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Boże Narodzenie to czas magiczny Święta idą

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Tradycje przy wigilijnym stole przyjechały do Gorzowa wraz z przesiedleńcami, którzy zjechali tu z różnych
stron kraju i świata. Więcej o świąteczno-noworocznych tradycjach i zwyczajach na s. 7-10.

r e k l a m a

Bożonarodzeniowy czas przed nami.
Boże Narodzenie to święta wyjątkowo
przyjazne i rodzinne. Zgodnie z katolicką, ale i świecka już tradycją. Przestaje jednak dziwić i to, że coraz częściej
wyjeżdżamy na czas Bożego Narodzenia
gdzieś w góry lub nad morze czy do leśnej głuszy. Całymi rodzinami, ale i osobno. Żeby oderwać się od pracy i zgiełku,
zrelaksować się i wyciszyć, ale i odpocząć nawzajem od siebie. Takie to
czasy i takie rodzą się zwyczaje. Mimo
covidowej zarazy i grozy z nią związanej.
Tym razem raczej krótkie będziemy
mieli narodowe świętowanie, bo tylko od
piątku do niedzieli. Tymczasem przed
nami przedświąteczne, czy raczej i jak
najbardziej świąteczne zakupy w marketach i na kiermaszach, robione w pędzie
i na zapas. Choinki, ryby, mięsa, ciasta,
prezenty… Za gotówkę, z oszczędności i
na kredyt… Koniecznie na bogato, nawet jak na co dzień bywa biednie… Takie to święta i takie to zwyczaje.
Ale nic to, byle do świąt, a później już
z górki do Sylwestra i Nowego Roku. Jak
ten czas biegnie… Czasem już nie
nadążamy, a szkoda. Dobrze jest przecież czasem zatrzymać się, przystanąć i
pomyśleć o innych, ale i też o sobie.
Święta nadejdą, będą i przeminą. Z nami lub bez nas…
LESZEK ZADROJĆ
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Jeszcze do niedawana wal¹ca siê willa Jaehnego, zamienia siê sukcesywnie w pere³kê.
Fabrykancki pa³acyk przy
Kosynierów Gdyñskich odzyskuje nale¿ny mu blask.
Wal¹ca siê i wo³aj¹ca o pomstê do nieba rudera zamienia siê w coœ naprawdê
piêknego. Bêdzie tu siedziba Zachodniej Izby Przemys³owo-Handlowej. Znajd¹
siê tu dwie instytucje: Regionalne Centrum Wsparcia
Biznesu oraz Inkubator
Przedsiêbiorczoœci. Budowa
zosta³a dofinansowana ze
œrodków UE. Unijna dotacja
wynios³a prawie 8,5 mln z³.
- Ka¿dy przedsiêbiorca z
województwa bêdzie móg³
skorzystaæ z wielu nowatorskich us³ug dla rozwoju swojego biznesu. Do koñca roku
powinny siê zakoñczyæ prace
budowlane, a z pocz¹tkiem
nowego chcielibyœmy ju¿ rozpocz¹æ prace merytoryczn¹ t³umaczy³ kilka miesiêcy temu Jerzy Korolewicz, prezes
ZIP-H.
I teraz ju¿ widaæ, ¿e nie by³y
to s³owa rzucane na wiatr,
lecz rzetelna i rzeczywista
zapowiedŸ uratowania willi,
która zamienia siê w szy-

Jeszcze do niedawana waląca się willa Jaehnego zamienia
się sukcesywnie w perełkę

kown¹ siedzibê podmiotów
gospodarczych.
Ma³a, jak na standardy gorzowskich fabrykantów, willa,
powsta³a w 1896 roku. Zaprojektowa³ go i wybudowa³
Luis Huhn na terenie podmiejskiego folwarku Heinricha Klutha. Jednak kiedy budynek powstawa³, to by³y folwark nale¿a³ do rodziny
Jaehne. Jako pierwszy zamieszka³ tu Karl Jaehne,
w³aœciciela zak³adu przemys³owego o nazwie „Maschinenfabrik und Eisengiesserei
Vormals C. Jaehne & Sohn

Landsberg-Warthe”.
Jego
chlub¹ by³ sad, przylegaj¹cy
do willi od strony wschodniej,
który nastêpnie zosta³ podarowany miastu, tworz¹cemu
park nad K³odawk¹ (ob. Park
Wiosny Ludów). Potem mieszka³ tu jego syn Otto. Przed II
wojn¹ willa nale¿a³a do szeregu siedzib zamieszka³ych
przez zamo¿nych fabrykantów,
w³aœcicieli
ró¿nych
zak³adów przemys³owych, z
których s³ynê³o miasto.
Zawieruchê wojenn¹ budynek przeszed³ bez szwanku,
dlatego te¿ po zakoñczeniu

dzia³añ wojennych i ustaleniu
siê polskiej administracji przez
piêæ lat mieœci³a siê tu ekspozytura Poznañskiej Izby Przemys³owo-Handlowej, niejako
wiêc tradycja fabrykancka zosta³a podtrzymana.
Po 1950 roku willa przesz³a
w rêce Milicji Obywatelskiej.
Co za tym posz³o, wnêtrze
zosta³o doœæ mocno przebudowane na potrzeby w³aœnie
stró¿ów porz¹dku. W piwnicach natomiast mieœci³ siê
areszt. Dlatego przez lata wielu gorzowian nazywa³o ten budynek do³kami. Nawet jak po
zmianie demokratycznej w
1989 roku Milicja Obywatelska
sta³a siê Policj¹ i umieœci³ siê
tu III Komisariat, to nadal akurat ten budynek nazywany by³
powszechnie w³aœnie do³kami.
Zmiana demokratyczna nie
poci¹gnê³a za sob¹ niczego
dobrego dla samej budowli.
Willa niszcza³a, bo nikt nie by³
chêtny zainwestowaæ. No i w
pewnym momencie przyszed³
czas krytyczny. Policja nie
chcia³a nic robiæ, dlatego w
2007 roku budynek trafi³ do
zasobu miejskiego.

Zacz¹³ siê najmroczniejszy
czas dla tego budynku. Nikt
za bardzo nie mia³ pomys³u,
co tu dalej pocz¹æ z will¹.
Tym bardziej smutnie ten
budynek wygl¹da³, kiedy
spojrzeæ na otoczenie. Tu¿
obok wyros³a nowa siedziba
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - naturalne
przed³u¿enie innej fabrykanckiej willi, czyli willi Lehmanna. Po drugiej stronie placu
powsta³ Hotel Qubus, remontu doczeka³ siê budynek
AWF. Nawet s¹siednie kamienice powsta³e na Nowym
Mieœcie piêknia³y, tylko ten
budynek zwyczajnie straszy³.
Pomys³y by³y ró¿ne. Mia³a
tu powstaæ opakowana w
szk³o nowa siedziba Biura
Wystaw Artystycznych z potokiem szemrz¹cym na brukowanym dziedziñcu. Potem
swoj¹ siedzibê mia³ tu mieæ
Instytut im. Papuszy. Jednak
w koñcu przewa¿y³ rozs¹dek
i gospodarcze spojrzenie.
Willa trafi³a do ZIP-H i remont ruszy³ jak z kopyta.
RENATA OCHWAT

To wszystko jest pracochłonne i kosztowne
Trzy pytania do Ma³gorzaty Kasperskiej, koordynatora Biura Obs³ugi Klienta w Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji
- Klienci gorzowskiego
PWiK ju¿ na dobre korzystaj¹ z udogodnieñ, jakie
daje im utworzona przed
trzema laty elektroniczna
forma Biura Obs³ugi Klienta?
- Gdy tylko uruchomiliœmy
e-BOK do ówczesnych naszych klientów zosta³a
wys³ana stosowana informacja o tym fakcie, a nowi odbiorcy, w chwili podpisywania umów na dostarczanie
wody i odprowadzanie œcieków, na bie¿¹co otrzymuj¹
pe³n¹ wiedzê o dzia³alnoœci
biura w wersji elektronicznej.
Niemniej, do dzisiaj spotykamy siê z pytaniami, dlaczego
nie wszyscy odbiorcy wody
mog¹ siê zarejestrowaæ i korzystaæ z systemu. Od razu
wyjaœniê, ¿e takie prawo
maj¹ tylko klienci, którzy
maj¹ z Przedsiêbiorstwem
podpisan¹ umowê na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie œcieków. Rejestracji
mo¿na dokonaæ po otrzymaniu pierwszej faktury. Wielu
mieszkañców Gorzowa i
okolic korzysta z naszych

us³ug, ale nie maj¹ mo¿liwoœci zarejestrowania siê w
systemie. Dotyczy to budynków wielolokalowych, gdzie
umowê podpisuje administrator lub zarz¹dca. Uwa¿am,
¿e te trzy lata dzia³ania eBOK du¿o zmieni³o w naszej
dzia³alnoœci. Usprawnienie w
kontaktach z klientami jest
naprawdê spore. Odbiorcy,
którzy zarejestrowani s¹ w
systemie e-BOK w sposób
wygodny i prosty mog¹
za³atwiæ wiele spraw. System
umo¿liwia podawanie stanu
podwodomierzy
ogrodowych, dokonywanie zmian
teleadresowych, zg³aszanie
reklamacji, kontrolowanie
nale¿noœci, a przede wszystkim zg³oszenie chêci otrzymywania e-faktury. Niemniej
nadal zachêcamy naszych
odbiorców do korzystania z
tej formy kontaktu z nami,
gdy¿ nie wszyscy jeszcze siê
do tego przekonali. Najczêœciej czynimy to podczas
spotkañ bezpoœrednich lub
kontaktów telefonicznych.
- Od pewnego czasu
mo¿na otrzymywaæ faktury

