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Zdrowia życzymy wszystkim Bać się mądrze
na święta i po świętach!
Smutne czasy nam nastały.

Fot. Archiwum

Więcej o świątecznych zwyczajach i obyczajach w Polsce i na świecie na s. 10-11.

r e k l a m a

Pozamykane szkoły, przedszkola, kina,
baseny, lokale gastronomiczne, sklepy,
placówki kultury… Ale tak trzeba było,
żeby nie tyle może zablokować koronawirusa, co chociaż mocno spowolnić rozprzestrzenianie się tej zarazy. Żeby starczyło dla chorych miejsc w szpitalach,
respiratorów, ale też lekarzy, pielęgniarek
i środków ochrony osobistej dla nich. Epidemia zarazy zaczyna odbijać się także
na gospodarce. Również w Gorzowie.
Zresztą, sami już tego doświadczamy, bo
na co komu np. reklama seansów filmowych, skoro kina są zamknięte, czy zachęcanie do turystycznych wojaży lub
pływania, jeśli nie ma chętnych na wycieczki, a baseny są nieczynne? Branża
turystyczna, hotelowa i restauracyjna jest
w takim kryzysie, że wiele firm i biur podróży nie przetrwa na rynku. W galeriach
handlowych też niewiele ludzi. Jedynie
markety spożywcze, apteki i drogerie
mają swoje żniwa. A to jeszcze nie koniec, może dopiero początek…
W panikę nie ma co wpadać, ale bać
się nam trzeba w sposób mądry i
rozsądny. Inaczej trudno będzie przetrwać w zdrowiu. A przed nami święta.
Jakie jednak będą te święta, skoro trzeba
się izolować, ograniczać i walczyć o przetrwanie? W tej sytuacji zdrowia, zdrowia i
jeszcze raz zdrowia życzę! Na święta i po
świętach…
JAN DELIJEWSKI
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w 1.04.
1896 r. - przy obecnej ul. Kosynierów Gdyńskich, uruchomiono
zakład wodociągowy i oddano
do użytku kanalizację uliczną. W
1958 r. powstało Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji, dziś spółka PWiK.
w 2.04.
1973 r. - powstała orkiestra
„Odeon”, jako Gorzowska Orkiestra Kameralna istniała formalnie do chwili powstania Filharmonii Gorzowskiej w 2011 r.
1976 r. - ruszyła produkcja w
nowo zbudowanym Zakładzie
Stolarki Budowlanej przy ul.
Bierzarina; po sprzedaży
zakładów duńskiej firmie w
2004 r. obiekt popadł w ruinę i
już nie istnieje.
1987 r. zm. Tadeusz Byrski (81
l.), dyrektor teatrów w Kielcach,
Poznaniu, Łodzi i Gdańsku,,
reżyser filmowy i radiowy, w l.
1962-1966 współtwórca sukcesów artystycznych Teatru im Juliusza Osterwy w Gorzowie pod
kierownictwem jego żony Ireny
Byrskiej (1901-1997).
2004 r. - zarejestrowana została
Zachodnia Izba PrzemysłowoHandlowa, powstała w miejsce
Zachodniej Izby Gospodarczej.
w 4.04.
2009 r. zm. Janusz Hrybacz (84
l.), nauczyciel, kombatant, pionier miasta, kolekcjoner wilnianów, założyciel i b. prezes gorzowskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego i
Numizmatycznego (1966-1987).
w 5.04.
1940 - ur. ks. prałat Witold Andrzejewski, kanonik honorowy
kapituły katedralnej, b. kapelan
gorzowskiej „Solidarności”, od
1989 r. - proboszcz w kościele
p.w. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Gorzowie, b. aktor gorzowski (1960-1966), zm. w lutym 2015 r.
w 8.04.
1945 r. - Leon Kruszona, późniejszy wiceprezydent miasta,
przyprowadził drugą 21-osobową grupę operacyjną z
Wągrowca.
2004 r. - z okazji Światowego
Dnia Romów Poczta Polska wydała kartę pocztową z wizerunkiem Bronisławy Wajs-Papuszy, gorzowskiej poetki cygańskiej.
2009 r. - na placu Grunwaldzkim uruchomiono nową fontannę
1938 r. ur. się Jerzy
Szabłowski, b. kierownik stadion i b. kierownik drużyny
żużlowej Stali, jedyny działacz,
który mógł się poszczycić, iż
przyczynił się do zdobycia przez
Stal wszystkich siedmiu złotych
medali Drużynowych Mistrzostw Polski (1969, 1973,
1975, 1976, 1977, 1978,
1983), zm. w 2011 r.
w 9.04.
1968 r. - władze miejskie otrzymały zgodę Ministerstwa Kultury i Sztuki na rozbiórkę Arsenału.
1984 r. - ks. bp Wilhelm Pluta
poświęcił kościół parafialny pw.

Kwiecień 2020 r.

Złota Rączka czeka na seniorów
W Gorzowie ponownie ruszy³ Program „Z³ota R¹czka dla Seniora”.
Program polega na zapewnieniu nieodp³atnej pomocy
gorzowskim seniorom w
drobnych, domowych naprawach. Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagaj¹ce natychmiastowej
interwencji,
specjalistycznej wiedzy lub
uprawnieñ, jak równie¿ niepoci¹gaj¹ce za sob¹ du¿ych
nak³adów finansowych. Naprawy wykonywane bêd¹
wy³¹cznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o pomoc. Uprawnieni do skorzystania z pomocy
s¹
mieszkañcy
Gorzowa Wielkopolskiego
powy¿ej 60 roku ¿ycia, nieaktywni zawodowo, ze
szczególnym uwzglêdnieniem osób samotnych i niepe³nosprawnych.
Potrzeby mo¿na zg³aszaæ
realizatorowi programu Fundacji „Pozytywka”: telefonicznie (95 722 44 77 lub
661 730 003 od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 9.00-

Fot. Matej Kastelic
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Złota rączka służy pomocą w domowych naprawach

13.00) lub mailowo (zlotaraczkapozytywka@onet.pl
{mailto:zlotaraczkapozytywka@onet.pl})
W ramach projektu wykonane mog¹ byæ nastêpuj¹ce
us³ugi i naprawy:

1) wymiana ¿arówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub w³¹czników elektrycznych;
2) wymiana uszczelek w
przeciekaj¹cych kranach;
wymiana pokrête³ baterii,

s³uchawek, wê¿y prysznicowych; przetkanie udro¿nienie odp³ywu; wymiana
wê¿yków, syfonu, sp³uczki,
rury spiro lub deski sedesowej; uszczelnienie silikonem przecieków przy wan-

nie, brodziku, umywalce;
odpowietrzenie kaloryferów;
3) monta¿ lub wymiana zamków, zasuw, ³añcuchów
drzwiowych, wymiana klamek, regulacja opadniêtych
drzwi; monta¿ i demonta¿
mebli;
4) naprawa lub wymiana
zawiasów drzwi, drzwiczek,
szaf; wymiana lub naprawa
ga³ek
i uchwytów; sklejenie lub
skrêcenie zepsutych krzese³,
stolików, mebli; osadzenie
ko³ków rozporowych pod
szafki, pó³ki, obrazy; wieszanie: obrazów, luster, rolet,
pó³ek, karniszy, suszarek
³azienkowych; uszczelnienie
okien, drzwi;
5) uzupe³nienie drobnych
ubytków, szczelin w tynku,
podmalowanie ubytków
Zadanie dofinansowane
jest z bud¿etu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
MONIKA JÓZWA
Wydzia³ Spraw Spo³ecznych UM

Nowe możliwości wyjścia z zadłużenia
W wyniku prac specjalnie powo³anego przez prezydenta Jacka Wójcickiego zespo³u opracowano zasady „Nowej Polityki Mieszkaniowej”.
Powsta³y dokument obejmuje diagnozê sytuacji mieszkaniowej, zasady racjonalnego
gospodarowania zasobem
mieszkaniowym miasta oraz
instrumenty pomocy mieszkañcom o niskich dochodach.
Nowa polityka mieszkaniowa
opiera siê g³ównie na:
- wypracowaniu instrumentów pomocy mieszkañcom o
najni¿szych dochodach,
- udzielaniu pomocy w przezwyciê¿aniu trudnoœci w
sp³acie zaleg³oœci osobom,
które znalaz³y siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
- zmniejszeniu kolejki oczekuj¹cych na lokale komunalne,
- rozszerzeniu mo¿liwoœci remontowych zasobów komunalnych miasta,
- zwiêkszeniu wp³ywów do
bud¿etu Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej,
- zwiêkszeniu zainteresowania zamian¹ mieszkañ na lokale dostosowane do potrzeb
motywowaniu do regularnych
op³at.
- Prace nad pierwszym etapem trwa³y kilka miesiêcy mówi wiceprezydent miasta
Ma³gorzata Domaga³a. Opracowuj¹c dokument opie-

raliœmy siê nie tylko na w³asnej
wiedzy, ale skorzystaliœmy z
doœwiadczeñ innych miast, podobnej wielkoœci co Gorzów.
Wziêliœmy sobie za cel przede
wszystkim wypracowanie instrumentów pozwalaj¹cych w
pierwszej kolejnoœci udzieliæ
pomocy najubo¿szym mieszkañcom, ¿eby nie pod¹¿ali oni
drog¹ kolejnych zad³u¿eñ wobec Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. Chcemy ponadto wskazaæ tym osobom
sposoby, za pomoc¹ których
mog¹ zacz¹æ sp³acaæ dotychczas powsta³e zad³u¿enie t³umaczy.
W sk³ad zespo³u weszli zastêpcy prezydenta miasta Jacek
Szymankiewicz,
Ma³gorzata Domaga³a i Agnieszka Surmacz, gorzowscy
radni - Marta Bednar-Bejnarowicz, Alicja Burdziñska,
Anna Kozak, Tomasz Manikowski oraz Pawe³ Nowacki,
dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej i Kamila Nabrzeska z Wydzia³u Spraw
Spo³ecznych.
Prezydent Jacek Szymankiewicz zwróci³ uwagê, ¿e
obecne zad³u¿enie lokatorów
wobec ZGM wynosi 65 milionów z³otych i obejmuje op³aty

czynszowe, jak i eksploatacyjne. W ramach nowej polityki
mieszkaniowej zespó³ wypracowa³ program restrukturyzacji
zad³u¿enia, który zostanie
przestawiony do zaakceptowania radzie miasta.
- Program ma na celu wyrobienie nawyku u mieszkañców
regularnego p³acenia czynszu
i op³at eksploatacyjnych, a
przede wszystkim wyjœcia ze
spirali obecnego zad³u¿enia t³umaczy prezydent Jacek
Szymankiewicz.
Przyjêto piêæ wariantów w
ramach programu odd³u¿eniowego.
1. umorzenie w ca³oœci dotychczasowego zad³u¿enia,
pod warunkiem przekazania
lokalu na rzecz miasta z jednoczesnym zobowi¹zaniem
siê, ¿e przez kolejnych piêæ lat
dana osoba nie bêdzie ubiegaæ siê o mieszkanie socjalne
lub komunalne.
2. umorzenie 70 procent dotychczasowego zad³u¿enia,
pod warunkiem sp³aty pozosta³ych 30 procent w ci¹gu
szeœciu miesiêcy i regularnego op³acania bie¿¹cych op³at
czynszowych.
3. umorzenie 60 procent dotychczasowego zad³u¿enia,
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pod warunkiem sp³aty pozosta³ych 40 procent w ci¹gu
dwunastu miesiêcy i regularnego op³acania bie¿¹cych
op³at czynszowych.
4. umorzenie proporcjonalne, czyli za ka¿d¹ wp³acon¹
zaleg³¹ z³otówkê nastêpna zostanie umorzona. Oczywiœcie
pod warunkiem uiszczania
bie¿¹cych op³at czynszowych.
5. umorzenie 50 procent
zad³u¿enia w przypadku wyra¿enia zgody na zamianê lokalu na odpowiednio mniejszy.
Dyrektor ZGM Pawe³ Nowacki liczy, ¿e znajd¹ siê
chêtni do skorzystania z zaproponowanego programu
odd³u¿enia. - Dla lokatorów
jest to nowe otwarcie i zarazem nowa szansa na wyjœcie
z zad³u¿enia i pozostania w
zajmowanych lokalach - zaznacza dyrektor.
Miejskie radne Anna Kozak i
Alicja Burdziñska s¹ zadowolone z przyjêtego programu i
tak¿e wierz¹ w jego powodzenie.
- Musimy dbaæ o zasób
mieszkaniowy naszego miasta, dlatego potrzebne s¹ pieni¹dze na ich utrzymanie mówi Anna Kozak. - Oko³o 80
procent budynków nale¿¹cych
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do miasta pochodzi sprzed
ponad stu lat i trzeba je systematycznie remontowaæ. Z tego równie¿ powodu musieliœmy podnieœæ stawkê czynszu, gdy¿ od 2007 roku tylko
j¹ waloryzowaliœmy o poziom
inflacji. W zamian za podwy¿kê wprowadzamy program
pomocowy dla najubo¿szych,
którzy bêd¹ mogli uzyskaæ dofinansowanie wielkoœci nawet
do 30 procent - dodaje.
Z kolei Alicja Burdziñska mówi wprost, ¿e to ostatnia chwila, ¿eby wprowadziæ w
mieœcie ,,Now¹ Politykê
Mieszkaniow¹’’, której tak naprawdê brakowa³o. - Prace
nad nowym programem z
jednej strony s¹ przyjemnoœci¹, ¿e mo¿na zrobiæ coœ
dobrego dla ogó³u, z drugiej
olbrzymim
wyzwaniem.
Uwa¿am, ¿e dobrym pomys³em by³o zaanga¿owanie
do prac radnych, poniewa¿
staraliœmy siê zadbaæ o
wszystkich. Nie chcemy, ¿eby
ktoœ poczu³ siê pokrzywdzony i wierzê, ¿e nied³ugo
wszyscy bêd¹ cieszyæ siê z
efektów naszej pracy w
postaci remontów piêknych
kamienic - koñczy.
ROBERT BOROWY

Druk: Polskapresse sp. z o.o.,
Drukarnia Poznań,
ul. Malwowa158.
Wydawca: Agencja MEDIA-PRESS Jan Delijewski
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Zmiana nawyków nie jest
łatwa, ale możliwa
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Od 1 kwietnia mieszkañcy Gorzowa i okolicznych miejscowoœci - wszyscy bez wyj¹tku - musz¹ segregowaæ odpady.

Fot. Archiwum

W biurach i urzêdach równie¿. ¯eby nie by³o to
udrêk¹, podpowiadamy jak
przygotowaæ siê do tych
zmian.
Zgodnie z wymogami Unii
Europejskiej do koñca 2020
roku Polska musi odzyskiwaæ 50 procent odpadów.
Pomocna w tym ma byæ nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach. W myœl za ni¹
wprowadzono piêciofrakcyjny system selekcji œmieci.
Tyle z teorii - teraz praktyka…
W gorzowskim magistracie
na poszczególnych piêtrach
budynków ju¿ w marcu pojawi³y siê kolorowe pojemniki
na odpady. W pokojach zosta³y wy³¹cznie kosze na odpady zmieszane. Zmiana
wieloletnich nawyków nie
jest ³atwym procesem, ale
jeœli idzie o ekologiê wszystko jest mo¿liwe. Kluczem do
sukcesu jest edukacja, a
przede wszystkim chêci.
Przydatne mog¹ okazaæ siê
pojemniki na odpady w odpowiednich kolorach: niebieski (papier), ¿ó³ty (metale i
tworzywa sztuczne), br¹zowy (odpady biodegradowalne), zielony (szk³o) oraz
czarny (odpady zmieszane).
Podzia³ z pozoru ³atwy, jednak problemem mog¹ okazaæ siê ewenementy segregacyjne. O czym zatem trzeba pamiêtaæ?
Przede wszystkim do kosza na papier nie wrzucamy
zu¿ytych rêczników papierowych i chusteczek higienicznych. Resztki miêsa i koœci
nie powinny trafiaæ do odpadów bio, a do zmieszanych
baterie czy leki. Pracownicy
biurowi czêsto korzystaj¹ z

Od 1 kwietnia wszyscy mamy obowiązek segregować domowe śmieci

kopert, to tzw. odpady wielomateria³owe. Przed ich wyrzuceniem, warto podzieliæ je
na osobne elementy, które
trafi¹ do innych pojemników.
Mowa o np. kopertach z foliowymi okienkami czy foli¹
b¹belkow¹.
Pytañ i chwil zawahania
bêdzie wiele. Zmiana nawyków jest z³o¿onym procesem. Dla wielu osób pomocne mog¹ byæ tablice ,,Ekobohatera’’, które spó³ka Inneko
cyklicznie uzupe³nia informacjami jaki odpad, do jakiego
pojemnika powinien trafiæ.
Nasz gorzowski ,,Ekobohater’’ przypomina, ¿e do

œmietnika w kolorze ¿ó³tym
trafiæ powinny tworzywa
sztuczne i opakowania z
nich wykonane, np.: siatki i
torby, plastikowe butelki, baniaki, opakowania po produktach spo¿ywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, plastikowe doniczki,
styropian i folie opakowaniowe. Te pojemniki przeznaczone s¹ równie¿ na
metale i opakowania wielomateria³owe: puszki po
konserwach i napojach,
metalowe opakowania i zakrêtki, korki, kapsle, opakowania z folii aluminiowej i
typu Tetra Pak np.: po so-

kach i mleku oraz po kawie,
s³odyczach.
Niebieskie kub³y przeznaczone s¹ na papier i tekturê gazety, czasopisma i zeszyty
(bez foliowych ok³adek), zapisany lub zadrukowany papier biurowy, kartony, rolki
papieru, œcinki i torby papierowe. Opakowania szklane
zawsze powinniœmy wrzucaæ
do zielonych pojemników.
S¹ to m.in. butelki i s³oiki po
napojach i ¿ywnoœci oraz
szklane opakowania po kosmetykach. Ga³¹zki krzewów,
roœliny doniczkowe i kwiaty,
obierki, ogryzki, zgni³e owoce, czy ³upiny orzechów - za-

wsze powinny trafiaæ do
br¹zowych pojemników, które s¹ dedykowane dla odpadów ulegaj¹cych biodegradacji. Warto pamiêtaæ, ¿e
przed wyrzuceniem roœlin
doniczkowych powinniœmy
oczyœciæ korzenie z ziemi,
poniewa¿ nie jest ona mile
widziana w br¹zowym pojemniku. Z kolei szk³o
sto³owe, tubki po pastach,
niedopa³ki papierosów, zabrudzony t³usty papier,
zu¿yte rêczniki papierowe,
torebki po herbacie, filtry do
kawy oraz zniszczona odzie¿ - to odpady pozosta³e
po segregacji, które wyrzucamy do czarnego pojemnika.
Zniszczony sprzêt elektroniczny i elektryczny, odpady
wielkogabarytowe oraz tzw.
niebezpieczne (np. pojemniki po farbie) ka¿dy mieszkaniec Zwi¹zku Celowego
Gmin
MG-6
mo¿e
nieodp³atnie przekazaæ do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W Gorzowie PSZOK
mieœci
siê
przy
ul.
Ma³yszyñskiej 180.
Wyrzucaj¹c odpady zawsze pamiêtajmy, ¿eby starannie zgniataæ puste opakowania (kartony, butelki
plastikowe i puszki). Dziêki
temu zajm¹ mniej miejsca,
co z kolei pozwoli nam
unikn¹æ przepe³nionych pojemników. Nie zapominajmy
te¿ o wylewaniu zawartoœci
puszek i butelek. Natomiast
odpady biodegradowalne
dobrze jest wyrzucaæ w torbach papierowych lub kompostowalnych; nie zaleca siê
wyrzucania ich w torbach foliowych.
SB

Rezerwat nie jest wysypiskiem śmieci
Rezerwat „Gorzowskie Murawy” s³u¿y gorzowianom do spacerów i kontaktu z bogat¹ flor¹.

