw³aszcza,
kiedy spadnie œnieg i robi siê
œlisko.
Wœród niezwykle istotnych
przygotowañ do zimy jest
tak¿e sprawdzenie stanu
niektórych przewodów kanalizacyjnych oraz wodoci¹gowych. Do tego dochodzi
jeszcze sprawdzanie przewodów kominowych, bo

choæ ZGM wprowadzi³ na
du¿ym obszarze zw³aszcza
Nowego Miasta program
KAWKA, czyli pod³¹czy³ kamienice
do
miejskiego
ciep³oci¹gu, to jednak znaczna czêœæ zasobu nadal ma
piece. - Ca³y czas sprawdzamy te przewody, ale przed
zim¹ szczególna ostro¿noœæ
jest wskazana - mówi kierownik dzia³u technicznego.
Co bardzo istotne, ZGM
przypomina, ¿e w przypadku
budynków wspólnotowych
decyzjê co do zakresu utrzymania zimowego podejmuj¹
wspó³w³aœciciele nieruchomoœci.
Jednoczeœnie te¿ administracja prosi tak¿e samych
mieszkañców o to, aby
sprawdzali stan swoich kamienic, dbali o zamykanie
bram, szczelnoœæ okienek w
piwnicach.
ROCH

aKademia im. jaKUBa z PaRadYŻa
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Najmłodszy wydział w Akademii
W strukturze organizacyjnej Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie znajduje siê Wydzia³ Turystyki i Nauk o Zdrowiu.
Jest on jednym z piêciu wydzia³ów tej uczelni, przy
czym, w obecnym kszta³cie,
jest to najm³odszy sta¿em
wydzia³ AJP. Zosta³ on utworzony Zarz¹dzeniem Rektora
z dnia 14 maja 2018 r. Trzeba od razu zaznaczyæ, ¿e nie
jest on ca³kowicie nowym
elementem strukturalnym,
gdy¿ zasadza siê na turystyce i rekreacji, dot¹d z powodzeniem funkcjonuj¹cych w
ramach Akademii. Obecnie
nadszed³ czas na zmodyfikowanie
dotychczasowego
kszta³cenia z jednej strony i
na jego rozbudowanie z drugiej strony. Owo rozbudowywanie zosta³o skierowane na
szeroko rozumiane nauki o
zdrowiu. Przyjêcie takiej perspektywy rozwoju stwarza
du¿e mo¿liwoœci sukcesywnego wprowadzania w obrêb
Uczelni nowych kierunków
badañ oraz kszta³cenia studentów, które bêd¹ œciœle
zwi¹zane z profilaktyk¹ i
szeroko rozumian¹ ochron¹
zdrowia.
Wydzia³ Turystyki i Nauk o
Zdrowiu AJP w Gorzowie
Wielkopolskim, jak wskazuje
jego nazwa, ma dwa zasadnicze cz³ony, relatywnie
odrêbne od siebie. Pierwszym z nich jest turystyka,
drugim zaœ nauki o zdrowiu.
W ramach turystyki na wydziale funkcjonuj¹ dwa
zak³ady. Pierwszym z nich
jest Zak³ad Wychowania Fizycznego, drugim zaœ jest
Zak³ad Turystyki. Nauki o
Zdrowiu, stanowi¹ce drugi
cz³on Wydzia³u, obecnie s¹
na zaawansowanym etapie
kszta³towania siê organizacyjnego. Decyzj¹ Jej Magnificencji prof. dr hab. El¿biety
Skorupskiej-Raczyñskiej od
1 listopada 2020 roku funkcjonuje Zak³ad Pielêgniarstwa. W obrêbie uczelni
zak³ady s¹ podstawowymi
jednostkami strukturalnymi,

przy czym nale¿y w tym
miejscu podkreœliæ dwa podstawowe zadania, jakie stoj¹
przed pracownikami zorganizowanymi w zak³ady w
obrêbie wydzia³u. S¹ nimi
zadania naukowo-badawcze
oraz dydaktyczne. Te pierwsze oznaczaj¹ obowi¹zek
prowadzenia badañ naukowych oraz dzielenia siê ich
wynikami z innymi œrodowiskami naukowymi w kraju
oraz zagranic¹, co odbywa
siê poprzez publikowanie autorskich opracowañ. W
dzia³alnoœci naukowo-badawczej chodzi o rozwijanie
poszczególnych dziedzin i
dyscyplin
nauki,
które
postêpuje w œlad za obiektywizowaniem
w³asnych
osi¹gniêæ badawczych poprzez ich publikowanie, poddawanie ich weryfikacji
przez ró¿ne krêgi spo³eczne,
a nastêpnie wprowadzanie
do zasobów wiedzy naukowej. Na WTiNoZ pracownicy
zajmuj¹cy stanowiska naukowo-dydaktyczne
maj¹
pe³n¹ œwiadomoœæ tych zadañ, co wyra¿a siê w ich licznych publikacjach naukowych, jakimi s¹ monografie,
artyku³y w czasopismach
punktowanych oraz w pracach zbiorowych.
Zadania dydaktyczne pracowników Wydzia³u Turystyki i Nauk o Zdrowiu s¹ szeroko rozbudowane. Polegaj¹
one na przekazywaniu studentom najnowszej wiedzy z
danej dziedziny i dyscypliny
naukowej, na kszta³towaniu
umiejêtnoœci, w tym praktycznych, a tak¿e na formowaniu kompetencji spo³ecznych studentów w ramach
kszta³cenia kierunkowego.
Obecnie na Wydziale prowadzone s¹ studia na dwóch
kierunkach, analogicznie do
dwóch „nóg” wydzia³u: turystyka i rekreacja oraz
pielêgniarstwo. Kierunek tu-

rystyka i rekreacja ma dwustopniowy charakter: s¹ to
studia pierwszego stopnia,
czyli trzyletnie licencjackie,
oraz studia drugiego stopnia,
czyli dwuletnie magisterskie
uzupe³niaj¹ce. W ramach
kierunku turystyka i rekreacja jest te¿ realizowany modu³ pod nazw¹ obs³uga rekreacji i turystyki, który cieszy
siê nies³abn¹cym zainteresowaniem studentów. W ramach kszta³cenia przywi¹zuje siê wielk¹ wagê do nabywania
umiejêtnoœci
praktycznych przez studentów, czemu s³u¿¹ corocznie
organizowane letnie oraz zimowe obozy studenckie
po³¹czone z praktykami.
Drugim kierunkiem prowadzonym na WTiNoZ jest
pielêgniarstwo, realizowane
w postaci trzyletnich studiów
licencjackich. Jest to najnowszy kierunek kszta³cenia
w Akademii, uruchomiony w
bie¿¹cym roku akademickim
2020/2021. Kszta³cenie na
tym kierunku przebiega w
dwóch formu³ach, to jest w
trybie stacjonarnych studiów
dziennych oraz stacjonarnych studiów 26+. Te ostatnie s¹ realizowane w postaci
kszta³cenia weekendowego,
co oznacza, ¿e zajêcia dydaktyczne odbywaj¹ siê w
trzech ostatnich dniach tygodnia. Obie formu³y przyjête w
kszta³ceniu na kierunku
pielêgniarstwo s¹ wyrazem
dostosowania wydzia³u do
mo¿liwoœci i oczekiwañ studentów, którzy, ze wzglêdu
choæby na wykonywan¹
pracê, nie zawsze mog¹
uczestniczyæ w zajêciach dydaktycznych w dniach roboczych tygodnia.
Oferta kszta³cenia na kierunku pielêgniarstwo jest
skierowana do ró¿nych kategorii spo³ecznych, w pierwszym rzêdzie do absolwentów szkó³ œrednich, zaintere-

sowanych profesjonalnym
zwi¹zaniem siê z zawodem
pielêgniarskim. Jest to równie¿ oferta kierowana do
osób zainteresowanych zdobyciem nowego zawodu lub
zmian¹ dotychczasowego
profilu
zawodowego.
Wspó³czeœnie w obrêbie
wielu zawodów obserwuje
siê tendencje do przeprofilowania, które mo¿e wynikaæ z
ró¿nych czynników, np. wypalenia zawodowego, z braku satysfakcji materialnej z
dotychczasowej pracy, braku
zadowolenia z treœci pracy i
zwi¹zanego z tym braku poczucia sprawstwa. Zdarzaj¹
siê te¿ wahania pozycji
spo³eczno-ekonomicznej
okreœlonych zawodów na
rynku pracy; pewne z nich
nabieraj¹ znaczenia i rosn¹
ich funkcje spo³eczne (nale¿¹ do nich wspó³czeœnie
np. informatycy, psychologowie), inne zaœ trac¹ dotychczasow¹ wagê, co poci¹ga
za sob¹ odp³yw chêtnych do
ich podejmowania (np. nauczyciele wychowania przedszkolnego). Trzeba równie¿
zwróciæ uwagê na narastaj¹ce w spo³eczeñstwie potrzeby opiekuñcze, które s¹
œciœle zwi¹zane ze wzrostem
liczbowym grup niesamodzielnych spo³ecznie - osób
w podesz³ym wieku, z niepe³nosprawnoœciami czy z
przewlek³ymi
chorobami.
Szersz¹ ramê stanowi¹ tutaj
procesy demograficzne polegaj¹ce na przesuwaniu coraz szerszych kategorii
spo³ecznych poza wiek aktywnoœci zawodowej, ich
przechodzenia do spo³ecznego segmentu emerytów, a
z drugiej strony, powiêkszania siê liczbowego tej grupy
w wyniku wzrostu d³ugoœci
¿ycia. Poza wspomnianymi
tu czynnikami dzia³aj¹cymi w
d³ugim horyzoncie czasowym, swoje znaczenie maj¹

te¿ bie¿¹ce okolicznoœci
s p o ³ e c z n o - e ko n o m i c z n e
oraz sytuacyjnie kszta³tuj¹ce
siê potrzeby spo³eczne. Najlepszym przyk³adem jest
obecna sytuacja pandemii,
która istotnie wzmaga szerokie
zapotrzebowanie
spo³eczne na wszystkie profesje medyczne, w tym na
zawody
pielêgniarskie.
Wspomniane wy¿ej okolicznoœci, zarówno te d³ugofalowo dzia³aj¹ce, jak i takie,
które zaznaczaj¹ swoj¹ si³ê
dzia³ania w krótkim okresie
czasu, le¿a³y u podstaw uruchomienia
kierunku
pielêgniarstwo w ramach
kszta³cenia w Akademii im.
Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to
odpowiedŸ
gorzowskiej
Uczelni nie tylko na widoczne w œrodowisku oczekiwania mieszkañców, ale równie¿ na koniecznoœæ rozwi¹zywania
licznych
problemów spo³ecznych, w
tym przede wszystkim potrzeb zdrowotnych wystêpuj¹cych w regionie. Te
problemy s¹ równie¿ dostrzegane przez wiele instytucji, w³adze lokalne oraz regionalne. Wykaza³y zrozumienie,
wra¿liwoœæ
na
potrzeby i udzieli³y wielkiego
wsparcia Akademii w uruchamianiu pielêgniarstwa: Urz¹d
Marsza³kowski i Pani Marsza³ek El¿bieta Polak, Wojewoda Lubuski W³adys³aw Dajczak, a tak¿e Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Jacek Wójcicki oraz podlegaj¹cy mu Wydzia³ Spraw
Spo³ecznych. Trzeba te¿ podkreœliæ wielkie zainteresowanie i gotowoœæ wspó³pracy
okazane
przez
kadrê
zarz¹dzaj¹c¹ Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, który nie tylko wspiera³
starania, ale te¿ bêdzie mia³
udzia³ w realizacji zajêæ prak-

tycznych na uruchamianym
kierunku studiów.
Prowadzenie dwóch kierunków kszta³cenia na Wydziale Turystyki i Nauk o
Zdrowiu AJP, czyli turystyki i
rekreacji oraz pielêgniarstwa, wymaga odpowiedniego przygotowania kadrowego, merytorycznego, organizacyjnego
oraz
technicznego. Te warunki s¹
szczególnie widoczne, ale i
dokuczliwe, w przypadku
pielêgniarstwa, które ju¿
znajduje siê w fazie realizacji
(po zamkniêciu rekrutacji w
paŸdzierniku ruszy³ pierwszy
rok studiów), a zarazem równolegle jest na etapie uzupe³niania i dopracowywania,
zw³aszcza warunków organizacyjnych oraz technicznych. Sekretariat Wydzia³u
obecnie korzysta z goœcinnoœci Wydzia³u Humanistycznego AJP, który mieœci
siê w g³ównym budynku
Uczelni przy ulicy Teatralnej
25. Docelowo, po zakoñczeniu prowadzonej adaptacji
pomieszczeñ, która powinna
zakoñczyæ siê jeszcze w semestrze zimowym tego roku
akademickiego, sekretariat
WTiNoZ zostanie ulokowany
w kampusie przy ul. Fryderyka Chopina 52, w budynku
nr 7. Bêdzie to funkcjonalne
rozwi¹zanie, bowiem w tym
kampusie s¹ realizowane
zajêcia dydaktyczne, a w budynku nr 5 od dawna mieœci
siê dziekanat Wydzia³u, który prowadzi sprawy obu kierunków kszta³cenia na WTiNoZ. Trzeba te¿ wspomnieæ o
trwaj¹cym rozbudowywaniu infrastruktury technicznej Wydzia³u, o intensywnie prowadzonym uzupe³nianiu wyposa¿enia laboratoriów oraz
pracowni. Nadal jest kompletowany sprzêt niezbêdny w
kszta³ceniu pielêgniarskim w
kolejnych semestrach studiów.
prof. dr hab. IRENA MACHAJ
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Święta to nie tylko przeżycie religijne
Bo¿onarodzeniowe dekoracje pojawiaj¹ siê w sklepach tu¿ po Wszystkich Œwiêtych.
W tym roku na przygotowania œwi¹teczne d³ugim cieniem po³o¿y³a siê sytuacja
epidemiologiczna. COVID
19 nie odpuszcza, ale i tak
rzadko kto nie rozpoczyna³
przygotowañ do œwi¹t. Tym
bardziej, ¿e mimo stanu
pandemii tradycyjnie w sklepach pojawi³y siê bo¿onarodzeniowe dekoracje, kalendarze adwentowe i mnóstwo
innych rzeczy, które nierozerwalnie ³¹cz¹ siê z tymi
œwiêtami.

Zaczyna się na długo
przed

Fot. Archiwum

Tak naprawdê œwiêta
Bo¿ego Narodzenia zaczynaj¹ siê w³aœnie ju¿ na miesi¹c przed. Bo wtedy zaczynaj¹ siê porz¹dki, nastawianie zaczynu na piernik.
Dopiero jak ju¿ wszystko jest
wypucowane, pouk³adane,
dekoracje zawieszone, przychodzi czas na wielki fina³ ustawienie choinki i nakrycie
sto³u bia³ym obrusem. Bo
przecie¿ smako³yki na ten
stó³ trzeba przygotowaæ
wczeœniej. Tak wygl¹daj¹
przygotowania w ka¿dym
domu - katolickim, ewangelickim, prawos³awnym w
tak¿e w domach, w których
nie wyznaje siê religii. Bo
dziœ Bo¿e Narodzenie to nie
tylko prze¿ycie religijne, to
tak¿e tradycja i rytua³ oczekiwany przez ca³y rok.
Polscy ewangelicy maj¹
tak¹ tradycjê, ¿e dzieciom
kupuj¹ kalendarze adwentowe. Pomagaj¹ one najm³odszym wyznawcom doczekaæ
do œwi¹t. Kalendarze te
maj¹ z regu³y 40 oczek do
ods³oniêcia i ka¿de dziecko
codziennie jedno otwiera. Moje dzieci dostaj¹ taki kalendarz.- mówi Robert Piotrowski. I dodaje, ¿e ka¿dego roku stara siê znaleŸæ jakiœ oryginalny.

r e k l a m a

Pod poduszką albo w
skarpecie

Fot. Archiwum

Kalendarze i roraty

Bożonarodzeniowe dekoracje pojawiają się w sklepach tuż po Wszystkich Świętych

- Ja ten zwyczaj zmodyfikowa³am. Ozdobny wieniec
wieszam na drzwiach frontowych. Pierwszy raz takie
ozdoby zobaczy³am w Niemczech i bardzo mnie siê
spodoba³y, potem dopiero
okaza³o siê, ¿e to tradycja
religijna - stwierdza Agata
Lewandowska i dodaje, ¿e
co roku stara siê, aby wieniec by³ inny, inaczej przyozdobiony. Nie ona jedna,
bo wieñce na drzwiach sta³y
siê zwyczajem powszechnym.
Kolejnym obyczajem, jaki
wolniutko szczepi siê w naszych domach, jest stawianie œwieczników adwentowych w oknach. Zgodnie z
tradycj¹ œwiece powinny
byæ zapalana w kolejne tygodnie adwentu, ale tym siê
ci, co je stawiaj¹, raczej nie
przejmuj¹ i zapalaj¹ je od
razu.