Fot. PWiK

w 1.12.
1971 r. - na Osiedlu Staszica
rozpoczęto budowę pierwszego
budynku mieszkalnego; pierwsi
lokatorzy wprowadzili się w październiku 1973 r.
2011 r. -zm. Christa Wolf (82
l.), landsberczanka, światowej
sławy pisarka niemiecka, autorka m.in. „Wzorców dzieciństwa”, najgłośniejszej powieści
o Gorzowie.
w 2.12.
1957 r. - prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, zakończył
3-dniową wizytę w Gorzowie.
1968 r. - oddano do użytku nowe
skrzyżowanie ul. Chrobrego i Sikorskiego, gdzie zainstalowano
pierwszą w mieście sygnalizację świetlną.
w 4.12.
1956 r. - w miejsce dotychczasowych wikariuszy kapitulnych
na Ziemiach Zachodnich mianowano biskupów rezydencjalnych; biskupstwo w Gorzowie
objął Teodor Bensch, poprzednio administrator apostolski w
Olsztynie; pierwszy administrator gorzowski Edmund Nowicki
został biskupem w Gdańsku.
2000 r. - rozpoczęło działalność
Radio Miejskie Gorzowa, lokalny program Radia Zachód,
obecnie Radiów Gorzów; oficjalna inauguracja nastąpiła 18
grudnia.
w 8.12.
1999 r. zm. Ryszard Dyrak (49
l.), działacz gospodarczy, b. dyrektor GPBP „Gobex”, następnie prezes „Arx-Gobex”, b. poseł na Sejm (1989-1991),
współzałożyciel Towarzystwa
Przyjaciół Archiwum i Pamiątek
Przeszłości; zginął w wypadku
samochodowym pod Międzychodem.
w 9.12.
1857 r. - do sieci popłynął
pierwszy gaz z nowo zbudowanej gazowni, uruchomiono też
pierwsze uliczne latarnie gazowe, które zastąpiły dotychczasowe lampy olejowe; gazownia
czynna była do 1979 r.
w 10.12.
2002 r. - oddano do użytku nowo
zbudowaną ul. Bierzarina z rondem na ul. Podmiejskiej.
2008 r. - w budynku d. Łaźni
Miejskiej otwarto halę tenisa
stołowego Gorzovii, urządzoną
w miejscu dawnego basenu;
urządzono tam salą treningową
z 7 stołami, salę gimnastyczną
i saunę z zapleczem sanitarnym.
w 11.12.
1917 r. ur. się Zbigniew Łącki,
gorzowski zegarmistrz i fotografik, pionier sportów samochodowych, współzałożyciel i pierwszy prezes Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego
(1961-1969), zm. w 1973 r.
w 12.12.
1948 r. ur. sie hm Sylwester
Kuczyński, instruktor harcerski i
żeglarz, b. komendant hufca
ZHP (1980-1985), emerytowany
kierownik Klubu Nauczyciela,
zginął w 2013 r. w katastrofie
śmigłowca.
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Landsberska willa, w której były dołki

Fot. Robert Borowy
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M. Kasperska: Przejście na
korespondencję elektroniczną niesie wiele pozytywnych cech

drog¹ elektroniczn¹, co
jest istotne równie¿ dla
ochrony œrodowiska. Na
ile jednak klienci mog¹ byæ
pewni, ¿e ich faktury s¹
odpowiednio archiwizowane, bo dla wielu papier
to… papier?
- Przejœcie na korespondencjê elektroniczn¹ niesie
wiele pozytywnych cech, w
tym wspomnian¹ ochronê
œrodowiska, ale równie¿
sprawnoœæ w dzia³aniu. Nie
trzeba drukowaæ dodatko-
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wych ton papieru, kopertowaæ, kupowaæ znaczków,
wysy³aæ. To wszystko jest
pracoch³onne i kosztowne. Z
drugiej strony rozumiemy, ¿e
s¹ klienci, którzy jak nie poczuj¹ papieru w rêku, to nie
s¹ przekonani, ¿e wszystko
jest w porz¹dku. Proszê jednak byæ spokojnym. Wszystkie kopie faktur s¹ u nas archiwizowane przez piêæ lat,
a ponadto ka¿dy z klientów
na bie¿¹co otrzymuje informacjê o swoich p³atnoœciach. Je¿eli ktoœ nie ureguluje faktury, to przy nastêpnej, otrzyma wezwanie
do zap³aty i ma okreœlony
czas na uregulowanie zaleg³oœci. W tym przypadku
nie ma ¿adnych obaw, ¿e coœ
zginie, gdzieœ zostanie wrzucone do popularnego „elektronicznego kosza”. Wszystko jest starannie pilnowane i
ka¿dy z klientów ma prawo
wgl¹du do swojej dokumentacji p³atniczej. Naprawdê nie
trzeba drukowaæ tych faktur,
wystarcz¹ elektroniczne pliki.
- Biuro Obs³ugi Klienta
musi jednak dzia³aæ sta-
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cjonarnie, bo nie wszystko
mo¿na za³atwiæ drog¹
elektroniczn¹. Jak radzicie
sobie w okresie pandemii?
- Je¿eli chodzi o dokumentacjê, jak podpisanie umowy,
z³o¿enie wniosku o wydanie
warunków technicznych i kilka innych, to oczywiœcie musi dojœæ do bezpoœredniego
spotkania naszego pracownika i klienta. W sytuacjach,
kiedy wizyta ma byæ nieco
d³u¿sza, umawiamy klientów
na konkretn¹ godzinê i
dzieñ, ¿eby nie tworzy³y siê
kolejki. Natomiast sprawy
bie¿¹ce za³atwiamy od rêki,
wiedz¹c, ¿e ich czas bêdzie
krótki. Od chwili pojawienia
siê pandemii nasze biuro
by³o zamkniête tylko przez
miesi¹c, wiosn¹ ubieg³ego
roku, od tamtej pory ju¿ ca³y
czas jesteœmy dostêpni, przy
pe³nym zachowaniu wymogów sanitarnych. Przed wejœciem do biura stoj¹ dozowniki, jest urz¹dzenie sprawdzaj¹ce temperaturê cia³a,
klienci s¹ proszeni o
zak³adanie maseczek.
RB

Wydawca:
Metalplast-Meblopol Zofia Wiernicka
Garbary 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 724 555 549

Poglądy zewnętrznych autorów tekstów, w tym prowadzących blogi na portalu echogorzowa.pl, nie są tożsame z poglądami redakcji echogorzowa.pl.
Każde przesłanie wiadomości do redakcji echogorzowa.pl, czy to w formie elektronicznej czy papierowej, jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3

pROSTO Z MIASTA

Grudzień 2021 r.

Mieszkańcom coraz bardziej
zależy na utrzymaniu porządku
Rozmowa z Monik¹ Piaskowsk¹, dyrektork¹ Dzia³u Marketingu w miejskiej spó³ce INNEKO