Fot. Archiwum

Niestety, co jakiœ czas zdarzaj¹ siê osoby, które traktuj¹ rezerwat jako wysypisko
œmieci. Tak by³o w marcu,
kiedy Stra¿ Miejska otrzyma³a informacjê od mieszkañców o wyrzuceniu z samochodu odpadów, miêdzy
innymi kuchenki gazowej.
Chocia¿ ca³e zdarzenie
trwa³o bardzo krótko i by³o
obserwowane z du¿ej odleg³oœci, to uda³o siê zebraæ
materia³ pozwalaj¹cy na
ustalenie sprawcy, który zosta³ ukarany mandatem w ma-

Mieszkańcy w czynie społecznym sprzątają Gorzowskie murawy

ksymalnej wysokoœci - 500 z³.
Ponadto zosta³ zobowi¹zany
do uprz¹tniêcia œmieci.
Takie zachowanie nie znajduje ¿adnego usprawiedliwienia (w pobli¿u znajduje
siê PSOK w Chruœciku) i
ewentualni kolejni amatorzy
takiego pozbywania siê odpadów, musz¹ liczyæ siê z
maksymalnymi karami, które
w przypadku skierowania
sprawy do s¹du mog¹ wynieœæ nawet 5 000 z³.

ANDRZEJ JASIÑSKI
Komendant Stra¿y Miejskiej

NMP Królowej Polski przy ul.
Żeromskiego.
w 10.04.
1991 r. zm. Marian Kaiser (58
l.), pionier i legenda gorzowskiego żużla, wychowanek Stali
(1950-1953), następnie zawodnik Legii Warszawa i Wybrzeża,
od 1966 na emigracji w Niemczech.
2010 r. zm. Anna Maria Borowska (81 l.), współorganizatorka i
wiceprezes Gorzowskiej Rodziny
Katyńskiej; zginęła wraz z wnukiem Bartoszem w katastrofi
smoleńskiej.
w 11.04.
2001 r. zm. Bolesław Kowalski
(60 l.), artysta-plastyk, pierwszy szef delegatury ZPAP,
pierwszy plastyk miejski (19751976); jest autorem m.in. sgraffito na Starym Rynku (Obotrycka), które przedstawiaj panoramę Gorzowa.
2007 r. zm. Wacław Niewiarowski (65 l.), b. wojewoda gorzowski (1991-1992), następnie
wiceminister i minister w
rządzie J. Olszewskiego i H. Suchockiej, jeden z najlepszych
racjonalizatorów w historii „Stilonu”, szachista, działacz struktur poziomych PZPR, później
działacz opozycyjny, b. sekretarza KM PZPR (1981), usunięty w
stanie wojennym.
w 12.04.
1951 r. - utworzone zostały Gorzowskie Zakłady Włókien
Sztucznych, później ZWCh „Stilon”.
w 13.04.
1816 r. ur. Hermann Paucksch,
syn tokarza, założyciel zakładów
mechanicznych w Gorzowie,
fundator fontanny na Starym
Rynku, honorowy obywatel
miasta, zm. w 1899; w 1896 r. z
okazji swych 80 urodzin ofiarował miastu środki na budowę
fontanny; została ona uruchomiona w 1897 r., rzeźby, które
zdemontowano w 1941 r., zrekonstruowano w 1997 r.
w 15.04.
1962 r. - drużyna Stali zadebiutowała w I lidze na żużlu, przegrywając wyjazdowy mecz w
Częstochowie z „Włókniarzem”
35:42; gorzowianie pozostawali
w ekstraklasie przez 40 lat.
1999 r. - gorzowscy saperzy po
raz ostatni obchodzili Dzień Sapera.
1929 r. ur. Ludwina Nowicka,
aktorka gorzowska (1961-1962,
1980-1990), absolwentka I LO
(1949), współtwórczyni i animator wielu teatrów amatorskich w Gorzowie zm. w 2005 r.
1999 r. zm. Mieczysław Miszkin
(63 l.), nauczyciel i publicysta,
gorzowski działacz kultury, b.
kierownik Wydziału Kultury
PMRN (1963-1966), nauczyciel
w II Lo (1974-1977) i Liceum
Medycznym Pielegniarstwa
(1`978-1990), współpracownik
„Ziemi Gorzowskiej”, „Stilonu
Gorzowskiego” i „Traktu”.
w 16.04.
1999 r. zm. - Stefan Wachnowski (77 l.), dziennikarz lubuski,
brydżysta, organizator i pierw-
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Gorzów już nawiedzały
różne zarazy
Dla nas wszystkich to kompletnie nowe doœwiadczenie.
Landsberg, a potem Gorzów ju¿ kilka razy w przesz³oœci nêka³y ró¿ne zarazy.
Przede wszystkim by³y to
czarna ospa lub d¿uma. W
czasach
bli¿szych
wspó³czesnoœci przez miasto przesz³y fale grypy zawleczonej podobnie jak teraz z
Azji. Ale jak do tej pory nie
stosowano takich œrodków
ostro¿noœci.
Nie
by³o
spo³ecznej kwarantanny.
W
czasach
nam
najbli¿szych kwarantann¹
ca³kowit¹ objêto w 1963 roku
Wroc³aw, gdzie pojawi³a siê
ospa prawdziwa zawleczona
z Indii. Cz³owiek, który faktycznie przywlók³ zarazê i
sta³ siê pacjentem 0 prze¿y³
epidemiê i zmar³ wiele lat
póŸniej.

Fot. Archiwum

szy redaktor naczelny tygodnika
„Ziemia Gorzowska” (19791982).
1996 r. - w sąsiedztwie stacji
benzynowej przy ul. Walczaka
firma McDonalds Polska otworzyła pierwszy w mieście bar typu McDrive.
w 17.04.
1989 r. - Energopol 5 rozpoczął
palowanie Warty pod budowę
wschodniej przeprawy mostowej; Most Lubuski otwarto w
1999 r.
1993 r. - bp Józef Michalik, od
1986 r. ordynariusz gorzowski,
który przeniósł swą siedzibę do
Zielonej Góry, został mianowany arcybiskupem metropolitą
przemyskim obrządku łacińskiego.
w 18.04.
1984 r. - ruszyła pierwsza obrabiarka w nowo zbudowanych
obiektach ZM „Gorzów” na Baczynie.
w 19.04.
2004 r. - gorzowskie koszykarki
z AZS PWSZ po sześciu latach
ponownie awansowały do ekstraklasy.
w 20.04.
1923 r. - zapadła ostateczna decyzja o budowie nowej siedziby
władz miejskich, czyli ratusza
przy ul. Obotryckiej; inwestycję
ukończono w październiku 1924
r.
1947 r. - na zakończenie Tygodnia Ziem Odzyskanych w Gorzowie odbył się 40-tysięczny
wiec mieszkańców Ziemi Lubuskiej z udziałem Władysława
Gomułki, ówczesnego ministra
Ziem Odzyskanych.
1907 r. ur. mjr Jan Kazimierz
Mickunas, b. kwalerzysta i trener jeździectwa, woldenberczyk,
b. dyrektor Państwowego Technikum Rachunkowości Rolnej w
Zieleńcu (1957-1961), zm. w
1973 r.
w 21.04.
1989 r. - MRN ustaliła nazwy
kilkunastu nowych ulic na tzw.
jednostce A Górczyna oraz na
Piaskach, powstały m.in. ul.
Dekerta, Dowbora Muśnickiego,
Komisji Edukacji Narodowej, a
także Aleja Odrodzenia Polski.
2000 r. - siatkarze Stilonu zostali wicemistrzami Polski;
pierwszy sukces gorzowskich
siatkarzy w ekstraklasie.
1955 r. ur. Jerzy Krajewski, b.
kajakarz i trener kajakarzy Admiry, zm. w 2013 r.
w 22.04.
2009 r. - obok przedszkola przy
ul. Wiejskiej posadzono pierwsze drzewko renety landsberskiej.
1999 r. zm. Lucjan Leśniewski
(69 l.), dwukrotny komendant
hufca ZHP w Gorzowie (19561957 i 1960-1973).
w 23.04.
1909 r. ur. Florian Kroenke, honorowy obywatel Gorzowa, b.
burmistrz Wągrowca, organizator polskiej administracji w Gorzowie, pełnomocnik rządu na
obwód gorzowski i pierwszy starosta, b. wicewojewoda poznański i kierownik Ekspozytury

Mięso gniło i żaby się
sypały

W najdawniejszych dziejach miasta trudno szukaæ
informacji o jakichœ masowych pomorach, które mog³y
siê przetoczyæ przez miasto.
Ale jak pisz¹ specjaliœci, w
tamtych czasach, to znaczy
w œredniowieczu, trudno
szukaæ konkretnych zapisów
informuj¹cych o falach chorób. Jednak mo¿na za³o¿yæ,
i¿ takowe siê po Europie
przetacza³y. Do najs³ynniejszej nale¿y ta, która zaczê³a
siê w 1347 roku we w³oskiej
Messynie, a która potem rozla³a siê na ca³¹ Europe. Szacunki tamtych czasów pokazuj¹, ¿e czarna œmieræ zabi³a
wówczas co trzeciego Europejczyka. Ale Europa siê nie

Zarazy nie zobaczy się gołym okiem, ale bywa zabójcza

podda³a. Spo³eczeñstwo siê
odbudowa³o. A œladem literackim po tej zarazie jest
choæby „Dekameron” Giovanniego Bocaccio.
Nie rozumiej¹c mechanizmów przenoszenia d¿umy,
próbowano przewidzieæ jej
nadejœcie. W 1591 r. wykszta³cony w Bolonii lekarz i
filozof Piotr Umiastowski w
dziele „Nauka o morowym
powietrzu na czwory ksiêgi
roz³o¿one” zamieœci³ katalog
znaków zwiastuj¹cych epidemiê. Wymienia³ m.in. pojawienie siê komety, ogromnej
liczby ¿ab i gwa³towne zmiany pogody. Sygna³em mia³o
byæ równie¿ szybkie gnicie
miêsa wystawionego na
wiatr czy zdychanie psów
pojonych porann¹ ros¹. By³y

to logiczne wnioski wynikaj¹ce z przekonania o powodowaniu epidemii przez
„morowe powietrze”
Ale ju¿ w tamtych czasach
wiedziano, ¿e najlepszym
sposobem zatrzymania epidemii jest izolacja, czyli kwarantanna w³aœnie.

Zaraza w kronikach
landsberskich i nie tylko

Spójrzmy zatem, jak to w
Landsbergu wygl¹da³o.
31.07.1566
czarna
œmieræ, w Gorzowie wybuch³a zaraza. W Kronice
miasta zanotowano: w œrodê
po œwiêtym Jakubie wybuch³a zaraza, najpierw dosiêg³a mistrza z³otniczego
Simona, zamieszka³ego przy
ulicy Kaczej. W pi¹tek zmar³

grabarz. Nowym grabarzem
zosta³ Teuchgreber, któremu
Rada Miejska kaza³a p³aciæ
po 2 srebrne grosze od pochówku i co 2 tygodnie dostawaæ bêdzie od Rady 1 talar dodatkowo. £¹cznie choroba poch³onê³a ponad 900,
w wiêkszoœci m³odych, osób.
Wed³ug kronikarza: po tych
zgonach by³o du¿o zawieranych ma³¿eñstw, tak ¿e w
jednym dniu bywa³o, i¿ pobiera³o siê 16 do 18 par.
23.05.1585 - wybuch³a zaraza, w wyniku której w
ci¹gu siedmiu miesiêcy
zmar³o ponad 1300 osób,
wœród nich: 80 mieszczan,
burmistrz Hans Winss, Georg Jesche, oœmiu radnych,
30 sukienników, siedmiu piekarzy, dwóch rzeŸników,

czterech szewców i siedmiu
krawców.
1687 - wed³ug miejskiego
kronikarza: wyst¹pi³ pomór
byd³a i trzody. Pada³y tak¿e
nawet jelenie na polanach.
Byæ mo¿e przyczyn¹ by³y
truj¹ce deszcze lub mg³y.
1813 - w pierwszej po³owie
roku zmar³o ponad 540 osób
na gor¹czkê nerwow¹, a w
koœciele garnizonowym, zamienionym na lazaret, kilkuset ¿o³nierzy, g³ównie francuskich, rannych w okolicach
Gorzowa podczas bitew armii napoleoñskiej z wojskami
rosyjskimi.
1831- przez blisko dwa
miesi¹ce drugiej po³owy roku
w mieœcie panowa³a epidemia cholery azjatyckiej.
Zmar³o 38 mieszkañców,
których chowano na specjalnie urz¹dzonym cmentarzu
cholerycznym.
1866 - W mieœcie odnotowano przypadki zachorowania na cholerê.
1957 i 1969 - wzmo¿ona fala grypy przywleczonej z Azji.
Jak widaæ, epidemie stale
by³y obecne w historii miasta
i mieszkañców.
ROCH

Korzysta³am z:
https://encyklopedia.wimbp
.gorzow.pl/kalendarium
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81227%2Ce
pidemie-na-ziemiachpolskich.html
https://dzieje.pl/rozmaitosci/665-lat-temu-w-europiewybuchla-epidemia-czarnejsmierci

Może także zaczniemy łapać deszcz?
Eksperci coraz g³oœniej mówi¹, ¿e polskie zasoby wody s¹ na poziomie Egiptu.
Czyli wcale nie takie du¿e,
jak wielu rodakom siê wydaje. I bêdzie nam jej coraz bardziej brakowaæ. A przecie¿
woda to podstawa wszelakiego ¿ycia. Wszystko za
spraw¹ zmian w klimacie,
które zachodz¹ na naszych
oczach, a których skutki mocno ju¿ doœwiadczamy, chocia¿by ostatniego lata czy
obecnej zimy bez zimy. Dlatego bardzo podoba mi siê pomys³ w³adz Wroc³awia nazywany has³em „Z³ap deszcz”,
choæ mieszkañcy nazywaj¹
program po swojemu czyli
„beczka plus”. Najkrócej mówi¹c chodzi w nim o to, by
³apaæ i gromadziæ na cele

Fot Archiwum
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PROSTO z miaSTa

Od czasu do czasu u nas także padają deszcze. Warto deszczówkę zatrzymać na dłużej…

gospodarcze deszczówkê, do
czego
miasto
dop³aca.
Chêtnych jest tak wielu, ¿e
trzeba by³o zwiêkszyæ pulê
pieniêdzy na dop³aty. Tylko w
tym roku z bud¿etu miasta
pop³ynie tam na ³apanie deszczówki 500 tysiêcy z³otych.
Mo¿e i u nas w Gorzowie
warto by³oby zachêciæ mieszkañców do takiego w³aœnie
zbierania wody. Tym bardziej,
¿e zanosi siê na suche i upalne lato przeplatane burzami i
ponadnormatywnymi opadami. Oczywiœcie przy moralnej
zachêcie i materialnym
wsparciu ze strony miasta.
Skoro we Wroc³awiu mog¹…
JAN DELIJEWSKI

5

ROzmOWa

Kwiecień 2020 r.

Bariera była w głowie
i w przepisach
Ze Zbigniewem Rudziñskim, prezesem Oddzia³u PTTK Ziemi Gorzowskiej i koordynatorem starosty gorzowskiego do
spraw turystyki, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum

- Zbyszku, to jak ciê teraz
tytu³owaæ? Jak¹ funkcjê
od niedawna pe³nisz?
- Dok³adnie koordynator do
spraw turystyki.
- Na czym polega ta twoja
nowa funkcja?
- Jak sama nazwa wskazuje, bêdê siê zajmowa³ turystyk¹ i to w wielu wymiarach,
dlatego ¿e siê na tym po prostu znam. Dziêki tej nowej
sytuacji chcê stworzyæ nowe
mo¿liwoœci. Ostatnio odby³o
siê bardzo ciekawe spotkanie z przedstawicielami gmin
otaczaj¹cych Gorzów Wielkopolski, które mia³o na celu
okreœlenie
wspólnych
dzia³añ w przysz³oœci w zakresie choæby promowania
turystyki, tego, co ciekawe
znajduje siê na tych terenach, czyli w Gorzowie i okolicach.
Takie
dzia³anie
bêdzie bowiem tañsze, bardziej skuteczne, pe³niejsze. I
aby nie byæ go³os³ownym,
myœmy ju¿ w ubieg³ym roku my, czyli Oddzia³ PTTK Ziemi Gorzowskiej i powiat gorzowski zrobiliœmy ju¿ promocjê, która polega na tym,
¿e wydaliœmy karty krajobrazowe. Na 55. zdjêciach
mo¿na zobaczyæ to wszystko, co jest cenne, atrakcyjne,
i co mo¿na w powiecie zobaczyæ. I to zarówno w zakresie zabytków kultury, ale te¿
przyrody. No i do tego dochodzi mapa, na któr¹ d³ugo
czekali turyœci powiatu gorzowskiego. Oczywiœcie w
¿aden sposób nie daje siê tu
pomin¹æ Gorzowa Wielkopolskiego, wiêc przy okazji i
Gorzów siê zapromowa³.
Zreszt¹ staramy siê zawsze
³¹czyæ si³y samorz¹dowców i
turystów.
Efektem
jest
choæby informator, który ukaza³ siê na pocz¹tku tego roku, a który dotyczy Muraw
Kserotermicznych.
- No dobrze, to jakie plany na przysz³oœæ?
- Przede wszystkim chcemy te dzia³ania pog³êbiaæ.
Chcemy tworzyæ coœ, co siê
mo¿e trochê dziwnie nazywa, mam na myœli produkty
turystyczne. Chcemy ³¹czyæ
tych, którzy na turystyce zarabiaj¹ z tymi, którzy traktuj¹
turystykê jako sposób na
¿ycie. Jest ju¿ pomys³ karty
rabatowej, która ma przynieœæ zyski tym, którzy na
turystyce zarabiaj¹, ale te¿
aby
zarabiali
poprzez
œci¹ganie wiêkszych liczb
uprawiaj¹cych turystykê. Kolejny pomys³, to idea gry,
która w sposób przyjazny