W tym roku przedszkolaki raczej nie ubiorą choinki na Starym Rynku

Ale kalendarze adwentowe
dla swoich dzieci kupuj¹ nie
tylko ewangelicy, których na
terenach Ziem Zachodnich
nie ma zbyt du¿o. Zwyczaj
upowszechnia siê tak¿e w
katolickich domach. - Moje
dzieci natknê³y siê na te kalendarze w jakimœ sklepie. I
siê upar³y, ¿e je chc¹. Do-

piero w domu odkryliœmy, co
to jest. No i teraz bez tego
kalendarza nie ma przygotowania do œwi¹t, choæ dzieci
s¹ ju¿ w wieku lat nastu opowiada Wanda Zieliñska.

Wieńce i świeczniki

Kalendarze adwentowe to
nie jedyny zwyczaj ewange-

licki , który coraz intensywniej wchodzi do obyczaju katolickich lub œwieckich domów. W tej tradycji jest to
ozdobny wieniec po³o¿ony
lub zwieszony w wa¿nym
miejscu mieszkania, z czterema œwiecami zapalanymi
kolejno w ka¿d¹ kolejn¹ niedzielê adwentu.

Najm³odsi zaczynaj¹ tak
naprawdê œwiêtowaæ od 6
grudnia, bo wówczas Miko³aj, albo Gwiazdor, w zale¿noœci od tego, sk¹d gorzowianie przyjechali, przynosi pierwsze prezenty. Zazwyczaj s¹ to jakieœ drobiazgi pod poduszk¹, ma³e
rzeczy. Wiêksze znajd¹ siê
pod choink¹. Od lat te¿
dzieciom jako prezenty nie
dajemy s³odyczy - mówi Joanna Staszak, której rodzina przyjecha³a z Lubelszczyzny i zna tylko œw. Miko³aja. Dodaje, ¿e oprócz
prezentów tego dnia dzieci
te¿ obowi¹zkowo s³uchaj¹
opowieœci
o
dobrym
œwiêtym, który by³ historyczn¹ postaci¹.
Bo rzeczywiœcie biskup
Miry ¿y³ przed wiekami i pomaga³ ubogim oraz potrzebuj¹cym.
W niektórych domach
w³aœnie 6 grudnia dzieci
pisz¹ listy do œw. Miko³aja z
proœb¹ o prezenty. I bywa,
¿e te, co wrzuc¹ listy do
prawdziwych skrzynek pocztowych, a potem dostaj¹
odpowiedŸ zza Ko³a Biegunowego, gdzie w Finlandii
ma swoj¹ g³ówn¹ bazê dobrotliwy œwiêty. A to za
spraw¹ Poczty Polskiej, która od kilku lat listy zaadresowane
do
œwiêtego
w³aœnie tam kieruje.

Firmowy śledzik i
barszczyk

Do
nowych
tradycji
oko³oœwi¹tecznych nale¿¹
te¿ wigilie urz¹dzane ju¿ w
chwili
obecnej
przez
wiêkszoœæ firm zarówno
pañstwowych, jak i prywatnych. Niestety, w tym roku
wiele takich spotkañ siê nie

odbêdzie, poniewa¿ nawet
w firmach, w których za³oga
normalnie pracuje, przestrzega siê zasad unikania
zgromadzeñ. - W tym roku
wyœlemy wszystkim pracownikom ¿yczenia na ich
s³u¿bowe skrzynki mailowe.
Drobiazgi, jakie zawsze dostawali - firmowy kalendarz,
okolicznoœciow¹ bombkê i
dobr¹ czekoladê ka¿dy dostanie indywidualnie. Wiem,
¿e to smutne, ale nie ma innego wyjœcia. Mo¿e w przysz³ym roku bêdzie lepiej mówi jeden z w³aœcicieli gorzowskich firm.
Podobne plany wobec tradycyjnego œwi¹tecznego
spotkania maj¹ niemal
wszyscy pracodawcy, bez
wzgl¹du na to, czy firma
prywatna, czy pañstwowa.
Tak¿e Urz¹d Miasta w³aœnie
ze
wzgl¹dów
bezpieczeñstwa zrezygnowa³ z
urz¹dzania tradycyjnej miejskiej wigilii pod chmurk¹.

Kolędować czas zacząć

A kiedy kolacja w domowym zaciszu ju¿ zjedzona,
prezenty
rozpakowane,
kolêdy siê s¹cz¹ z radia czy
p³yty. Raczej nie ma co liczyæ na kolêdników, choæ
przez ostatnie lata ta forma
œwiêtowania zaczyna³a wracaæ na gorzowskie ulice.
Jak t³umaczy kulturoznawca
dr Maciej J. Dudziak,
w³aœnie ta forma œwi¹tecznych obyczajów znów wraca do ³ask i kolêdników
mo¿na coraz czêœciej spotkaæ nie tylko w takich Wieprzycach czy Kwiatkowicach, ale tak¿e i w miastach,
jak
choæby
w
Gorzowie. T³umaczy, ¿e byæ
mo¿e wolnoœæ i demokracja
sprawi³a, ¿e chêtnie wracamy do starych tradycji.
Dotychczasowi kolêdnicy
z ¿alem mówi¹, ¿e w tym
roku jednak nie pójd¹ œpiewaæ s¹siadom, bo po pierwsze - rodzice nie puszcz¹,
po drugie - raczej nie licz¹,
¿e s¹siedzi ich wpuszcz¹. Po³¹czymy siê przez Internet. Bêdzie g³upio, ale jednak bêdzie - mówi Pawe³
Jasiñski,
który
polubi³
kolêdowanie. I jak wszyscy,
tak¿e i on ma nadziejê, ¿e w
przysz³ym roku ubierze swój
sta³y strój, czyli ch³opskiego
dziecka i pójdzie znów œpiewaæ s¹siadom.
RENATA OCHWAT

Posi³kowa³am siê ksi¹¿k¹
Joanny £agody, Mai £agody-Marciniak, Anny Gotowiec, Œwiêta w polskim domu, Wydawnictwo Publicat,
b.r.w. oraz opracowaniami
socjologicznymi na temat
nowych tradycji i obyczajów
œwi¹tecznych w Polsce.
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Od Mikołaja, Aniołka, albo też od innych
Grudzieñ ma to, ¿e sypie prezentami. Bo najpierw œw. Miko³aj, a¿ wreszcie Bo¿e Narodzenie.

Zawsze święty

- U nas w domu zawsze
prezenty pod choinkê przynosi³ œw. Miko³aj - opowiada
Joanna Wojciechowicz, która
do Gorzowa zjecha³a z Podlasia. I dodaje, ¿e prezenty
zawsze by³y pod choink¹ na
œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Natomiast nigdy nie by³o ich
pod poduszk¹ z okazji 6
grudnia. Tego dnia tata
przez lekko uchylone drzwi

rzuca³ nam, czyli dzieciom
garœæ cukierków i tyle by³o
œwiêtowania - mówi pani Joanna.
Tradycja chce, ¿e bo¿onarodzeniowy œwiêty Miko³aj to
szczególne wspomnienie
postaci historycznej, czyli
œw. Miko³aja, biskupa Miry.
To historyczna postaæ, ale
obros³a legendami, Jedna z
nich chce, ¿e pewien
cz³owiek, który popad³ w
nêdzê, postanowi³ sprzedaæ
swoje trzy córki do domu
publicznego. Ale o niecnym
zamiarze dowiedzia³ siê dobrotliwy biskup i noc¹, cichcem przez komin do domu
paskudnego cz³owieka wrzuci³
trzy sakiewki z pieniêdzmi.
Wpad³y one do poñczoch i
trzewiczków, które owe córki
umieœci³y przy kominku dla
wysuszenia. St¹d w krajach,
gdzie w powszechnym u¿yciu
by³y kominki, powsta³ zwyczaj
wystawiania przy nich bucików
lub skarpet na prezenty. Tam,
gdzie kominków nie u¿ywano,
œw. Miko³aj po cichutku wsuwa
prezenty pod choinkê.

Fot. Daniel Adamski

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

Tylko Gwiazdor

- Mnie przez ca³e ¿ycie
przynosi prezenty Gwiazdor
- mówi Ania Mróz, która siê
urodzi³a w Gorzowie. Jej rodzina pochodzi z Kujaw. I

W Gorzowie też mamy swojego Mikołaja, choć w tym roku
chyba trudno będzie go spotkać

w³aœnie tam, na Kujawach, w
Wielkopolsce, Warmii i Mazurach, Kaszubach i Kociewiu czyli na ziemiach dawnego zaboru pruskiego prezenty daje Gwiazdor.
Jak chc¹ etnografowie,
postaæ Gwiazdora wywodzi
siê z grup kolêdników, a
dok³adnie
od
postaci
nosz¹cej gwiazdê. By³ to
osobnik w baranicy i futrzanej
czapê, z twarz¹ ukryt¹ pod
mask¹ lub umazan¹ sadz¹.
Nosi³ on ze sob¹ worek prezentów i rózgê. Odpytywa³
dzieci z pacierza, zna³ dobre i
z³e uczynki i w zale¿noœci od
wyniku wrêcza³ prezent lub
bi³ rózg¹. I choæ dziœ postaæ
Gwiazdora roznosz¹cego

prezenty splot³a siê w wygl¹dzie z Miko³ajem, to nadal
ta odmiana roznosz¹cych
prezenty ma rózgê na psotne
dzieci. Po wsiach, a i bywa po
miasteczkach zachowa³ siê
zwyczaj obchodzenia domów
przez osoby przebrane za
Gwiazdora, które za op³at¹
wrêczaj¹ prezenty i pytaj¹
domowników, przewa¿nie
dzieci, o zachowanie w ci¹gu
roku, znajomoœæ modlitw,
wierszy, b¹dŸ kolêd. Niestety,
w tym roku raczej nikt z prezentami nie bêdzie chodzi³.
Powód - pandemia.

Krakowski Aniołek

- Od zawsze pod choinkê
prezenty przynosi³ Anio³ek,

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

Dziadek Mróz zaginął i
dobrze

W czasach minionego
re¿imu postaæ Dziadka Mroza oraz towarzysz¹cej mu
Œnie¿ynki
by³a
bardzo
dobrze znana prawie wszystkim dzieciom. Bo spotyka³y
tê dziwn¹ parê na zabawach
noworocznych organizowanych przez zak³ady pracy rodziców. W paczkach by³y
s³odycze, a rytua³ wrêczania
by³ podobny do tego Gwiazdorskiego. Dziadek Mróz nawet wygl¹da³ jak œw. Miko³aj,
bo mia³ taki sam p³aszcz i
czapkê, oraz wielk¹ brodê i
w¹sy. Niekiedy tylko, za
wzorem radzieckim. Sk¹d do
nas przywêdrowa³, Dziadek
Mróz ubrany by³ w bia³o-niebieskie szaty.
W Polsce prezenty przynosi œw. Miko³aj lub Gwiazdor.
W innych krajach œw. Miko³aj
zosta³ bo¿onarodzeniowym
dziadkiem: Pere Noël we
Francji, Julemand w Norwegii,
Babo
Natale
we
W³oszech.
RENATA OCHWAT

Ÿród³o: Aleksander Brückner, Encyklopedia Staropolska, Warszawa 1989 oraz
Joanna £agoda, Maja £agoda-Marciniak, Anna Gotowiec, Œwiêta w polskim domu, Wydawnictwo Publicat,
b.r.w.

Boże Narodzenie to czas magiczny
Tradycje przy wigilijnym stole przysz³y do nas wraz z przesiedleñcami.
rodzinnych imprez œwiêta
bêd¹ bardziej kameralne,
spêdzane w mniejszym gronie, jak tegoroczna Wielkanoc. Ale nic nie wskazuje,
aby Polacy mieli zarzuciæ tak
lubione œwi¹teczne rytua³y.
Dr Maciej Dudziak t³umaczy, ¿e takie ustawienie akcentów wynika z tradycji.
Wa¿na jest bowiem bogata
obrzêdowoœæ Bo¿ego Narodzenia z momentem centralnym
i
jednoczeœnie
pocz¹tkiem tych œwi¹t, czyli
Wigili¹. - Wszak jest paradoksem, ¿e dzieñ, który w³aœciwie
nie
jest
jeszcze
œwi¹teczny, jest jednoczeœnie pocz¹tkiem i kulminacj¹ Bo¿ego Narodzenia mówi naukowiec. I dodaje,
¿e w³aœnie Wigilia w polskiej
tradycji jest najwa¿niejszym
momentem tych œwi¹t.
I choæ przesiedleñcy do
Gorzowa
przyjechali
z
ró¿nych stron, to wypracowa³
siê ju¿ wspólny model obchodzenia œwi¹t. Wygl¹da
on nastêpuj¹co: wigilia, rodzina, choinka, prezenty.
Jednak jak zauwa¿aj¹ kulturoznawcy, do tego modelu
ostatnio dochodzi nowy ele-

Fot. Archiwum

W Gorzowie i okolicach obchodzi siê œwiêta Bo¿ego
Narodzenia tak, jak dawniej
gdzieœ na Kresach, w
Ma³opolsce czy £ódzkiem.
St¹d bowiem przyjechali polscy osadnicy na pozyskane
ziemie i przywieŸli ze sob¹
obyczaje - w tym œwi¹teczne.
Bo¿e Narodzenie to czas
magiczny. Decyduje o tym
pora roku, szybko zapada
ciemnoœæ, trzeba siê wspomagaæ sztucznym œwiat³em.
Nieroz³¹cznym atrybutem
dla wielu jest choinka, któr¹
siê ubiera, a nie przystraja,
na
stó³
k³adzie
siê
przewa¿nie bia³y obrus, a na
nim stawia siê talerz dla niespodziewanego goœcia. Do
tego dochodzi jeszcze 12
potraw, które musza siê znaleŸæ na wigilijnym stole. - To
jest w³aœnie magia, ale i stereotyp zakorzeniony g³êboko
w kulturze - mówi dr Maciej
Dudziak, kulturoznawca z
Akademii im. Jakuba z Parady¿a.
I nawet trudna sytuacja,
jak¹ spowodowa³ Covid 19,
raczej tej tradycji nie zmieni.
Mo¿e tylko zamiast wielkich

Gorzów jest wielokulturowy, co widać m.in. na tradycyjnej
Wigilii Narodów organizowanej w naszym mieście

ment - kolêdnicy. Jednak w
tym roku w³aœnie ze wzgl¹du
na pandemiê raczej kolêdników trudno siê spodziewaæ,
choæ od kilku lat zaczynali
siê coraz mocnej wpisywaæ
w œwi¹teczny rytua³ - oczekiwany i chciany.
Jeœli popatrzeæ na gorzowskie œwi¹teczne sto³y, to niemal na ka¿dym znajd¹ siê takie same lub podobne potrawy. I mniejsza z tym, czy
dom jest katolicki, ewangelicki, prawos³awny lub taki,
gdzie religia nie odgrywa
¿adnej roli. Musi byæ wiêc ryba na kilka sposobów, kompot z suszu, ale te¿ pierogi z
kapust¹ i grzybami. - Ma³o

kto sobie wyobra¿a, ¿eby ich
na wigilii nie by³o, a to przecie¿
potrawa
wybitnie
wschodnia - mówi Maciej Dudziak i dodaje, ¿e w³aœnie takie przejmowanie zwyczajów
z innych krêgów nazywane
bywa ciep³¹ agresj¹. Ciep³¹,
bo œwietnie przyjmowan¹,
natychmiast uznawan¹ za
swoj¹. Tak¿e kompot z suszu
jest potraw¹ przywiezion¹ w
poci¹gach jad¹cych z Kresów czy z Podlasia.
Oczywiœcie, da siê spotkaæ
jeszcze domy, gdzie serwuje
siê kutiê, œledzie z rodzynkami czy œli¿yki - tak¿e potrawy
ze Wschodu, ale to ju¿ rzadkoœæ.