Fot. INNEKO

- Jako spó³ka jesteœcie
bardzo
aktywni
pod
wzglêdem
organizacji
ró¿nych akcji spo³ecznych,
jesteœcie bardzo blisko ludzi. A wydawa³oby siê, ¿e
jako podmiot gospodarczy
powinniœcie byæ nastawieni tylko na zysk?
- Jesteœmy spó³k¹ miejsk¹ i
tak naprawdê dzia³amy na
rzecz naszego pracodawcy,
czyli mieszkañca Gorzowa.
Nasze g³ówne motto to
,,Efektywni w s³u¿bie mieszkañcom’’. Nie tylko w obszarze zagospodarowywania
odpadów, ale równie¿ w
us³udze
administrowania
cmentarzem komunalnym,
utrzymywania w stanie czystoœci ulic w trakcie zimy oraz
w obszarze spo³ecznym. I
od razu muszê podkreœliæ,
¿e wspó³praca z mieszkañcami jest pod wieloma
wzglêdami znakomita. Jeszcze 3-4 lata temu nie by³o a¿
tak du¿o inicjatyw z ich strony, st¹d i ta wspó³praca by³a
okrojona w porównaniu do
tego, co mamy teraz.
- W trakcie mijaj¹cego roku wspó³organizowaliœcie
sporo ciekawych inicjatyw,
ale najbardziej chyba noœne dotycz¹ sprz¹tania
ró¿nych obszarów miasta.
Wszêdzie, gdzie grupy
obywatelskie ³api¹ w rêce
grabki, miot³y i sprz¹taj¹
nie mo¿e zabrakn¹æ Was.
- To naturalne. Skoro ktoœ
siê zg³asza do nas, ¿e chce
wysprz¹taæ fragment naszego miasta nie wyobra¿am
sobie, ¿ebyœmy nie mogli mu
w tym pomóc. Nawet w
postaci podstawienia kontenerów, czy worków na œmieci. Czynimy to równie¿ dlatego, ¿e widaæ, i¿ naszym
mieszkañcom coraz bardziej
zale¿y na utrzymywaniu porz¹dku w swoim otoczeniu,
co nas niezmiernie cieszy!
- Akcje sprz¹tania bardzo
dobrze œwiadcz¹ o tych,
którzy to czyni¹, ale dlaczego wci¹¿ mamy mieszkañców, którzy œmiec¹?
- Dotyczy to tej grupy osób,
dla których nie istnieje pojêcie ,,czêœci wspólne’’. Dla
nich to coœ niczyje. Warto
jednak zwróciæ uwagê, ¿e
miasto jest coraz czystsze.
Widaæ to nawet na przystankach tramwajowych czy autobusowych. Kiedyœ le¿a³o
tam mnóstwo œmieci, petów,
dzisiaj pasa¿erowie zanim
wejd¹ do pojazdu wyrzucaj¹
je do œmietników. To naprawdê pozytywny odruch,
œwiadcz¹cy, ¿e powoli, ale
idziemy w tym obszarze do
przodu. Po czêœci jest to

Monika Piaskowska (z prawej) podczas jednej z wielu wizyt z prezentami w gorzowskim schronisku. Z lewej szefowa
Azorków Izabela Kunicka

efekt rosn¹cej œwiadomoœci,
dzia³añ edukacyjnych, których w Gorzowie nie brakuje.
Myœlê, ¿e to kwestia czasu,
kiedy wszyscy bêdziemy
szanowali nasze wspólne
dobro.
- S³ysza³em, ¿e w grudniu
przygotowujecie wiele wydarzeñ prospo³ecznych, w
tym œwi¹teczne akcje?
- Tak, to prawda. Jako INNEKO od wielu lat pomagamy, wspieramy organizacje
pozarz¹dowe. Tego jest tak
du¿o, ¿e nawet nie wiem od
czego zacz¹æ, ale to oczywiœcie bardzo nas cieszy. Zacznê mo¿e mniej œwi¹tecznie i w ramach pewnej ciekawostki powiem, ¿e od lat
wspó³pracujemy z organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê ratowaniem i opiek¹ nad dzikimi
je¿ami, która dzia³a w Nysie.
Nasi pracownicy organizuj¹
zbiórkê rêczników, koców i
podk³adów, aby wspomóc leczenie i rehabilitacjê tych
zwierz¹t.
- Rzeczywiœcie ciekawa
inicjatywa. O gorzowskie
zwierzêta tak¿e dbacie?
- Jesteœmy w sta³ym kontakcie z naszym schroniskiem i dzia³amy dwutorowo.
Pomagamy jako firma, a
tak¿e co roku w gronie za³ogi
zbieramy fundusze na zakup
karmy i dostarczamy j¹ potem do Azorków.
- Powróæmy do œwi¹tecznych inicjatyw. Jakie ciekawe akcje przygotowujecie?
- Zaczynamy do naszego
ulubionego Zielonego Miko³aja. Odwiedzimy Pogotowie Opiekuñcze i Dom Dla
Dzieci przy ul. Spokojnej

oraz Placówkê Wsparcia
Dziennego, gdzie spotkamy
siê z fantastycznymi dzieæmi.
We wspó³pracy z radnym Tomaszem Manikowskim przygotowujemy 18 paczek dla
osób, które kiedyœ znalaz³y
siê na ¿yciowym zakrêcie,
ale dzisiaj walcz¹ z bezdomnoœci¹ i czêsto z uzale¿nieniem. Dalej, szykujemy kolejnych 40 paczek dla gorzowskich Seniorów, ale nie tylko
tych znajduj¹cych siê pod
opiek¹ Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Akcja polega na tym, ¿e docieramy do starszych mieszkañców, którzy znajduj¹ siê w
trudnym po³o¿eniu, czêsto
mieszkaj¹ sami i chcemy
sprawiæ im przyjemnoœæ nasz¹ wizyt¹.
- Bezpoœrednio odwiedzacie ich w mieszkaniach?
- Tak, gdy¿ wiêkszoœæ z
tych ludzi nie wychodzi z
mieszkañ. Ponadto otrzymamy pomoc z jednej z gorzowskich firm, która zaoferowa³a
samochód oraz pracowników, którzy zajm¹ siê
za³adunkiem i roz³adunkiem
paczek. Takie odwiedziny
nios¹ czêsto mnóstwo emocji. Pamiêtam, jak odwiedziliœmy jednego pana, który
przyzna³, ¿e przez piêæ lat
nikt do niego nawet nie zajrza³. By³ bardzo wzruszony
nasz¹ obecnoœci¹. Inny
przyk³ad, wrêczyliœmy stosunkowo jeszcze m³odemu,
ale mocno schorowanemu
mê¿czyŸnie paczkê i nagle
zacz¹³ on p³akaæ. Tak mocno
prze¿y³, tak siê cieszy³, ¿e
ktoœ o nim pamiêta³, ¿e ktoœ
go odwiedzi³.

- Czy to wszystko?
- Nie, nasi pracownicy ju¿
przygotowuj¹ siê do uczestnictwa w kolêdzie miejskiej.
Ponadto 18 grudnia, je¿eli nie
zmieni siê sytuacja pandemiczna, odbêdzie siê Gorzowski Bieg Gwiazdkowy, którego
organizatorem jest stowarzyszenie „Mo¿na Samemu”.
Ca³y dochód z tej imprezy zostanie przekazany na cel charytatywny i jako firma w³¹czamy siê do organizacji wydarzenia, wspomo¿emy finansowo,
a tak¿e wystawimy swoj¹ reprezentacjê do samego biegu.
- Czy nadal w INNEKO dajecie ,,drugie ¿ycie’’ ró¿nym
przedmiotom?
- Tak, projekt ten realizujemy
na bie¿¹co. Wiadomo, ¿e ludzie pozbywaj¹ siê rzeczy,
które czêsto nadaj¹ siê do dalszego u¿ytkowania. My je odzyskujemy, naprawiamy i przekazujemy innym. A to z kolei
wi¹¿e siê z licznymi akcjami
pro-spo³ecznymi, niekoniecznie realizowanymi tylko ,,od
œwiêta’’, ale w³aœnie na co
dzieñ. Dlatego lista ró¿nych
akcji, w których uczestniczymy
jest bardzo d³uga.
- O jakich rzeczach
przyk³adowo mówimy?
- Choæby o rowerach. Sporo
z nich uda³o siê naprawiæ i
przekazaæ tym, którzy bardzo
chcieli mieæ rower, ale nie staæ
ich by³o na kupno nowych.
- Przed œwiêtami wszyscy
chêtniej sprz¹tamy. Czy
oznacza to, ¿e tego ciekawego sprzêtu mieszkañcy
przywioz¹ w wiêkszych iloœciach?
- Tak, faktycznie w grudniu
zawsze jest du¿o wiêcej przywo¿onego zu¿ytego, ró¿nego