Zb. Rudziński: Na dziś to trochę smutno wygląda

poka¿e ca³ej rodzinie przyjemnoœci p³yn¹ce z turystyki.
Ostatecznie jest jeszcze nasz Park Dendrologiczny, który s³u¿y nie tylko gorzowianom czy mieszkañcom powiatu gorzowskiego, ale te¿ i
takim, którzy potrafi¹ przyjechaæ do nas z Kanady, Brazylii czy innego odleg³ego
kraju, bo takie wizyty te¿ mamy. Wiele rzeczy nas ³¹czy,
a wspólna promocja, wspólne dzia³anie, to na pewno
wiêksze mo¿liwoœci korzystania z turystyki, odnoszenia
sukcesów nie tylko finansowych, ale i wizerunkowych.
- Ale to s¹ gminy dooko³a
Gorzowa. Jak ty widzisz
promocjê samego miasta
dziœ w³aœnie przez turystykê?
- Powiem tak. Na dziœ to
trochê smutno wygl¹da.
Trudno robiæ promocjê za
darmo. Nie wiem, jakie œrodki bêdzie mo¿na uzyskaæ na
promocjê turystyki. Wiem, ¿e
w miejskim wydziale sportu i
turystyki tych œrodków wcale
nie przewidziano. Tak to wygl¹da.
- No i mamy sytuacjê patow¹. Powiem ze swojego
doœwiadczenia, ¿e po raz
kolejny musia³am odmówiæ ludziom z Poznania
wycieczki po Gorzowie, bo
co tu teraz pokazywaæ. A
gdyby ktoœ do ciebie siê
zwróci³ o przewodnictwo
wycieczki po mieœcie, to
co byæ odpowiedzia³?
- Ja potencjalnym wycieczkom mówiê, ¿e w sumie wie-

le mo¿na w mieœcie zobaczyæ, ale trzeba to ogl¹daæ,
id¹c pieszo. No i nie wszystkie grupy z tego tytu³u siê
ciesz¹. Bo to w wiêkszoœci
s¹ emeryci. I dla nich poruszanie siê w dystansie nawet
3-5 km jest rzecz¹ zwyczajnie niewykonaln¹. No i faktycznie mamy ten okres
przejœciowy, kiedy ja sam nie
wiem, gdzie bêdê móg³ podjechaæ autokarem, ¿eby tych
turystów bezpiecznie wysadziæ i sk¹d ich odebraæ. Ale
jak siê w koñcu te wykopki
skoñcz¹, to rzeczywiœcie
bêdziemy mogli przyj¹æ
znacznie wiêcej potencjalnych turystów.
- A wracaj¹c do podgorzowskich gmin, to zarówno Santok, jak Bogdaniec
czy Deszczno maj¹ niesamowicie wiele bardzo atrakcyjnych rzeczy do pokazania. Jak to siê sta³o,
¿e do tej pory nie by³o czegoœ takiego, jak spójna polityka promocji tego mikroregionu?
- Myœlê, ¿e bariera by³a
przede wszystkim w g³owie i
w przepisach. Najlepiej to
pokazaæ na przyk³adzie szlaków turystycznych. Jedna
gmina potrafi³a przeznaczyæ
œrodki na odnowienie jakiegoœ szlaku. I on siê koñczy³
w lesie. I tu siê zaczyna³a
patowa sytuacja, bo PTTK
czasami by³o zbyt biedne,
aby na w³asny koszt dokoñczyæ znakowanie tego
szlaku do jakiejœ wsi czy
miasta. A z aktów prawnych

wynika, ¿e gmina nie mo¿e
³o¿yæ na nieswoim terenie.
Tak to wygl¹da³o. Poza tym
bardzo czêsto nie chodzi³o tu
o samorz¹dowców. Ale o ludzi, niektórych, którzy na turystyce zarabiaj¹. Trudno
nam siê prze³amaæ do tego,
¿e wspólna promocja, wspólne dzia³anie, to jest wiêksza
szansa na pozyskanie œrodków z tego biznesu. Bardzo
czêsto postrzegamy siebie
jako potencjalnych konkurentów, a nie dobrego partnera do robienia wspólnego
biznesu. Na szczêœcie to siê
teraz zmienia. I to na tyle, ¿e
bêdziemy siê starali stworzyæ w tym roku bazê
ró¿nych podmiotów turystycznych, które mog¹ ze
sob¹ wspó³dzia³aæ. Na
szczêœcie jest coraz wiêcej
ludzi, którzy rozumiej¹, ¿e
samemu jest trudniej.
- A jak to jest teraz z turystyk¹? Przecie¿ naród nam
siê rozleniwi³. Ludzie wol¹
siedzieæ przed telewizorem czy przy komputerze,
a nie wa³êsaæ siê po polach i lasach. Prawda to?
- Z naszej perspektywy,
czyli PTTK, to mam problem
natury takiej, ¿e mam zbyt
wielu chêtnych do udzia³u w
naszych wycieczkach. Nie
jesteœmy w stanie tego
wszystkiego ogarn¹æ. Prosty
przyk³ad. Ostatnio organizowaliœmy wycieczkê po podgorzowskich lasach. Mieliœmy 100 miejsc. A lista
chêtnych, którzy liczyli na
miejsce, by³a dok³adnie taka

sama. Nie by³o mowy ze
wzglêdów organizacyjnych,
aby wzi¹æ na wycieczkê
wiêcej ni¿ owe 100 osób. I
tak jest praktycznie przez
ca³y roku. Nie liczy siê, czy
to zima, czy lato. Oznacza to
jedno - jest zapotrzebowanie. Si³a i magia turystyki jest
tak du¿a, ¿e zaczyna pokonywaæ si³ê Internetu. I bardzo dobrze, bo to w³aœnie w
tê stronê ma iœæ. Problemem
w tym momencie jest zbyt
szczup³e grono ludzi przygotowanych do organizacji turystyki, mam na myœli pilotów czy przewodników. Sytuacja siê zmieni w chwili,
kiedy pojawi¹ siê ludzi, którzy na takiej turystce bêd¹
zarabiaæ, bo my PTTK na takiej turystyce, zreszt¹ na
¿adnej, nie zarabiamy. A jak
oni bêd¹ to robiæ dobrze, to
ci, którzy s¹ zbyt leniwi, aby
samemu coœ sobie zorganizowaæ, bêd¹ z ich us³ug korzystaæ.
- Zosta³eœ pe³nomocnikiem, masz masê ró¿nych
obowi¹zków. Nie ucierpi
na tym Oddzia³ Ziemi Gorzowskiej PTTK?
- Mam nadziejê, ¿e nie, a
przynajmniej jakoœ tak zauwa¿alnie. Trzeba sobie
zdawaæ sprawê, ¿e ja ju¿ ma
szeœædziesi¹tkê na karku.
Wiecznie tym prezesem nie
bêdê, ani nie zamierzam.
Ju¿ zreszt¹ powinniœmy siê
rozgl¹daæ za kimœ nowym.
Rzeczywiœcie, godzenie tych
dwóch rzeczy na pe³ne etaty,
na full, mo¿e byæ trudne. Z
tym problem mieliby m³odsi
ode mnie.
- A do tego dochodzi
jeszcze jedna rzecz, któr¹
uwielbiasz. Mam na myœli
organizacjê wypraw turystycznych po Europie czy
w wy¿sze góry. Bêdziesz
mia³ na nie czas?
- No bêdê musia³, bo skoro
siê
do
czegoœ
zobowi¹za³em, to muszê wype³niæ. W tym roku mam zaplanowane trzy wyjazdy. Ale
to ju¿ nie s¹ te wymagaj¹ce,
z ciê¿kimi plecakami i kilometrami na nogach, a ju¿
jednak l¿ejsze. Tak bardziej
krajoznawczo, a nie mocno
turystycznie.
- Czego tobie teraz trzeba
¿yczy?
- Zdrowia, przede wszystkim zdrowia. Ale te¿ i rozumu, ¿ebym nie bra³ sobie na
g³owê wiêcej ani¿eli bêdê
móg³ udŸwign¹æ.
- Tego zatem ¿yczê i
dziêkujê za rozmowê.

KALENDARIUM
Kwiecień 2020
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie (w latach 1946-1949),
zm. w 2004 r.
1991 r. zm. Tadeusz Stercel (63
l.), pionier gorzowskiego żużla
(1947-1962), zawodnik Unii,
Gwardii i Stali(1949-1959).
1994 r. zm. Wiesław Strebejko
(49 l.), artysta plastyk, scenograf, plakacista, zasłużony
działacz gorzowskiej kultury,
ostatni prezes GTSK.
w 24.04.
1971 r. - powołana została filia
WSWF w Poznaniu, obecnie Instytut Wychowania Fizycznego
AWF
1979 r. - Gorzów stał się miastem stutysięcznym.
w 26.04.
2008 r. - po wygranej w Lesznie
koszykarki AZS PWSZ zajęły III
miejsce w ekstraklasie, zdobywając pierwszy medal MP w
historii gorzowskiej koszykówki.
w 27.04.
1958 r. - w miejscu dawnej „Café Voley” i „Polonii” otwarta
została kawiarnia „Wenecja”,
założona przez Spółdzielnię
Usług Różnych; był to jeden z
najpopularniejszych lokali w
Gorzowie, nazwa nawiązywała
do werandy zbudowanej na palach nad rozlewiskiem Kłodawki, lokal funkcjonował do 1969
r.
1987 r. - MRN powołała Klub
Myśli Twórczej „Lamus” oraz
nazwała szereg ulic na Karninie, w rejonie al. Niepodległości na Górczynie i w rejonie ul.
Owocowej na Piaskach.
w 28.04.
2002 r. - premier Leszek Miller
wziął udział w otwarciu Centrum
Rehabilitacyjno-Sportowego
„Słowianka”.
w 29.04.
1951 r. - ks. Edmund Nowicki,
odsunięty przez władze administrator diecezji gorzowskiej,
mianowany został przez papieża Piusa XII koadiutorem
niemieckiego biskupa Gdańska M. Spletta z prawem następstwa.
1962 r. - na stadionie przy ul.
Śląskiej odbył się pierwszy
żużlowy mecz I-ligowy, w którym debiutująca w rozgrywkach drużyna Stali uległa
Sparcie Wrocław 32:45.
w 30.04.
1964 r. - w gorzowskim teatrze odbyła się premiera komedii Hieronima Lubomirskiego „Don Alvares” w reż.
Ireny Byrskiej, jedyny gorzowski spektakl pokazany na
żywo w telewizji; rolę
tytułową grał Witold Andrzejewski, wówczas aktor teatru,
później kanonik i proboszcz w
Gorzowie
1974 r. - uroczyście otwarto
Park Kopernika, który „Stilon” przekazał miastu.
2011 r. - piłkarze GKP rozegrali swój ostatni mecz w I lidze, przegrywając na własnym boisku z KSZO Ostrowiec
1:2; następne mecze oddano
walkowerem: strzelcem ostatnien
go gola był Daniel Ciach.
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Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-101 w.4
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129,
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-242
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-150
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-173
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-194
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

Zad³u¿enie najemców przekroczy³o 65 mln z³., co stanowi ju¿ powa¿ny problem dla miasta.
- Na koniec ubieg³ego roku
zad³u¿enie najemców przekroczy³o 65 mln z³. W tej
kwocie s¹ te¿ odsetki w kwocie ponad 24 mln z³ - mówi
Dorota Benowska, g³ówna
ksiêgowa Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej.

Niektórzy nie płacili nigdy

Z obserwacji ZGM wynika,
¿e d³u¿nicy dziel¹ siê na kilka typów. S¹ tacy, którzy nie
p³acili nigdy i nie maj¹ zamiaru tego robiæ. S¹ te¿ i tacy, którzy w zad³u¿enie
wpadli na skutek jakichœ niekorzystnych wydarzeñ w
¿yciu.
- Najbardziej zad³u¿eni
maj¹ zaleg³oœci przekraczaj¹ce 120 tys. z³. I w³aœnie
ci ludzie najczêœciej kompletnie nie reaguj¹ na jakiekolwiek monity czy pisma z
naszej strony - t³umaczy Dorota Benowska - Ma³o tego,
w obecnej sytuacji jest tak,
¿e za tych ludzi czêœæ kosztów ponosz¹ inni mieszkañcy.
Te czêœci to rozliczenie
mediów, jak woda, œcieki
czy inne, które s¹ dostarczane do budynków. I od

Fot. Archiwum

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

ZGM pomaga oddłużyć
komunalne lokale

Najbardziej zadłużeni najemcy lokali komunalnych mają zaległości przekraczające 120 tys. zł

pewnego czasu ZGM notuje zmianê podejœcia s¹siadów do niep³ac¹cych za
czynsz. Jak t³umacz¹ w
ZGM, jeszcze kilka lat temu
solidarnoœæ s¹siedzka nie
pozwala³a na krytykê unikaj¹cych op³at. Obecnie
jest inaczej i to sami mieszkañcy zaczynaj¹ siê coraz
g³oœniej domagaæ œci¹gania d³ugów i pilnowania ter-

minowego p³acenia czynszu.

Windykacja i program
oddłużeniowy

Dlatego te¿, niejako w odpowiedzi na s¹siedzkie
g³osy, ale i politykê Urzêdu
Miasta ZGM walczy z d³u¿nikami. Jednym ze sposób jest
kierowanie spraw do s¹du i
eksmisja z zad³u¿onego lo-

kalu do mieszkania socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Drugim elementem, nowowprowadzonym,
jest program odd³u¿eniowy.
- Ten program skierowany
jest do tych, którzy nie s¹ w
stanie sp³aciæ zaleg³oœci, ale
te¿ nie chc¹ byæ eksmitowani
- mówi Dorota Benowska.
Co trzeba zrobiæ, aby wzi¹æ
udzia³ w tym programie?

Przede wszystkim zg³osiæ
siê do ZGM, aby opracowaæ
skuteczn¹ restrukturyzacjê
d³ugu.
Program przewiduje piêæ
rozwi¹zañ, wœród nich m.in.
czêœciowe
umorzenie
zad³u¿enia i sp³atê pozosta³oœci w ratach na szeœæ lub
dwanaœcie miesiêcy. - Nie
mo¿na z góry przes¹dziæ,
która opcja bêdzie dla
mieszkañca korzystniejsza, poniewa¿ to zale¿y od
wielkoœci zad³u¿enia. Dlatego te¿ do ka¿dego przypadku bêdziemy podchodziæ indywidualnie - zaznacza Dorota Benowska.
Wnioski o restrukturyzacjê
zad³u¿enia
bêd¹
udostêpnione na naszej
stronie internetowej, jak
te¿ w naszych siedzibach
na koniec marca.
Program potrwa tylko rok,
do koñca marca 2021 roku
i jest naprawdê ciekaw¹
opcj¹ wyjœcia na prost¹, na
oddzielenie siê grub¹
kresk¹ od zaleg³oœci.
ZGM ma nadziejê, ¿e
mieszkañcy skorzystaj¹ z
tej mo¿liwoœci.
ROCH

Zebrania wspólnot mieszkaniowych
wstrzymane
Czêœæ wspólnot, które nie zd¹¿y³y odbyæ dorocznych zebrañ, musi poczekaæ na lepszy czas.
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej o nowych terminach bêdzie informowaæ,
kiedy tylko zebrania bêdzie
mo¿na urz¹dziæ.
- Musieliœmy przerwaæ
spotkania
wspólnot
ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo.
Od 16 marca nie spotykamy
siê ze wspólnotami - mówi
Damian Madaliñski, kierownik Administracji Domów
Mieszkalnych nr 5. A dyrektor ZGM, Pawe³ Nowacki dodaje, ¿e same wspólnoty wyst¹pi³y o takie rozwi¹zanie.

Fot. Archiwum

Adresy
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Prawie tysiąc wspólnot

ZGM ma 979 wspólnot.
Wspólnota powstaje z mocy
prawa
w
momencie
wyodrêbnienia pierwszego
lokalu w nieruchomoœci na
rzecz innego ni¿ dotychczasowy w³aœciciel podmiotu, tj.
kiedy w kamienicy nale¿¹cej
do miasta zostanie wykupione choæby tylko jedno mieszkanie. Wówczas w jednym
budynku pojawia siê dwóch

To wspólnoty ustalają m.in. wysokość opłat oraz plany remontowe

w³aœcicieli, którzy nabywaj¹
uprawnienia, ale tak¿e spoczywa na nich obowi¹zek
utrzymania nieruchomoœci,
jednym s³owem musz¹ siê dogadaæ w wa¿nych kwestiach
dotycz¹cych budynku. Zgodnie z ustaw¹ mamy do czynienia z dwoma rodzajami wspólnot, „ma³ymi”, czyli takim do
siedmiu lokali i „du¿ymi”, czyli
takimi, gdzie liczba lokali przekracza siedem.

W
przypadku
ma³ych
wspólnot wszystkie decyzje
przekraczaj¹ce
zakres
zwyk³ego zarz¹du dotycz¹ce
budynku musz¹ byæ podejmowane jednomyœlnie. Natomiast w przypadku du¿ych
wspólnot decyduje wiêkszoœæ
cz³onków wspólnoty.

Remont, dach, inwestycje

- Spotkania wspólnot dobywaj¹ siê co roku. Odbywa siê

rozliczenie zaliczek z poprzedniego roku, ustala siê plany remontowe oraz wysokoœæ
op³at. Poza tym mieszkañcy
maj¹ szansê siê spotkaæ i porozmawiaæ o ró¿nych wa¿nych
dla nich rzeczach - mówi Damian Madaliñski. Dlatego te¿
tak wa¿ne s¹ spotkania administratorów ze wspólnotami. Jak tylko sytuacja siê uspokoi,
jak tylko bêdzie mo¿na przeprowadziæ te spotkania, natychmiast do nich wrócimy zapewnia kierownik ADM nr 5.
W³aœciciele decyduj¹ o
wszystkim, co dotyczy czêœci
wspólnych w danej kamienicy.
Oznacza to, ¿e od ich dzia³añ i
ustaleñ zale¿y czy zostanie
wykonany remont dachu, elewacji, klatki schodowej czy innych rzeczy jak instalacje.
Równie¿ wspólnota decyduje
o sposobie sfinansowania robót i tym samym o
zaci¹gniêciu kredytu na wykonanie tych prac. W budynkach
w których funkcjonuj¹ wspólnoty a zarz¹dza w³aœciwa Ad-

ministracja Domów Mieszkalnych, wszelakie kwestie formalne jak przygotowanie niezbêdnych uchwa³, wniosku
wraz z uzyskaniem kredytu,
wyst¹pienie do organów celem uzyskania niezbêdnych
zgód i decyzji na wykonanie
zaplanowanych prac, jak i sam
przetarg w celu wy³onienia wykonawcy przygotowuj¹ pracownicy administracji.
Najlepszym przyk³adem, jak
dzia³aj¹ wspólnoty bêdzie
choæby podjêcie decyzji o
przy³¹czeniu swoich budynków do centralnego ogrzewania w ramach zakoñczonego
programu KAWKA. To wspólnoty na specjalnie zwo³ywanych zebraniach decydowa³y,
czy chc¹ siê pod³¹czyæ. Zdecydowana wiêkszoœæ podjê³a
decyzjê na tak, ale by³y pojedyncze nieruchomoœci które
nie by³y zainteresowane s³yszymy w ZGM. Powody w
takich sytuacjach niejednokrotnie bywa³y ró¿ne.
ROCH
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Nie jest napisane, że każdy dostanie
Z Piotrem Guszpitem, dyrektorem Wydzia³u Sportu UM w Gorzowie, rozmawia Robert Borowy
- Przez ostatnich kilkadziesi¹t czy kilkanaœcie lat nast¹pi³a pewna ewolucja w
strukturze kibiców. Mówi¹c
ich jêzykiem, dziel¹ siê na
,,ultrasów’’ i ,,pikniki’’. I te
dwie grupy s¹ prawie na
ka¿dym meczu swoich zespo³ów. Jest jednak trzecia
grupa widzów, która obecnie
jest zdecydowanie najwiêksza. S¹ to kibice, którzy
najczêœciej przychodz¹ na
mecze, kiedy ich dru¿yna
wygrywa, rzadziej, gdy notuje pora¿ki. Dobrym tutaj
przyk³adem s¹ nasze pi³karskie zespo³y czy nawet Stal.
W pierwszym przypadku problemem jest nie tylko niski
poziom rozgrywek, ale równie¿ atmosfera, jaka siê generalnie wytworzy³a wokó³
gorzowskiej pi³ki ligowej w
ostatnich latach. Nie zawsze
zachêca³a do odwiedzania
stadionów. Natomiast w przypadku ¿u¿la wystarczy³o, ¿e
w zesz³ym roku naszym zawodnikom posz³o trochê gorzej i frekwencja od razu
spad³a œrednio o kilka tysiêcy
na mecz. Kluby maj¹ wiêc
spore pole do popisu. Je¿eli
chc¹ mieæ dobr¹ frekwencjê
musz¹ przede wszystkim zachêcaæ tych kibiców z trzeciej grupy, ¿eby odwiedzali
oni areny sportowe nie tylko
w radosnych chwilach, kiedy
dru¿yna wygrywa.
- Czy sposobem na podniesienie poziomu sportowego i zwiêkszenie zainteresowania tym sportem w
Gorzowie jest budowa lub
modernizacja stadionu?
- Na pewno nie uciekniemy
od modernizacji obiektu przy
ul. Olimpijskiej. Tym bardziej,
¿e inwestycja ta zosta³a zapisana w wieloletnim planie inwestycyjnym i wczeœniej czy
póŸniej zostanie zrealizowana. Poza tym ta inwestycja
akurat bardzo dobrze wpisuje
siê
w
ustawê
o
samorz¹dzie gminnym i w jej
zapis o stwarzaniu warunków
do uprawiania sportu. Natomiast nie ma co zaklinaæ tutaj rzeczywistoœci. Futbol ligowy generalnie w Polsce
prze¿ywa kryzys. Jak spojrzymy na nasz¹ ekstraklasê,
to w wielu oœrodkach nie
wzbudza ona wiêkszego ju¿
zainteresowania,
choæ
wiêkszoœæ posiada ju¿ nowe
stadiony. Ma³o tego, spada
te¿ ogl¹dalnoœæ w telewizji,
choæ mamy bardzo du¿o tych
meczów, praktycznie codziennie mo¿na coœ fajnego
zobaczyæ. W mojej ocenie
polski futbol ligowy zaczyna
po prostu przegrywaæ konkurencjê z najlepszymi ligami
europejskimi, które s¹ w zasiêgu ka¿dego kibica. Nie ma
dnia, ¿eby jakiegoœ dobrego
meczu nie zobaczyæ na ka-