Gorzów od pocz¹tku swojej
polskiej historii by³ miastem
wielokulturowym. Przyjechali
tu bowiem ludzie z ró¿nych
stron by³ej Rzeczypospolitej,
bo z utraconych Kresów, Wileñszczyzny, okolic Lwowa,
Stanis³awowa, ale te¿ z Wielkopolski, Ma³opolski czy innych typowo polskich krain
geograficznych. Ma³o tego,
przyjechali ludzie o ró¿nych
wyznaniach - bo katolicy,
prawos³awni, grekokatolicy,
ale te¿ ewangelicy, wyznawcy ró¿nych innych religii.
Ka¿dy z nich ma swoje tradycje, ka¿dy z nich œwiêtuje
po swojemu. Nierzadko bowiem gorzowianie zasiadaj¹
do dwóch wigilii - katolickiej i
prawos³awnej, bo jedno z
ma³¿onków jest katolickiego
wyznania, a drugie - obrz¹dku wschodniego. - I tylko siê cieszyæ, ¿e tak jest.
Bo to skarb niezwyk³y. Dwa
razy siê œwiêtuje - mówi Agnieszka Kaczmarek, która
ma tak¹ sytuacjê w³aœnie. Ca³a rodzina czeka na te
œwiêta. Bo podwójne prezenty, ale podwójna, z lekka
ró¿na wigilia, ka¿dy to lubi.
Nawet czasami najbli¿szych

s¹siadów zapraszam, bo te¿
polubili wschodnie specja³y dodaje.
W³aœnie taki uk³ad kulturowy chwal¹ te¿ naukowcy.
Maciej Dudziak dodaje, ¿e
mieszkamy na pograniczu
polsko-niemieckim, niedaleko mamy Berlin. W samym
naszym mieœcie mieszkaj¹
ju¿ Chiñczycy, Niemcy i jeszcze parê ró¿nych innych
grup etnicznych. Nietrudno
te¿ zauwa¿yæ olbrzymi¹
diasporê ukraiñsk¹, która od
kilku lat silnie zaznacza
swoj¹ obecnoœæ. - I taka sytuacja bêdzie siê pog³êbia.
Im prêdzej to zrozumiemy i
zaakceptujemy, tym szybciej bêdzie nam siê lepiej
¿yæ. Taka otwartoœæ na nowe, inne spowoduje, ¿e w
nastêpnych latach bêdzie
nam tylko lepiej. Bo przecie¿ ¿yjemy w Europie, która ju¿ w czêœci jest bez
granic. Ludzie swobodnie
siê przemieszczaj¹, tak samo obyczaje i tradycje. I
nikt tego raczej nie zatrzyma. I trzeba nauczyæ siê z
tym ¿yæ - mówi Maciej Dudziak
RENATA OCHWAT
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Co wypada wiedzieć o świętach…
Dlaczego na wigiliê musi byæ 12 potraw, dlaczego Miko³aj musi byæ ubrany na czerwono?
Zwykle jest tak, ¿e ubieramy choinkê, k³adziemy pod
obrus sianko, na stó³ 12 potraw i zaczynamy œwiêta. Ale
czasami przychodzi myœl,
ale dlaczego w³aœnie tak?

nej przez Roberta L. Maya w
1939 roku ksi¹¿eczki, któr¹
sieæ sklepów Montgomery
Ward rozdawa³a dzieciom.
Czerwononosy renifer Rudolf rozœwietla³ w niej drogê
Miko³ajowi i pomóg³ mu rozdawaæ dzieciom prezenty.

Choinka przyszła do nas z
Niemiec

Karp na wigilii, ale tylko
w Polsce

Fot. Archiwum

Zwyczaj ubierania choinki
w okresie Bo¿ego Narodzenia przywêdrowa³ do Polski z
Niemiec na prze³omie XVIII i
XIX wieku. Wczeœniej na polskich wsiach panowa³a tradycja ustawiania w rogu chaty snopka zbo¿a. Potem zast¹pi³o go drzewko iglaste,
ale podwieszone pod sufitem. Jednak jak siê okazuje,
zwyczaj ubierania drzewek
jest jeszcze starszy. Pochodzi z £otwy i w Ÿród³ach
mo¿na przeczytaæ, ¿e z
1510 roku, czyli jeszcze
sprzed Reformacji. Tradycyjnie œwi¹teczne drzewko
ubiera siê w Wigiliê, jednak
coraz czêœciej odchodzimy
od tego zwyczaju i ubieramy
choinki znacznie wczeœniej.
Wygl¹d drzewka zmieni³
siê przez lata. Obecnie kolorystyka ozdób ma okreœlone
znaczenie: zielony symbolizuje ¿ycie, czerwony nawi¹zuje do krwi Chrystusa,
z³oty odzwierciedla bogactwo i królewskie pochodzenie Jezusa.

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-

Sianko pod obrusem na wigilijnym stole to stara tradycja

nia by³ równie¿ status
spo³eczny rodziny: w biednych domach przygotowywano jedynie siedem dañ,
szlachta biesiadowa³a przy
dziewiêciu potrawach, na
dworach magnackich serwowano 11 potraw. Obecnie
dañ na wigilijnym stole powinno byæ 12 - mo¿e to byæ
nawi¹zanie do dwunastu
miesiêcy (ka¿de danie na jeden miesi¹c, aby w ¿adnym
momencie w roku niczego
nie zabrak³o) albo do 12
aposto³ów.

Mikołaj nosi się na
czerwono

Miko³aj, który przynosi
dzieciom podarki ma czerwony kubrak, czerwone
spodnie, tak¹ czapkê. Poza
tym jest dobrodusznym panem - siwym i uœmiechniêtym. Ale warto wiedzieæ,

¿e pierwszy raz postaæ œw.
Miko³aja pojawi³a siê w 1823
roku w wierszu „Wizyta
Œwiêtego Miko³aja” Clementa Moore’a. W tym utworze
Miko³aj zosta³ przedstawiony
jako elf mieszkaj¹cy w jaskini i ubrany w br¹zowy strój.
Kilka lat póŸniej w 1863 roku
rysownik Thomas Nast na
zlecenie amerykañskiego tygodnika „Harper’s” narysowa³ Miko³aja jako starszego
cz³owieka o okr¹g³ych policzkach i bia³ych bokobrodach. Obecny wygl¹d i strój
œw. Miko³aja zawdziêczamy
ilustratorowi
Huddonowi
Sundblomowi, który w 1931
roku specjalnie do reklamy
Coca-Coli narysowa³ znan¹
postaæ staruszka z siw¹
brod¹ w czerwonym stroju. I
nie nale¿y myliæ tego
Miko³aja ze œwiêtym - biskupem Mirry, który by³ dobro-

czyñc¹ i szlachetnego serca
cz³owiekiem.

Sanie Mikołaja i czerwony
nos Rudolfa

Dziœ ka¿de dziecko niemal
na ca³ym œwiecie wie, ¿e Miko³aj jeŸdzi po œwiecie saniami wype³nionymi prezentami,
a ci¹gn¹ je renifery. Pierwsze informacje o reniferach
w³aœnie równie¿ pojawi³y siê
w wierszu Clementa Moore’a. Autor wymieni³ wtedy
dziewiêæ reniferów o imionach: Kometek (Comet),
Amorek (Cupid), B³yskawiczny (Blizten), Fircyk (Dasher),
Pysza³ek (Prancer), Tancerz
(Dancer), Z³oœnik (Vixen),
Profesorek (Donner), Rudolf
(Rudolph). Najwa¿niejszemu
reniferowi z ca³ego zespo³u
dopiero po latach zosta³
przyprawiony czerwony nos.
Wszystko za spraw¹ napisa-

Jedynie Polacy jadaj¹ na
wigiliê karpia i to podanego
bardzo ró¿nie. Ludowe wierzenia wskazywa³y tak¿e na
to, ¿e zjedzenie ryby podczas kolacji dzieñ przed
Bo¿ym Narodzeniem gwarantuje zdrowie i dostatek,
natomiast spo¿ycie karpia obfitoœæ. Jednak dlaczego to
w³aœnie jego najczêœciej jemy podczas polskiej wigilii?
Zwyczaj ten pochodzi z trudnego okresu powojennego hodowla tych ryb by³a po
prostu najtañsza.

Opłatek też musi być

Zwyczaj ³amania siê op³atkiem podczas wigilii swoje
korzenie bierze z pocz¹tków
chrzeœcijañstwa. Choæ w tym
okresie nie by³ on jeszcze
³¹czony z wigili¹, a istnia³ jako symbol komunii duchowej
wspólnoty chrzeœcijañskiej.
Pierwsi chrzeœcijanie ³amali
siê - dzielili chlebem.
Op³atek znany z teraŸniejszych czasów wytwarzany
by³ zdecydowanie póŸniej.
Pierwotnie rolê op³atka pe³ni³
chleb, który b³ogos³awiono i
dzielono siê nim z wiernymi.
Dziœ to specjalne pieczywo
produkowane g³ównie przez
siostry zakonne. Wielu Polaków potrafi sobie wyobraziæ

wigiliê bez wielu rzeczy, ale
bez op³atka jednak nie.

Sianko, czyli nawiązanie
do szopki

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

Kolędować małemu…

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

Korzysta³am miêdzy innymi
z „Encyklopedii staropolskiej” Zygmunta Glogera,
„S³ownika mitów i tradycji
kultury” W³adys³awa Kopaliñskiego.

Choinki pachnące świętami i prezentami
Bo¿e Narodzenie to wyj¹tkowe œwiêta, które kochamy, choæ w tym roku bêd¹ inne ni¿ do tej pory bywa³y.
mo¿na w szerokim wyborze,
ale nie maj¹ one jednak tego
zapachu i uroku, co naturalne drzewa. 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 przetrzyma³a w
dobrym stanie przynajmniej
do œwiêta Trzech Króli, jak
nakazuje tradycja?
W tradycji polskiej na choinkê przeznacza siê drzewo
iglaste z gatunków œwierk,
jod³a, daglezja i sosna. Dominuj¹ jednak œwierki i jod³y,
które wystêpuj¹ w wielu odmianach - s¹ m.in. koreañskie, kalifornijskie, kaukaskie i szereg innych.
Œwierk pospolity zielony, nasz polski, charakteryzuje siê

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Oczywiœcie z powodu zarazy, która zmieni³a nasze
¿ycie i zamknê³a nas w domach. Nie zmienia to jednak
faktu, ¿e ka¿dy z nas ma
swoje ulubione wigilijne potrawy, kolêdy i œwi¹teczne
obrzêdy. Wszêdzie jednak
musi byæ choinka, mniej lub
bardziej
przystrojona
i
b³yszcz¹ca œwiecide³kami.
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 sprzeda¿y choinki. ¯ywe w donicach i œwie¿o œciête na plantacjach. Od wyboru do koloru. Owszem, do nabycia s¹
równie¿ choinki z tworzyw
sztucznych, które spotkaæ

Choinka być musi… Najlepiej naturalna z leśnych plantacji

intensywnym
zapachem.
Jod³y nie maja tego zapachu, choæ kaukaska po wniesieniu do domu i ogrzaniu
wydziela olejki eteryczne. Za
to jod³a jest trwalsza, nie gu-

bi praktycznie igie³ i mo¿e
staæ bardzo d³ugo, przy
w³aœciwej pielêgnacji.
Najwa¿niejsze przy choince, po wniesieniu do domu,
jest zapewnienie jej dostêpu

do wody. Œwie¿a choinka
wrêcz ¿³opie wodê, przeciêtne drzewko w ci¹gu
pierwszej doby potrafi wypiæ
oko³o litra wody. PóŸniej tej
wody potrzebuje coraz
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 donicy. Przy zakupie takiego
drzewka trzeba jednak zwróciæ uwagê przede wszystkim
na to czy nie ma zbyt ma³ego
pojemnika z ziemi¹. Czêsto
bowiem bywa tak, ¿e w
piêciolitrowym pojemniku
mamy dwumetrowe drzewko, co jest nieporozumieniem, gdy¿ nie ma wykszta³conego systemu korzeniowego. To tak jakby

œwie¿o œciête wsadzono do
wiadra z piaskiem. Dwumetrowe drzewko powinno mieæ
pojemnik 25-litrowy.
Choinki w donicach po
przyniesieniu do domu tak¿e
nale¿y intensywnie podlaæ.
PóŸniej mo¿na ju¿ na spokojnie uzupe³niaæ wilgoæ.
Wa¿ne jest, aby drzewko nie
dosta³o przyrostów, bo pójdzie na zmarnowanie. Dlatego nale¿y je trzymaæ w
temperaturze do 23 stopni, z
dala od grzejników i przez
czas nie d³u¿szy ni¿ trzy tygodnie. Przy odpowiedniej
pielêgnacji i stopniowej aklimatyzacji, czyli powolnym
wynoszeniu na balkon lub taras, mo¿na bêdzie póŸniej
posadziæ je w ogrodzie lub
na dzia³ce.
ZET
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Sinterkaas, zupa rybna i coś jeszcze
Choinki, kolêdy i sto³y ze œwi¹tecznym jedzeniem - tak wygl¹da wzór œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
strucla z ciasta dro¿d¿owego
i du¿¹ iloœci¹ ró¿norakich
bakalii.

U trochę dalszych
sąsiadów

Fot Archiwum

W Polsce, bo u s¹siadów
wygl¹da to inaczej. Tylko Polacy, Polonia i Litwini ³ami¹
siê op³atkiem, inne nacje tego obyczaju nie znaj¹. Maj¹
za to inne, charakterystyczne obrzêdy. Warto wiêc spojrzeæ za granicê, aby zobaczyæ, jak tam u innych te dni
siê obchodzi. I od razu trzeba zaznaczyæ, ¿e wiele z
tych tradycji w tym roku wygl¹da inaczej. Nie bêdzie
czeskich spacerów na Most
Karola, w wielu miastach
Niemiec nie bêdzie jarmarków adwentowych. W Holandii Sintekaas przyjedzie tylko
w Internecie. A wszystko to
przez pandemiê Covid 19.