sprzêtu, w tym ten o du¿ych
gabarytach, du¿o jest elektroniki. Od razu zachêcam, ¿eby
przywoziæ sprzêt do naszego
punktu przy ul. Teatralnej. Jest
on otwarty przez 24 godziny
na dobê, siedem dni w tygodniu. Nie wyrzucajmy byle
gdzie, bo jest to ze szkod¹ dla
œrodowiska, a ponadto, co
wspomnia³am, wiele tego
sprzêtu mo¿na odzyskaæ i
wspomóc innych. A jak nie
mo¿na, to podlega on profesjonalnej utylizacji.
- Przed rokiem o tej porze
praktycznie byliœmy pozamykani
w
domach,
wszêdzie by³ mniejszy lub
wiêkszy lockdown. Czy po
rocznej przerwie ta chêæ
uczestniczenia w ró¿nych
pro-spo³ecznych akcjach
jest wiêksza?
- Zdecydowanie, ca³y czas
têsknimy za nasz¹ flagow¹ imprez¹, jak¹ jest ,,Wymieñ Odpady na Kulturalne Wypady’’.
Niestety, z powodu koronawirusa w ostatnich dwóch latach
nie zdo³aliœmy jej przeprowadziæ, ale mamy nadziejê, ¿e w
przysz³ym roku powrócimy do
niej. Bardzo potrzebujemy
bezpoœredniego kontaktu z
ludŸmi. Jakiekolwiek dzia³ania
marketingowe, informacyjne,
spo³eczne, edukacyjne wychodz¹ tylko w takich kontaktach, a nie poprzez pracê online. Prowadziliœmy przyk³adowo zdalnie zajêcia z edukacji
ekologicznej, ale to nie jest to
samo, co bezpoœredni kontakt
z dzieciakami w placówkach.
Wszelkie dobre pomys³y, inicjatywy zawsze rodz¹ siê na
wspólnych spotkaniach.
- Dziêkujê za rozmowê.
ROBERT BOROWY
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w 13.12.
1981 r. - wprowadzono stan wojenny w Polsce; mimo to ks. Witold Andrzejewski odprawił w
katedrze mszę, podczas której
poświęcono związkowy sztandar
Elektrociepłowni; jako kapelan
„Solidarności” zainicjował też
list protestacyjny gorzowskich
duszpasterzy przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, odczytany 13.12.1981 w gorzowskich kościołach.
w 14.12.
1916 r. ur. się Paweł Zacharek,
legendarny powojenny przewoźnik przez Wartę, później kapitan
barki, zm. w 1991 r.
2007 r. zm. Aleksander Maciejewski (52 l.), gorzowski aktor i
reżyser teatralny.
w 15.12.
1957 r. - odsłonięto pomnik
Adama Mickiewicza, ufundowany w 100-lecie śmierci wieszcza
społecznym wysiłkiem mieszkańców Gorzowa.
1945 r. ur. się Andrzej Gordon,
artysta plastyk, autor licznych
grafik erotycznych, ilustracji, a
także obrazów o tematyce sakralnej, zm. w 1992 r.
w 16.12.
1997 r. zm. Jerzy Szalbierz (50
l.), artysta-fotografik,
współtwórca i pierwszy fotoreporter tygodnika „Ziemia Gorzowska”, prezes Oddziału ZPAF
w Gorzowie.
2011 r. zm. Jerzy Szabłowski
(73 l.), b. kierownik stadion
żużlowego i b. kierownik
drużyny żużlowej Stali.
2013 r. zm. Wojciech Deneka
(68 l.), b. aktor gorzowski
(1984-1989, 1993-1997).
w 17.12.
1927 r. ur. się Władysław Klimek, nauczyciel działacz katolicki, radny RM I kadencji,
założyciel i wieloletni prezes
oddziału Polskiego Związku Esperantystów oraz Klubu Inteligencji Katolickiej (1983-1991),
działacz „Wspólnoty Polskiej”,
zm. w 2000 r.
w 18.12.
1948 r. - włoskim filmem „Dzieci
wojny” zainaugurowało działalność kino „Słońce”, drugie w mieście kino, zamknięte w 2007 r.
w 19.12.
1945 r. - dekretem administratora apostolskiego ks. Edmunda
Nowickiego Kościół Mariacki w
Gorzowie, obecnie p.w. Wniebowzięcia NMP, podniesiony
został do rangi katedry; jednocześnie powołana została z
dniem 1.01.1946 r. parafia katedralna
w 22.12.
1985 r. zm. Karol Herma (69 l.),
nauczyciel, pionier oświaty gorzowskiej, b. dyrektor II LO
(1949-1970) i Korespondencyjnego LO (1970-1976).
2012 r. zm. Bolesław Proch (60
l.), b. żużlowiec, zawodnik Falubazu (1973-1976), Stali
(1977-1980) i Polonii Bydgoszcz
(1981-1987).
w 23.12.
2012. r. zm. Zenon Bauer (99
l.), b. przewodniczący Prezy-
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Febronia Gajewska-Karamaæ w pamiêci by³ych uczennic zapisa³a siê jako fantastyczny, sprawiedliwy i dobry cz³owiek.
Kiedy trzeba, pomaga³a,
kiedy coœ posz³o Ÿle, potrafi³a nakrzyczeæ. Od 25 lat
patronuje szkole, która w
tym roku œwiêtuje 75-lecie
swojej owocnej dzia³alnoœci
- Do szko³y trafi³am najpierw jako uczennica, a potem pracowa³am tam 40 lat
jako nauczycielka. Namówi³a mnie do pracy w³aœnie
pani Febronia. Do dziœ serdecznie wspominam pani¹
Karamaæ - mówi³a kilka lat
temu Teresa £okutin. W
Zespole Szkó³ Gastronomicznych uczy³a przedmiotów zawodowych. By³a najpierw uczennic¹, a potem
kole¿ank¹ z pracy Febronii
Gajewsiej-Karamaæ, patronki gorzowskiego gastronomika.

Imię z katolickiego
kalendarza

Febronia Gajewska urodzi³a siê 3 czerwca 1905
roku w Mogilnie. By³a 12,
najm³odszym dzieckiem
znanego w mieœcie cukiernika. I to w³aœnie ojciec wybra³ jej to nietypowe, rzadko spotykane imiê. Za
Ÿród³o poszukiwañ pos³u¿y³
mu stary katolicki kalendarz. Trudno by³o zwracaæ
siê do ma³ej dziewczynki
pe³nym imieniem, wiêc domownicy stosowali formê
Fienia.
Mogilno w tamtym czasie
by³o w zaborze niemieckim,
wiêc przysz³a twórczyni gorzowskiego gastronomika
naukê czytania i pisania
zaczê³a po niemiecku. Po
wybuchu I wojny œwiatowej
i jej zakoñczeniu edukacjê
kontynuowa³a ju¿ w polskiej szkole. Natomiast zasad prowadzenia domu,
gotowania nauczy³a siê w
rodzinnym domu.
Po zakoñczeniu formalnej
nauki rozpoczê³a pracê jako
ochmistrzyni w zamo¿nych
maj¹tkach ziemskich.

Szwajcaria - szczęście i
nieszczęście

M³oda Febronia pracowa³a tak¿e jako guwernantka i nauczycielka jêzyka
polskiego syna niemieckiej
œpiewaczki operowej i polskiego pu³kownika. Z t¹ rodzin¹ trafi³a do Szwajcarii. I
w kraju Helwetów, we Fryburgu ukoñczy³a szko³ê
dietetyczn¹, prowadzon¹
przez zakonnice. By³o to
formalne wykszta³cenie zawodowe, które zadecydowa³o o jej póŸniejszych wyborach ¿yciowych.
Ale
Szwajcaria
nie
przys³u¿y³a siê przysz³ej

Fot. Archiwum

dium MRN (1958-1969), honorowy obywatel Gorzowa.
w 24.12.
1968 r. - zamknięty został Rolniczy Dom Towarowy w Arsenale, który następnie rozebrano;
rozpoczęła się przeprowadzka
RDT do nowego obiektu przy ul.
Sikorskiego.
1868 r. ur. się Emanuel Lasker,
syn barlineckiego rabina, jeden
z najsłynniejszych absolwent
landsberskiego gimnazjum,
najdłużej funkcjonujący mistrz
świata w szachach (1894-1921),
zm. w 1941 r.
w 27.12.
1972 r. - ukończono budowę
schodów w Parku Siemiradzkiego, które z powodu zrezygnowania w międzyczasie z planów
budowy kawiarni z palmiarnią,
prowadziły ,,donikąd”.
w 29.12.
1994 r. - Rada Miejska ustaliła
barwy miejskie i sztandar miasta.
1992 r. zm. Paweł Macierzewski
(75 l.), kolejarz, b. piłkarz i
działacz sportowy, honorowy
prezes GOZPN, pionier Gorzowa.
2011 r. zm. inż. Władysław Mazurek (78 lat), b. dyrektor
„Zrembu”, b. prezes Stali
(1964-1967), organizator i
pierwszy prezes oddziału wojewódzkiego SIMP (1977-1979).
2013 r. zm. w wieku 84 lat zm.
Teresa Klimek, wdowa po
Władysławie, nauczycielka,
działaczka charytatywna. b. prezes KIK, honorowy obywatel Gorzowa.
w 30.12.
2010 r. - udostępniono w całości trasę S3 z Gorzowa do Szczecina
w 31.12.
1949 r. - po rocznej przerwie
wznowiono komunikację tramwajową w mieście.
1952 r. - zakończono budowę toru tramwajowego na ul. Pomorskiej i Walczaka i uruchomiono
linię tramwajową nr 5 od dworca PKP do „Sztucznego
Włókna”, czyli „Stilonu”.
1961 r. - do Gorzowa przyłączono Siedlice, Wieprzyce oraz
Chwalęcice Dolne (dziś Piaski).
1967 r. - w ZM „Gorzów” zakończono produkcję ciągników typu
mazur D-50.
1969 r. - zamknięta została kultowa kawiarnia „Wenecja” przy
ul. Sikorskiego 108.
1994 r. - na Starym Rynku przy
fontannie zorganizowano po raz
pierwszy sylwestrowy koncert
połączony z zabawą na wolnym
powietrzu.
1998 r. - plenerowym koncertem na Starym Rynku, transmitowanym przez telewizję,
mieszkańcy Gorzowa powitali
województwo lubuskie.
1917 r. ur. się Irena Dowgielewicz, gorzowska pisarka i poetka, b. dyrektor fabryki mebli w
Witnicy (1946-1949), autorka
m.in. tomiku „Stadion dla biedronki” i powieści „Krajobraz z
topolą” o pionierskich latach
Witnicy, zm. w 1987 r.
n
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Nie wyobrażała sobie śniadania
bez czegoś zielonego