Fot. Robert Borowy

- Jaka, pañskim zdaniem
jest kondycja gorzowskiego sportu?
- Stare pi³karskie porzekad³o mówi, ¿e jesteœ tak
dobry, jak twój ostatni mecz.
Kiedy
spojrzymy
na
ubieg³oroczne wyniki w najpopularniejszych dyscyplinach, z punktu widzenia kibiców, to powiedzmy sobie
otwarcie, ¿e nie by³ to najlepszy rok. Na pewno mocno w
górê posz³y koszykarki AZSAJP, które wywalczy³y srebrny medal w rozgrywkach ligowych i by³o to spore
osi¹gniêcie. Rozczarowali
natomiast ¿u¿lowcy, którzy
zamiast walczyæ o play off
pojechali w bara¿ach. Trudny
rok prze¿yli tak¿e pi³karscy
kibice, gdy¿ obie nasze
dru¿yny spad³y z trzeciej ligi.
Wyniki uzyskiwane przez
dru¿yny ligowe s¹ uzale¿nione od kilku czynników. Je¿eli
choæ jeden z nich zawiedzie,
zamiast radoœci, przychodzi
nam prze¿ywaæ rozczarowanie.
- Parê lat temu Gorzów
by³ stawiany za wzór, jako
miasto sportu, czego efektem by³o sporo dru¿yn
walcz¹cych w najwy¿szych
ligach.
- To by³o ponad dekadê temu, kiedy poziom finansowania sportu z miejskiego
bud¿etu by³ bardzo wysoki.
Wi¹za³o siê to z uzyskaniem
przez miasto dodatkowych
œrodków na wydatki
i
ówczesny prezydent Tadeusz Jêdrzejczak postanowi³
wesprzeæ z tych pieniêdzy
udzia³ zespo³ów ligowych w
rozgrywkach. Pamiêtam, ¿e
robiliœmy wtedy zestawienie
porównawcze do miast podobnej wielkoœci i wychodzi³o
nam, ¿e jesteœmy na szczycie tej tabeli. W ekstraklasie
mieliœmy pi³kê rêczn¹, koszykówkê, ¿u¿el, szachy, tenis
sto³owy, a w pierwszej lidze
by³a choæby pi³ka no¿na.
- Na ile wydzia³ sportu
jest w stanie pomagaæ klubom w dzia³alnoœci stricte
sportowej, nie tylko w zakresie wspó³finansowania?
- Nie ingerujemy w dzia³alnoœæ klubów, poniewa¿ maj¹
one pe³ne prawo do samostanowienia i prowadzenia
wybranej przez siebie polityki
dzia³ania. Natomiast, jeœli jakiœ klub zg³osi siê do nas z
proœb¹ o pomoc nic nie stoi
na przeszkodzie, aby j¹
uzyska³. Jak tylko mo¿emy
doradziæ, to oczywiœcie jesteœmy do dyspozycji.
- Dawniej zainteresowanie wydarzeniami sportowymi w mieœcie by³o zdecydowanie wiêksze ni¿
obecnie. Z czego to mo¿e
wynikaæ?

P. Guszpit: Planując konkursy na dofinansowanie gorzowskiego sportu opieramy się na zapisach odpowiednich ustaw i uchwał

na³ach sportowych. £atwo
jest te¿ pojechaæ na ligê niemieck¹, hiszpañsk¹, angielsk¹ czy w³osk¹, a jeszcze
³atwiej jest te ligi ogl¹daæ w
telewizji. Oczywiœcie to nie
jest tak, ¿e tylko polska liga
jest s³aba. Czêsto mecze
œrodka tabeli nawet ligi angielskiej potrafi¹ byæ równie¿
nudne. (…).
- W ostatnim czasie powsta³y nowe boiska na stadionie przy ul. Olimpijskiej
oraz ca³y kompleks przy ul.
¯wirowej. W sumie to ile
tych placów do gry nam
przyby³o
- Przy Olimpijskiej miasto
wybudowa³o na by³ym bocznym boisku dwa nowe pe³nowymiarowe, z których jedno
ma sztuczn¹ nawierzchniê i
pe³ne oœwietlenie. Natomiast
przy ¯wirowej Warta Gorzów,
przy udziale œrodków miejskich oraz z Ministerstwa
Sportu, wybudowa³a kompleks, który zawiera: pe³nowymiarowe trawiaste boisko,
pe³nowymiarowe boisko ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ z
oœwietleniem oraz oœwietlony
orlik ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Razem cztery du¿e boiska i jeden orlik. Na pewno
pod tym wzglêdem baza w
mieœcie mocno siê powiêkszy³a, co najbardziej cieszy zapewne dzieci i m³odzie¿, bo to dla nich g³ównie te
obiekty powsta³y.
- Inwestycje te rozwi¹zuj¹
sporo problemów, ale czy
wszystkie?
- Wszystkich problemów
nie da siê rozwi¹zaæ w krótkim czasie. Warto tutaj jednak wspomnieæ, ¿e w
mieœcie s¹ kluby bior¹ce

sprawy w swoje rêce i buduj¹ce czêsto przy naszej
pomocy bazê we w³asnym
zakresie. Choæby KP Progress czy UKS Chemik.
Pierwszy z nich od jednej z
parafii otrzyma³ kawa³ek terenu i zbudowa³ na nim boiska
na potrzeby najm³odszych.
Szef Progresu dogada³ siê
równie¿ z wójtem K³odawy i
dosta³ w u¿yczenie boiska w
Wojcieszycach. Podobnie
dzia³a UKS Chemik, który w
Chwalêcicach przej¹³ stare
boisko i po zainwestowaniu
pewnych œrodków doprowadzi³ je do bardzo dobrego
stanu, gdzie mog¹ ju¿ teraz
trenowaæ oraz rozgrywaæ
mecze.
Do
tego
we
wspó³pracy z podmiotem zewnêtrznym wybudowa³ zadaszon¹ halê ³ukow¹ przy Zespole Szkó³ Mistrzostwa
Sportowego, gdzie jest boisko ze sztuczn¹ traw¹ o wymiarach 40 na 20 metrów. Z
kolei PUKS Maksymilian w
ubieg³ym roku otrzyma³ od
miasta w u¿yczenie boisko
przy ul. Czereœniowej. Dwa
pe³nowymiarowe boiska s¹
te¿ w Karninie wybudowane
przez Piasta Karnin.
- Dlaczego niektóre kluby
otrzyma³y dotacjê na utrzymanie bazy, a inne nie?
- Podejrzewam, ¿e w podtekœcie tego pytania jest brak
wsparcia dla Warty na utrzymanie obiektu przy ¯wirowej.
Na utrzymanie obiektów
sportowych dotacjê otrzymuj¹ te kluby, które posiadaj¹ w³asn¹ bazê lub zawiaduj¹ obiektami u¿yczonymi
przez miasto. Na dzieñ zamkniêcia procedury wy³aniania klubów, które otrzymaj¹

dotacje na obiekty, Warta nie
zakoñczy³a jeszcze swojej inwestycji. St¹d nie mog³a byæ
brana pod uwagê.
- Na ile takie dofinansowanie wystarcza klubom?
- Ró¿nie, w niektórych przypadkach mo¿e to byæ nawet
70 procent wszystkich kosztów utrzymania bazy, ale w
innych 30 procent. Wiele
czynników ma na to wp³yw.
- Kluby korzystaj¹ce z
miejskich obiektów musz¹
z kolei p³aciæ za to do
bud¿etu miasta. Nie czuj¹
siê tym pokrzywdzone?
- Nie powinny. Te op³aty i
tak nie pokrywaj¹ w ca³oœci
kosztów eksploatacji tych
obiektów. Poza tym te wydatki kluby ujmuj¹ w swoich
kosztorysach
ofertowych
przesy³anych do urzêdu
miasta. Te œrodki s¹ póŸniej
wykorzystywane na op³aty za
wynajem obiektów. Faktycznie, mo¿e to wygl¹daæ na zamkniêty obieg pieni¹dza, ale
takie s¹ przepisy.
- Czyli wynajem za
przys³owiow¹ z³otówkê nie
wchodzi w rachubê?
- Kiedyœ poprosiliœmy dyrektorów
szkó³,
¿eby
udostêpniali klubom swoj¹
bazê w miarê bezp³atnie. Temat zosta³ podjêty i przez kilka lat kluby mog³y nieodp³atnie korzystaæ z hal przyszkolnych. Przy jednym z audytów
w szko³ach okaza³o siê, ¿e
nie mog¹ one udostêpniaæ
swoich obiektów nieodp³atnie. To nie wszystko. Gdybyœmy chcieli wprowadziæ
praktycznie bezp³atny wynajem trzeba by³oby uczyniæ to
dla wszystkich. W takim
przypadku ktoœ musia³by po-

kryæ utracone zarobki choæby
S³owiance za korzystanie basenu. To s¹ olbrzymie kwoty.
Kiedyœ zrobiliœmy wyliczenia i
wysz³o nam, ¿e dodatkowo
trzeba by³oby znaleŸæ 2-3 miliony z³otych rocznie.
- Jedn¹ sprawê jednak
uda³o siê za³atwiæ.
- Rzeczywiœcie, od stycznia
tego roku wprowadziliœmy
bezp³atny wynajem obiektów
miejskich dla klas sportowych, poniewa¿ nauka jest
bezp³atna i nie mo¿na karaæ
szkó³ za to, ¿e lekcje wychowania fizycznego chc¹ prowadziæ przyk³adowo na boiskach OSiR-u przy ul. Olimpijskiej czy Mickiewicza.
- Dlaczego Stilon i Warta
nie otrzyma³y w tym roku
dotacji w ramach sportu
kwalifikowanego?
- Miasto dzia³a na podstawie prawa i w jego granicach.
Planuj¹c konkursy na dofinansowanie gorzowskiego
sportu opieramy siê na zapisach odpowiednich ustaw i
uchwa³. Warto w tym miejscu
przeœledziæ, jak ewoluowa³y
zapisy w tym obszarze w
ostatnich latach. Tworz¹c
strategiê gorzowskiego sportu - przyjêt¹ ostatecznie w lutym 2016 roku - pierwotnie
dofinansowane mia³y byæ tylko dru¿yny wystêpuj¹ce w
najwy¿szych klasach rozgrywkowych. Po dyskusjach i
konsultacjach ustalono, ¿e
bêd¹ to tylko takie dyscypliny
jak ¿u¿el, koszykówka kobiet,
sporty wodne oraz dodatkowo sport niepe³nosprawnych.
Zanim uchwa³a zosta³a
przyjêta radnym uda³o siê
dopisaæ jeszcze pi³kê no¿n¹
mê¿czyzn, ale jedynie na po-

spiskowych. Efektem finalnym polowania na czarownice jest zrzucenie winy na dyrektora Wydzia³u Sportu, który
na
pewno
niesprawiedliwie podzieli³ dotacje. Zaczynaj¹ siê te¿ apele do innych pokrzywdzonych
do oprotestowania przyjêtych
podzia³ów œrodków. Niestety,
nigdzie nie jest napisane, ¿e
ktoœ musi dostaæ dotacjê.
Corocznie wszyscy oferenci
podchodz¹ do konkursu z
czystymi kartami i ka¿de rozstrzygniêcie jest mo¿liwe.
Pamiêtajmy te¿, ¿e ku zadowoleniu
wielu
klubów
przyjêliœmy bardzo przejrzyste kryteria, na których opieraj¹ siê teraz obliczenia wysokoœci dotacji. Odeszliœmy
od uznaniowoœci czy faworyzowania kogokolwiek.
- Z jakich powodów s¹
odrzucane niektóre wnioski na wybrane konkursy?
- Jest ich kilka. Najczêœciej
jest to brak zwyk³ej starannoœci przy wype³nianiu ofert
lub wystarczaj¹cych œrodków
na dan¹ kategoriê konkursow¹. W tej najwa¿niejszej,
czyli na szkolenie dzieci i
m³odzie¿y
praktycznie
wszyscy otrzymuj¹ dotacjê.
Je¿eli chodzi o popularn¹
,,alkoholówkê”, czyli zajêcia
sportowe dla uczniów w ramach profilaktyki przeciwdzia³ania alkoholizmowi jest
podobnie. K³opot zaczyna
siê przy zadaniach o mniejszym poziomie dofinasowania. WeŸmy choæby organizacjê imprez. Mamy tylko
100 tys. z³, a ³¹czny koszt organizacji imprez wynikaj¹cy
ze z³o¿onych przez oko³o 30
podmiotów ofert by³ w tym roku siedmiokrotnie wy¿szy.
Gdybyœmy w tej sytuacji
chcieli daæ ka¿demu trochê,
bo zdecydowana wiêkszoœæ
nie bêdzie w stanie zrealizowaæ planowanej imprezy. Lepiej postawiæ na kilka. Przy
wyborze zwracamy uwagê
tylko na przedstawion¹
ofertê, nie oceniamy samej
imprezy bo ona siê jeszcze
nie odby³a. Czêœæ wniosków
jest równie¿ odrzucana, bo
nie s¹ dobrze przygotowane.
Wynika to czêsto z nieodpowiedniego przy³o¿enia siê do
napisania oferty przez ludzi,
którzy tym siê zajmuj¹. Bywa, ¿e tylko tytu³ zadania jest
prawid³owy a reszta jest na
zasadzie ,,kopiuj-wklej’’ przepisana z innych ofert.
- Od wielu lat poziom finansowania gorzowskiego
sportu jest stabilny, ale
œrodowisko oczekuje na
znacz¹cy wzrost, skoro
przychody bud¿etu miasta
stale rosn¹. Jest na to
szansa?
- Tort rzeczywiœcie corocznie jest podobnej wielkoœci, a

chêtnych do jego skonsumowania przybywa. Szczególnie w obszarze sportu kwalifikowanego, gdy¿ radni wykorzystuj¹c zapis w strategii
rozpoczêli corocznie ustalaæ
listê tzw. wiod¹cych sportów. Obecnie jest to pakiet
11 dyscyplin, o cztery
wiêcej ni¿ w 2019 roku. A
skoro jest wiêcej dyscyplin,
a relatywnie mamy tyle samo œrodków, to komuœ trzeba obni¿yæ, ¿eby daæ tym
nowym. Za takimi zmianami
musz¹ w nied³ugiej przysz³oœci pójœæ zmiany wysokoœci bud¿etu na sport.
Liczê, ¿e uzyskanie dofinasowania wydatków na sport
na poziomie 1,5% wielkoœci
ca³ego bud¿etu miasta
by³aby dzisiaj dobr¹ opcj¹
dla klubów.
- Œrodowisko samorz¹dowców z miast ¿u¿lowych nie
zgadza siê na dalsze ³o¿enie
du¿ych pieniedzy na sta³e
poprawianie infrastruktury
stadionowej bez wczeœniejszych konsultacji. Pan mia³
okazjê byæ na kilku takich
spotkaniach w imieniu prezydenta Jacka Wójcickiego.
Wœród samorz¹dowców widaæ determinacjê w tych
dzia³aniach?
- Tak. W imieniu prezydenta miasta mia³em przyjemnoœæ wzi¹æ udzia³ w dwóch
takich spotkaniach. Prezydenci miast ¿u¿lowych
zdaj¹ sobie sprawê z faktu
uczestnictwa klubów w rozgrywkach ligi zawodowej.
Samorz¹dowcy nie chc¹,
¿eby bez konsultacji z nimi
organizator rozgrywek narzuca³ uczestnikom rozgrywek inwestycje na stadionach ¿u¿lowych. Kluby nie
s¹ w³aœcicielami tych obiektów, wiêc nie one ponosz¹
te koszty. Owszem, prezydenci maj¹ œwiadomoœæ, ¿e
trzeba systematycznie podnosiæ standardy na obiektach spor towych, ale
trzeba to omówiæ i ewentualnie
podzieliæ
siê
kosztami napraw, remontów czy wyposa¿enia.
Ka¿dy
z
gospodarzy
miast umie liczyæ i w sytuacji, kiedy wszêdzie
bud¿et y maj¹ okreœlone
problemy nie mog¹ byæ
zaskakiwani jakimiœ ekstra wydatkami na oœwietlenie czy system liniowego odwonienia. Je¿eli taka
inwestycja jest niezbêdna,
to miasta wyra¿¹ zgodê, ale
niech podmioty organizuj¹ce imprezy i w nich
uczestnicz¹ce do³o¿¹ siê do
tego wydatku. Skoro telewizja dobrze p³aci, to niech
czêœæ œrodków zostanie
skierowana na potrzeby infrastrukturalne.
- Dziêkujê za rozmowê.