Nawet czeskie s³owo oznaczaj¹ce Bo¿e Narodzenie,
brzmi inaczej -Vanoce. Jego
etymologia nie jest dok³adnie
znana, ale prawdopodobnie
pochodzi ono od niemieckiego
Weihnachten,
czyli
„œwiêta noc”.
Czescy katolicy przygotowania do œwi¹t zaczynaj¹ tak
samo, jak polscy. Ale Czesi
maj¹ ciekawy obrzêd ludowy
zwany barbórka. Ale nie ma
on nic wspólnego z polsk¹
Barbórk¹. 4 grudnia, na
œwiêtej Barbary, Czesi urywaj¹ ga³¹zkê czereœni. Trzeba j¹ wstawiæ do wody i od
czasu do czasu zraszaæ. Powinna zakwitn¹æ w wigiliê.
Przygotowania kulinarne
rozpoczynaj¹ siê ju¿ w listopadzie. Zaczynaj¹ siê od
pieczenia ciasteczek imbirowych.
Wigilia, czyli 24 grudnia u
Czechów to Štìdrýden czyli
„szczodry dzieñ”. Zwykle tego dnia mama od rana
krz¹ta siê w kuchni, a ojciec
z dzieæmi ubieraj¹ choinkê,
odkurzaj¹ i ogl¹daj¹ bajki w
telewizji. ¯eby przetrwaæ jakoœ to najd³u¿sze w ca³ym
roku popo³udnie w okresie
najkrótszego dnia, chodzi siê
na spacery. W Pradze o tej
porze pod Mostem Karola
zbieraj¹ siê ludzie i œpiewaj¹
kolêdy. Po zapadniêciu
zmroku mo¿na ju¿ rozpocz¹æ wigilijn¹ wieczerzê.
Czeski stó³ œwi¹teczny to
karp - sma¿ony w panierce,
podawany z sa³atk¹ ziemniaczan¹, przygotowywan¹ z

r e k l a m a

gotowanych
ziemniaków,
groszku, gotowanej marchewki, pietruszki, selera, jajek gotowanych, ogórków kiszonych lub konserwowych
oraz majonezu lub œmietany
homogenizowanej. Mo¿e byæ
te¿ w sosie s³odko-kwaœnym
z dodatkiem piernika, suszonych œliwek, migda³ów i rodzynek. Jako pierwsze danie
podaje siê zupê rybn¹, gotowan¹ z resztek karpia tzn.
³bów i wnêtrznoœci. Poza tym
na stole jest jeszcze tzw. kuba, czyli pêczak wymieszany
z grzybami, majerankiem i
czosnkiem, zapieczony w
piekarniku. Prezenty przynosi Ježíšek, czyli inaczej Dzieci¹tko, które jest niewidzialne, co ma tê zaletê, ¿e nie
mo¿na go wykorzystaæ komercyjnie. Po kolacji wigilijnej, ojciec rodziny zapala
œwieczki i zimne ognie na
choince. Potem nagle dzwoni dzwoneczek. To znak, ¿e
Jezusek ju¿ by³ i przyniós³
prezenty. Ca³a sztuka polega
na tym, ¿eby dziecko nie zobaczy³o, kto dzwoni tym
dzwoneczkiem.
Poza tym do wa¿nego obyczaju nale¿¹ œwi¹teczne
spacery - i ju¿ 25 grudnia ulice czeskich miast zaludniaj¹
siê od spaceruj¹cych ludzi,
którzy co kawa³ek degustuj¹
grzane wino z ró¿nymi dodatkami.

Fot. Archiwum PZ£

Zupa z karpia czyli Czesi

Jarmark w Poczdamie, gdzie lubi przyjeżdżać wielu Polaków, choć chyba nie tym razem

Jarmarki, czyli u Niemców

O tym, ¿e id¹ œwiêta, w
Niemczech mo¿na siê przekonaæ ju¿ od pierwszej soboty Adwentu. Przynajmniej tak

Świąteczne jarmarki to już także polska tradycja, która w
tym roku nie wszędzie będzie kontynuowana

by³o do tej pory. W tym roku
tylko nieliczne miasta zdecyduj¹ siê na urz¹dzanie jarmarków adwentowych, bez
których Niemcy zwyczajnie
sobie œwi¹t nie wyobra¿aj¹.
Z organizacji jarmarku z
du¿ych miast polsko-niemieckiego pogranicza nie
wycofa³o siê Drezno. Dlatego tylko tam w Saksonii
mo¿na bêdzie kupiæ rêkodzie³o, s³odycze, popróbowaæ lukrowanych jab³ek oraz
obowi¹zkowo grzanego wina. Bez tego absolutnie jarmark siê nie liczy.
Niemcy nie obchodz¹ wigilii w taki sposób jak Polacy.
Podczas
kolacji
jadaj¹
sa³atkê kartoflan¹ i parówki
b¹dŸ kie³baski. Z Niemiec
wywodzi siê tradycja ubierania choinki, która siêga a¿
XV wieku. Drzewko by³o
uznawane za dar od Jezusa.
W Polsce Bo¿e Narodzenie
nale¿y do typowo rodzinnych
œwi¹t, natomiast Niemcy
spêdzaj¹ je równie¿ w gronie
najbli¿szych przyjació³. I tu w

tym roku te¿ zajdzie zmiana.
Œwiêta bêd¹ wybitnie domowym czasem, nawet nie z rodzin¹, a domownikami po
prostu.
I choæ nie ma postnych potraw, to jednak pewne obyczaje s¹. Ka¿dy z goœci wigilijnej kolacji ma ukryty pod
talerzem pieni¹¿ek, który ma
przynieœæ szczêœcie w nowym roku. Mimo ¿e ju¿ 24
grudnia rozpoczyna siê obchodzenie œwi¹t, kolacja wigilijna nie jest tak wystawna
jak w Polsce. Prezenty rozdawane s¹ za to dopiero 25
grudnia - w Niemczech tak¿e
przynosi je Miko³aj.
Zreszt¹ 25 grudnia jest najwa¿niejszym dniem œwiêtowania w niemieckiej tradycji.
Podaje
siê
wówczas
œwi¹teczny obiad, na którym
musi byæ pieczona gêœ z
ziemniakami i kapust¹. Gêœ
zastêpowana jest czasem
kaczk¹ lub indykiem. Do najpopularniejszych
ciast
œwi¹tecznych nale¿y natomiast bo¿onarodzeniowa

Francuzi obchody œwi¹t zaczynaj¹ ju¿ 5 grudnia, czyli w
dzieñ poprzedzaj¹cy Miko³ajki. Francuzi bardzo lubiê Wigiliê, która jest wyj¹tkowym
dniem w czasie œwi¹t. Tradycyjnym ciastem jest skomplikowane do wykonania „Buche de Noel”, czyli rolada w
kszta³cie pnia drzewa. Najwa¿niejszy jest jednak 25
grudnia, kiedy zasiada siê
do uroczystego obiadu. Co
na stole? Przede wszystkim
indyk podawany z kasztanami. Je siê tak¿e wêdzonego
³ososia, kawior, pasztet z
gêsich w¹tróbek (fr. Foie
gras), ostrygi oraz œlimaki.
Ciekaw¹ przystawk¹ jest wydr¹¿ony bochenek chleba, w
którym znajduj¹ siê ma³e kanapeczki z ró¿nymi pastami
(wykonane ze œrodka chleba
), czyli Painsurprise. Króluj¹
tak¿e czekoladowe ciasta,
chocia¿ coraz czêœciej zastêpuje siê je deserami lodowymi, aby posi³ek by³ l¿ejszy. Aby uczciæ Bo¿e Narodzenie najczêœciej pije siê
szampana. W Prowansji po
zjedzeniu g³ównych dañ w
czasie Wigilii podaje siê
trzynaœcie deserów (g³ównie
owocowe). Francuzi nie
œwiêtuj¹ drugiego dnia
œwi¹t.
Nieco inaczej jest w Holandii. Holendrzy maj¹ swojego
œw. Miko³aja. Sinterkaas
podró¿uje statkiem z Hiszpanii do Amsterdamu ka¿dej
zimy i przywozi ze sob¹ worek z prezentami dla dzieci.
Ju¿ wiadomo, ¿e w tym roku
Sintekaas pojawi siê w Holandii tylko wirtualnie. Same
zaœ œwiêta traktowane s¹
przez Holendrów bardziej
jako dzieñ wolny od pracy
ni¿ tradycjê œwi¹t któr¹ znamy z w³asnych domów. Obchodzi siê je tam 25 grudnia, kiedy zasiada siê do
uroczystego obiadu, na którym zwykle serwowane zimne i ciep³e przystawki (amuse, ragout), zupy, danie
g³ówne - pieczeñ, wykwintny
deseru z odpowiednimi winami (porto, Sauternes) i

deska serów francuskich. To
wszystko z odpowiednim
wyborem win pasuj¹cych do
ka¿dego dania.
Natomiast W³osi œwiêtowanie Bo¿ego Narodzenia zaczynaj¹ w pierwsz¹ niedzielê Adwentu, czyli cztery
niedziele przed Wigili¹. Organizuj¹ wówczas jarmarki
œwi¹teczne, puszczaj¹ fajerwerki i bawi¹ siê przy
g³oœnej muzyce.
Niektórzy ubieraj¹ choinkê, chocia¿ bardziej popularne jest tu budowanie
szopki bo¿onarodzeniowej.
W Rzymie w wigilijny wieczór na placu Œwiêtego
Piotra uroczyœcie ods³aniana jest tradycyjna szopka.
To zwyczaj wprowadzony
przez papie¿a Jana Paw³a II
w 1982 roku.
W³osi œwiêtuj¹ wigiliê - kolacja tego dnia oraz obiad
25 grudnia sk³adaj¹ siê z
wykwintnych potraw przygotowywanych specjalnie na tê
okazjê - w wigiliê je siê potrawy postne, ryby i warzywa sma¿one lub duszone, a
na drugi dzieñ jest uroczysty
obiad równie¿ w gronie rodziny, obiad ten jest po¿ywny, ale ju¿ nie postny. Natomiast na œwi¹teczny obiad
czêsto bywa podawany rosó³
oraz indyk. We W³oszech,
tak jak prawdopodobnie i w
innych krajach po³udnia Europy do tych posi³ków pije
siê wino, w okresie œwi¹t powinno byæ jak najlepsze z
mo¿liwych, wznosi siê toasty
szampanem a tak¿e w niektórych przypadkach pija siê
wino grzane z przyprawami.
Podczas tych œwi¹t nie
mo¿e zabrakn¹æ s³odyczy,
które uwielbiaj¹ nie tylko
dzieci, czyli ró¿nego rodzaju
ciasta, najbardziej znane to
Panettoni i Pandoro (typowe
babki w kszta³cie walca, z
bakaliami, podobne do naszych wielkanocnych), Panpepato (pierniki), Torrone
(nugaty z okolicy Wenecji,
nadziewane migda³ami jak
równie¿ czekolad¹ lub orzechami), marcepany oraz
czekoladki i cukierki.
ROCH

Korzysta³am ze stron internetowych poszczególnych
ambasad
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Jak mieszkanka Iranu pokochała
Polaka i co z tego wynikło
D³ugo myœleliœmy jakim tematem podsumowaæ kolejny rok dzia³alnoœci Lubuskiego Oœrodka Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej.

Fot. Archiwum

Ekonomia spo³eczna, jak i jej podmioty,
pomimo spójnej i systematycznej promocji
zarówno samego zjawiska, jak i stoj¹cych
za nim ludzi, ci¹gle wydaje siê byæ tematem
z gatunku ekonomiczno-egzotycznych. Dla
wtajemniczonych maj¹cych sk³onnoœæ do
daleko posuniêtych uproszczeñ, ekonomia
spo³eczna jest sfer¹ bran¿ niewymagaj¹cych specjalnych umiejêtnoœci osób
zatrudnionych bran¿ potrzebnych, lecz
prostych: sprz¹tanie, ogrodnictwo, prosty catering etc. Natomiast entuzjasta ES
sk³onny jest przypisaæ jej wartoœci zupe³nie nieadekwatne dla opisania zjawisk rynkowych: dobroczynnoœæ, humanitaryzm, dzia³alnoœæ spo³eczna. Oczywiœcie obie postawy dalekie s¹ od prawdy.
Zdarzaj¹ siê jednak takie historie i takie
bran¿e, gdy racjonalnoœæ bierze w ³eb i okazuje siê, ¿e Ekonomia Spo³eczna mo¿e
³¹czyæ siê z wartoœciami nadrzêdnymi.
Mo¿e wejœæ w przestrzeñ spe³nionych marzeñ o wolnoœci, równoœci i prawach
cz³owieka. Tak w³aœnie sta³o siê w
poni¿szym przypadku.
Polska Fundacja Rozwoju Ekonomii
Spo³ecznej to podmiot ekonomii spo³ecznej z siedzib¹ w Kêszycy Leœnej (Województwo Lubuskie). To jeden z tak zwanych
„naszych” podmiotów, poniewa¿ otrzyma³
on dotacjê z Lubuskiego Oœrodka Wsparcia
Ekonomii Spo³ecznej na utworzenie miejsc
pracy, w jednym z pierwszych naborów. W
ciekawej bran¿y, poniewa¿ Fundacja zajmuje siê administrowaniem innych podmiotów;
wsparcie ksiêgowe, prawne, wsparcie przy
pisaniu projektów etc. To mocno odró¿nia
Fundacjê od innych podmiotów ES i zadaje
k³am wspomnianym powy¿ej stereotypom.
Pasja Prezesa Fundacji Pana Leszka
Dobrzañskiego, która przek³ada siê na
dzia³alnoœæ w obszarze szeroko pojêtych
praw cz³owieka, sprawia, ¿e Fundacja, któr¹
zarz¹dza, jest coraz mocniejszym graczem
na rynku us³ug prawnych w obszarze prawa
miêdzynarodowego. I w tym momencie dotykamy sedna tej historii… 33 letnia Mania
to mieszkanka Iranu. Iran, jest pañstwem
wyznaniowym - w ca³ym kraju obowi¹zuje
szariat, czyli islamskie prawo kieruj¹ce
¿yciem muzu³manów. Restrykcyjne zasady
w jakich ¿y³a Mania pozwoli³y jej co prawda
zdobyæ za darmo wykszta³cenie, o jakim w
wiêkszoœci krajów europejskich wiele kobiet
marzy (jest programistk¹), ale jednoczeœnie
mocno ogranicza³y jej wolnoœæ osobist¹, o
czym najsilniej przekona³a siê w momencie,

gdy przysz³a do niej mi³oœæ. Mi³oœæ, która
nie uwzglêdni³a przyjêtych w jej ojczyŸnie
norm. Mi³oœæ do Europejczyka. Za tak¹
mi³oœæ w Iranie, kobieta mo¿e zap³aciæ
w³asnym ¿yciem. Rodzina Manii to tradycyjna rodzina muzu³mañska, dla której œlub z
innowierc¹ oznacza wstyd, wykluczenie ze
spo³ecznoœci oraz inne rozliczne konsekwencje spo³eczne. Tak¹ winê mo¿e zmyæ
jedynie œmieræ niewiernej kobiety. Opowieœæ
o walce o prawo do mi³oœci i wolnoœci Manii,
zbieg³a siê z rozpoczêciem na œwiecie epidemii COVID-19. Wczesn¹ wiosn¹ br. To
w³aœnie wtedy m³oda Iranka rozumia³a, ¿e
nie jest w stanie poœwiêciæ w³asnego
szczêœcia w imiê zasad w jakich przysz³o jej
¿yæ. Kolejne kraje zamyka³y granice i lotniska. Œwiat siê kurczy³. Europa sta³a siê nierealnym marzeniem, tak jak i mi³oœæ Polaka
i Iranki. W tych ostatnich dniach przed parali¿em œwiata najbli¿szym Europie krajem,
do którego mo¿na uciec, by³a Turcja. I tak¹
te¿ podjêli decyzjê. Polak i Iranka. Ich
pierwsze spotkanie mia³o miejsce w Stambule. W œwiecie ogarniêtym epidemi¹, strachem i niepewnoœci¹, tych dwoje m³odych
ludzi prze¿y³o swój najpiêkniejszy w ¿yciu
czas. Równie¿ wtedy poczêli nowego
cz³owieka. Powrót do swoich œwiatów sta³
siê niemo¿liwy. Dla Manii powrót oznacza³by koniec ¿ycia jej i ich dziecka.