Fot. Archiwum
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Febronia Gajewska-Karamać przykładała niezwykłą wagę do
dobrego żywienia i tego uczyła swoje podopieczne

F. Gajewska-Karamać oprócz nauczania w szkole organizowała m.in. wyjazdy na wakacje

patronce gorzowskiego gastronomika. Nie odpowiada³ jej klimat górzystego
kraju. Febronia Gajewska
zachorowa³a na zanik
barwnika, co skutkowa³o
miêdzy innymi tym, ¿e osiwia³a. Mia³a wówczas zaledwie 26 lat. Musia³a
zmieniæ miejsce zamieszkania.

byæ zgodne ze sztuk¹. Bardzo o to dba³a. Ma³o tego,
Febronia Karamaæ mia³a
niezwykle wypielêgnowane
d³onie, co w przypadku pracy kucharza jest nader
wa¿ne. - Przyk³ada³a niezwyk³¹ wagê do dobrego
¿ywienia. Jada³a tylko czerstwe ciemne pieczywo. Z
bu³ek, jak ju¿ je kupowa³a,
wydobywa³a mi¹¿sz i jada³a
tylko spieczon¹ skórkê. No i
u niej na oknie zawsze by³a
pietruszka i szczypiorek.
Nie wyobra¿a³a sobie œniadania bez czegoœ zielonego
- mówi³a przed laty Teresa
£okutin. Ale te¿ by³a znakomit¹ cukierniczk¹. We
wspomnieniach wspó³pracowników zachowa³ siê
smak i wygl¹d tortów rokoko czy bezowych.

Ciągle się przenosiła

Jak podaj¹ Ÿród³a, Febronia Gajewska by³a niespokojnym duchem, ci¹gle siê
przenosi³a z miejsca na
miejsce. W 1939 roku przebywa³a w P³ocku, gdzie
prowadzi³a pracowniê trykotarsk¹ i sklep z we³n¹, a
w 1940 roku wyjecha³a do
Warszawy, gdzie prowadzi³a
pracowniê
bieliŸniarsk¹. Czynnie uczestniczy³a w powstaniu warszawskim, roznosz¹c ulotki
oraz opiekuj¹c siê rannymi
i gotuj¹c dla powstañców.
Po upadku powstania - jak
wielu innych mieszkañców
Warszawy - zosta³a wywieziona na roboty do Niemiec, gdzie przebywa³a w
kilku obozach pracy. Wyzwolenie zasta³o j¹ w jednym z obozów pod Berlinem. Stamt¹d uda³a siê do
Polski, a pierwszy postój w
ojczyŸnie mia³ miejsce 15
maja w Bogdañcu. Nastêpnie uda³a siê do Gorzowa i od razu zg³osi³a siê po
przydzia³ do pracy do gorzowskiego starosty Floriana Kroenke. Ju¿ wtedy
okazywa³a wra¿liwoœæ na
ludzki los i cierpienie. Z
obozu pracy zabra³a ze
sob¹ piêtnastoletni¹ dziewczynkê Isiê, której matka
tam zmar³a. Opiekowa³a
siê ni¹ tak d³ugo, dopóki
nie znalaz³ siê jej ojciec.

Była bardzo czuła na
ludzką biedę

Febronia Gajewska od
starosty otrzyma³a po-

wa¿ne zadanie - zosta³a
administratork¹ budynku
przy ul. Strzeleckiej 2,
gdzie
znajdowa³a
siê
szko³a i przedszkole, dodatkowo utworzy³a tam
szwalniê, pralniê i kuchniê.
Szko³ê przeniesiono wkrótce na ul. Mieszka I, a nastêpnie na ul. D¹browskiego, gdzie „jedynka” istnieje
do dziœ. - Pani Febronia
by³a bardzo czu³a na
ludzk¹
biedê
i
nieszczêœcie. Zawsze mia³a
niezwyk³y dar do odnajdywania osób w potrzebie.
Zawsze tym ludziom pomaga³a, nigdy to nie by³o dla
niej nu¿¹ce - wspomina Teresa £okutin.
Pod koniec 1946 roku
podjê³a wysi³ki w organizowaniu Rocznej Szko³y
Przysposobienia w Gospodarstwie Domowym, która
mieœci³a siê w budynkach
przy dawnej Alei Przemys³awa (potem Œwierczewskiego, a obecnie Wyszyñskiego). W 1951 roku
szko³a przyjê³a nazwê
Technikum Gastronomiczne, gdzie kszta³cono w cyklu czteroletnim oraz dwuletniej zasadniczej szkole zawodowej.

Jej torty robiły ogromne
wrażenie

W szkole gastronomicznej
Febronia Karamaæ uczy³a
przedmiotów zawodowych przede wszystkim prowadzi³a zajêcia kulinarne.
Oprócz nauczania w szkole, prowadzi³a tak¿e kursy
¿ywienia zbiorowego w Lidze Kobiet, organizowa³a
wyjazdy na wakacje w ramach OHP, a tak¿e organizowa³a wczasy dla nauczycieli.
We wspomnieniach Teresy £okutin zachowa³a si¹
jako niezwykle zdyscyplinowana.
Przyk³ada³a
olbrzymi¹ wagê do zasad
pracy. Wszystko musia³o

Opiekowała się
potrzebującymi

By³e uczennice wspominaj¹, ¿e Febronia Karamaæ, która to niezwyk³e nazwisko zawdziêcza³a krótkotrwa³emu ma³¿eñstwu,
nigdy nie by³a sama. Zawsze siê opiekowa³a osobami potrzebuj¹cymi pomocy. Jej dawna uczennica
Janina Bejnarowicz mówi³a
o niej, ¿e „zawsze mia³a
tak¹ przybran¹ córkê”. Bo z
regu³y udziela³a swego
mieszkania uczennicom,
czy m³odym kobietom, które nie mia³y swego k¹ta.
- Organizowa³a dla nas
obozy wêdrowne. By³am z
pani¹ Febroni¹ dwa razy
na takim obozie, raz jako
uczennica, a potem jako
nauczycielka. Nigdy nie zapomnê wyprawy po œwie¿e
œledzie do kutra w Pucku.
Potem pani Febronia nam
te ryby sama osobiœcie
sma¿y³a na kolacjê - mówi³a Teresa £okutin. I dodaje, ¿e to te¿ by³o niezwyk³e
w patronce gastronomika,
¿e zachowywa³a siê zawsze bardzo skromnie.

Na emeryturze, a cały
czas zajęta

Febronia Gajewska-Karamaæ w 1963 roku przesz³a
na emeryturê, ale w szkole
ca³y czas pracowa³a a¿ do
1978 roku. - Ona ca³y czas
coœ robi³a. Organizowa³a
wigilie dla osób samotnych,
akcje do¿ywiania dla dzieci
w Cariasie, zajêcia w
ró¿nych klubach - kursy gotowania, pieczenia, czy robótek rêcznych, a tak¿e odwiedza³a starsze osoby w
Domu Pomocy Spo³ecznej
- wspominaj¹ j¹ by³e
uczennice.
W 1984 roku 12 osób jej uczennice, kole¿anki i
wspó³pracownice
zg³osi³o j¹ do konkursu
poczytnego wówczas tygodnika „Ziemia Gorzowska”- „Znany a nieznany”.
W zg³oszeniu napisa³y:
„Poœwiêci³a ¿ycie dla innych - dla biednych,
opuszczonych dzieci, dla
m³odzie¿y, dla starych i
samotnych. Zas³u¿y³a, by
spo³eczeñstwo Gorzowa
pozna³o ja lepiej i by ona
otrzyma³a nagrodê tygodnika”. Tak te¿ siê sta³o.
Zmar³a 15 marca 1993 roku w wieku 88 lat. Szko³a
przyjê³a jej imiê w 1996 roku podczas obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia.
To
by³
niezwyk³y
cz³owiek. Bardzo sprawiedliwa, bardzo kole¿eñska,
ale te¿ i bardzo wymagaj¹ca wobec siebie i innych osoba. Ja mam j¹ w
bardzo serdecznej pamiêci
- opowiada³a Teresa £okutin.
RENATA OCHWAT

Korzysta³am miêdzy innymi z informacji o patronce
szko³y, jakie mo¿na znaleŸæ na oficjalnych stronach
Zespo³u Szkó³ Gastronomicznych oraz innych Ÿróde³ internetowych.
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Historyczna operacja z użyciem
technologii 3D

Archiwum WSzW

Archiwum WSzW

Operacja z użyciem techniki hologramowej trwa krócej, zmniejsza ryzyko infekcji i skraca czas rekonwalescencji.