Memy zarażają
teraz świat
Z prof. AJP dr hab. Agnieszk¹ Ann¹ Niekrewicz, badaczk¹ komunikacji
internetowej, znawczyni¹ œwiata memów i hashtagów, rozmawia
Ewelina Wikoñska
- Wiele osób chêtnie
ogl¹da memy, ale traktuje je
przede wszystkim jako rozrywkê i zapewne nie wie, ¿e
mog¹ byæ przedmiotem badañ naukowych. Po co siê
je bada?
- Z wielu powodów. Memy
kr¹¿¹ce w danym momencie
w sieci pokazuj¹ na przyk³ad,
jakie s¹ nastroje spo³eczne,
jak rozk³adaj¹ siê sympatie
polityczne. Na podstawie ich
analizy mo¿na nawet pokusiæ
siê o prognozê wyników wyborczych.
- Pani Profesor wie, kto
wygra najbli¿sze wybory
prezydenckie?
- Jeszcze na pocz¹tku marca mo¿na by³o stwierdziæ, którzy kandydaci s¹ postrzegani
przez internautów najbardziej
pozytywnie, którzy - wyœmiewani, a którzy niezauwa¿ani,
co jest oczywiœcie najgorsz¹
prognoz¹. Od momentu przeniesienia zainteresowania
mediów na koronawirus nie
jest to ju¿ takie proste. Nie
zmieni³o siê jedno - analiza
aktualnych memów pokazuje,
co ludzi najbardziej interesuje.
Teraz jest to zagro¿enie epidemiologiczne. Memy na ten
temat pozwalaj¹ zredukowaæ
strach poprzez œmiech, a jednoczeœnie pokazuj¹, co budzi
najwiêkszy
niepokój
pocz¹tkowo by³y to tylko paczki z AliExpress, dopiero
póŸniej pojawi³y siê zupe³nie
powa¿ne obawy o przygotowanie pañstwa do walki z epidemi¹ i w³asne zdrowie,
od¿y³y te¿ lêki sprzed 30 lat,
zwi¹zane z niedostatecznym
zaopatrzeniem sklepów.
- Temat epidemii jest globalny, czy memy równie¿ s¹
miêdzynarodowe?
- Du¿a ich czêœæ tak, jednak
pojawiaj¹ siê tak¿e memy o
zasiêgu ograniczonym do jednego kraju. Dotyczy to
ró¿nych tematów, nie tylko
epidemii. Dlatego porównanie
memów pozwala na pokazanie ró¿nic kulturowych, na
przyk³ad w systemach wartoœci, poczuciu humoru czy
postrzeganiu innych narodów.
W memach œwietnie widaæ,
jak stereotypowo patrzymy na
innych ludzi - nie tylko na obcokrajowców. Na podstawie
memów mo¿emy odtworzyæ
niemal wszystkie negatywne
stereotypy: kobiety i mê¿czyzny, dziecka i starca, zwolennika prawicy i lewicy, lekarza i
pacjenta. Nikt nie jest traktowany ulgowo. Tak¿e samych
siebie Polacy widz¹ bardzo
krytycznie, chocia¿ sympatyczna ma³pa wykorzystywa-

Fot. Archiwum

dotację
ziomie centralnym. Poziom
centralny okreœlony przez
PZPN to ekstraklasa, pierwsza i druga liga oraz rozgrywki Pucharu Polski na
szczeblu centralnym. Trzecia
liga jest poziomem regionalnym, a czwarta lokalnym.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom gorzowskiej pi³ki
no¿nej radni przyjêli jeszcze
jeden zapis, który umo¿liwia
dofinansowaæ
dru¿yny
graj¹ce w trzeciej lidze. (…).
- Pojawi³a siê jednak propozycja, ¿eby znowu zmieniæ zapis.
- Byæ mo¿e radni podejm¹
inicjatywê uchwa³odawcz¹.
Maj¹ do tego prawo. Jeœli to
nast¹pi bêdziemy musieli ponownie weryfikowaæ poziom
wsparcia sportu wyczynowego. Pomimo, ¿e wywodzê siê
ze œrodowiska pi³karskiego i
ta dyscyplina jest mi najbli¿sza, to nie jestem zwolennikiem
finansowania
z
bud¿etu miasta zespo³ów
graj¹cych na tak niskim poziomie rozgrywek. To mimo
wszystko liga amatorska. Rozumiem, ¿e w mniejszych
miejscowoœciach tamtejsze
gminy wspomagaj¹ swoje
zespo³y na poziomie czwartej
ligi czy jeszcze ni¿szych, ale
czêsto jest to jedyna w danej
gminie dyscyplina sportu. W
Gorzowie mamy jednak bardzo szeroki wybór dyscyplin i
klubów, wiêc z puli na sport
wyczynowy, moim skromnym
zdaniem,
powinniœmy
wspó³finansowaæ
kluby
walcz¹ce na najwy¿szym
krajowym poziomie. O ile kluby pi³karskie nie uszczknê³y
nic z tortu sportu wyczynowego, o tyle muszê dodaæ,
¿e w podziale œrodków na
szkolenie dzieci i m³odzie¿y
te kluby otrzyma³y dotacje jako dyscyplina wiod¹ca.
- Ile procentowo w stosunku do swoich potrzeb
gorzowskie kluby otrzymuj¹ œrodków na szkolenie
dzieci i m³odzie¿y?
- Ró¿nie, s¹ kluby dla których nasza pomoc stanowi
ponad 80 procent ca³ego
bud¿etu. S¹ oczywiœcie takie, gdzie ten poziom jest
zdecydowanie ni¿szy. Dzisiaj
czêsto s³yszymy od dzia³aczy
klubowych narzekania na
zbyt ma³e dotacje. W ca³ym
kraju s³ychaæ zreszt¹ podobne reakcje. Mo¿na tê
postawê okreœliæ jako roszczeniow¹. Zaobserwowa³em
bowiem,
¿e
niektórzy
dzia³acze nie przyjmuj¹ do
wiadomoœci, ¿e nic nie jest
dane raz na zawsze. Je¿eli
na przyk³ad w jednym roku
ktoœ dostanie 100 tys. z³ dotacji, to uwa¿a, ¿e rok póŸniej
nale¿y mu siê przynajmniej
110 tys. z³. A jak dostanie 90
tys. z³ to szuka na si³ê teorii

9

PROSTO z miaSTa

Kwiecień 2020 r.

Prof. A. Niekrewicz: Także samych siebie Polacy widzą bardzo krytycznie

na jako alegoria typowego Polaka trochê tê krytykê ³agodzi.
- A czy w memach pojawia
siê tak¿e Gorzów albo szerzej - województwo lubuskie?
- Oczywiœcie. Mnóstwo memów pos³uguje siê ¿artami
opartymi na wieloletnim konflikcie miêdzy Gorzowem a
Zielon¹ Gór¹, zw³aszcza
miêdzy kibicami ¿u¿la. Te
maj¹ jednak przede wszystkim zasiêg lokalny. Czasami
pojawiaj¹ siê tak¿e zdarzenia,
których popularnoœæ wykracza poza region, a dziêki memom wiedza o nich staje siê
jeszcze szersza. Ostatniego
lata tak¹ popularnoœæ zdoby³y
memy pokazuj¹ce, w jaki sposób mieszkañcy Gorzowa zabezpieczyli samochody przed
gradem. Wczeœniej zdarzeniem memotwórczym okaza³a
siê wymiana zdañ miêdzy gorzowsk¹ licealistk¹ a premierem Donaldem Tuskiem. Si³a
memów polega na tym, ¿e z
najbardziej b³ahego zdarzenia
potrafi¹ zrobiæ temat, którym
interesuj¹ siê wszyscy. Wyolbrzymione wydarzenia w
po³¹czeniu z ca³kowicie wymyœlonymi scenkami mog¹
sprawiaæ, ¿e niektóre memy
powiêkszaj¹ internetowy chaos informacyjny.
- Czyli coraz trudniej nam
odró¿niæ prawdê od fikcji?
- Tak, ale nie chodzi tu o
brak umiejêtnoœci czytania ze
zrozumieniem czy rozpoznawania manipulacji. Wiele tekstów internetowych jest konstruowanych tak, by celowo
wprowadziæ odbiorcê w b³¹d
lub wp³yn¹æ na nastroje
spo³eczne, na przyk³ad wywo³aæ panikê albo niezadowolenie. Ludzie reaguj¹ na takie
teksty (tzw. fejki) emocjonalnie, wiêc przesy³aj¹ je znajomym, udostêpniaj¹ w mediach spo³ecznoœciowych. Kopiowana tyle razy nieprawda
lub pó³prawda staje siê zu-

pe³nie prawdopodobna i oczywiœcie wiarygodna, skoro
przekaza³ j¹ godny zaufania
znajomy. Tak w³aœnie wyssana z palca informacja staje siê
memem. W niespokojnym
czasie, a wiêc na przyk³ad w
okresie epidemii, liczba takich
tekstów roœnie. S¹ to na
przyk³ad relacje z terenów najbardziej zagro¿onych, porady,
jak
wyleczyæ
chorobê,
ostrze¿enia przed zamykaniem miast. Odró¿nienie
prawdziwych informacji od
wymyœlonych jest niemal niemo¿liwe.
- Kto tworzy memy wprowadzaj¹ce w b³¹d?
- Na to pytanie nie ma jednej
odpowiedzi. Z pewnoœci¹
wiele z nich to po prostu nieodpowiedzialne ¿arty pozbawione celu, ale zdarza siê, ¿e
memy s¹ tworzone, by
wp³yn¹æ na wyniki wyborów
czy sytuacjê gospodarcz¹.
Mog¹ je wykorzystywaæ sztaby polityczne, ale tak¿e
pañstwa, które chc¹ zdestabilizowaæ sytuacjê u s¹siadów
czy nawet na ca³ym œwiecie.
Dlatego badania nad memami dotycz¹ stosowanych metod manipulacji, oddzia³ywania na ludzi - ich zachowania i
nastroje. Mnie jako jêzykoznawczyniê interesuje tak¿e
wp³yw memów na jêzyk. Powiedzenia „ale urwa³”, „co ja
pacze?”, „Niemiec p³aka³, jak
sprzedawa³” wywodz¹ siê
w³aœnie z memów.
- Czy wp³yw na jêzyk jest
trwa³y?
- Wiele z takich powiedzeñ
to wyraz chwilowej mody. O
memach mówi siê, ¿e s¹ jak
wirusy. Zara¿aj¹ miliony, by
nastêpnie znikn¹æ i ust¹piæ
miejsca kolejnym. Ten rozwój i
zmiany trudno przewidzieæ,
dlatego w badaniach nad memami nie ma miejsca na przerwê. W AJP s¹ one prowadzone ju¿ od 8 lat.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Świąteczny czas, czyli od palmy do dyngusa
Wielkanoc - palma, œwiêcone w koszyczku, Rezurekcja, wspólne œniadanie.

Od palmy siê zaczyna. O
tym, ¿e Wielkanoc ju¿ u
progu œwiadczy Niedziela
Palmowa,
obchodzona
przez chrzeœcijañski œwiat
na pami¹tkê zapowiedzi
mêczeñskiej œmierci Chrystusa. Jak chce tradycja, kiedy Jezus wje¿d¿a³ na
osio³ku do Jerozolimy, wówczas ludzie rzucali pod kopyta bydl¹tka liœcie palmy i
st¹d siê wziê³a symbolika
tej roœliny, której zreszt¹ w
Azji nie brakuje. Katolicy tego dnia id¹ do koœcio³ów z
palemkami. Tak samo inni
wierni wyznania chrzeœcijañskiego, z tym, ¿e dla
nich œwiêta wypadaj¹ z regu³y inaczej ni¿ katolickie,
bo tak wynika z kalendarza
juliañskiego.
Tradycyjne palemki to
ga³¹zki wierzby przystrojone kwiatkami i wst¹¿kami.
Dziœ najczêœciej to palemki
kupowane w kramach lub w
salonach Cepelii. Tak¿e do
dziœ w Ma³opolsce i na Kurpiach przetrwa³ zwyczaj
przebierania siê i zbierania

datków - jajek g³ównie.
Ucheroki, bo tak kwestorów
siê nazywa, maj¹ wysokie
s³omiane czapy i wcale nie
prosz¹ o datek, a wrêcz siê
domagaj¹. I potrafi¹ groziæ,
ot choæby i tak: Jak mi nic
nie dacie, to mnie rozgniewacie i wam garnki powybijam, co na p³ocie macie.
Tak¿e w Ma³opolsce przetrwa³ obyczaj obwo¿enia figurki Chrystusa zwanego
Jezuskiem Palmowym po
koœciele lub wokó³ niego. A
w sto³ecznym mieœcie Krakowie figurkê wozi siê od
koœcio³a do koœcio³a. To
tak¿e zwyczaj nawi¹zuj¹cy
do uroczystego wjazdu
Chrystusa do Jerozolimy.

ków pielgrzymuj¹cych do
Grobu Pañskiego, kultywowany jeszcze w Ameryce
£aciñskiej i Hiszpanii.

Fot. Archiwum

Wspó³czeœnie
œwiêta
Wielkiej Nocy doœæ daleko
odesz³y od wymiaru religijnego, choæ nadal mo¿na w
Polsce poobserwowaæ tradycyjne obchody. Inaczej
œwiêtuje siê Wielkanoc na
Mazowszu, w Ma³opolsce,
na Podlasiu i Podhalu. Tam
w³aœnie zarówno Wielkanoc, jak i Wielki Tydzieñ
kultywowane s¹ jeszcze w
starym, ludowym stylu.
Prawda, ¿e g³ównie na
wsiach, ale jednak. Natomiast w miastach Wielkanoc czêsto bywa traktowana g³ównie jako kolejny nieco d³u¿szy wolny weekend,
oczywiœcie ze œwi¹tecznymi
akcentami.

Wielki Poniedzia³ek i
Wielki Wtorek. Te dni nie
wyró¿nia³y siê i nadal nie
wyró¿niaj¹ specjalnymi obrzêdami, co widoczne jest
nawet w uroczystoœciach
koœcielnych. Zaduma, zamyœlenie i refleksja to charakterystyczne stany emocjonalne w czasie tych dni.

Wielka Œroda. Dzieñ ten
znany, jako dzieñ zdrady
Judasza, który wyda³ Jezusa faryzeuszom za 30
srebrników nie ma specjalnych obrz¹dków koœcielnych, ale za to ma bogate
zwyczaje. Dawniej w ten
dzieñ w koœciele po normalnym obrzêdzie liturgicznym
m³odzieñcy robili w œwi¹tyni
du¿y ha³as i przygotowywali
kuk³ê, która mia³a symbolizowaæ Judasza zdrajcê.
Wyczyn ten mia³ lekko drastyczne zabarwienie, gdy¿
tak przygotowana podobizna Judasza by³a wynoszona na wie¿ê koœcieln¹ i z
niej zrzucana. Na dole
szarpano j¹ kijami i na

Palmy, pisanki i kurczaczki są nieodłącznie związane z tymi
świętami

koñcu
palono.
Na
szczêœcie dzisiaj nie ma ju¿
takich obrzêdów.

Tradycje Triduum. Dla
wielu œwiêta Wielkiej Nocy
w rzeczywistoœci otwiera
Triduum Paschalne, trzy
najwa¿niejsze dni przed
Niedziel¹ Zmartwychwstania,
najwa¿niejszym
œwiêtem chrzeœcijañskiego
œwiata. Wierni modl¹ siê
wówczas za kap³anów, celebruj¹
Mszê
Mêki
Pañskiej, zaczynaj¹ siê cieszyæ w Liturgiê Œwiat³a. Triduum zaczyna siê w Wielki
Czwartek.
Tak¿e podczas Triduum
odbywa siê - g³ównie w
okolicach Sanoka - obyczaj
palenia Judasza. Przygotowuje siê wielk¹ kuk³ê, na
szyi wiesza siê tablicê z napisem - Ja Judasz zdrajca, i
potem obrzêdowo wiesza
siê go lub pali.
Tak¿e w tra kcie Tri duum odbywaj¹ siê w kilku miejscach w Polsce,
coraz wiêcej ich jest,
m isteria Mêki Pañskiej,
w idowiska pas yjne g ro m a dz¹ce r zesze wier-

nych. Najbli¿ej Gorzowa
takie misterium odbywa
siê w Poznaniu.

Turki u grobu. W tradycji
polskiej jest tak¿e i to, ¿e u
Grobu Pañskiego honorow¹
wartê zaci¹gaj¹ stra¿acy.
Mo¿na ich zobaczyæ przy
Grobach w miastach i miasteczkach naszego województwa. Ma to zwi¹zek z
tym, i¿ grobu Chrystusa w
Ziemi Œwiêtej pilnowali
rzymscy ¿o³nierze. Czasami przy Grobie Pañskim
mo¿na zobaczyæ tak¿e harcerzy z katolickich od³amów,
którzy tak¿e trzymaj¹ stra¿
honorow¹. Ale na RzeszowszczyŸnie
Grobu
Pañskiego pilnuj¹ tzw. turki,
czyli mê¿czyŸni popisuj¹cy
siê fantastyczn¹ musztr¹ po
zakoñczeniu
czuwania.
Zwyczaj
nawi¹zuje
do
¿o³nierzy króla Jana III Sobieskiego, którzy po wygranej bitwie pod Wiedniem zaci¹gnêli wartê honorow¹
przy Pañskim Grobie ubrani
w barwne szaty zdobyte na
Wielkiej Porcie.
Na szczêœcie w Polsce
zanikn¹³ obyczaj biczowni-

No i Wielkanoc. Jeszcze
miejscami mo¿na spotkaæ
siê z obyczajem œcigania
siê po mszy rezurekcyjnej
w niedzielê rano. Kto pierwszy, bowiem dotrze do domu, temu bêdzie siê w danym
roku
darzy³o.
Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ tego
dnia jest obfite œniadanie,
pierwszy w tradycji syty posi³ek po Wielkim Poœcie.
G³ównie jada siê jajka,
dobr¹ wêdlinê, ciasto - tradycja nakazuje, aby by³ to
dro¿d¿owiec, ale mo¿e byæ
i inne. Zwyczajowo œniadanie œwi¹teczne zaczyna siê
œwiêconym.
Jeszcze do dziœ w tradycyjnych regionach Polski
oraz w niektórych domach
naszego regionu Wielkanoc
nazywa siê dniem bez dymu, bo zwyczaj zakazywa³
rozpalania du¿ego ognia.
Dlatego te¿ z regu³y w wielkanocn¹ niedzielê nie podawano obiadu. Musia³ wystarczyæ wielkanocny œniadaniowy stó³, na którym powinno
byæ tyle jedzenia, aby wystarczy³o na ca³y dzieñ.

A potem dyngus. To najbardziej oczekiwana chwila
przez najm³odszych. Œmigus Dyngus nawi¹zuje do
rzymskich tradycji polewania siê pachnid³ami. W polskim wiejskim obyczaj
wrêcz obraz¹ by³o, jeœli
nikt nie pola³ danej osoby.
W
Wielkopolsce
dla
przyk³adu kawalerka za
punkt honoru stawia³a sobie wyk¹panie w koñskich
wodopojach co ³adniejsze
panny.

Ale zmieni³ siê czas i obyczaje. Dziœ na ulicach króluj¹, niestety, chuligani z
wiadrami i przed nimi chroniæ siê trzeba.

Œwi¹teczne woja¿e. Jednak, jak pokazuj¹ dane biur
podró¿y, Polacy coraz
czêœciej w³aœnie na Wielkanoc wybieraj¹ siê poza
dom. - Mamy coraz wiêcej
chêtnych na wyjazdy, z regu³y to tygodniowe wycieczki pobytowe w ciep³ych, ale
nieodleg³ych krajach, jak
Grecja, W³ochy, Hiszpania
czy Wyspy Kanaryjskie. Od
pewnego czasu popularna
na powrót staje siê Bu³garia
- mówi¹ pracownicy ró¿nych
biur podró¿y. A sami zainteresowani takim spêdzaniem
czasu t³umacz¹, ¿e dla nich
sakralny wymiar œwi¹t nie
ma znaczenia, a wolne dni
lepiej spêdziæ na Krecie czy
Santorini ni¿ przy zastawionym stole.
W tym roku œwiêta wielkanocne bêd¹ chyba na
ca³ym œwiecie wygl¹da³y
ca³kiem inaczej. Nie bêdzie
raczej gromadnego œwiêcenia pokarmów, masowych
wyjœæ do koœcio³ów, rodzinnych woja¿y i towarzyskiego posiadywania przy stole
oraz mokrego dyngusa w
œwi¹teczny poniedzia³ek.
Wszystko przez koronawirusa… Ale o tradycji dobrze
jest pamiêtaæ.
RENATA OCHWAT

Korzysta³am z ksi¹¿ek:
ksi¹dz Jêdrzej Kitowicz
„Opis obyczaju za Augusta
III”, Barbara Ogrodowska
„Zwyczaje, obrzêdy i tradycje w Polsce”, Joanna
£agoda, Maja £agoda-Marciniak, Anna Gotowiec
„Œwiêta w polskim domu”.

Zdrowych i smakowitych świąt wielkanocnych!
Mimo wszystko tradycji stanie siê zadoœæ, bo przed nami œwiêta Wielkiej Nocy.
To tak¿e jest pewna tradycja…
Tradycyjnie te¿ na okolicznoœæ tych œwi¹t przypominamy, ¿e najlepiej spo¿ywaæ
œwi¹teczne frykasy z umiarem, pij¹c przy tym du¿o
zwyk³ej wody, która daje
uczucie sytoœci i przyspiesza
metabolizm. Miêsa i wêdliny
- z natury t³uste i bardzo kaloryczne - dobrze jest uzupe³niaæ warzywnymi sa³atkami z naturalnym jogurtem i
du¿¹ iloœci¹ œwie¿ych zió³
(pietruszka, bazylia), co u³atwi trawienie i zmniejszy zawartoœæ przyjêtych kalorii. I
pamiêtajmy, ¿e zdrowsza
jest tu wo³owina i drób ni¿

Fot. Archiwum

Tym razem jednak bêd¹ to
œwiêta inne od wszystkich
poprzednich. Z powodu koronawiarusa, który nas zamkn¹³ w mieszkaniach, kaza³ ograniczyæ kontakty rodzinne i towarzyskie. Mimo
wszystko bêd¹ to œwiêta,
jak obyczaj ka¿e, obfite w
jad³o i napitki. I raczej nie
potrafimy siê oprzeæ pokusom œwi¹tecznego sto³u,
przy którym folgujemy sobie zaklinaj¹c siê czêsto
przy tym, ¿e po œwiêtach
bêdziemy jeœæ ju¿ tylko
zdrowo, z umiarem, a nawet mo¿e specjaln¹ dietê
stosowaæ. Ale œwiêta, to
œwiêta, ¿al sobie odmówiæ.