To w³aœnie wtedy do gry wkroczy³a Fundacja z Kêszycy Leœnej. Niemo¿liwe? A jednak! Znany ze swojej skutecznoœci, nieustêpliwoœci i empatii Leszek Dobrzañski
otrzyma³ pewnego wieczora telefon z
proœb¹ o pomoc m³odej kobiecie z Iranu,
która wraz z ch³opakiem z Polski, przebywa
obecnie w Turcji, jest w ci¹¿y i absolutnie
nie mo¿e i nie chce wracaæ do swojego kraju. Historia by³a ciekawa, smutna i tragiczna. Zw³aszcza w dobie pandemii, zamkniêtych granic… By³a jednoczeœnie humanitarnym wyzwaniem, jakie nie zdarza
siê co dzieñ i po prawdzie, w takim wymiarze zdarzy³o siê po raz pierwszy. Pierwsze
decyzje i kroki prawne podjêto w Polsce.
Rozwi¹zaniem wydawa³ siê byæ œlub w Turcji, który ze wzglêdu na obywatelstwo pana
m³odego, móg³by (po spe³nieniu niezliczonej liczby formalnoœci) zostaæ uznany za
œlub europejski, a Mania sta³aby siê wówczas pe³noprawn¹ ¿on¹ Europejczyka, co
pozwoli³oby jej na pobyt w Polsce. Tak te¿
zrobili. Chwilê póŸniej zobligowany terminami zawodowym mê¿czyzna, musia³ opuœciæ
Turcjê. Mania zosta³a wiêc w Turcji sama, a
najbardziej prawdopodobn¹ perspektyw¹
by³a deportacja do Iranu (po ustaniu
wa¿noœci jej wizy). Sprawy zwi¹zane z pobytem obcokrajowców w Unii Europejskiej
to sprawy niezwykle z³o¿one, wymagaj¹ce

spe³nienia ogromnej iloœci warunków i dope³nienia skomplikowanych procedur. Sprawa taka jak Manii, w normalnych warunkach
zajê³aby kilka miesiêcy. W czasie pandemii
wydawa³a siê byæ niemo¿liwa. Iloœæ pism,
wniosków, telefonów do wszelkiej maœci
urzêdów, placówek dyplomatycznych i ludzi
z prawem miêdzynarodowym zwi¹zanych,
zniechêci³a by ka¿dego… Ale nie prezesa
podmiotu ekonomii spo³ecznej. Mniej wiêcej
po 8 dniach po przeprowadzeniu transkrypcji aktu ma³¿eñstwa zawartego Ankarze,
Mania, jako ¿ona Polaka mog³a po otrzymaniu wizy przylecieæ do Polski. Problem polega³ na tym, ¿e nie podo³a³aby procedurom
wymaganym na terenie Turcji. Tak wiêc
trzeba by³o po Maniê do Turcji polecieæ. Niby nic trudnego. To tylko dwie godziny lotu.
Tylko dwie godziny lotu w dobie œwiatowej
epidemii… Dopiero na lotnisku Leszek
Dobrzañski zrozumia³, ¿e naprawdê uratowa³ tej kobiecie ¿ycie. Co wcale nie nale¿a³o
do doœwiadczeñ z gatunku: ³atwe. Dopiero
po szczêœliwym wyl¹dowaniu Manii w Polsce, z ró¿nych emocji jakich doœwiadczy³
wy³oni³o siê spe³nienie i poczucie satysfakcji. Pojawi³o siê te¿ coœ jeszcze, a mianowicie przyjaŸñ. PrzyjaŸñ dziewczyny z Iranu i
polskiego prawnika. Dziœ Mania wraz z
mê¿em i jego rodzin¹ mieszka w Polsce.
Zaczê³a pracê w swoim zawodzie. Czekaj¹
na przyjœcie na œwiat ich dziecka. Minione
wydarzenia ciêgle s¹ jednak w niej i nie pozwalaj¹ na poczucie spokoju i szczêœcia.
Mania jest pod opiek¹ anglojêzycznego
psychologa. Ci¹gle utrzymuje kontakt z
przyjacielem z Kêszyce Leœnej, Prezesem
Polskiej Fundacji Rozwoju Ekonomii
Spo³ecznej, Panem Leszkiem Dobrzañskim,
któremu zawdziêcza ¿ycie. Ta historia trwa.
D³ugo myœleliœmy jakim tematem podsumowaæ ten rok, kolejny rok dzia³alnoœci Lubuskiego Oœrodka Wsparcia Ekonomii
Spo³ecznej oraz podmiotów, przy jego
wsparciu utworzonych. Uznaliœmy, ¿e ta historia, tak trudna, pe³na nadziei i wiary w to, ¿e
choæ pewne rzeczy wydaj¹ siê byæ niemo¿liwe
to praca i pasja pozwalaj¹ na ich zaistnienie,
bêdzie w tych trudnych dniach dla nas wszystkich najlepsza. Bêdzie te¿ dowodem na to, ¿e
choæ ekonomia spo³eczna jest tylko zjawiskiem
ekonomiczno - spo³ecznym, potrafi wkraczaæ w
sfery wartoœci najwy¿szych, z których
najwa¿niejsz¹ jest dobro drugiego cz³owieka.
POLSKA FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPO£ECZNEJ, tel. 723 791 854.
ZESPÓŁ LOWES
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Zaraz po północy zamilkły telefony
39 lat temu, w nocy z 13 na 14 grudnia 1981 r., wprowadzono stan wojenny na terenie ca³ej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
ry… Tu¿ przed pó³noc¹ 13
grudnia 1981 r. do drzwi mojego s³u¿bowego mieszkania
ktoœ mocno za³omota³. Wraz
z ¿on¹ nie wiedzieliœmy, co
siê dzieje. Bardzo ostro¿nie
uchyli³em
zabezpieczone
³añcuchem drzwi i zdziwiony
ujrza³em
wystraszonego
przyjaciela, lekarza z Krosna
Odrzañskiego. Przyjecha³,
aby mnie ostrzec przed niebezpieczeñstwem - ¿ebym
siê ukry³ i z domu nie wychodzi³. Powiedzia³: „Siedzia³em
w gabinecie dowódcy Wojsk
Ochrony
Pogranicza
w
Kroœnie Odrzañskim. Kiedy
byliœmy po kieliszku, dowódca wskaza³ na stó³, na którym
le¿a³o du¿o teczek i powiedzia³: »Za chwilê wykonam
tajny rozkaz. Popatrz, czy kogoœ z tych ludzi znasz«.
Przegl¹dn¹³em nazwiska i
jedno by³o mi znane. Ten
pu³kownik WOP pozwoli³ mi
zajrzeæ do teczki - by³a to
teczka prezesa Spó³dzielni
Zaopatrzenia i Zbytu z Cybinki, Augustyna Wiernickiego.
Powiedzia³ do mnie: »WeŸ
mojego kierowcê z gazikiem
wojskowym i jedŸ powiadomiæ go, niech dwa dni nie pokazuje siê w pracy i w
mieœcie. Jego mieszkanie
bêdzie obserwowane. Ma
byæ zamkniête na g³ucho, a ja
o nim po prostu zapomnê«”.
Widocznie zna³ rozkaz gen
Jaruzelskiego
wprowadzaj¹cy stan wojenny. Drugiego dnia, boczn¹ drog¹,
poszed³em do pracy. Szukali
mnie ju¿ moi pracownicy, bo
nie wiedzieli, co maj¹ robiæ.
W moim gabinecie siedzia³o dwóch komisarzy
wojennych, m³odych oficerów z WOP w Kroœnie Odrzañskim, w randze porucznika i kapitana. Poczu³em
siê niepewnie, nie by³em
przygotowany na areszt...
¯o³nierze ci grzecznie powstali, przeprosili i poinformowali mnie, ¿e przejmuj¹ nadzór nad zak³adem pracy i ¿e
wa¿niejsze decyzje muszê
konsultowaæ. Wiedzia³em, ¿e
to ju¿ koniec mojej 10-letniej
dyrektorskiej
przygody...
Swoich trzech wiceprezesów
zarz¹du poinformowa³em, ¿e
mam jutro wizytê w klinice w
Szczecinie, a oni przejm¹ zarz¹dzanie firm¹. Otrzyma³em
specjaln¹ przepustkê do poruszania siê s³u¿bowo po
Polsce; by³em prezesem
du¿ej firmy, na której ci¹¿y³
obowi¹zek zaopatrywania
m.in. w ¿ywnoœæ czêœci województwa zielonogórskiego przepustka szefowi firmy nale¿a³a siê z mocy wojennego
prawa. Pojecha³em do kliniki i
uzyska³em tam zwolnienie lekarskie, ale by³o ono niewiele
warte, poniewa¿ wszystkie
przepisy by³y w tym czasie

Fot. Archiwum

Sta³o siê tak na wniosek
Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego - tymczasowego niekonstytucyjnego organu w³adzy. WRON mia³ charakter junty wojskowej, która
by³a nielegalnym organem
administruj¹cym Polsk¹. Dzisiaj wiemy, ¿e jego wdro¿enie
dekretem Rady Pañstwa PRL
by³o niezgodne z Konstytucj¹
PRL, a wszystkie decyzje z
niego wynikaj¹ce by³y nielegalne. Ka¿dego roku w grudniu odtwarzaj¹ siê w mojej
pamiêci wydarzenia z 1980 i
grudnia 1981 r. Wieczorem
13 grudnia 1981 r. przyjecha³em do domu z zebrania
wiejskiego w Bia³kowie i
R¹picach ko³o Cybinki, gdzie
rolnicy wyra¿ali niezadowolenie z sytuacji spo³ecznej i
gospodarczej. Pó³ki w sklepach by³y puste; dy¿urowa³y
na nich ocet i musztarda, za
innymi artyku³ami sta³o siê w
d³ugich kolejkach, a ¿ywnoœæ
by³a na kartki. Na tych zebraniach zak³adaliœmy kolejne
ko³a NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarnoœæ Wiejska”.
Nikt nie przypuszcza³, ¿e
tej nocy aparat komunistyczny wyprowadzi czo³gi i
wojsko
przeciw
spo³eczeñstwu. Atmosfera
by³a napiêta, a w szeregach
komunistycznej w³adzy wyczuwa³o siê nerwowoœæ. Z racji funkcji i stanowiska, jako
dzia³acz ludowy, mia³em
okazjê kilka tygodni przed 13.
grudnia byæ w towarzystwie
jednego z wa¿nych aparatczyków PZPR, mieszkaj¹cego w Lubniewicach. Cz³owiek
ten by³ uzbrojony: przy pasie
pod marynark¹ mia³ pistolet.
Spostrzeg³, ¿e to zauwa¿y³em i powiada, ¿e to do
obrony, bo Solidarnoœæ ma
plan mordowania partyjnych.
Straszono wówczas cz³onków PZPR, ¿e dzia³aj¹ ju¿ takie grupy, a na naszym terenie kieruje ni¹ Jan Krzysztof
Hañbicki z Lubiechni Wielkiej. Hañbickiego niebawem
aresztowano i uwiêziono w
siedzibie SB - w pa³acyku tu¿
przy dzisiejszej Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie. Oczywiœcie,
by³ on dzia³aczem podziemia
antykomunistycznego, ale co
do mordowania komunistów
to by³o perfidnym k³amstwem
obliczonym na sianie strachu
w partyjnych szeregach
PZPR i nienawiœci do Solidarnoœci.
Hañbickiego
oskar¿ono fa³szywie; osadzono w wiêzieniu i zniszczono
mu ¿ycie: skazano na bezrobocie i infamiê.
Podstaw¹ funkcjonowania
sekretarzy PZPR by³a ich nietykalna kastowoœæ. Dzisiaj
sk¹dœ to znamy… Nade mn¹
te¿ zbiera³y siê czarne chmu-

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.

zawieszone, a obowi¹zywa³
tylko dekret stanu wojennego
oraz rozkazy wojskowych.
Miejscowy komitet PZPR dowiedzia³ siê, ¿e mnie nie
aresztowano, wiêc ci aparatczycy postarali siê, aby w trybie pilnym zwolniono mnie z
pracy na mocy Dekretu o stanie wojennym i z przyczyn
politycznych. To zwolnienie
by³o bezprawne, ale skutkowa³o wyrokiem na miarê banicji, praktycznie uniemo¿liwia³o mi pracê w jednostkach
pañstwowych i spó³dzielczych - prywatnych raczej
wówczas nie by³o. Kadrowa i
sekretarka zd¹¿y³y mi przynieœæ z biura do domu mój
zbiór dokumentów, dziêki
którym mam dowody tamtych
wydarzeñ i potwierdzaj¹ce
moj¹ opozycyjn¹ dzia³alnoœæ.
Dzisiaj uzupe³ni³em je ju¿ o
nowe dokumenty z kwerendy
wojewódzkiego i centralnego
archiwum. Tak oto zacz¹³em
w stanie wojennym nowy rozdzia³ swojego ¿ycia - od wyjazdu do Gorzowa, od poznania biedy i rocznego bezrobocia…
Dopiero w 1983 r. podj¹³em
pracê razem z ¿on¹ z koniecznoœci w ma³ym kiosku
przy Placu Grunwaldzkim; towarzyszy³ nam kilkumiesiêczny wtedy syn Jacek.
Miasto by³o wyj¹tkowo aktywnym oœrodkiem opozycji patriotycznej. Po gorzowskich
ulicach chodzi³y liczne patrole Milicji Obywatelskiej oraz
wojskowe. Inwigilacja i agentura by³a wszechobecna. Nawet w strukturach Solidarnoœci dzia³a³o dwóch agentów. Gorzów by³ miastem
przemys³owym z dobrymi

zak³adami pracy, m.in. Chemitex-Stilon, Zak³ady Przemys³u Jedwabniczego „Silwana”, Zak³ady Mechaniczne
„Ursus”, Gorzowskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa
Przemys³owego,
elektrociep³ownia, Rejon Dróg Publicznych i wiele innych.
Dzia³alnoœæ antykomunistyczna koncentrowa³a siê wokó³ czo³owej postaci gorzowskiej opozycji - ks. Witolda
Andrzejewskiego. Pod jego
patronatem dzia³a³o Duszpasterstwo Akademickie, z którego wy³oni³o siê wielu
dzia³aczy solidarnoœciowych.
W sobotê 13 wrzeœnia 1980
r., na portierni elektrociep³owni,
wieczorem,
przedstawiciele tych wymienionych zak³adów gorzowskich spisali „Protokó³
porozumienia o powstaniu
Miêdzyzak³adowego Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ
»Solidarnoœæ«”, a ju¿ 17
wrzeœnia delegacja wziê³a
udzia³ w ogólnopolskim spotkaniu komitetów za³o¿ycielskich.
Ostatni rozdzia³ walki o niepodleg³oœæ rozegra³ siê dziêki
wyborowi na Stolicê Piotrow¹
Polaka kardyna³a Karola Wojty³y - Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II - i po jego wizycie w
Polsce, kiedy to na placu
Zwyciêstwa w Warszawie w
1979 r. wypowiedzia³ s³ynne i
zapalaj¹ce rodaków s³owa:
„Niech st¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”.
A tak¿e to pamiêtne zdanie w
1978 roku: „Nie lêkajcie siê!
[…]”uruchomi³o energiê wielkiej robotniczej Solidarnoœci,
która w 1980 r. powsta³a w
Stoczni Gdañskiej, i która na-