Operacje miednic to jedne z najtrudniejszych zabiegów w chirurgii urazowo-ortopedycznej

r e k l a m a

dii, Traumatologii i Onkologii Narz¹du Ruchu w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
Operacje miednic to jedne
z najtrudniejszych zabiegów
w chirurgii urazowo-ortopedycznej, dlatego lekarze
zdecydowali siê na przeprowadzenie tego zabiegu z wykorzystaniem techniki hologramowej.
- Najpierw poddaliœmy pacjenta szczegó³owej diagnostyce obrazowej, w tym
tak¿e tomografii komputerowej - wyjaœnia dr Krzysztof
Chrobrowski. - Obraz m.in.
miednicy pacjenta zosta³
przekonwertowany na obraz
3D. W ten sposób uzyskaliœmy bardzo dok³adne odwzorowanie interesuj¹cego
nas obszaru cia³a pacjenta.
Do miednicy w modelu 3D
mieliœmy dostêp przez ca³y
czas trwania operacji. Co
wiêcej dziêki zastosowaniu
gogli VR (podobnych do tych

znanych m.in. z gier komputerowych) - bez fizycznego
dotykania operowanego narz¹du czy koœci - mieliœmy
mo¿liwoœæ dowolnego obrócenia obrazu operowanego
obszaru. Wszystko przy pomocy gestów i komend
g³osowych, bez utraty sterylnoœci
i
koniecznoœci
wspó³pracy z dodatkowym
technikiem.
Zabieg z wykorzystaniem
technologii holograficznej
pozwala zespo³owi medycznemu na pe³n¹ kontrolê nad
swoimi dzia³aniami, daje
obraz niemo¿liwy do uzyskania podczas klasycznych
technik operacyjnych i pozwala na wiêksz¹ precyzjê.
Zalet tej metody jest du¿o
wiêcej: operacja trwa krócej, zmniejsza siê ryzyko infekcji i skraca czas rekonwalescencji.
Technologiê 3D mo¿na wykorzystywaæ do skomplikowanych zabiegów, g³ównie w
obszarze miednicy, stawu

Archiwum WSzW

Nowoczesny sprzêt i œwietnie wyszkolona kadra medyczna to od miesiêcy znaki
rozpoznawcze Wysokospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. Lecznica nie zwalnia
tempa i do palety œwiadczonych ju¿ us³ug medycznych
wprowadza kolejne; to system wizualizacji danych medycznych w postaci interaktywnych hologramów 3D.
W³aœnie przeprowadzono
pierwsz¹ tego typu operacjê
w historii lecznicy. Pacjentem by³ niespe³na 50-letni
mê¿czyzna z wielood³amowym
przezpanewkowym
z³amaniem miednicy.
- Do naszego szpitala trafi³
po wypadku ze znacznej wysokoœci i obra¿enia by³y tak
du¿e, ¿e bez naszej interwencji jego szanse na powrót do normalnego ¿ycia
by³yby znikome wiêc operacja by³a konieczna - mówi dr
Krzysztof Chrobrowski, ordynator Oddzia³u Ortope-

Zabieg z wykorzystaniem technologii holograficznej pozwala zespołowi medycznemu na
pełną kontrolę nad swoimi działaniami

Technologię 3D można wykorzystywać do skomplikowanych zabiegów, głównie w obszarze
miednicy, stawu kolanowego i zabiegach rekonstrukcji stopy oraz wstawiania endoprotezy
stawu skokowego

kolanowego i zabiegach rekonstrukcji stopy oraz wstawiania endoprotezy stawu
skokowego. Przy jej u¿yciu

mo¿na te¿ wykonywaæ zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej, urologii onkologicznej, kardiologii, kardiolo-

gii interwencyjnej, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej
czy otolaryngologii.

A.W.
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Zmienia się wysokość czynszu
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej podnosi stawki czynszu za lokale. Obliguje go do tego prawo.

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

Takie jest prawo

Podwy¿ka czynszu wynika
z Obwieszczenia Wojewody
Lubuskiego w sprawie ustalenia wskaŸnika przeliczeniowego 1m kwadratowego
powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych w II
kwartale 2021 roku i III
kwartale 2021 roku na terenie województwa lubuskiego
oraz zapisów Wieloletniego
Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem
Gminy - Gorzowa Wielkopolskiego na lata 20212025, Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej jest zobowi¹zany do utrzymania
stawki bazowej na poziomie
nie ni¿szym ni¿ 2% w/w
wskaŸnika.
Zachowuj¹c siê odpowiedzialnie w celu zapewnienia
prawid³owej realizacji gospodarki w zasobie mieszka-

Fot. Archiwum

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

Zmiany dają efekty

Stawki czynszu rosną, bo tego wymaga prawo, ale i ekonomiczna konieczność

niowym, podjêto decyzjê o
podwy¿szeniu stawki bazowej. Stawka wzroœnie o 0,80
z³/m2 i obowi¹zywaæ bêdzie
od 1 marca 2022r.
- Rozumiemy, ¿e sytuacja
ta mo¿e spotkaæ siê z niezadowoleniem mieszkañców,
jednak zarówno sytuacja
ekonomiczna, jak i wymogi
prawne, zwi¹zane z utrzy-

maniem stawki bazowej, nie
pozwalaj¹ nam na inne rozwi¹zania. Nasze dzia³ania
maj¹ równie¿ na celu wyjœcie ze stanu zastoju poprzez zwiêkszenie mo¿liwoœci remontowych, a przez to
spe³nienie oczekiwañ na poprawê warunków i komfortu
¿ycia naszych mieszkañców
- mówi g³ówna ksiêgowa.

Zmiany, które ZGM wprowadza, przynios³y ju¿ w tym
roku pierwsze zauwa¿alne
efekty. Wy¿sze wp³ywy pozwoli³y Zak³adowi zwiêkszyæ
wydatki na remonty z
1.900.000,00 z³ w roku 2020
na ponad 5.000.000,00 z³ w
roku 2021.
Dziêki temu wykonano miêdzy innymi kompleksow¹
termomodernizacjê wraz z
izolacj¹ przeciwwilgociow¹
w dwóch budynkach, zmodernizowano instalacjê centralnego ogrzewania i instalacje gazowe, przeprowadzono generalne remonty
pokryæ dachowych. Dodatkowe œrodki umo¿liwi³y nadrobienie kilkuletnich opóŸnieñ w realizacji podañ
mieszkañców w wymianie
stolarki okiennej, drzwiowej,
pod³óg czy instalacji elektrycznej w lokalach.
Zlikwidowano przestarza³e
i zanieczyszczaj¹ce œrodowisko piece kaflowe w 50
mieszkaniach i wykonano
now¹ instalacjê gazow¹ na
potrzeby
ogrzewania
i
ciep³ej wody. Kolejnych 50
mieszkañ zostanie zmodernizowanych w I po³owie
2022r. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat wyremontowano kilkadziesi¹t mieszkañ, zarówno socjalnych jak

i komunalnych dla rodzin
najbardziej potrzebuj¹cych,
dotkniêtych chorob¹ czy
niepe³nosprawnoœci¹.

Można poprosić o obniżkę

Co bardzo istotne, utrzymany zostanie pakiet pomocowy w postaci ulgi obni¿aj¹cej wysokoœæ czynszu w wysokoœci 30% i
10%. Tym samym zabezpieczone zostan¹ gospodarstwa
domowe
o
najni¿szych dochodach, w
tym seniorzy, emeryci i renciœci. Obni¿ka nie jest uzale¿niona od powierzchni
zajmowanego lokalu mieszkaniowego.
Od momentu wprowadzenia obni¿ki czynszu, z ulgi
skorzysta³o ponad 650 domostw, a w skali roku pomoc Miasta wynios³a ponad
480.000,00 z³.
Ponadto, zg³aszaj¹c siê do
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, mo¿na
wnioskowaæ o przyznanie
dodatku mieszkaniowego.
Zak³ad przed³u¿y³ równie¿
umowê z Poczt¹ Polsk¹, w
ramach której mieszkañcy
lokali komunalnych op³aty
za czynsz bêd¹ mogli wnosiæ w placówkach pocztowych. Od mieszkañców nie
bêd¹ pobierane dodatkowe
op³aty ani prowizje.
ROCH

ZGM wyliczył zadłużenie mieszkańców
Zad³u¿enie mieszkañców wobec Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, a tym samym wobec miasta obecnie wynosi 70 mln.
Zak³ad stosuje ró¿nego rodzaju programy, które maj¹
zmniejszyæ zad³u¿enie.
- Na koniec wrzeœnia
zad³u¿enia mieszkañców z
tytu³u op³at czynszowych za
zajmowane lokale wynios³o
wobec ZGM 70 mln, z czego
43 mln z³otych to nale¿noœci
g³ówne, czynszowe, a 27
mln z³otych to odsetki - mówi
Dorota Benowska, g³ówna
ksiêgowa Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie. Na wynik przyrostu
najwiêkszy wp³yw mia³y naliczane odsetki od nieterminowych p³atnoœci.

Fot. Archiwum

Adresy

- Czynsz za mieszkanie to
suma kosztów obs³ugi nieruchomoœci budynkowej. Stale
rosn¹ce ceny materia³ów,
œwiadczonych us³ug na
rzecz zasobu komunalnego,
mediów u¿ytkowych oraz
kolejny wzrost minimalnego
wynagrodzenia, wp³ywaj¹
bezpoœrednio na jego wysokoœæ - mówi Dorota Benowska, g³ówna ksiêgowa
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie.