Mimo wszystko są to święta, jak obyczaj każe, obfite w jadło
i napitki

tak preferowana przez nas
wieprzowina
w
ró¿nej
postaci. Z ciast natomiast
wybierajmy te mniej s³odkie
(z mniejsz¹ iloœci¹ cukru) i w
mniejszych
kawa³kach.
Jedzmy za to du¿o owoców,
w tym nasze polskie jab³ka,
które nie tylko maj¹ cenne
witaminy, ale i moc uzdrawiania uk³adu pokarmowego, ze wzglêdu m.in. na zawarty w nich b³onnik.
Do dobrego jedzenia nie
zaszkodzi wypiæ lampkê wytrawnego wina lub szklaneczkê dobrego piwa albo i
kieliszek czegoœ mocniejszego. Byle nie za du¿o! W niewielkiej iloœci pomo¿e na tra-

wienie. Wiêkszej iloœci,
zw³aszcza mocnego alkoholu zdecydowanie nie polecamy, gdy¿ mo¿e zaszkodziæ,
choæ przez jak¹œ chwilê rozweseli…
Smacznego jajka, bez którego nie by³oby œwi¹t Wielkiej Nocy, a przynajmniej
œwi¹tecznego
œniadania!
Jedno czy drugie - samo w
sobie - na pewno nie zaszkodzi… Tym razem nie zachêcamy do œwi¹tecznego
spaceru, chyba ¿e daleko od
ludzi… Inna sprawa, ¿e po
spacerze to i apetyt wiêkszy.
Zdrowych i smakowitych
œwi¹t Wielkiej Nocy!

REDAKCJA
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Święconka, jajko, śmigus dyngus i coś jeszcze
Wielkanoc to tradycyjne œwiêta rodzinne. Stó³ z przysmakami, œwiêconka w koszyku, œmigus dyngus w poniedzia³ek.

Niemcy

Wielkanoc u naszych zachodnich s¹siadów uznawana
jest za jedno z najwa¿niejszych œwi¹t. Niemcy zaczynaj¹ œwiêtowaæ ju¿ w Wielki
Pi¹tek. Jest to dzieñ ustawowo wolny od pracy. G³ównym
dniem, który przynosi najwiêcej radoœci z ca³ego okresu œwi¹t jest Niedziela. To
w³aœnie wtedy dzieci otrzymuj¹ drobne upominki, zamieszczone w pude³kach o
charakterystycznym kszta³cie
jaja. Niemcy równie¿ zasiadaj¹ do wspólnego wielkanocnego œniadania, które nie
ró¿ni siê niczym specjalnym
od polskiego posi³ku. Niemieckie menu wzbogacone
jest jedynie o doœæ egzotyczny
chleb orzechowy, barani¹ pieczeñ oraz bia³y ser, który przybiera tego dnia równie¿ kszta³t
jaja.
Warto pamiêtaæ, ¿e nawet w
katolickiej Bawarii w Wielki
Pi¹tek czynne s¹ ma³e piekarnie, gdzie mo¿na kupiæ
œwie¿e pieczywo, ale te¿
zjeœæ œniadanie, dobre ciastko, lub napiæ siê kawy. Poza
tym w ca³ych Niemczech
mo¿na ogl¹daæ dekoracje z
kolorowych pisanek wieszane
na fontannach i innych obiektach publicznych.

Czechy

Symbolem czeskiej Wielkanocy oprócz malowanych pisanek jest równie¿ rózga - pomlázka pleciona ze œwie¿ych
wierzbowych witek, ozdobiona wst¹¿kami. W Poniedzia³ek
Wielkanocny

r e k l a m a

mê¿czyŸni i ch³opcy chodz¹ z
wiosenn¹ kolêd¹ i symbolicznie ch³oszcz¹ rózgami kobiety
i dziewczêta. Ch³ostanie
zgodnie z ludow¹ tradycj¹ ma
zapewniæ kobiecie urodê i
m³odzieñczy wigor przez ca³y
rok. W niektórych regionach
zachowa³ siê jeszcze zwyczaj
chodzenia z ko³atkami. Po
okresie postu nadchodzi czas
prawdziwej hojnoœci. Do typowych dañ wielkanocnych nale¿y na przyk³ad jagniêcina
lub królik z nadzieniem pokrzywowym, mazanec, czyli
ko³acz przygotowany z wolno
wyrastaj¹cego
ciasta
dro¿d¿owego,
przypominaj¹cy w smaku cha³kê, albo
biszkoptowy baranek z polew¹ cukrow¹. Do prawdziwych przysmaków nale¿¹
równie¿ „judasze“, czyli
dro¿d¿ówki z miodem, lub
sma¿one i cukrowane „boží
milosti“, przypominaj¹ce polskie faworki. W poniedzia³ek
wielkanocny nie mo¿e zabrakn¹æ dañ przygotowanych
z jajek! Jajka to pradawny
symbol nowego ¿ycia i odrodzenia. W trakcie œwi¹t Wielkanocy wiêkszoœæ restauracji
serwuje specjalne wielkanocne dania oraz wielkanocne
korzenne piwa

kanocne, colomba jednak ma
inny kszta³t - po z³o¿eniu placek powinien wygl¹daæ, jak
lec¹cy ptak. Historia tego tradycyjnego ciasta bez którego
nie ma œwi¹t jest d³uga siêga
bowiem VI wieku, kiedy ciasto
to zosta³o zaproponowane oblegaj¹cemu Paviê w³adcy
Longobardów. Tak jak i dziœ
by³a wówczas symbolem pokoju i radoœci. Dziœ W³osi swój
ulubiony placek kupuj¹ w cukierniach.

Francja

Fot. Archiwum

Polacy w wiêkszoœci obchodz¹ œwiêta bardzo tradycyjnie. Zastawiony stó³, przysmaki z bia³ym ¿urkiem i bia³¹
kie³bas¹, mazurkami i innymi
potrawami. Poza tym konieczny œmigus dyngus i czasami
zaj¹czek dla dzieci. A jak obchodz¹ œwiêta inni? Popatrzymy zatem.

Anglia

Na Wyspach, Wielki P¹tek
(Good Friday), jak i poniedzia³ek wielkanocny s¹ dniami
wolnymi od pracy. W Polsce
mamy „lany poniedzia³ek”, na
ziemiach brytyjskich nie ma
takiej tradycji. Symbolem tego
œwiêta jest natomiast „Easter
Bunny”, który nie ma zbyt wiele wspólnego z chrzeœcijañskim zaj¹czkiem wielkanocnym. „Easter Bunny” przynosi
dzieciom
drobne
upominki w postaci s³odyczy.
Niedziela Wielkanocna dla
wielu Brytyjczyków jest bardzo rodzinnym dniem. W gronie najbli¿szych spotykaj¹
podczas œniadania. Wiele ro-

Niektóre symbole świąt wielkanocnych, takie jak jajka, kurczaczki czy zajączki są wspólne niezależnie od państwa

dzin w tych dniach wybiera siê
poza granice kraju, najczêœciej w cieplejsze zak¹tki
œwiata.
W niektórych czêœciach
Wielkiej Brytanii tradycj¹ jest
doœæ nietypowy zwyczaj: zawody w toczeniu jajek z górki.
Co ciekawe mo¿na siê w nim
doszukaæ chrzeœcijañskich
symboli. Turlanie jajka symbolizuje odkrywanie kamienia do
groty, w której spoczywa³o
cia³o
ukrzy¿owanego
wczeœniej Jezusa. Ostatecznie wygrywa osoba, którego
jajko przetrwa zabawê.

Irlandia

W Wielk¹ Sobotê w irlandzkich miastach odbywa siê
pochód, podczas którego ludzie demonstruj¹ swoje
zmêczenie d³ugim postem i
chêæ rozpoczêcia œwiêtowania. Przemarszowi przewodzi
lokalny rzeŸnik. Najciekawszy
jest jednak fakt, ¿e niesie on
zawieszonego na kiju œledzia,
którego mieszkañcy bij¹ kijami, pa³kami i czym popadnie.
Tak zmaltretowany œledŸ,

symbolizuj¹cy post, zostaje
wrzucony do rzeki. Nastêpnie
rzeŸnik nak³ada na ten sam kij
udekorowany kwiatami barani
udziec, który ma zwiastowaæ
czas ucztowania.

Włochy

W³osi nie spêdzaj¹ œwi¹t w
domu, ale wychodz¹ z niego z
rodzin¹ lub te¿ znajomymi.
Lany Poniedzia³ek to w³oska
Pasquetta, któr¹ spêdza siê
na pikniku w parku, nad morzem albo na grillu. Pustych
ulic nie ma tak¿e w inne
œwi¹teczne dni, otwarte s¹ restauracje, pizzerie, niektóre
mniejsze sklepiki, a nawet
stragany z warzywami i owocami. Otwarte s¹ tak¿e zabytki. Na stole wielkanocnym we
w³oskich domach nie mo¿e
zabrakn¹æ tradycyjnej babki,
zwanej colomba, czyli go³êbica. Jest to puszyste ciasto, takie jak wigilijne panettone lekka, jak puch babka
dro¿d¿owa przygotowywana z
du¿ej iloœci jajek i bakalii.
Ciasto to przypomina nieco
nasze, tradycyjne baby wiel-

Œwiêtowanie Wielkanocy w
rodzinnym gronie zaczyna siê
we Francji od œwi¹tecznego
obiadu w niedzielê. Niektóre
symbole œwi¹t wielkanocnych,
takie jak jajka, kurczaczki czy
zaj¹czki s¹ wspólne niezale¿nie od pañstwa. Wielkanoc
we Francji kojarzy siê jednak
najczêœciej z czekolad¹. W
niedzielê przed obiadem dzieci wybieraj¹ siê na wielkie poszukiwania czekoladowych jajek schowanych w domu czy
w ogrodzie. Polowanie na jajka s¹ czêsto urz¹dzane w
miejskich parkach, a czasami
nawet w zabytkowych obiektach takich jak zamki czy
koœcio³y. Zbieranie jajek
zwi¹zane jest z opowieœci¹ o
lataj¹cych dzwonach. Wed³ug
niej w Wielki Czwartek
wszystkie dzwony lec¹ na
pielgrzymkê do Rzymu, aby
zostaæ poœwiêcone, w drodze
powrotnej dzwony zrzucaj¹
nad ca³ym krajem czekoladowe jajka. Z tego samego powodu symbolem Wielkanocy
we Francji s¹ tak¿e dzwony.
Jako prezent na Wielkanoc
daje siê zazwyczaj czekoladowe przysmaki - czekolady,
praliny, bombonierki i inne.
Francuskie cukiernie szykuj¹
przed Wielkanoc¹ przepiêknie
wygl¹daj¹ce wyroby cukiernicze. Zwyczaje s¹ zale¿ne od
regionu Francji. W Alzacji rodziny dekoruj¹ drzewa i ogrody ozdobami w formie jajek,
kurczaczków czy zaj¹czków
(zaczerpniêto to z kultury niemieckiej).

Armenia

Tu do œwi¹tecznych zwyczajów nale¿y wypiekanie chleba
zwanego cheorek. Ormianie
wierz¹ bowiem, ze gdy Matka
Boska sta³a pod krzy¿em
Chrystusa, mia³a przy sobie
chleb, który zosta³ zabarwiony
na czerwono przez krew Zbawiciela

USA

Wielkanoc w USA trwa tylko
jeden dzieñ - jest to niedziela.
Poniedzia³ek jest ju¿ zwyk³ym
dniem pracuj¹cym. Amerykanie maluj¹ jajka, jednak nie
dziel¹ siê nimi podczas
œwi¹tecznego œniadania. W
USA nie ma zwyczaju œwiêce-

nia koszyczków, a po niedzielnej mszy najczêœciej udaj¹ siê
na obiad do restauracji. Podczas niedzielnego œniadania
wielkanocnego sto³y nie s¹
suto zastawiane. Podstaw¹ w
œwi¹tecznym menu s¹ jajka,
szynka pieczona w s³odkim
sosie i ciasta. Zwyczajowo
mówi siê, ¿e jajko ugotowane
w Wielki Pi¹tek, a zjedzone w
Wielk¹ Niedzielê przyniesie
szczêœcie rodzinie.
Ciekawym zwyczajem jest
noszenie ogromnych, œwi¹tecznie udekorowanych kapeluszy.
Co roku kobiety i dzieci staj¹ do
konkursów, w których wybiera
siê najpiêkniej udekorowane
œwi¹teczne nakrycie g³owy. Na
barwnych kapeluszach pojawiaj¹ siê jajka, króliki, kurczaki i
wiele innych ozdób.

Meksyk

Wielopokoleniowe meksykañskie rodziny, od osesków
po pradziadków, wylegaj¹ na
pla¿e i w morskiej scenerii
kontynuuj¹ swoj¹ rodzinn¹
fiestê. I jak przysta³o na Meksykanów, nawet na pla¿y nie
rozstaj¹ siê z swoj¹ tortill¹.
Przy suto zastawionych
sto³ach w morskiej scenerii
zasiada ca³a rodzina. Dzieci
pluskaj¹ siê w wodzie lub bawi¹ w piasku, mê¿czyŸni popijaj¹ jedno piwko za drugim,
a kobiety przygotowuj¹
posi³ki.

Afryka

Z okazji Wielkanocy w
koœcio³y i domy modlitwy s¹
dekorowane ozdobami zwanymi „vitenge” i „kanga”. Dekoracje te, tworzone na kszta³t motyli, wykonywane s¹ z kwiatów
i liœci bananowca. Mieszkañcy
Afryki œpiewaj¹ miêdzynarodowe chrzeœcijañskie hymny,
jednak uzupe³niaj¹ je o elementy w³asnej kultury. Dlatego te¿ œpiewom i modlitwom
czêsto towarzyszy bicie
bêbnów. Kobiety wykonuj¹ te¿
tzw. „kigelegele”, czyli g³oœne
okrzyki w wysokich rejestrach.

Australia

Tu na zwyczaje wielkanocne
ciekawie wp³ynê³a „kampania
przeciw królikom”, które czyni¹ tam du¿e szkody na polach. Do Australii dotar³ popularny m.in. we Francji zwyczaj
ukrywania w ogrodzie czekoladowych jajek dla dzieci.
Wielkanocny konkurs wygrywa to dziecko, które znajdzie
najwiêcej jajek. Po zrealizowaniu kampanii jajka, kiedyœ
podrzucane przez wielkanocnego królika, teraz ukrywane
s¹ w ogrodzie przez Wielkoucha Króliczego.
ROCH

Korzysta³am z ró¿nych stron
podró¿niczych w Internecie
oraz z w³asnych obserwacji
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W kryzysie Polska da radę
Ostatnie kilka lat w Polsce to niekwestionowane pasmo gospodarczych sukcesów.
w walce z t¹ epidemi¹. Rzeczywiœcie, trafi³ siê nam pe³en
poœwiêcenia szef Ministerstwa Zdrowia, polski uczony,
kardiolog prof. £ukasz Szumowski. Po studiach medycznych wraz z ¿on¹ Ann¹ pracowali w Kalkucie, w pierwszym domu opieki Matki
Teresy, której zapewne zawdziêcza swoj¹ formacjê religijn¹ i lekarsk¹. Poznajemy
go po owocach solidnej pracy
w walce z t¹ pandemi¹. Gdyby nie powrót do kraju tysiêcy
rodaków z woja¿y turystycznych i s³u¿bowych z krajów
wysokiej pandemii, to przyrost zara¿eñ by³by znacznie
mniejszy.
Obecnie wszystkie kraje
przyst¹pi³y do dzia³añ przeciw wirusowi, niektóre nawet
zaostrzy³y rygory chc¹c nadrobiæ wczeœniejsze zaniedbania
przy
pierwszych
zaka¿eniach. Polskie raporty tak nie przera¿aj¹, jak te
zachodnie i nale¿y mieæ nadziejê, ¿e tendencja spadkowa, mówi¹ epidemiolodzy, powinna rozpocz¹æ siê
jeszcze w kwietniu br. UE
nie przygotowa³a strategii
wspólnotowej,
podjête
dzia³ania s¹ opóŸnione i raczej propagandowe. A¿
strach pomyœleæ, co by siê
dzia³o, gdyby ta pandemia
potrwa³a rok lub kilka lat w
warunkach takiej niesprawnoœci Unii. Koncerny œwiatowe by nas zniewoli³y, na które
UE nie ma wp³ywu. Ceny niektórych lekarstw globalnej farmacji ju¿ znacznie wzros³y,
ceny ¿ywnoœci w hipermarketach posz³y w górê, zwyk³y
termometr podro¿a³ kilkakrotnie, maseczki ochronne z 1
z³otego posz³y na 5-10
z³otych, a rêkawiczki ochronne podro¿a³y 300 %. Dopiero
w takiej sytuacji widaæ, ¿e
Polska w UE nie posiada
skutecznych narzêdzi pobudzania produkcji i mo¿liwoœci
kontroli rynku. Rz¹d nie ma
wp³ywu na wiele zjawisk ekonomicznych i gospodarczych,
nie ma mo¿liwoœci powstrzymania np. spekulacji, lichwy
czy spirali zwyk³ej dro¿yzny
skazuj¹c
biedniejsze
spo³eczeñstwo na ³askê bezdusznego globalnego kapita³u.
Mo¿e ten z³owrogi koronawirus otworzy oczy biurokracji unijnej i przyczyni siê do
krytycznego podejœcia wobec
mechanizmów wspó³czesnego drapie¿nego kapitalizmu i
liberalnej
ekonomii.
W
krêgach ekonomistów s³yszy
siê krytykê niewyobra¿alnie
wielkiej koncentracji globalnego kapita³u bankowego i
produkcyjno-handlowego,
które wymykaj¹ siê jakiejkolwiek kontroli. Prof. Marcin
Król powiedzia³ /wp.pl/: ”po

Fot. Archiwum

Zachodnie gazety przeœciga³y siê, aby pisaæ o polskim
cudzie gospodarczym. Polska dumnie zaczê³a wkraczaæ do towarzystwa dynamicznie rozwijaj¹cych siê krajów. S³owo Polak zaczê³o
brzmieæ dumnie, a jêzyk polski rozbrzmiewa³ dumnie nie
tylko w rodzinie pañstw unijnych. Gdyby ktoœ powiedzia³,
¿e zagra¿a nam jakaœ recesja czy niekontrolowany kryzys, to uznalibyœmy go za
wyj¹tkowo szkodliwego przeciwnika. Ale ¿eby tej naszej
rozpêdzonej
gospodarce
mog³o coœ takiego zagroziæ,
jak jakiœ koronawirus? Nikt by
w to nie uwierzy³, a jednak…
Pierwszy
potwierdzony
przypadek koronawirusa mia³
miejsce w woj. lubuskim. Zaka¿onym pacjentem okaza³
siê mieszkaniec z Cybinki,
który zarazi³ siê nim podczas
pobytu w Niemczech i zosta³
natychmiast przewieziony do
szpitala w Zielonej Górze.
Drugi przypadek w lubuskim
mia³ miejsce dopiero 15 marca, a dotyczy³ kobiety, która
wróci³a z Londynu. 25 marca
by³o ju¿ w lubuskim 23 przypadki, a jeden z pacjentów
zosta³ przyjêty na oddzia³ ZakaŸny Szpitala w Gorzowie.
Strach pad³ na wielu, gorzowskie ulice opustosza³y, zawieszono naukê w szko³ach, a
od 24. marca ograniczono
nawet spotkania do piêciu
osób i zakaz wychodzenia na
ulice bez konkretnego celu.
Na œwiecie w tym momencie
by³o znacznie gorzej, zanotowano 370 tysiêcy zaka¿eñ
koronawirusem, w Chinach i
w jego kolebce Wuhan chorowa³o 81 tyœ osób. W Europie
najwiêcej zaka¿eñ potwierdzono we W³oszech - ok. 64
tys. W Hiszpanii by³o ponad
33 tyœ, a w USA ju¿ 41 tyœ.
zaka¿eñ. Ogó³em na œwiecie
zmar³o do 25 marca ponad
15 tyœ zara¿onych tym wirusem, a w Europie najwiêcej
we W³oszech - ponad 6 tyœ.,
co w porównaniu z Chinami 3,2 tyœ zgonów - to iloœæ przera¿aj¹ca tym bardziej, ¿e w
zwi¹zku z wirusem umiera³o
we W³oszech ostatnio nawet
600 osób dziennie.
W Polsce w tym czasie zanotowano ponad tysi¹c przypadków, z czego zmar³o kilkanaœcie osób. Jest powa¿na
ró¿nica w podejœciu do walki
z koronawirusem w poszczególnych pañstwach. Ma siê
wra¿enie, ¿e najbardziej zlekcewa¿ono sobie zagro¿enie z
tego tytu³u we W³oszech, ale
te¿ w Hiszpanii, Francji, Anglii
i Niemczech. W³ochy jednak
maj¹ do UE uzasadnione
pretensje, ¿e ta pozostawi³a
je bez oczekiwanej pomocy.
W pañstwach zachodnich
podaje siê Polskê za wzór