stêpnie objê³a wiêkszoœæ
zak³adów Trójmiasta i przenios³a siê na wszystkie
zak³ady w ca³ej Polsce. 30
sierpnia 1980 r. w Szczecinie,
31 sierpnia w Gdañsku, a 3
wrzeœnia w Jastrzêbiu podpisano porozumienie z w³adz¹
dotycz¹ce tzw. 21 postulatów, w tym powstania Niezale¿nego
Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”. Tak siê zaczê³a
droga do ustrojowych zmian.
Gorzowska prasa podziemna
przekszta³ca³a siê w jawne
wydawnictwa, na czele z „Solidarnoœci¹
Gorzowsk¹”.
P i e r w s z y m
przewodnicz¹cym Zarz¹du
Regionalnego NSZZ „Solidarnoœæ” w Gorzowie by³ Edward
Borowski, wybrany 25 kwietnia 1981r. na I. Walnym
ZjeŸdzie Delegatów Regionu
Gorzowskiego. Zjazd trwa³ 24
godziny i by³ poprzedzony
msz¹ œw. odprawion¹ przez
ks. Witolda Andrzejewskiego,
podczas której poœwiêcono
zwi¹zkowy sztandar zaprojektowany przez Jana Korcza
i Jerzego Klincewicza. Obrady toczy³y siê w klubie
zak³adowym Stilonu - Chemiku.
1 maja 1981 r. po raz
pierwszy w Gorzowie nie
odby³ siê organizowany oficjalny pochód pierwszomajowy. Miêdzyzak³adowy komitet zorganizowa³ w tym
dniu mszê œw. przy tzw. schodach donik¹d koncelebrowan¹ przez ks. Jerzego
P³óciennika, ks. Piotra Sadownika oraz ks. W. Andrzejewskiego. Towarzyszy³a temu orkiestra dêta z ZWCh
Chemitex-Stilon, a aktorzy
Teatru im. Juliusza Osterwy
recytowali wiersze Zygmunta
Krasiñskiego, Krzysztofa Kamila
Baczyñskiego,
Czes³awa Mi³osza i Juliana
Tuwima. W mszy œw. uczestniczy³o ok. 11 tysiêcy osób.
We wrzeœniu tego roku
odby³ siê I Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” w Gdañsku. Wziê³a w
nim udzia³ liczna grupa z regionu Gorzowa z Józefem
Be³z¹, Edwardem Borowskim, Jerzym Hrybaczem
oraz Adamem Popiel¹ na
czele.
Bardzo
szybko
dzia³aniami Solidarnoœci zaczê³a siê interesowaæ S³u¿ba
Bezpieczeñstwa. Tak rozpracowano Edwarda Borowskiego, krypt. „Wieœniak”, Adama
Opielê, krypt. „Aktywista”, Tadeusza Horbacza, krypt.
„Amator”, Zbigniewa Ziêbê,
krypt. „Larwa” i wielu innych.
Jesieni¹ 1981 r. sytuacja pomiêdzy Solidarnoœci¹ a komunistycznymi w³adzami stawa³a siê coraz bardziej napiêta.
Zarz¹d
Regionu
organizowa³ ró¿ne akcje pla-

katowe,
np.
o
treœci
„G³oduj¹cy
wszystkich
zak³adów pracy ³¹czcie siê!”
czy „Zag³ada biologiczna narodu to program PZPR i
rz¹du”; plakaty by³y wywieszane przez St. Radziukiewicza i T. Horbacza. Napiêta
sytuacja by³a wtedy w gorzowskiej
AWF,
a
w
zak³adach pogotowie strajkowe... Komunistyczna w³adza
przygotowywa³a ostateczne
rozliczenie siê z Solidarnoœci¹. W lutym 1981 r. ju¿
rozpatrywano ró¿ne warianty rozwoju sytuacji, w
tym stan wojenny. W sierpniu 1981 r. do Moskwy uda³
siê specjalny wys³annik rz¹du
w zwi¹zku z planami wprowadzenia stanu wojennego i w
tym celu tak¿e tam wydrukowano 6 ton obwieszczeñ Rady Pañstwa, bez daty, a 4.
wrzeœnia ukryto je w gmachu
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. Przygotowano
wojnê przeciw 10 milionowej
„Solidarnoœci.” 13 grudnia o
godz. 24.00 oddzia³y ZOMO
rozpoczê³y w ca³ej Polsce
akcjê aresztowañ dzia³aczy
opozycyjnych. Na ulice wysz³o 70 tys. ¿o³nierzy i 30 tys.
milicjantów; wyjecha³o 1750
czo³gów, 1400 pojazdów
opancerzonych i 9 tys. samochodów, wylecia³o te¿ kilka
eskadr helikopterów. Zaraz
po pó³nocy zamilk³y telefony,
a kilka tysiêcy funkcjonariuszy milicji i wojska obsadzi³o
wszystkie obiekty radia i telewizji. 14 grudnia rezerwiœci
milicji i funkcjonariusze polityczni otrzymali broñ. O godzinie 6 rano genera³ Wojciech Jaruzelski wyg³osi³
przemówienie
do
spo³eczeñstwa o wprowadzeniu stanu wojennego. Konsekwencje stanu wojennego
by³y tragiczne - prócz tych
gospodarczych, ZOMO zastrzeli³o 40 osób, w tym 9 górników z kopalni ”Wujek”, 21
by³o rannych, 10131 osób internowano bez wyroku, wielu
uwiêziono.
PóŸniej by³y „Wydarzenia
Gorzowskie 1982 roku”, kiedy to 31 sierpnia 5 tys. osób
przy gorzowskiej katedrze
protestowa³o przeciw stanowi
wojennemu i komunistycznym w³adzom, ale ta historia
wymaga osobnego artyku³u.
Oswobodzenie Polaków z powojennej zale¿noœci sowieckich sekretarzy przysz³o dopiero w 1989 r. A dzisiaj… A
dzisiaj toczy siê batalia o
to, czy Polska ma byæ
pañstwem samodzielnym,
czy te¿ ma oddaæ swoj¹
wolnoœæ w rêce komisarzy
z Brukseli.
Niestety, nie dla wszystkich
polityków historia magistra vitae est...
AUGUSTYN WIERNICKI

PROSTO z miaSTa
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Jak poradzić sobie ze stresem w czasie pandemii?
W czasie pandemii COVID-19 wiele osób doœwiadcza uczucia niepokoju, który jest spowodowany izolacj¹ spo³eczn¹, obaw¹ przed zaka¿eniem, a
tak¿e utrat¹ cz³onków rodziny, zagro¿eniem lub utrat¹ pracy.

r e k l a m a

czynienia z niewiadomymi.
Nie wiemy, ile osób jest nosicielami koronawirusa, jak
d³ugo epidemia bêdzie przebiegaæ, czy sami (albo ktoœ z
naszych bliskich) nie zachorujemy. Z lêkiem i strachem
wi¹¿e siê bezpoœrednio stres,
a wiêc reakcja organizmu na
brak mo¿liwoœci konstruktywnego poradzenia sobie z konkretn¹ sytuacj¹. Jeœli to trwa
w miarê krótko, to zazwyczaj mimo wszystko, dziêki zdolnoœciom adaptacyjnym naszego organizmu - mo¿na sobie z tym poradziæ. W stresie
przewlek³ym (jeœli czynnik powoduj¹cy stres dzia³a na nas
d³u¿ej nieprzerwanie przez kilka tygodni) - te zdolnoœci siê
wyczerpuj¹ i w konsekwencji
mog¹ powstawaæ ró¿nego typu zaburzenia psychiczne
(g³ównie depresyjne i lêkowe)
niebezpieczne dla zdrowia.
- Jak sobie radziæ ze strachem i lêkiem? Jak zapanowaæ nad stresem?
- Rzeczowa wiedza jest
czymœ co pomaga nam
wszystkim radziæ sobie w
trudnych sytuacjach. Dobrze
jest wybraæ sobie jedno wiarygodne Ÿród³o informacji i korzystaæ z niego raz (góra dwa
razy) dziennie. Nie „katowaæ
siê” informacjami o liczbie zaka¿onych czy liczbie ofiar.
Nat³ok wiadomoœci mo¿e
strach spotêgowaæ. Lepiej jest
skupiæ siê na tym co sami
mo¿emy zrobiæ dla siebie i innych, by zminimalizowaæ ryzyko zaka¿enia siê lub kogoœ innego koronawirusem SARSCoV-2. Dobrze jest zapytaæ
specjalistê, który bêdzie umia³
wyt³umaczyæ to co dla nas jest
nieodgadnione i odpowie na
nurtuj¹ce nas pytania. Zwykle
najbardziej boimy siê tego co
jest dla nas nieznane. Jak ju¿
poznamy bli¿ej czynnik wywo³uj¹cy lêk, strach czy nawet
stres nasz organizm nie zareaguje ju¿ tak gwa³townie.
- A co, gdy ta sytuacja nas
przerasta?

Fot. Archiwum WSzW

Poza tym rozpowszechniane s¹ fa³szywe informacje o
koronawirusie, które dodatkowo budz¹ niepewnoœæ co do
przysz³oœci. O skutkach
spo³ecznego zamkniêcia rozmawiamy z lek. med. Olg¹
Pazdan, psychiatr¹, koordynatorem Centrum Zdrowia
Psychicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
Sp. z o.o.
- Ju¿ przed wybuchem
epidemii
koronawirusa
SARS-CoV-2 statystyki dotycz¹ce problemów ze zdrowiem psychicznym na œwiecie by³y dramatyczne, a
obecna skala pandemii,
szybkoœæ jej rozprzestrzeniania siê, wysoka œmiertelnoœæ i brak jednoznacznie
skutecznych metod leczenia to chyba obraz, który
k³adzie siê na naszej psychice…
- Pandemia spowodowa³a
du¿e zmiany w naszym codziennym funkcjonowaniu.
One mog¹ powodowaæ spory
niepokój. Jeœli do³¹czymy do
tego œwiadomoœæ, co jest jego
przyczyn¹ - patogen, o którym
wci¹¿ wiemy niezbyt du¿o niepokój mo¿e staæ siê wiêkszy
i uruchomiæ strach i lêk, a co za
tym idzie reakcje stresowe lub
nawet przewlek³y stres.
- To wszystko brzmi bardzo podobnie. Czym, wobec tego s¹ strach, lêk,
reakcja stresowa i przewlek³y stres?
- Ró¿nica pomiêdzy lêkiem,
a strachem odnosi siê do
Ÿród³a zagro¿enia. W przypadku strachu, to Ÿród³o znamy. Wiemy, co nam zagra¿a i
podejmujemy
okreœlone
dzia³ania, aby sobie z tym poradziæ. W przypadku COVID
wiemy, ¿e zagro¿eniem jest
wirus i wiemy, jak mo¿na siê
nim zaraziæ, dlatego nosimy
maseczki, stosujemy dystans
spo³eczny, czêsto myjemy lub
dezynfekujemy rêce. Lêk pojawia siê wtedy, gdy mamy do

Olga Pazdan: Pandemia jest
realną sytuacją traumy dla
każdego z nas

- Na pewno nale¿y poszukaæ specjalisty, z którym
bêdzie mo¿na o swoich obawach porozmawiaæ. W Wielospecjalistycznym
Szpitalu
Wojewódzkim w Gorzowie
Wlkp. dzia³a Centrum Zdrowia
Psychicznego. Jego zadaniem jest przede wszystkim
m.in. upowszechnianie wiedzy na temat chorób psychicznych, by spo³eczeñstwo
bardziej siê orientowa³o w zakresie swojej psychiki, by
mo¿na by³o szybko rozpoznaæ
swoje objawy i zg³osiæ siê z nimi do specjalisty. W³¹czenie
leczenia psychiatrycznego na
czas umo¿liwia nam leczenie
pacjenta w domu, w ambulatorium. Niekoniecznie w szpitalu. Oddzia³y szpitalne s¹ potrzebne tylko tym pacjentom,
którym nie da siê pomóc w
œrodowisku. Do niedawna dla
wielu osób problemy czy zaburzenia psychiczne, które
wymagaj¹ konsultacji psychiatrycznej by³y tematami tabu. Centrum Zdrowia Psychicznego mia³o to zmieniæ. I
jak obserwujemy - zmienia.
- Œrodowisko, miejsca w
których jesteœmy na co
dzieñ nasz dom, rodzina,
otoczenie - jest bardzo
wa¿ne w procesie leczenia.
- Pacjenci zdecydowanie lepiej lecz¹ siê, gdy mog¹ przebywaæ w domu (choæby tylko
w godzinach popo³udniowych

i nocnych), dlatego, ¿e wsparcie naszych rodzin, przyjació³
czy znajomych jest nieocenione w procesie zdrowienia.
Zw³aszcza jeœli chodzi o zdrowienie w zakresie chorób psychicznych.
Hospitalizacja
ca³odobowa niestety ci¹gle
siê wi¹¿e z ogromn¹ stygmatyzacj¹ spo³eczn¹, co niestety
wiêkszoœci z nas kojarzy siê z
przymusem, przemoc¹, jak¹œ
bezwzglêdnoœci¹ czy wrêcz
form¹ okrucieñstwa. St¹d te¿
leczenie pacjenta nawet psychotycznego w domu (je¿eli
jest to mo¿liwe) przy wsparciu
rodziny, jest du¿o lepsze,
du¿o lepiej rokuj¹ce; pacjenci
szybciej zdrowiej¹, chêtniej
wchodz¹ we wspó³pracê, a
bez tej wspó³pracy bez zaufania niestety procesy psychiczne „Ÿle siê” lecz¹.
- Czy pojawienie siê koronawirusa
zmieni³o
podejœcie do pacjenta i dostêpnoœæ do us³ug medycznych w zakresie psychiatrii?
Wzajemne
oparcie
spo³eczne jest bardzo wa¿ne.
W sytuacji, gdy ono ju¿ nie
wystarcza - staramy siê proponowaæ pacjentom mo¿liwoœæ zg³oszenia do punktu
zg³oszeniowo-koordynacyjnego. Codziennie w dni w powszednie od godz. 7.00 do
15.00 dy¿uruje tam psycholog
- psychoterapeuta. W sytuacjach koniecznych przyjmujemy pacjentów osobiœcie. O
tym jednak decyduje psycholog - psychoterapeuta, który tê
poradê realizuje. W dalszym
ci¹gu jest mo¿liwoœæ osobistego zg³oszenia siê, szczególnie
dla pacjentów tzw. pierwszorazowych. Tak samo jest w
procesie psychoterapii. Pacjenci mog¹ uczestniczyæ
osobiœcie zale¿nie od tego co
bêdzie dla nich bardziej korzystne, co jest bardziej zasadne. Kontakt osobisty jest
bardzo wa¿ny dla wielu pacjentów. Mo¿liwa jest tak¿e
wizyta domowa realizowana

przez cz³onków naszego Zespo³u Leczenia Œrodowiskowego (pielêgniarkê, lekarza,
psychologa,
psychoterapeutê).
- Czy pandemia nasili³a w
nas problemy psychiczne?
- Pandemia jest realn¹ sytuacj¹ traumy dla ka¿dego z
nas. Zmieni³a ¿ycie wielu z
nas; tak¿e naszych pacjentów. Bywa, ¿e w sposób ostry
dekompensuje siê (czyli znajduje siê w sytuacji przekroczenia granicy swoich zdolnoœci przystosowania siê). Ludzie, którzy do tej pory nie
chorowali, nie leczyli siê psychiatrycznie rozwijaj¹ zaburzenia psychiczne - wchodz¹
w zakres psychoz.
-I co w takiej sytuacji?
- Po to, by pomóc takim osobom powsta³o Centrum Zdrowia Psychicznego. Czasami
zwyk³a rozmowa du¿o daje;
zmniejsza lêk, stres i jest
dzia³aniem profilaktycznym.
Zachêcamy do tego, aby nie
baæ siê kontaktu z psychiatr¹,
psychoterapeut¹ i postrzegaæ
tych specjalistów nie jako z³o
konieczne, ale jako formê
wsparcia i pomocy.
- Centrum Zdrowia Psychicznego to projekt pilota¿owy. Ma umo¿liwiæ
szybk¹ reakcjê na problemy.
- Takich oœrodków w ca³ej
Polsce jest 29. Centra pokazuj¹, ¿e leczenie psychiatryczne nie musi byæ stygmatyzuj¹ce i jest czymœ co mo¿e
byæ bardzo pomocne. Obecnie nie mówimy ju¿, ¿e choroba jest nieuleczalna; coraz
czêœciej o tym, ¿e choroby
psychiczne s¹ wyleczalne.
Mówimy o wyzdrowieniach
tak¿e ze schizofrenii, co zdecydowanie zmienia sposób
postrzegania psychiatrii. Jest
mniejszy poziom stygmatyzacji i lêku spo³ecznego przed
kontaktem z psychiatr¹ i przed
ewentualnym rozpoznaniem
„strasznej” choroby psychicznej.