Zatrzymały się eksmisje

Jak t³umaczy Dorota Benowska, s¹ w Gorzowie rodziny, które nie p³aci³y czynszu, nie p³ac¹ i p³aciæ nie zamierzaj¹. Do tej pory wobec
takich notorycznych d³u¿ników ZGM mia³ ostateczny argument w postaci eksmisji
do lokalu socjalnego czy te¿
pomieszczenia tymczasowego. - Stan pandemii, który
ca³y czas obowi¹zuje, wyklu-

Na koniec września zadłużenia mieszkańców z tytułu opłat
czynszowych za zajmowane lokale wyniosło wobec ZGM 70
mln

czy³ przeprowadzanie eksmisji, choæ my jesteœmy do
tego gotowi. Mamy przygotowane lokale socjalne, ale
zgodnie z prawem nie
mo¿emy tego rozwi¹zania
zastosowaæ - mówi Dorota
Benowska - Ponadto przygotowanych mamy 26 wyroków
eksmisyjnych bez prawa do
lokalu socjalnego, które czekaj¹ tylko na realizacjê.
Eksmisje do chwili rozpoczêcia
siê
pandemii
SARS-COVID 19 stanowi³y

pewien straszak, którego bali siê d³u¿nicy. Dlatego ZGM
zapowiada, ¿e nie ma zamiaru odpuœciæ, i jak tylko
wznowienie eksmisji stanie
siê mo¿liwe, siêgnie po ten
œrodek.

Pomoc w likwidacji długu

ZGM jednak wychodzi naprzeciw d³u¿nikom. - Przypominam, ¿e do koñca roku
mo¿na wzi¹æ udzia³ w programie
odd³u¿eniowym.
Trzeba podkreœliæ, ¿e jest on

uruchomiony tylko do koñca
tego roku. I mo¿na siê ubiegaæ o umorzenie d³ugu w piêciu wariantach - mówi Dorota Benowska- przy czym z
dotychczas z³o¿onych wniosków najpopularniejsze s¹
trzy warianty.
Pierwszy, to umorzenie 70
procent zad³u¿enia i sp³ata
30 procent. Drugi to umorzenie
60
procent
zad³u¿enia i sp³ata 40 procent zad³u¿enia, a trzeci to
umorzenie 50% zad³u¿enia
i sp³ata 50 procent. Pozosta³e dwa warianty to: zdanie
lokalu i umorzenie 100%
zad³u¿enia oraz zamiana lokalu na mniejszy wskazany
przez
Wydzia³
Spraw
Spo³ecznych przy umorzeniu 75% zad³u¿enia. - Tylko
w tym roku wp³ynê³o do nas
113 wniosków i zawarliœmy
stosowne
ugody
na
odd³u¿enie. W ubieg³ym roku by³o takich wniosków
119 i zakoñczy³o siê 16
ugód - t³umaczy Dorota Benowska. Dodaje, ¿e 16
ugód wynika z tego, ¿e jed-

na ugoda mo¿e trwaæ pó³
roku lub nawet rok. - Warunkiem niezbywalnym do
jej spe³nienia jest systematyczne p³acenie czynszu podkreœla g³ówna ksiêgowa
ZGM.16
rodzin,
które
spe³ni³o warunki ugody dokona³o sp³aty 29 tys. z³
zad³u¿enia przy jednoczesnym umorzeniu 69 tys.z³.
Podaje, ¿e w tym roku, czyli 2021 ju¿ 35 rodzin sp³aci³o
zad³u¿enie w wysokoœci 95
tys. z³, przy umorzeniu 295
tys. z³.
Program odd³u¿eniowy jest
wielkim uk³onem w stronê
mieszkañców, poniewa¿ pozwala wyjœæ ze spirali
zad³u¿enia, a nastêpnie
znów ubiegaæ siê o przyznanie tytu³u prawnego do lokalu komunalnego.
Aby do tego programu
przyst¹piæ, trzeba siê zdecydowaæ ju¿, bo jak zaznacza
po raz kolejny g³ówna ksiêgowa ZGM, program koñczy siê zaraz z koñcem
grudnia tego roku.
ROCH

pROSTO Z MIASTA
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Boże Narodzenie to czas magiczny
Tradycje przy wigilijnym stole przysz³y do nas wraz z przesiedleñcami, którzy zjechali tu z ró¿nych stron kraju i œwiata.

Fot. Archiwum

W Gorzowie i okolicach obchodzi siê œwiêta Bo¿ego
Narodzenia tak, jak dawniej
gdzieœ na Kresach, w
Ma³opolsce czy Wielkpolsce.
St¹d bowiem przyjechali polscy osadnicy na pozyskane
ziemie i przywieŸli ze sob¹
obyczaje - w tym œwi¹teczne.
Bo¿e Narodzenie to czas
magiczny. Decyduje o tym
pora roku, szybko zapada
ciemnoœæ, trzeba siê wspomagaæ sztucznym œwiat³em.
Nieroz³¹cznym atrybutem
dla wielu jest choinka, któr¹
siê ubiera, a nie przystraja,
na
stó³
k³adzie
siê
przewa¿nie bia³y obrus, a na
nim stawia siê talerz dla niespodziewanego goœcia. Do
tego dochodzi jeszcze 12
potraw, które musza siê znaleŸæ na wigilijnym stole. - To
jest w³aœnie magia, ale i stereotyp zakorzeniony g³êboko
w kulturze - mówi dr Maciej
Dudziak, kulturoznawca z
Akademii im. Jakuba z Parady¿a.
I nawet trudna sytuacja,
jak¹ spowodowa³ Covid 19,
raczej tej tradycji nie zmieni.
Mo¿e tylko zamiast wielkich
rodzinnych imprez œwiêta
bêd¹ bardziej kameralne,
spêdzane w nieco mniejszym gronie. Ale nic nie
wskazuje, aby Polacy mieli

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

zarzuciæ
tak
lubione
œwi¹teczne rytua³y.
Dr Maciej Dudziak t³umaczy, ¿e takie ustawienie akcentów wynika z tradycji.
Wa¿na jest bowiem bogata
obrzêdowoœæ Bo¿ego Narodzenia z momentem centralnym
i
jednoczeœnie
pocz¹tkiem tych œwi¹t, czyli
Wigili¹. - Wszak jest paradoksem, ¿e dzieñ, który w³aœciwie
nie
jest
jeszcze
œwi¹teczny, jest jednoczeœnie pocz¹tkiem i kulminacj¹
Bo¿ego Narodzenia - mówi
naukowiec. I dodaje, ¿e
w³aœnie Wigilia w polskiej
tradycji jest najwa¿niejszym
momentem tych œwi¹t.

I choæ przesiedleñcy do
Gorzowa
przyjechali
z
ró¿nych stron, to wypracowa³
siê ju¿ wspólny model obchodzenia œwi¹t. Wygl¹da
on nastêpuj¹co: wigilia, rodzina, choinka, prezenty.
Jednak jak zauwa¿aj¹ kulturoznawcy, do tego modelu
ostatnio dochodzi nowy element - kolêdnicy. Jednak w
tym roku w³aœnie ze wzgl¹du
na pandemiê raczej kolêdników trudno siê spodziewaæ,
choæ od kilku lat zaczynali
siê coraz mocnej wpisywaæ
w œwi¹teczny rytua³ - oczekiwany i chciany.
Jeœli popatrzeæ na gorzowskie œwi¹teczne sto³y, to nie-

mal na ka¿dym znajd¹ siê
takie same lub podobne potrawy. I mniejsza z tym, czy
dom jest katolicki, ewangelicki, prawos³awny lub taki,
gdzie religia nie odgrywa
¿adnej roli. Musi byæ wiêc ryba na kilka sposobów, kompot z suszu, ale te¿ pierogi z
kapust¹ i grzybami. - Ma³o
kto sobie wyobra¿a, ¿eby ich
na wigilii nie by³o, a to przecie¿
potrawa
wybitnie
wschodnia - mówi Maciej
Dudziak i dodaje, ¿e w³aœnie
takie przejmowanie zwyczajów z innych krêgów nazywane bywa ciep³¹ agresj¹.
Ciep³¹, bo œwietnie przyjmowan¹, natychmiast uzna-