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.

pandemii œwiat, jaki dotychczas znaliœmy, odejdzie w
niepamiêæ”. Po tym koronawirusie na pewno œwiat,
UE i Polska nie bêdzie ju¿
taka sama, a ludzie bêd¹
bardziej œwiadomi. Wielu
przewódców pañstw dotkniêtych
pandemi¹
odwa¿nie bêdzie prezentowaæ swoje pogl¹dy na ten temat bez obawy, ¿e uznaj¹ go
za oportunistê, ksenofoba,
narodowca czy w najgorszym
przypadku faszystê. Ta nowa
rzeczywistoœæ pokazuje, jak
wa¿n¹ rolê maj¹ pañstwa narodowe w trudnych sytuacjach
spo³ecznych.
Obowi¹zki rz¹dów, jak widaæ,
Unia Europejska nie potrafi
zast¹piæ. Ka¿dy kraj, w poczuciu solidarnoœci unijnej,
powinien dbaæ o interesy
swojego narodu. Myœlê, ¿e
na nowo rozgorzeje dyskusja, czy Unia Europejska
ma byæ wspólnot¹ pañstw
narodowych czy federacj¹
jakichœ landów. Znane si³y
w UE chcia³yby zlikwidowaæ
granice pomiêdzy pañstwami, ale i te¿ ich rz¹dy. A tu siê
okazuje, ¿e jednak s¹ sytuacje kiedy granice pañstw uruchomione byæ musz¹, choæby
dla zatrzymania przep³ywu
zarazy czy miêdzynarodowej
patologii gospodarczej. Trudno wyobraziæ sobie co by
by³o, gdyby o nasze sprawy
mia³ siê troszczyæ w obecnej
sytuacji jakiœ europejski rz¹d.
Wydaje siê, ¿e tak jak w kryzysie 2008 roku zawiod³a
ekonomia globalna oparta o
kilka centrów finansowych,
tak dzisiaj zawodzi bezpieczeñstwo Europy z nieskuteczn¹ liberaln¹ unijn¹ biuro-

kracjê opart¹ o niemieckofrancuski tandem. Zawiod³a
zdolnoœæ regulacyjna „niewidzialnej rêki rynku”. Zawodzi
prawo
nieograniczonego
przep³ywu kapita³u i ró¿nych
myœli teoretycznych dziêki
którym pañstwa, choæby Polska, pozbawione zosta³y
mo¿liwoœci interwencji na
rynkach dóbr i us³ug w sytuacji kryzysu. Ustawa o zamówieniach publicznych, RODO
i zakaz udzielania finansowej
pomocy publicznej firmom
narodowym, zgodnie z Traktatem Unii Europejskiej, parali¿uje dzia³ania rz¹dów, a
ró¿ne dyrektywy w tym
wzglêdzie czyni¹ pañstwa
u b e z w ³ a s n o w o l n i o ny m i .
Grzechem g³ównym sta³a siê
wiêc pomoc publiczna dla
firm interesu narodowego.
Polskie firmy s¹ jeszcze
s³abe kapita³owo i niedoinwestowane, a Rz¹d pomóc
im nie ma prawa. Bêd¹ tu
musia³y byæ dokonane powa¿ne zmiany w obowi¹zuj¹cych
dogmatach
myœli ekonomicznych i politycznych UE.
Bezdyskusyjnym skutkiem b³yskawicznego rozprzestrzenienia siê koronawirusa ju¿ jest i bêdzie jakiœ czas bezprecedensowy
w ostatniej dekadzie nie
kryzys jak w 2008 roku, a
parali¿ wymiany gospodarczej. Dosz³o do tego, ¿e nawet zabrak³o gumek do maseczek ochronnych, prosty
p³yn dezynfekcyjny i maseczki ochronne musia³y byæ
sprowadzane z Chin, zabrak³o rêkawiczek sylikonowych i prostych kombinezonów ochronnych przed za-

ka¿eniem. Brak p³ynu dezynfekcyjnego uratowa³ PKN Orlen uruchamiaj¹c pilnie liniê
produkcyjno-rozlewnicz¹. Tu
widzimy jak wa¿ne jest posiadanie narodowych koncernów pod kapita³ow¹ kontrol¹
pañstwa; PKN ORLEN, Polska MiedŸ, PGNiG, ENEA,
PGE. LOT, PKP Intercity i
wiele innych. A jeszcze niedawno i tego by ju¿ nie by³o,
szykowano wszystko na
sprzeda¿. Co by by³o gdyby
zd¹¿ono sprywatyzowaæ i
sprzedaæ szpitale? By³oby
tak jak ju¿ jest obecnie w niektórych pañstwach ”dojrza³ej
demokracji”. Leczono by
tych, którzy sklasyfikowani
zostali jako osoby ekonomicznie op³acalne, powy¿ej
60 lat. Przy leczeniu koronawirusa takie kryteria ju¿ s¹
tam stosowane. Sprzedano
za grosze polski przemys³ farmaceutyczny, a z dostaw¹ lekarstw uzale¿niono nas od
zagranicznych koncernów.
Polskie fabryki sprzêtu medycznego têtni³y kiedyœ produkcj¹, gdyby je nie zlikwidowano to dzisiaj zapewne
by³yby nowoczesne i produkowa³yby najnowsz¹ technikê
i te brakuj¹ce respiratory. Po
co wiêc kszta³cimy in¿ynierów fizyki i nanotechnologii
medycznej, in¿ynierii biomedycznej i mechatroniki XXI
wieku skoro dla nich nie
mo¿emy
wybudowaæ
zak³adów produkcji, bo dogmat UE o zakazie pomocy
publicznej ten rozwój nam
parali¿uje. Widocznie my mamy kszta³ciæ in¿ynierów, lekarzy, technologów, a oni produkowaæ sprzêt wysokich
technik. Nie brakuje w Polsce
jednak tego, co sami produkujemy i jeszcze eksportujemy-nie brakuje ¿ywnoœci, a
widaæ to w³aœnie teraz w wirusokryzysie kiedy pó³ki z
¿ywnoœci¹ s¹ pe³ne.
Okazuje siê, ¿e kapita³ ma
jednak narodowoœæ i o
swoje narodowe interesy w
pierwszej kolejnoœci dba.
Podczas jakiegoœ konfliktu
obcy wziêli by nas po prostu
efektem pandemii wirusowej
i leczylibyœmy skutki wiele
lat, a œwiat w tym czasie znowu by nam ucieka³. Nie wiem
co bêdzie dalej, ale korzystaj¹c z prawa Murphiego powiem: „to co mo¿e siê zdarzyæ z³ego, to dla nieroztropnych zdarzy siê na pewno”.
Musimy byæ roztropni jak i
dalekowzroczni, ale nigdy
naiwni!
Daliœmy
sobie
wcisn¹æ teoriê, ¿e pañstwo
nie powinno wtr¹caæ siê do
gospodarki. W kryzysie widzimy, ¿e polski Rz¹d musi
byæ aktywny, bo inaczej hieny nastawione na zysk zagarnê³yby nam wszystko.
Polska po tym doœwiadcze-

niu z koronawirusem nie
mo¿e byæ taka sama jak
przed pandemi¹. Musi byæ
znacznie m¹drzejsza, bez
cienia naiwnoœci i bezkrytycznej wiary w ka¿d¹ teoriê
ekonomiczn¹ czy spo³eczn¹.
Przecie¿ trzeba siê przyjrzeæ,
kto te teorie tworzy i komu
s³u¿¹. Ten wirus si³¹ destrukcji i paniki sypie piasek w rozpêdzone tryby
polskiej gospodarki.
Polska na pewno wyjdzie z
tej chwilowej recesji, albo
mo¿e tylko ze spowolnienia.
Rz¹d opracowa³, a Sejm
przyj¹³ spec ustawê nazwan¹
tarcz¹ antykryzysow¹. Polska w ten wirusokryzys
wchodzi w dobrej kondycji
gospodarczej maj¹c niez³e
rezerwy finansowe do uruchamiania na publiczn¹ pomoc dla polskich firm. Polski
Rz¹d nie pytaj¹c UE uruchamia 212 mld z³otych na ró¿ne
programy, a szczególnie na
pomoc finansow¹ ma³ym i
œrednim firmom. Przedsiêbiorcy powinni siê z t¹
tarcz¹ antykryzysow¹ zapoznaæ i sk³adaæ wnioski o pomoc. Ten potê¿ny zastrzyk
pieniêdzy wzmocni rynek.
Jestem te¿ przedsiêbiorc¹ i
ekonomist¹ i rozumiem, ¿e to
co mamy teraz w gospodarce w zwi¹zku z koronawirusem nie jest kryzysem w klasycznym znaczeniu. To efekt
wyhamowania gospodarki, a
w niektórych ga³êziach jej
parali¿. W momencie kiedy
wirus bêdzie ustêpowa³,
mo¿e nawet w ci¹gu 2.
miesiêcy, gospodarka ruszy z kopyta, Gorzów siê momentalnie o¿ywi, a firmy zaczn¹ ze zdwojon¹ si³¹. Jest
jednak warunek naszego powodzenia: musimy byæ przygotowani na ten start, nie
mo¿emy siê spóŸniæ. Swojej
za³odze w Gorzowie mówiê:
czasu nie marnujcie, zaleg³oœci uzupe³niajcie, róbcie
porz¹dki i restrukturyzacje,
usprawniajcie pracê, pilnujcie rynku, utrzymujcie wiêzi
ze sta³ymi klientami i z
dobrym s³owem przygotujcie
dla nich lepsz¹ ofertê
us³ugow¹. Pracownikom pomagajmy, a ci nie maj¹cy
zajêcia niech id¹ na urlop, w
domu nadrobi¹ rodzinne i domowe zaleg³oœci.
Ten wirusakryzys dobrze
wykorzystajmy, a nasze firmy
wyjd¹ z k³opotów silniejsze.
Dzia³ajmy kompleksowo jak
te m¹dre panny, które id¹c na
wesele wziê³y ze sob¹ lampy
i zabra³y te¿ oliwê w naczyniach. Te g³upie o oliwie zapomnia³y i na wesele je nie
wpuszczono (wg.œw.Mateusza). My w wirusakryzysie,
jak te m¹dre panny, te¿ niczego nie zapomnimy.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Sezon zupełnie wyjątkowy,
ale na brązowy medal
Sezon w Energa Basket Lidze Kobiet z powodu pandemii koronawirusa zakoñczy³ siê po 21 kolejkach rundy zasadniczej.

Fot. Bogus³aw Sacharczuk

Du¿y sukces odnios³y koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enea Gorzów, który
wywalczy³y br¹zowy medal.
- Nikt z nas nie spodziewa³
siê takiego obrotu sprawy,
ale zdrowie spo³eczeñstwa,
nas wszystkich jest wa¿niejsze od sportu i ze zrozumieniem przyjêliœmy decyzjê o
przedwczesnym zakoñczeniu rozgrywek - mówi
Krzysztof Kielec, prezes
g³ównego sponsora naszych
koszykarek KostrzyñskoS³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, jak i prezes
klubu AZS AJP.
Sytuacja w pierwszym tygodniu marca by³a w koszykarskiej lidze bardzo dynamiczna, gdy¿ nasze koszykarki najpierw rozegra³y dwa
mecze we w³asnej hali bez
udzia³u publicznoœci. Oba
wygra³y, odpowiednio z
Energ¹ Toruñ 86:64 i CosinusemMED Widzewem £ódŸ
82:72. Przygl¹daj¹cy siê tym
meczom prezes Krzysztof
Kielec powiedzia³ wprost, ¿e
klimat panuj¹cy w hali nie
nastraja³ wtedy nikogo optymistycznie.
- Ta przejmuj¹ca cisza
smuci³a, nikt naprawdê nie
chcia³ graæ tylko dla siebie
czy osób zajmuj¹cych siê
obs³ug¹ danego meczu.
Wszyscy doskonale wiemy,
¿e istniejemy dla kibiców.
Dlatego na d³u¿sz¹ metê nie
by³o mo¿liwe utrzymania takiego scenariusza, aczkolwiek wszyscy w klubie czy w
ca³ym sportowym œrodowisku rozumieliœmy od pierwszego dnia powagê sytuacji mówi³ tu¿ po tych spotkaniach, po których gorzowianki zapewni³y sobie miejsce w
najlepszej trójce po rundzie
zasadniczej. Nikt jeszcze

r e k l a m a

Gorzowskie koszykarki zakończyły skrócony sezon z brązowym medalem

wtedy nie wiedzia³, ¿e to ju¿
koniec sezon.
Przypomnijmy, ¿e po tych
dwóch wystêpach podopieczne trenera Dariusza
Maciejewskiego szykowa³y
siê do wyjazdu na ostatnie
spotkanie w fazie zasadniczej do mistrza Polski - CCC
Polkowice. Stawk¹ tego meczu by³a druga pozycja w tabeli. W³adze ligi podjê³y jednak decyzjê o zakoñczeniu
sezonu, przyjmuj¹c ostateczn¹ kolejnoœæ po 21 kolejkach, nikogo te¿ nie degraduj¹c do ni¿szej ligi. Tym samym mistrzostwo Polski
trafi³o na konto Arki Gdynia,
która wygra³a wszystkie mecze w sezonie, srebrny medal powêdrowa³ do Artego
Bydgoszcz, a br¹zowy trafi³
do Gorzowa.
- Powiem szczerze, ¿e nikt
nie chcia³ takiego zakoñczenia
sezonu,
poniewa¿
wszyscy przygotowaliœmy
siê na g³ówne danie, jakim

mia³a byæ faza play off - mówi dalej prezes Krzysztof
Kielec. - Ten etap rozgrywek
wzbudza bowiem zawsze
najwiêksze emocje i zostaliœmy wszyscy ich pozbawieni, ale jako klub od pocz¹tku
pojawienia siê najpierw epidemii, potem by³a to ju¿ pandemia, byliœmy przygotowani
na ka¿d¹ ewentualnoœæ. Jak
ju¿ wczeœniej powiedzia³em,
najwa¿niejsze jest zdrowie.
Za obecny sezon dziêkujê
zawodniczkom, trenerom,
sponsorom, wszystkim przyjacio³om gorzowskiej koszykówki oraz kolegom z zarz¹du i pracownikom klubu doda³.
Dla gorzowianek to szósty
w historii sekcji medal w koszykarskiej
ekstraklasie.
Przypomnijmy, ¿e pierwszy tak¿e br¹zowy - zdoby³y one
w 2008 roku, rozpoczynaj¹c
czteroletni¹ wspania³¹ seriê
medalow¹. Potem by³y dwa
wicemistrzowskie tytu³y i po-

nownie br¹zowy medal.
PóŸniej przyszed³ trudniejszy
czas dla nadwarciañskiego
basketu, ale przed rokiem
akademiczki powróci³y na
podium i stanê³y na jego drugim stopniu. Teraz jest trzeci
br¹z. Ci¹gle brakuje wymarzonego z³ota, mo¿e w przysz³ym roku uda siê spe³niæ to
marzenie ca³ego gorzowskiego œrodowiska sportowego.
- To by³ wyj¹tkowy sezon,
za który chcia³bym podziêkowaæ szczególnie dziewczynom, z którym praca by³a dla
mnie wielk¹ przyjemnoœci¹.
Nie by³o ¿adnych problemów, pracowaliœmy bardzo
ciê¿ko, mieliœmy w³asne cele
i stopniowo je realizowaliœmy. Dziêkujê równie¿ kibicom za miniony rok, który
zamknêliœmy br¹zowym medalem, ale ju¿ myœlimy o nastêpnym sezonie - powiedzia³ dla klubowej strony trener Dariusz Maciejewski,

któremu w trakcie rozgrywek
na ³awce pomagali Robert
Pieczyrak i Janusz Kopaszewski.
Z postawy zespo³u bardzo
zadowolony by³ te¿ prezes
Krzysztof Kielec, zwracaj¹c
uwagê na bardzo dobr¹ grê
w fazie zasadniczej. - Je¿eli
skupimy siê na tej ocenie, to
dru¿yna wypad³a du¿o lepiej
ni¿ przed rokiem, kiedy
zajê³a siódme miejsce. Wtedy dopiero poprzez play off
dotar³a do wielkiego fina³u i
choæ teraz znaleŸliœmy siê w
koñcowym
rozrachunku
oczko ni¿ej, ale w³aœnie
dobra gra w fazie zasadniczej pozwoli³a nam ostatecznie zdobyæ ten medal. Jak by
by³o w play-off oczywiœcie
nigdy ju¿ siê nie dowiemy,
dlatego cieszmy siê z tego
co zdobyliœmy - podkreœli³.
Jedna z gorzowskich liderek Laura Juskaite bardzo
pozytywnie oceni³a drugi
swój sezon w barwach Polskiej Strefy Inwestycji Enea.
Przede wszystkim ciep³o wyrazi³a siê o atmosferze panuj¹ce w zespole i w Gorzowie. Na instagramie napisa³a
wprost, ¿e docenia br¹zowy
medal, ale dziesiêæ razy bardziej docenia wspó³pracê z
innymi dziewczynami w zespole.
- Dziêkujê wszystkim za
uczynienie mnie lepsz¹
osob¹ i lepsz¹ zawodniczk¹.
Ju¿ za wszystkimi têskniê,
równie¿ za naszymi kibicami, którzy s¹ najlepszymi fanami w Polsce. Bez nich nie
bylibyœmy tak wysoko - doda³a Litwinka, która jest w
Gorzowie bardzo lubiana i
doceniana za swój wysoki
poziom sportowy.
Na koniec jeszcze garœæ
statystyk. Na 21 meczów li-

gowych nasze koszykarki
wygra³y 16 i ponios³y 5 pora¿ek. Na w³asnym parkiecie
na 11 rozegranych spotkañ
podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego wygra³y
9 i ponios³y dwie pora¿ki. Na
wyjazdach ten bilans wyniós³ 7 zwyciêstw i 3
pora¿ki. Jedynie z Ark¹
Gdynia zanotowa³y one
ujemny bilans bezpoœrednich spotkañ, przegrywaj¹c
oba mecze. Pomimo pora¿ek z Artego Bydgoszcz,
Œlêz¹ Wroc³aw oraz z
Pszczó³k¹ Polski Cukier
Lublin wyniki dwumeczów
by³y korzystne dla akademiczek. Z wroc³awiankami
by³a o tyle ciekawa sytuacja,
¿e na w³asnym parkiecie nasze przegra³y, ale w rewan¿u na wyjeŸdzie zwyciê¿y³y wy¿sz¹ ró¿nic¹
punktów. Nie uda³o siê rozegraæ jednego z dwumeczów, z mistrzyniami Polski
CCC Polkowice, poniewa¿
rozgrywki ligowe zosta³y
wstrzymane przed rozegraniem ostatniej kolejki.
A oto sk³ad br¹zowych medalistek tegorocznych mistrzostw Polski w koszykówce
kobiet (w nawiasie liczba
meczów oraz zdobytych
punktów): Kahleah Copper
(19/462), Cheridene Green
(21/296), Laura Juskaite
(21/276), Annamaria Prezelj (21/222), Zhosselina
Maiga (21/170), Jasmine
Thomas (9/97), Agnieszka
Kaczmarczyk (20/72), Wiktoria Keller (14/58), Chloe
Jackson (10/53), Katarzyna
DŸwigalska (20/31), Karolina Matkowska (11/7), Paula
Duchnowska (3/0), Ewa
Kielar (1/0) i Wiktoria Kuczyñska (1/0).
ROBERT BOROWY
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Czy można tęsknić za zimą?
Rozmowa z dr Ann¹ Bezulsk¹, wyk³adowc¹ Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie, tegoroczn¹ br¹zow¹ medalistk¹ Mistrzostw Œwiata
Masters w Biegach Narciarskich