- Ka¿dy mo¿e siê zg³osiæ
do gorzowskiego centrum?
- W ramach pilota¿u opiek¹
mo¿emy obj¹æ mieszkañców
Gorzowa Wlkp. Ale mamy
te¿ wielu pacjentów, którzy
s¹ mieszkañcami okolicznych miejscowoœci. Pomagamy im najlepiej jak potrafimy.
Pilota¿ proponuje jednak
du¿o szerszy zakres opieki;
to opieka zintegrowana, która
umo¿liwia ró¿ne formy leczenia, nie tylko leczenie farmakologiczne, ale te¿ m.in. psychoterapiê. Nasi pacjenci
maj¹ opracowany plan leczenia terapeutycznego. Dziœ
mo¿emy zaproponowaæ to
jednak tylko mieszkañcom
Gorzowa. Naszym zdaniem
leczenie zintegrowane nale¿y siê ka¿demu cz³owiekowi, który zg³asza siê do centrum. Marzy nam siê
przed³u¿enie i rozszerzenie
pilota¿u, tak aby ka¿dy, móg³
skorzystaæ z najpe³niejszej
formy leczenia.
- Dzia³ania, których efektem ma byæ przed³u¿enie
dzia³alnoœci Centrów Zdrowia Psychicznego ju¿ siê
zaczê³y.
- Poszerzone patrzenie na
pacjenta,
kompleksowe
podejœcie do jego problemów
i nie wykluczaj¹ce rodziny
przynosi efekty. Leczenie farmakoterapeutyczne na pewno jest konieczne, ale nie jest
wystarczaj¹ce. Aby móc realnie pomagaæ osobie chorej
musimy zintegrowaæ proces
leczenia. Do tej wspó³pracy
zaprosiæ rodzinê, specjalistê i
pacjenta. Inaczej to leczenie
ma bardzo ograniczony
sens. W tej chwili jest prowadzona ogólnopolska akcja
zainicjowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrów Zdrowia Psychicznego,
ale tak¿e przez psychiatrów i
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, aby tak siê sta³o
i centra dzia³a³y dalej.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
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Kto mistrzem, kto spadnie
z PGE Ekstraligi?
Zakoñczy³o siê tegoroczne jesienne okienko transferowe w polskim ¿u¿lu.
Do istotnych zmian dosz³o
równie¿ w ekipie wicemistrzów Polski, choæ Stal formalnie pozyska³a tylko jednego zawodnika. Jest nim
Martin Vaculik, ale do kadry zosta³ w³¹czony Marcus
Birkemose, który umowê z
klubem podpisa³ przed rokiem, lecz w tym sezonie
startowa³ w drugiej lidze. Od
17-letniego
Duñczyka
bêdzie du¿o zale¿a³o, bo podobnie jak Unia Leszno stalowcy maj¹ s³absz¹ teoretycznie formacjê juniorsk¹,
choæ niczego z góry
przes¹dzaæ nie nale¿y.
STAL GORZÓW: Bartosz
Zmarzlik,
Szymon
WoŸniak, Martin Vaculik,
Marcus Birkemose (U-24),
Anders Thomsen, Mateusz
Bartkowiak, Wiktor Jasiñski, rez. Rafa³ Karczmarz.
Sparta Wroc³aw od 14 lat
walczy o powrót na najwy¿szy stopieñ podium. W
ostatnich szeœciu sezonach
wroc³awianie ka¿dorazowo
meldowali siê w strefie medalowej i wywalczyli piêæ
medali, ale ¿adnego z³otego. A¿ trzy razy w finale
przegrali z Uni¹ Leszno.
Nic dziwnego, ¿e w mieœcie
tym jest ogromna chêæ odbicia mistrzowskiego tytu³u
i dlatego siêgniêto po kolejn¹ gwiazdê, Artioma
£agutê. Odpad³ jednak
Maksym Drabik, który jest
obecnie zawieszony przez
POLADÊ i w przysz³ym sezonie prawdopodobnie odpocznie od sportu.
SPARTA WROC£AW: Maciej Janowski, Gleb Czugunow, Tai Woffinden, Daniel Bewley (U-24), Artiom
£aguta, Przemys³aw Liszka, Micha³ Curzytek, rez.
Bartosz Curzytek

Fot. Archiwum

Znamy ju¿ wiêc sk³ady, w
jakich w przysz³ym roku wystartuj¹ dru¿yny we wszystkich klasach rozgrywek. Nas
najbardziej interesuje PGE
Ekstraliga i na niej skupimy
uwagê, a jest na czym, bo
dosz³o do kilku ciekawych
zmian kadrowych. Wynika³y
one g³ównie z wprowadzenia
przepisu o koniecznoœci posiadania w zespole przynajmniej jednego zawodnika do
24 lat na pozycjach seniorskich. Poni¿ej prezentujemy
podstawowe, w naszej ocenie oczywiœcie, sk³ady. Zapewne ju¿ w trakcie sezonu
trenerzy bêd¹ dokonywaæ
niewielkich zmian, g³ownie
na pozycjach juniorów, je¿eli
znajd¹ siê tacy, którzy bêd¹
prezentowaæ wy¿sz¹ formê
od tych teoretycznie lepszych w tej chwili.
Zacznijmy nasz przegl¹d
od obroñców mistrzowskiego tytu³u, szeregi których
opuœci³o dwóch znakomitych
wychowanków - Bartosz
Smekta³a i Dominik Kubera. Wydawa³o siê, ¿e straty
s¹ spore, ale nic z tych rzeczy, bo na ich miejsce przyszed³ by³y mistrz œwiata Jason Doyle i podstawowa
pi¹tka seniorów prezentuje
siê wyœmienicie. Jedynie na
pozycjach juniorskich leszczynianie maj¹ w tej chwili
mniejszy potencja³, lecz jest
to klub, w którym szkolenie
jest prowadzone na bardzo
wysokim poziomie i na pewno m³odzie¿owcy Unii poka¿¹ w trakcie sezonu wiele
walorów.
UNIA LESZNO: Emil Sajfutdinow, Janusz Ko³odziej, Jason Doyle, Jaimon
Lidsey (U-24), Piotr Pawlicki,
Kacper
Pludra,
Krzysztof Sadurski, rez.
Szymon Szlauderbach.

Martin Vaculik był już mocnym punktem zespołu Stali i bardzo chcemy, żeby był nim znowu po powrocie do klubu

Zielonogórski Falubaz w
dwóch ostatnich sezonach
zajmowa³ czwart¹ pozycjê.
O ile w tym roku by³o to
miejsce adekwatne do
mo¿liwoœci, o tyle przed rokiem nie brakowa³o g³osów
rozczarowania. Ale to historia, a przysz³oœæ nie rysuje
siê ju¿ w kolorowych barwach. Zielonogórzanie bardzo mocno zmienili sk³ad i
trudno przewidzieæ, jak daleko zajad¹ z obecnymi zawodnikami. Nie brakuje ju¿
g³osów, ¿e Falubaz bêdzie
walczy³ o utrzymanie w PGE
Ekstralidze.
FALUBAZ ZIELONA GÓRA: Patryk Dudek, Jan
Kvech (U-24), Piotr Protasiewicz, Max Fricke, Matej
Zagar, Fabian Ragus, Ja-

kub Osyczka, rez. Mateusz
Tonder.
Najbardziej w minionym
sezonie
rozczarowa³a
dru¿yna W³ókniarza Czêstochowa, ale jej prezes Micha³
Œwi¹cik postanowi³ jeszcze
mocniej podzia³aæ na rynku
transferowym. Musia³ jednak
rozstaæ siê z Jasonem Doylem, gdy¿ potrzebne by³o
miejsce dla zawodnika U-24.
I zaj¹³ je Duñczyk Jonas
Jeppesen. Najistotniejsze
zmiany nast¹pi³y jednak na
pozycjach krajowych zawodników. Odeszli Rune Holta i
Pawe³ Przedpe³ski, a ich
miejsca zajêli Bartosz
Smekta³a
i
Kacper
Woryna.
W£ÓKNIARZ CZÊSTOCHOWA: Leon Madsen,

Jonas Jeppesen, Fredrik
Lindgren, Bartosz Smekta³a, Kacper Woryna, Jakub Miœkowiak, Mateusz
Œwidnicki, rez. Bart³omiej
Kowalski.
Maj¹ca bardzo du¿e aspiracje ekipa Motoru Lublin od
dwóch sezonów ostro penetruje rynek, oferuj¹c zawodnikom wysokie stawki, ale
nie zawsze siêga po
znacz¹cych ¿u¿lowców. W
porównaniu do minionego
sezonu lublinianie dokonali
kolejnych wa¿nych korekt,
lecz wynika³y one bardziej z
zapisów regulaminowych. W
miejsce
Wiktora
Trofimowa, który zakoñczy³
wiek juniora œci¹gniêto bardzo utalentowanego 18-letniego Mateusza Cierniaka.
Pozycjê U-24 zajmie z kolei
wicemistrz œwiata juniorów
Dominik Kubera i z tego
powodu musia³ odejœæ weteran Matej Zagar. Jedynie
Krzysztof Buczkowski zasili³ zespó³ w ramach niewymuszonej zmiany kadrowej,
gdy¿ zaj¹³ miejsce drugiego
Polaka, które w tym roku
przemiennie zajmowali Jakub Jamróg i Pawe³ Miesi¹c.
MOTOR LUBLIN: Grigorij
£aguta, Mikkel Michelsen,
Krzysztof Buczkowski, Dominik Kubera (U-24), Jaros³aw Hampel, Wiktor
Lampart, Mateusz Cierniak, rez. Mark Karion.
Grudzi¹dzkie œrodowisko
¿u¿lowe od lat czeka na
awans swojej dru¿yny do
strefy
medalowej,
ale
wszystko wskazuje na to, ¿e
jeszcze poczeka. Zmiany
kadrowe, jakie odnotowaliœmy w ostatnich dwóch tygodniach wskazuj¹, ¿e celem zespo³u bêdzie najwy¿ej
walka o utrzymanie siê w

krajowej elicie. Dru¿ynê zasili³
praktycznie
tylko
Krzysztof Kasprzak, który
ma zast¹piæ Krzysztofa
Buczkowskiego, zaœ dotychczasowy lider Artiom
£aguta tak naprawdê zwolni³ miejsce dla zawodnika U24. Bêdzie nim Norbert
Krakowiak lub przemiennie
Roman Lachbaum.
GKM GRUDZI¥DZ: Nicki
Pedersen, Norbert Krakowiak (U-24), Kenneth Bjerre, Przemys³aw Pawlicki,
Krzysztof Kasprzak, Damian Lotarski, Denis Zieliñski, rez. Roman Lachbaum.
Toruñski Apator powróci³
do PGE Ekstraligi po rocznym pobycie w pierwszej lidze i zapewne uczyni
wszystko, ¿eby nie powtórzy³a siê sytuacja z 2019 roku. Si³a dru¿yny to przede
wszystkim Chris i Jack Holderowie. Do zespo³u powróci³ Pawe³ Przedpe³ski, ale
nie mo¿e byæ pewnym
miejsca, gdy¿ o nie bêdzie
musia³ rywalizowaæ z Adrianem Miedziñskim lub Tobiaszem Musielakiem. Beniaminek posiada za to du¿y
atut na pozycji U-24, gdy¿
podpisa³ kontrakt z Robertem Lambertem. Ponadto
do grodu Kopernika przyby³
junior Karol ¯upiñski.
APATOR TORUÑ: Chris
Holder, Adrian Miedziñski,
Jack Holder, Pawe³ Przedpe³ski, Robert Lambert (U24), Karol ¯upiñski, Kamil
Marciniec, rez. Pawe³
£aguta.
Kto bêdzie mistrzem, kto
spadnie z PGE Ekstraligi?
Bêdzie ciekawie w nadchodz¹cym sezonie. Oby
tylko zaraza w tym nie
przeszkodzi³a.
ROBERT BOROWY

Nie żyje legenda gorzowskiego żużla
25 listopada w wieku 67 lat zmar³ Zenon Plech, jeden z najbardziej utytu³owanych polskich ¿u¿lowców.
cztery medale w IMP oraz
MPPK. Zdoby³ równie¿
piêæ medali mistrzostw
œwiata. Do tej listy nale¿y
doliczyæ dwukrotne wywalczenie Z³otego i raz
Srebrnego Kasku. Uhonorowany tablic¹ w Alei
Gwiazd na stadionie Stali.
W 1977 roku przeszed³
do Wybrze¿a Gdañsk. W
1979 roku zosta³ indywidualnym
wicemistrzem

Fot. Archiwum

Zenon Plech urodzi³ siê
1 stycznia 1953 roku w
Zwierzyniu. Do szkó³ki
¿u¿lowej zg³osi³ siê w
1969 roku, a licencjê
uzyska³ rok póŸniej. Od
razu trafi³ do zespo³u, z
którym w kolejnych latach
wywalczy³ piêæ medali w
lidze. Wyst¹pi³ w 78 meczach gorzowian i zdoby³
668 punktów. W barwach
Stali wywalczy³ jeszcze

Z. Plech był jednym z najbardziej utytułowanych polskich
żużlowców

globu. Razem z Edwardem Jancarzem wywalczy³ trzy nastêpne medale
MŒP oraz dorzuci³ jeszcze dwa br¹zowe w DMŒ.
W sumie zdoby³ 11 medali
mistrzostw œwiata. Na
krajowych torach jego kolekcja powiêkszy³a siê
m.in. o kolejne trzy tytu³y
indywidualnego mistrza
Polski. Przez szeœæ sezonów startowa³ w lidze bry-

tyjskiej. Po zakoñczeniu
kariery w 1987 roku pozosta³ przy ¿u¿lu. Pracowa³ m.in. jako trener z reprezentacj¹ Polski oraz
Stali Gorzów, doprowadzaj¹c nasz zespó³ w
1997 roku do srebrnego
medalu. PóŸniej by³ komisarzem toru, wspó³pracowa³ te¿ z mediami jako
ekspert.
R.B.
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Szczęście było po naszej stronie
Ze Stanis³awem Chomskim, trenerem ¿u¿lowców Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy
nie po³owa zawodników w
sk³adzie bêdzie naszymi wychowankami i pod tym
wzglêdem bêdziemy jedn¹ z
nielicznych ekip opart¹ w tak
du¿ej czêœci na swoich zawodnikach.
- Cieszy siê pan, ¿e ponownie bêdzie mia³ w zespole Martina Vaculika?
- Zacznê od przypomnienia, ¿e zanim Martin przyszed³ pierwszy raz do Stali w
2017 roku, to ju¿ wczeœniej
by³y
czynione
starania
œci¹gniêcia go do nas. Dopiero podczas Grand Prix w
Toruniu w 2016 roku uda³o
siê nam z nim dogadaæ. Bardzo
wysoko
oceniam
wspó³pracê z nim. Owszem,
nie zawsze jest maszynk¹
do zdobywania punktów, bo
przytrafiaj¹ mu siê gorsze wystêpy, ale jego najwiêksz¹ zalet¹ jest spokój. Znana jest
te¿ powszechnie przyjaŸñ
Martina i Bartka Zmarzlika, a
obu porówna³bym do ognia i
wody. I te ich charaktery mia³y
bardzo pozytywny wp³yw na
ca³¹ dru¿ynê. Nie kryjê, ¿e
³atwiej prowadzi³o mi siê
dru¿ynê, kiedy mia³em u boku
S³owaka. Dlatego bardzo mi
zale¿a³o na jego pozostaniu.
Niestety, przed dwoma laty
wysz³o jak wysz³o, ale dzisiaj
uwa¿am, ¿e powróci³ do
miejsca, w którym czuje siê
najlepiej. I my razem z nim.
- Pojawi³ siê pomys³, ¿eby
sprowadziæ do Gorzowa
utalentowanego, 18-letniego Mateusza Ciernika. Co
stanê³o na przeszkodzie w
realizacji tego celu?
- Przyjêliœmy zasadê, ¿e
nie bêdziemy uczestniczyæ w
licytacji z innymi klubami.
Kiedy zorientowaliœmy siê,
jakie pieni¹dze w tej licytacji
wchodz¹ w grê od razu
uznaliœmy, ¿e nie wolno daæ
siê zwariowaæ. To by³o a¿
nieetyczne. Stara³em siê w
ten sposób przedstawiæ
sprawê ojcu Mateusza, z
którym bardzo dobrze znam
siê od wielu lat, ¿eby jego
syn móg³ przyjœæ do nas na powiedzmy umownie - sta¿ i
dalej uczyæ siê ¿u¿lowego
rzemios³a, ale ju¿ od najlepszych, w tym od dwukrotnego mistrza œwiata Bartka
Zmarzlika. Pamiêtam, jak
kiedyœ oddaliœmy do Unii Tarnów Paw³a Hliba tylko po to,
¿eby przez rok móg³ podnosiæ
swoje umiejêtnoœci u boku
Tomka Golloba i Tony Rickardssona. Wtedy bardzo to siê
op³aci³o. Czasami warto pójœæ
w tak¹ inwestycjê, wybór
Cierniaków by³ jednak inny.
- Jak ocenia pan decyzjê
o obowi¹zkowych startach
w ka¿dej dru¿ynie zawodnika do 24 lat?
- Wszystko zale¿y od tego,
jak spojrzymy na ten zapis.