Fot. Archiwum AJP

- W Gorzowie mamy wiosenn¹ aurê, ale s¹ tacy,
którzy têskni¹ za œniegiem. To miêdzy innymi
studenci Wydzia³u Turystyki i Nauk o Zdrowiu
Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie, którzy powoli pakuj¹ walizki i
szykuj¹ narty na szkolenie pod okiem naszej
Mistrzyni. Pani Aniu, czy
mo¿emy o Pani mówiæ
„gorzowska góralka”?
- I „gorzowska”, bo z tym
miastem jestem zwi¹zana
ju¿ od dawna i „góralka”, bo
moje rodzinne miasteczko,
o bardzo silnych tradycja
narciarskich, po³o¿one jest
u podnó¿a Gór Sowich. Tu
odbywa siê najstarszy bieg
narciarski w Polsce, Bieg
Gwarków, tu mieszka ca³a
moja rodzina, to moje ulubione miejsce, do którego
wracam w ka¿dej wolnej
chwili.
- Ale z górami jest Pani
tak¿e zwi¹zana zawodowo, oprócz wyk³adów na
Uczelni prowadzi Pani
zajêcia z turystki narciarskiej, czyli ³¹czy Pani
pracê ze swoja pasj¹?
- Tak, oczywiœcie, zawód
nauczyciela jest zawodem
pasjonatów, nie wyobra¿am
sobie uczyæ czegoœ, nie kochaj¹c tego i niewa¿ne, czy
jest to matematyka, historia
lub sport. Moje pierwsze
zajêcia, jeszcze wtedy w
Zak³adzie Turystyki i Rekreacji PWSZ w Gorzowie
Wielkopolskim, by³y to
w³aœnie zajêcia na stokach
w Szklarskiej Porêbie z turystyki narciarskiej i tak
zosta³o do dzisiaj. Kiedy zaczyna³am swoj¹ pracê
by³am bardzo zaskoczona,
¿e zdecydowana wiêkszoœæ
nie potrafi jeŸdziæ na nartach i w³aœciwie, to nie lubi
tej pory roku, któr¹ ja uwielbiam. Wtedy pomyœla³am
sobie, ¿e czeka mnie,
oprócz pracy, pewna misja rozkochaæ gorzowskich studentów w narciarstwie, a
wtedy by³am, i nadal jestem, przekonana, ¿e z
utêsknieniem bêd¹ oczeki-

Dr Anna Bezulska: Zawód nauczyciela jest zawodem pasjonatów

waæ œnie¿nej zimy. I jak po
latach spotykam ich na stokach, wielu ju¿ ze swoimi
rodzinami, to wiem, ¿e siê
uda³o i bardzo mnie to cieszy.
- Czyli, czuje siê Pani
spe³niona zawodowo, ale i
tegoroczny medal na Zimowych Mistrzostwach
Œwiata Masters w Insbrucku (Winter World
Masters Games) pokazuje, ¿e równie¿ chyba jako
sportowiec?
- Tak, sam udzia³ w tej imprezie, która odbywa siê co
piêæ lat, by³ dla mnie wielkim wyzwaniem, do którego
podesz³am
bardzo
nieœmia³o.
Przygotowywa³am siê do niej od dwóch
lat, wszystko sz³o zgodnie z
planem, chocia¿ medalu w
planach nie by³o, chcia³am
tylko pobiec najlepiej jak
potrafiê, reprezentuj¹c polskie barwy.
- Zosta³a Pani Mistrzyni¹
Polski Amatorów PZN w
Biegach na Nartorolkach

w sezonie 2018, Mistrzyni¹ Polski Amatorów oraz
zwyciê¿czyni¹ Pucharu
Polski PZN w Biegach
Narciarskich w 2019 roku
i teraz w styczniu 2020 roku, obok Rosjanki i Amerykanki, staje Pani na podium Mistrzostw Œwiata
Mastersów, co dalej?
- Dalej bêdê zara¿a³a
swoj¹ pasj¹ studentów, a
oni, bo w koñcu studiuj¹ taki
kierunek, swoich przysz³ych
klientów, wiêc to trochê taka
reakcja ³añcuchowa. A sportowo? To zobaczymy, przede mn¹ ostatnie w tym sezonie wyzwanie, czyli starty
w Biegu Piastów, który ju¿
niebawem. Po zakoñczonym sezonie przyjdzie czas
na podsumowanie, analizê i
planowanie kolejnego. Lubiê nowe wyzwania, mo¿e
czas wróciæ do startów w
narciarstwie zjazdowym,
które jest moj¹ macierzyst¹
dyscyplin¹. Nieœmia³o marzy mi siê start w kolejnych
mistrzostwach,
gdzie

mog³abym reprezentowaæ
Polskê w tych dwóch dyscyplinach, jest to ca³kiem
mo¿liwe i mam na to 5 lat.
- Mo¿liwe, ale chyba
nie³atwe,
mieszkaj¹c
obecnie z daleka od gór i
œnie¿nych zim?
- Zdecydowanie ta odleg³oœæ oraz ma³o œnie¿ne,
w ostatnim czasie, zimy s¹
g³ówn¹ przeszkod¹ do
przygotowania siê, które w
tej dyscyplinie jest bardzo
z³o¿one. Wiele osób, gdy
s³yszy sk¹d przyjecha³am,
jest bardzo zdziwiona i pyta: Gorzów? Przecie¿ tam
nie ma ani gór, ani œniegu!
A ja, ¿eby zrobiæ trening
na œniegu, muszê jechaæ
300 km, nie wspominaj¹c
o startach w zawodach,
które g³ównie s¹ planowane w rejonie Zakopanego,
Wis³y czy Istebnej, oddalonych o 600-700 km od Gorzowa. Dlatego w tygodniu
trenujê w Gorzowie (nartorolki, biegi imitacyjne po
gorzowskich pagórkach,

rower, si³ownia), a w weekend szlifujê technikê w Jakuszycach lub startujê na
ró¿nych dystansach, testuj¹c smarowanie nart
oraz poziom przygotowania.
- A gdy koñczy siê sezon zimowy?
- Najtrudniejsze s¹ pierwsze dwa miesi¹ce, kiedy
wszyscy ciesz¹ siê z nadchodz¹cej wiosny, a ja
wiem, ¿e do zimy bardzo
daleko, ale potem ju¿ tylko
odliczanie do paŸdziernika. W maju zaczyna siê
sezon na turystykê wodn¹
na naszej Uczelni i mamy
wiele zajêæ, gdzie pojawiaj¹ siê nowe wyzwania.
Prowadzê zajêcia ze studentami ucz¹c ich przewodnictwa kajakowego, organizacji sp³ywów kajakowych oraz innych sportów
wodnych. W programie
studiów jest równie¿ windsurfing, który jest moim
letnim konikiem, ale tak¿e
¿eglarstwo i im poœwiêca-

my szczególn¹ uwagê, wydaje mi siê, ¿e bardzo istotn¹ dla rozwoju turystyki
aktywnej w regionie. Studenci, oprócz zajêæ praktycznych, uczestnicz¹ w
wielu projektach, które
maj¹ na celu uatrakcyjniæ
oraz wykorzystaæ potencja³
województwa lubuskiego.
S¹ wielokrotnie wspó³twórcami powstaj¹cych œcie¿ek
rowerowych, szklaków pieszych i kajakowych. Bardzo mnie cieszy, ¿e równie¿ praktykuj¹ w roli instruktorów oraz opiekunów
na letnich, ale i zimowych
wypoczynkach. Zara¿aj¹
innych swoj¹ pasj¹.
- Podsumowuj¹c, ¿eby
pokochaæ zimê, nale¿y zaprzyjaŸniæ siê z nartami?
- Tak, to doskona³y patent
na to, by nie narzekaæ, a
cieszyæ siê z tego, ¿e w
naszym klimacie mamy
tak¹ mo¿liwoœæ. Nie wiadomo jeszcze jak d³ugo,
bo zimy s¹ w Polsce bardzo kapryœne i obcowanie
ze œniegiem mo¿e staæ siê
dla wielu ca³kiem egzotycznym doznaniem. I nie
jest wa¿ne, czy to s¹ narty
zjazdowe, biegowe, skiturowe
czy
snowboard,
wszystkie one motywuj¹
nas do tego, by w jesiennej
szarudze ruszyæ siê z fotela, iœæ na spacer, pobiegaæ,
odwiedziæ si³owniê, bo
przecie¿ do wyjazdu trzeba
siê przygotowaæ. Ka¿dy
œwiadomy mi³oœnik szusowania po stokach wie, ¿e
pe³n¹ przyjemnoœæ z tych
zimowych sportów czerpiemy, gdy jesteœmy do nich
motorycznie przygotowani.
A te powinniœmy zacz¹æ jak
najwczeœniej, a tak naprawdê, to po zakoñczonym
sezonie wiosenno-letnim,
gdzie chêtnie jeŸdzimy na
rowerze, biegamy, nie
wskakujmy w zimowe kapcie z kubkiem gor¹cej czekolady. Te i owszem, ale po
udanym treningu, spacerku,
z poczuciem spe³nienia i
uœmiechem na twarzy.
- Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³a EWELINA WIKOÑSKA
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Lubuskie wydanie kampanii
#wlasniepoto
Czas start! Nie wiadomo, jak d³ugo bêdziemy jeszcze pracowaæ zdalnie.

Fot. Archiwum LOVES

Nie wiadomo, jak¹ zastaniemy rzeczywistoœæ po tym,
jak „to wszystko” siê
skoñczy… Okres zawieszenia, który powszechnie nazywamy PANDEMI¥. Wiemy
jednak, ¿e jest wielce prawdopodobne, ¿e obudzimy siê
w zupe³nie innym œwiecie. W
œwiecie, który powie nam:
„Zatrzymaj siê, pomyœl, zdecyduj! To trend na ¿ycie
wed³ug w³asnych zasad!”.
Tak siê sk³ada…, ¿e to
g³ówne za³o¿enia kampanii
projektowanej na d³ugo
przed tym, kiedy zaskoczy³a
nas codziennoœæ. Mo¿liwe,
¿e… Nie! To prawie pewne!
Wszyscy bêdziemy musieli
siê zatrzymaæ i zweryfikowaæ
nasz¹ postawê wobec œwiata ,w tym wobec biznesu….
A s¹ ludzie, którzy od miesiêcy (lat) dzia³aj¹ w³aœnie w
ten sposób - tworz¹c przedsiêbiorstwa spo³eczne, nie
tylko wpieraj¹ innych, ale
realizuj¹ w³asn¹ filozofiê biznesu i dla nas - Lubuskiego
Oœrodka Wsparcia Ekonomii
Spo³ecznej - nie ma takich
momentów, kiedy ustajemy
w ich promowaniu. Ich intencje i cele s¹ uniwersalne, ale
w tym czasie nabieraj¹ zupe³nie innego znaczenia:
empatia,
wra¿liwoœæ

Ambasadorem kampanii #wlasniepoto jest Artur Barciś

spo³eczna, intuicja, trafne
odczytywanie potrzeb. To s¹
wartoœci, które s¹ i bêd¹ w
cenie. Ich wartoœæ bêdzie
ros³a. Po okresie lekkiego
rozleniwienia
potrzeb
spowodowanym wsparciem socjalnym Pañstwa,
nadejdzie czas potrzeby
wzmo¿onej, której przedsiêbiorstwa
spo³eczne
bêd¹ w stanie sprostaæ.
Dlatego w momencie,
kiedy otrzymaliœmy informacjê o starcie kampanii
#wlasniepoto,
wiedzie-

liœmy, ¿e nie mo¿e siê ona
odbyæ bez nas. Bez naszych podmiotów. Ta kampania dotyczy nas. Nasz
wszystkich:
samego
Oœrodka, „naszych” podmiotów, wszystkich podmiotów ekonomii spo³ecznej, organizacji pozarz¹dowych,
grup
nieformalnych,
liderów…
spo³eczeñstwa. WSZYSTKICH. W czasie wzmo¿onej
mobilizacji spo³ecznej. W naszym
czasie.
Musimy
dzia³aæ. A has³o #wlasniepo-

to nabiera zupe³nie innego,
uniwersalnego znaczenia.
Bardzo szybko dostaliœmy
zgodê od realizatorów Kampanii na do³¹czenie do niej
oraz u¿ywanie zdjêæ i logotypów. Nasza chêæ partycypacji wzbudzi³a ogromny entuzjazm! Pozosta³o nam tylko
zaszczepienie jej na gruncie
lokalnym.
Do wszystkich „naszych”
przedsiêbiorców spo³ecznych wys³aliœmy maila z zadaniem. Z zadaniem dziecinnie prostym:

„Odpowiedzcie nam na pytanie: „PO CO?”, a mo¿e
bardziej „DLACZEGO?”. Dlaczego za³o¿y³em/am przedsiêbiorstwo spo³eczne. Forma - dowolna. To mo¿e byæ
film, kilka zdañ uzasadnienia, zdjêcie. Coœ, co pozwoli
nam by has³o #wlasniepoto
promowaæ i rozpowszechniaæ”
NAGRODA: Artyku³ o WAS
w papierowym wydaniu majowego ECHO GORZOWA
(ca³a strona) plus krótki wywiad na stronie www.echogorzowa.pl. KTO WYGRA?
WYGRA ten, kto uzyska najwiêksz¹ iloœæ „lajków” pod
postem ze swoim uzasadnieniem, a udostêpnienia liczymy
jako
„lajk”
X2
(udostêpnienie na w³asnym
profilu lidera równie¿ liczymy
X2, a tym samym w ten sposób liczymy udostêpnienia
na profilach pracowników.
Udostêpnienie musi zawieraæ #wlasniepoto).
Inspiratorami
kampanii
„W³aœnie po to” s¹: Stowarzyszenie BORIS, Fundacja

Fundusz Wspó³pracy, Fundacja Inicjatyw Spo³ecznoEkonomicznych, Fundacja
Rozwoju
Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego, Stowarzyszenie Oœrodek Kultury i Aktywnoœci Lokalnej w Krzesku, Stowarzyszenie Europa i
My oraz Mazowieckie Centrum Polityki Spo³ecznej.
Kampania dofinansowana ze
œrodków Samorz¹du Województwa Mazowieckiego.
AMBASADOR: Artur Barciœ.
Lubuski Oœrodek Wsparcia
Ekonomii Spo³ecznej jest
partnerem akcji. Wierzymy,
¿e ma ona sens. Wiemy, ¿e
sens ten bêdzie mia³ za
chwilê o wiele wiêksze znaczenie. Dziœ, w momencie
wydania kwietniowego numeru Echo Gorzowa - mamy
ju¿ bardzo atrakcyjny materia³. Do zobaczenia ze Zwyciêzc¹! Ju¿ w maju. LOWES
¿yczy Wszystkim Pañstwu
ZDROWIA i uœmiechu.
¯yczymy Wam piêknych dni
„po” i wyj¹tkowych doœwiadczeñ „teraz”.
ZESPÓ³ LOWES

Sam owies czy siano nie wystarczy
Rozmowa z Krzysztofem Przybyszewskim, zawodnikiem jeŸdzieckiego klubu sportowego Rafi Gorzów
nera, który przyje¿d¿a na
treningi. Do tego dochodzi
lekarz weterynarii, kowal,
siod³o, strój jeŸdziecki oraz
nie nale¿y zapominaæ o wyjazdach na zawody, które
generuj¹ spore koszty. Tych
kosztów tak naprawdê nie
liczê, gdy¿ jedni wydaj¹ na
papierosy czy podró¿e, ja
natomiast wydajê na utrzymanie konia i realizujê
swoj¹ pasjê.
Gdzie
najczêœciej
jeŸdzicie na zawody?
- Najczêœciej wybieramy
siê do Drzonkowa w pobli¿u
Zielonej Góry, gdzie jest bardzo nowoczesny parkur i powsta³a niedawno piêkna, obszerna nowa hala. Startujemy równie¿ czêsto w
Szczecinie, Wa³czu i praktycznie w bliskiej okolicy,

Fot. P. Dygas

- Kiedy powsta³ klub
jeŸdziecki Rafi i ilu liczy
zawodników?
- Klub istnieje od 2007 roku, a jego prezesem jest pani Izabela Zawadzka. Trenuje w nim blisko 20 zawodników, a treningi odbywaj¹ siê
na placu przy ulicy Kobylogórskiej, gdzie jest równie¿
stajnia, wybieg dla koni i
ma³a hala do æwiczeñ. Ka¿dy
w klubie jest w³aœcicielem
konia i trenujemy piêæ, szeœæ
razy w tygodniu. To jest drogi
sport, gdy¿ jak wspomnia³em trzeba byæ w³aœcicielem konia, a samo miesiêczne utrzymanie konia
sporo kosztuje. Konie musz¹
otrzymywaæ specjaln¹ paszê
oraz suplementy, sam owies
czy siano nie wystarczy.
Trzeba równie¿ op³aciæ tre-

Krzysztof Przybyszewski jeździ konno już od 17 lat

gdy¿ co tydzieñ lub dwa s¹
jakieœ zawody.
- A gorzowianie na miejscu mog¹ zobaczyæ was w
akcji?
- W maju raz do roku na
stadionie ¿u¿lowym odbywaj¹ siê zawody i mo¿na zo-

baczyæ zawodników naszego
klubu.
- Czy do tej dyscypliny
trzeba mieæ specjalne predyspozycje?
- Trzeba siê po prostu zaraziæ jeŸdziectwem, wtedy nie
ma odwrotu od tego sportu.

Ja ju¿ je¿d¿ê konno 17 lat, a
wsiad³em pierwszy raz na
konia w wieku 33 lat i od tej
pory to jest moja pasja. Jestem tu praktycznie codziennie, przy koniu siê uspokajam i zapominam o codziennym stresie.
- Wspomnia³ pan o stroju
jeŸdzieckim. Proszê powiedzieæ, co wchodzi w sk³ad
tego stroju?
- JeŸdziec musi oczywiœcie
mieæ specjalny ubiór, czyli
wysokie buty oraz tzw.
czapsy, które s¹ pewnego
rodzaju ochraniaczem i stabilizuj¹ dolne czêœci nóg.
Do tego spodnie, które nazywaj¹ siê bryczesy, kurtkê
przylegaj¹c¹ do cia³a, kask,
rêkawice i dodatkowo w
rêku palcet, czyli krótki bat.
(…).

- Na co szczególnie trzeba uwa¿aæ przy postêpowaniu z koniem?
- Proszê zauwa¿yæ, ¿e mamy
do
czynienia
ze
zwierzêciem bardzo p³ochliwym, który ma ponad pó³ tony. Dlatego trzeba bardzo
uwa¿aæ przy obs³udze konia,
nie
wolno
wykonywaæ
gwa³townych ruchów, trzeba
byæ bardzo spokojnym. To
jest zawsze zwierzê i trzeba
oczywiœcie uwa¿aæ, w trakcie jazdy tym bardziej. Mo¿e
przyk³adowo wyskoczyæ w
trakcie treningu jeŸdzieckiego lis czy sarna i koñ mo¿e
siê sp³oszyæ i jeœli mamy
s³abego jeŸdŸca to mo¿e on
spaœæ z siod³a. Dlatego tak
wa¿ny jest kask, który chroni
zawodnika.

PRZEMYS³AW DYGAS
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