Fot. Bogus³aw Sacharczuk

- Podpisa³ pan dwuletni¹
umowê na dalsz¹ pracê w
Stali. Odpowiada panu w
pe³ni oferta z³o¿ona przez
prezesa Marka Grzyba?
- Jestem ugodowy i oczywiœcie skoro pojawi³a siê
propozycja dalszej pracy w
klubie to z zadowoleniem j¹
przyj¹³em. Stal zawsze by³a i
jest mi najbli¿sza, poniewa¿
jestem gorzowianinem, choæ
w mojej karierze trenerskiej
ró¿ne prze¿ywa³em koleje losów. Miniony sezon by³ trudny, mieliœmy dru¿ynê personalnie silniejsz¹ ni¿ przed rokiem, a jednak coœ nam na
pocz¹tku rozgrywek nie wysz³o. Gdyby nie udany finisz
byæ mo¿e decyzja zarz¹du
Stali by³aby inna i musia³bym
szukaæ nowego zajêcia. Niemniej wytrzymaliœmy wszyscy ciœnienie i zewnêtrzny napór. Zw³aszcza ten dotycz¹cy fali krytyki wobec
tego co robi³em. By³a ona
stosunkowo ostra, ale w tym
roku wp³ynê³a na mnie i zawodników mobilizuj¹co. Jak
widaæ, krytyka buduje, a hejt
dodatkowo zmobilizowa³.
Przyznajê te¿, ¿e o ile pocz¹tkowo szczêœcie nie by³o
po naszej stronie, tak póŸniej
do nas siê uœmiechnê³o.
- Mocno oberwa³o siê
Stali ze strony kibiców innych klubów za skuteczne
wykorzystanie instytucji
,,goœcia’’. Nie zabrak³o nawet g³osów, i¿ to dziêki zakontraktowaniu Jacka Holdera Stal pojecha³a w finale PGE Ekstraligi. Zgodzi
siê pan z tak¹ opini¹?
- Nie tworzy³em tego regulaminu. Gdybym przed sezonem decydowa³ o kszta³cie
tych przepisów zapewne inaczej bym do tego podszed³.
Poza tym zwróæmy uwagê,
¿e inne kluby te¿ chêtnie
siêga³y po ,,goœcia’’, wykorzystywa³y tzw. plastrony i
wiele innych rzeczy, na które
pozwala³ regulamin. Dodam
tylko, ¿e po Holdera
siêgnêliœmy w chwili, kiedy
okaza³o siê w Rybniku, ¿e
Niels Kristian Iversen nie jest
jeszcze gotowy do dalszej
jazdy i pocz¹tkowo myœleliœmy, ¿e Australijczyk przyjdzie do nas jedynie na czas
powrotu Duñczyka do pe³ni
zdrowia. Okaza³o siê, ¿e
Holder szybko zaaklimatyzowa³ siê, jeŸdzi³ bardzo
dobrze i dlatego stawialiœmy
na niego w dalszej czêœci
sezonu. Swoj¹ drog¹, co
chwilê s³yszê, ¿e gdyby nie
Bartek Zmarzlik, to Stal dawno by³aby w drugiej lidze.
Chcia³bym tym wszystkim
krytykuj¹cym nas zwróciæ
uwagê, ¿e Bartek jest naszym wychowankiem, a nie
przedstawicielem armii zaciê¿nej. W przysz³ym sezo-

St. Chomski: Wielkie talenty pojawiają się raz na dziesięć lat

Na pewno mo¿e stanowiæ on
szansê dla sportowego rozwoju tych ¿u¿lowców, którzy
ledwo co skoñczyli wiek juniora i gdyby nie by³o obowi¹zku jazdy zawodnika U24 mogliby nie znaleŸæ
miejsca dla siebie. Dalej,
zwróæmy uwagê, ¿e od wielu
lat mamy zasiedzia³e towarzystwo zawodników w PGE
Ekstralidze. Brakuje nowych
twarzy, a odbywaj¹ca siê rotacja miêdzy klubami dotyczy praktycznie tych samych
nazwisk. ¯u¿el nie jest sportem masowym, to fakt, ale
œwie¿oœæ jest czasami potrzebna i liczê, ¿e pojawia
siê w³aœnie szansa na
o¿ywienie tego sportu. Dlatego oceniam zmianê jako
dobre rozwi¹zanie, aczkolwiek podchodzê do niej
ostro¿nie, bo sam zastanawiam siê, czy rzeczywiœcie
przyniesie ona oczekiwane
korzyœci. Czas poka¿e.
- Czy ta regulacja
wp³ynê³a na rynek transferowy w tym roku?
- Myœlê, ¿e tak, bo zaobserwowaliœmy interesuj¹ce ruchy transferowe. Ciekawym
tutaj
przyk³adem
jest
obroñca mistrzowskiego tytu³u z Leszna. Straci³a
dwóch swoich wychowanków, Dominika Kuberê i Bartosza Smekta³ê, a ka¿dy z
nich mo¿e startowaæ na pozycji U-24. Wielu kibicom
wydaje siê, ¿e si³a tej
dru¿yny w ostatecznym rozrachunku ulegnie os³abieniu.
Dzisiaj wiemy jednak, ¿e
przyjdzie tam Jason Doyle i
uwa¿am, ¿e Unia bêdzie
jeszcze mocniejsza ni¿ w
tym sezonie.
- Zawodnicy do 24 lat
mog¹ jednam mieæ wp³yw
na obni¿enie poziomu?
- Myœlê, ¿e ekstraliga w sumie poradzi sobie z tym, ale

gorzej mo¿e byæ rzeczywiœcie w ni¿szych ligach, bo
na rynku nie ma jednak zbyt
wielu wartoœciowych zawodników w tym przedziale wiekowym. W tym przypadku
mo¿na by³o pokusiæ siê o
trochê inne regulacje dla
pierwszej i drugiej ligi.
- W kuluarach s³ychaæ, ¿e
zawodnicy do 24 lat nagle
zaczêli bardzo wysoko ceniæ swoje us³ugi.
- Faktem jest, ¿e oczekiwania finansowe m³odych zawodników
czêsto
niewspó³miernie wzros³y do
aktualnie prezentowanego
przez nich poziomu. Podobnie zreszt¹ jak to bywa przy
niektórych, rokuj¹cych dopiero nadziejê, juniorach. Z
doœwiadczenia wiem, ¿e takie wykorzystywanie chwilowej sytuacji z regu³y nie wychodzi takim zawodnikom na
dobre. Szybko okazuje siê,
¿e kiedy pieni¹dz wygrywa,
a nie chêæ dalszego rozwoju
sportowego, to potem brakuje oczekiwanego wyniku czy
naturalnego postêpu.
- W Stali w przysz³ym sezonie zawodnikiem do 24
lat ma byæ zaledwie 17-letni Marcus Birkemose. Czy
wypuszczenie go na tak
g³êbok¹ wodê nie jest zbyt
odwa¿n¹ decyzj¹?
- Pierwotnie w mojej koncepcji by³o to, ¿eby Marcus
jeszcze popracowa³ nad
sob¹ na zapleczu PGE Ekstraligi i zrobi³ krok do przodu,
przechodz¹c z drugiej ligi, w
której jeŸdzi³ w tym roku do
pierwszej. Natomiast my prowadziliœmy rozmowy z kilkoma zawodnikami do 24 lat,
ale ostatecznie po g³êbokich
przemyœleniach i wspólnych
rozmowach uznaliœmy, ¿e
nale¿y ju¿ mu daæ szansê.
Jest to zawodnik nietuzinkowy i mo¿e nas wszystkich

zaskoczyæ. Mnie najbardziej
przekona³ podczas Speedway of Nations w Lublinie,
gdzie na bardzo trudnym torze wszed³ w po³owie zawodów i bez ¿adnego zahamowania normalnie jecha³, prezentuj¹c
wysokie
umiejêtnoœci
techniczne.
Kiedyœ w Pile, kiedy by³em
trenerem, takie szanse w
wieku 16 lat dostali Jarek
Hampel i Rafa³ Okoniewski,
bo obaj byli nietuzinkowymi
adeptami. I szybko je wykorzystali. Liczê na powtórkê w
wykonaniu Duñczyka.
- Z tego m³odego ch³opaka kipi czasami taka energia, ¿e Nicki Pedersen
móg³by siê wiele on niego
nauczyæ. Nie nale¿y go
trochê utemperowaæ?
- A mo¿e nie warto tego robiæ? Pedersenowi przez lata
zarzucaliœmy nadmiern¹ pobudliwoœæ, ale by³ trzy razy
mistrzem œwiata. Natomiast
mogê zapewniæ, ¿e Marcus
pracuje nad tym, ¿eby pohamowaæ trochê te emocje, ale
nie jestem te¿ zwolennikiem,
¿eby ich siê ca³kowicie wyrzek³ w sytuacji, kiedy pomagaj¹ mu w motywowaniu.
Zobaczmy co jest w innych
dyscyplinach. Najwiêksze
gwiazdy tenisa potrafi¹ rzuciæ rakiet¹. Nie zawsze to
pochwalamy, ale czasami
trzeba daæ sobie upuœciæ te
emocje.
- Niektórzy kibice zastanawiaj¹ siê, z jakimi m³odzie¿owcami przyst¹pi Stal
do sezonu 2022 roku, skoro Wiktor Jasiñski i Kamil
Nowacki w przysz³ym roku
skoñcz¹ wiek juniora i tak
naprawdê pozostanie Mateusz Bartkowiak?
- Nie do koñca. Mamy
wci¹¿ Kamila Pytlewskiego,
dalej juniorem bêdzie Alan
Szczotka,
którego
wypo¿yczyliœmy, a w czerwcu przysz³ego roku licencjê
zda Oskar Paluch i w nastêpnym sezonie bêdzie
móg³ pojechaæ ju¿ w lidze z
chwil¹ ukoñczenia 16 lat.
Ca³y czas pilnujemy szkolenia, mamy rozpracowany
wieloletni plan pracy z nimi i
mo¿emy byæ spokojni o nastêpny narybek. Natomiast
nale¿y pamiêtaæ, ¿e wielkie
talenty pojawiaj¹ siê raz na
dziesiêæ lat i naprawdê nie
jest o nie ³atwo.
- W przysz³ym sezonie a¿
trzech zawodników Stali
bêdzie rywalizowa³o w turniejach Grand Prix i ka¿dy
bêdzie mia³ du¿e aspiracje.
Jak ogl¹da siê takie turnieje z pozycji trenera?
- W sporcie jestem ju¿ bardzo d³ugo, w trakcie kariery
trenerskiej prze¿y³em mnóstwo dramatycznych sytuacji
i staram siê ju¿ podchodziæ

do tego wszystkiego z
wiêkszym spokojem, aczkolwiek nie przypominam sobie,
kiedy ostatni raz mia³em w
Grand Prix trzech sta³ych
uczestników. Komfortu psychicznego w trakcie ogl¹dania tych imprez nie bêdê
mia³, to pewne. Ka¿dorazowo zapewne z utêsknieniem
bêdê czeka³ za zakoñczenie
turnieju, a dopiero potem
analizowa³ wynik sportowy.
Natomiast jest jeszcze kwestia tego, jak zawodnicy bêd¹
radziæ sobie w meczach ligowych zaraz po powrocie z
Grand Prix. O ile w przypadku
Bartka
Zmarzlika
mo¿emy byæ spokojni, to jestem ciekawy, jak z t¹ presj¹
bêd¹ radziæ sobie Martin, a
szczególnie Anders Thomsen, dla którego bêdzie to
debiut w mistrzostwach
œwiata.
- W tym sezonie ¿u¿el wystartowa³
ze
sporym
opóŸnieniem ze wzglêdu
na pandemiê koronawirua.
Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e problemy te bêd¹ nas jeszcze
d³ugo dotykaæ. Czy oznacza to, ¿e mamy czekaæ w
przysz³ym roku na dogodny termin, czy raczej powinniœmy startowaæ normalnym cyklem, jak to
mia³o miejsce w poprzednich latach?
- Z koronawirusem nale¿y
nauczyæ siê normalnie ¿yæ,
zachowuj¹c oczywiœcie wymogi
bezpieczeñstwa.
Wszyscy pamiêtamy, jak
ludzkoœæ by³a zaskakiwania
ró¿nymi chorobami, przypomnê choæby AIDS, Ebolê,
ptasi¹ grypê, i tak dalej. W
pierwszej chwili omijaliœmy
te choroby szerokim ³ukiem,
ale kiedy okaza³o siê, ¿e one
tak szybko nas nie opuszcz¹
musieliœmy nauczyæ siê z nimi ¿yæ. W tym sezonie wypracowaliœmy pewien model
rozgrywania zawodów ¿u¿lowych, pojawi³y siê twarde
zasady, którego te¿ sta³em
siê niejako ,,ofiar¹’’, bo nie
mog³em byæ przy dru¿ynie
podczas fina³owych spotkañ, ale pojechaliœmy. Ma³o
tego, ¿u¿el sta³ siê wzorem
dla innych. W trakcie sezonu na palcach jednej rêki
mo¿na by³o policzyæ liczbê
zaka¿eñ w naszym œrodowisku. Mo¿e dlatego, ¿e byliœmy najbardziej izolowanym œrodowiskiem. Powiem
wiêcej, trudno jest, ¿eby w
trakcie naszych meczów dochodzi³o do zaka¿eñ, skoro
zawodnicy nie maj¹ praktycznie wiêkszego kontaktu
miêdzy sob¹. Uwa¿am, ¿e
nowy sezon nale¿y rozpocz¹æ w normalnym terminie i jechaæ wszystkie
mo¿liwe rozgrywki.
- Dziêkujê za rozmowê.
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