wan¹ za swoj¹. Tak¿e kompot z suszu jest potraw¹
przywiezion¹ w poci¹gach
jad¹cych z Kresów czy z
Podlasia.
Oczywiœcie, da siê spotkaæ
jeszcze domy, gdzie serwuje
siê kutiê, œledzie z rodzynkami czy œli¿yki - tak¿e potrawy
ze Wschodu, ale to ju¿ rzadkoœæ.
Gorzów od pocz¹tku swojej
polskiej historii by³ miastem
wielokulturowym. Przyjechali
tu bowiem ludzie z ró¿nych
stron by³ej Rzeczypospolitej,
bo z utraconych Kresów, Wileñszczyzny, okolic Lwowa,
Stanis³awowa, ale te¿ z Wielkopolski, Ma³opolski czy innych typowo polskich krain
geograficznych. Ma³o tego,
przyjechali ludzie o ró¿nych
wyznaniach - bo katolicy,
prawos³awni, grekokatolicy,
ale te¿ ewangelicy, wyznawcy ró¿nych innych religii.
Ka¿dy z nich ma swoje tradycje, ka¿dy z nich œwiêtuje
po swojemu. Nierzadko bowiem gorzowianie zasiadaj¹
do dwóch wigilii - katolickiej i
prawos³awnej, bo jedno z
ma³¿onków jest katolickiego
wyznania, a drugie - obrz¹dku wschodniego. - I tylko siê cieszyæ, ¿e tak jest.
Bo to skarb niezwyk³y. Dwa
razy siê œwiêtuje - mówi pani
Agnieszka, która ma tak¹ sy-

tuacjê w³aœnie. - Ca³a rodzina czeka na te œwiêta. Bo
podwójne prezenty, ale podwójna, z lekka ró¿na wigilia,
ka¿dy to lubi. Nawet czasami
najbli¿szych s¹siadów zapraszam, bo te¿ polubili
wschodnie specja³y - dodaje.
W³aœnie taki uk³ad kulturowy chwal¹ te¿ naukowcy.
Maciej Dudziak dodaje, ¿e
mieszkamy na pograniczu
polsko-niemieckim, niedaleko mamy Berlin. W samym
naszym mieœcie mieszkaj¹
ju¿ Chiñczycy, Niemcy i jeszcze parê ró¿nych innych
grup etnicznych. Nietrudno
te¿ zauwa¿yæ olbrzymi¹
diasporê ukraiñsk¹, która
od kilku lat silnie zaznacza
swoj¹ obecnoœæ. - I taka
sytuacja
bêdzie
siê
pog³êbia. Im prêdzej to zrozumiemy i zaakceptujemy,
tym szybciej bêdzie nam
siê lepiej ¿yæ. Taka otwartoœæ na nowe, inne spowoduje, ¿e w nastêpnych latach bêdzie nam tylko lepiej. Bo przecie¿ ¿yjemy w
Europie, która ju¿ w czêœci
jest bez granic. Ludzie
swobodnie siê przemieszczaj¹, tak samo obyczaje i
tradycje. I nikt tego raczej
nie zatrzyma. I trzeba nauczyæ siê z tym ¿yæ - mówi
Maciej Dudziak
RENATA OCHWAT

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

Zawsze święty

- U nas w domu zawsze
prezenty pod choinkê przynosi³ œw. Miko³aj - opowiada
pani Joanna, która do Gorzowa zjecha³a z Podlasia. I
dodaje, ¿e prezenty zawsze

by³y pod choink¹ na œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. - Natomiast nigdy nie by³o ich pod
poduszk¹ z okazji 6 grudnia.
Tego dnia tata przez lekko
uchylone drzwi rzuca³ nam,
czyli dzieciom garœæ cukierków i tyle by³o œwiêtowania mówi pani Joanna.
Tradycja chce, ¿e bo¿onarodzeniowy œwiêty Miko³aj to
szczególne wspomnienie
postaci historycznej, czyli
œw. Miko³aja, biskupa Miry.
To historyczna postaæ, ale
obros³a legendami, Jedna z
nich chce, ¿e pewien
cz³owiek, który popad³ w
nêdzê, postanowi³ sprzedaæ
swoje trzy córki do domu
publicznego. Ale o niecnym
zamiarze dowiedzia³ siê dobrotliwy biskup i noc¹, cichcem przez komin do domu
paskudnego
cz³owieka
wrzuci³ trzy sakiewki z pieniêdzmi. Wpad³y one do poñczoch i trzewiczków, które
owe córki umieœci³y przy kominku dla wysuszenia. St¹d
w krajach, gdzie w powszechnym u¿yciu by³y kominki, powsta³ zwyczaj wy-

stawiania przy nich bucików
lub skarpet na prezenty.
Tam, gdzie kominków nie
u¿ywano, œw. Miko³aj po cichutku wsuwa prezenty pod
choinkê.

Tylko Gwiazdor

- Mnie przez ca³e ¿ycie
przynosi prezenty Gwiazdor
- mówi gorzowianka, która
siê urodzi³a w naszym mieœcie. Jej rodzina pochodzi z
Kujaw. I w³aœnie tam, na Kujawach, w Wielkopolsce,
Warmii i Mazurach, Kaszubach i Kociewiu czyli na ziemiach dawnego zaboru pruskiego prezenty daje Gwiazdor.
Jak chc¹ etnografowie,
postaæ Gwiazdora wywodzi
siê z grup kolêdników, a
dok³adnie
od
postaci
nosz¹cej gwiazdê. By³ to
osobnik w baranicy i futrzanej czapê, z twarz¹ ukryt¹
pod mask¹ lub umazan¹
sadz¹. Nosi³ on ze sob¹ worek prezentów i rózgê. Odpytywa³ dzieci z pacierza, zna³
dobre i z³e uczynki i w zale¿noœci od wyniku wrêcza³

prezent lub bi³ rózg¹. I choæ
dziœ postaæ Gwiazdora roznosz¹cego prezenty splot³a
siê w wygl¹dzie z Miko³ajem,
to nadal ta odmiana roznosz¹cych prezenty ma
rózgê na psotne dzieci. Po
wsiach, a i bywa po miasteczkach zachowa³ siê zwyczaj obchodzenia domów
przez osoby przebrane za
Gwiazdora, które za op³at¹
wrêczaj¹ prezenty i pytaj¹
domowników, przewa¿nie
dzieci, o zachowanie w
ci¹gu roku, znajomoœæ modlitw, wierszy, b¹dŸ kolêd.

Krakowski Aniołek

- Od zawsze pod choinkê
prezenty przynosi³ Anio³ek,
bo jak chce rodzinna i nie
tylko tradycja, œw. Miko³aj
jest tak spracowany po 6
grudnia, ¿e nie ma si³y ruszaæ siê w wigiliê - opowiada pani Agnieszka, która pochodzi z Ma³opolski. Ale od
razu dodaje, ¿e od jakiegoœ
czasu nastêpuje wypieranie
owego Anio³ka na rzecz œw.
Miko³aja. - Moje dzieci siê tu
urodzi³y i od zawsze znaj¹

tradycjê z Miko³ajem, wiêc
moja rodzina z Ma³opolski
musia³a siê przestawiæ, ¿eby
wnukom w g³owach nie mieszaæ, i te¿ ju¿ tam do nich
zagl¹da œw. Miko³aj - œmieje
siê pani Agnieszka.
Tak samo jest na Górnym
Œl¹sku, gdzie jeszcze niepodzielnie do niedawna prezentami rz¹dzi³o Dzieci¹tko.
- No có¿ telewizja, reklamy,
wymieszanie siê mieszkañców z ró¿nych regionów
kraju sprawi³o, ¿e i u nas najczêœciej pojawia siê Miko³aj,
a raczej jego widomy znak,
¿e by³, czyli piêknie opakowane prezenty le¿¹ce pod
choink¹ - mówi znajoma,
która mieszka w Katowicach,
ale do Gorzowa czêsto zagl¹da, bo tu ma rodzinê.

Dziadek Mróz zaginął i
dobrze

W czasach minionego
re¿imu postaæ Dziadka Mroza oraz towarzysz¹cej mu
Œnie¿ynki
by³a
bardzo
dobrze
znana
prawie
wszystkim dzieciom. Bo
spotyka³y tê dziwn¹ parê na

zabawach noworocznych organizowanych przez zak³ady
pracy rodziców. W paczkach
by³y s³odycze, a rytua³
wrêczania by³ podobny do
tego Gwiazdorskiego. Dziadek Mróz nawet wygl¹da³ jak
œw. Miko³aj, bo mia³ taki sam
p³aszcz i czapkê, oraz
wielk¹ brodê i w¹sy. Niekiedy tylko, za wzorem radzieckim. Sk¹d do nas przywêdrowa³, Dziadek Mróz
ubrany by³ w bia³o-niebieskie szaty.
W Polsce prezenty przynosi œw. Miko³aj lub Gwiazdor.
W innych krajach œw. Miko³aj
zosta³ bo¿onarodzeniowym
dziadkiem: Pere Noël we
Francji, Julemand w Norwegii,
Babo
Natale
we
W³oszech.
RENATA OCHWAT

Ÿród³o: Aleksander Brückner, Encyklopedia Staropolska, Warszawa 1989 oraz
Joanna £agoda, Maja £agoda-Marciniak, Anna Gotowiec, Œwiêta w polskim domu, Wydawnictwo Publicat,
b.r.w.
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Święta zaczynają się już w listopadzie
Bo¿onarodzeniowe dekoracje pojawiaj¹ siê w sklepach tu¿ po Wszystkich Œwiêtych. Wszyscy czekaj¹ na œwiêta.
Ten rok, to jednak kolejny,
w którym na przygotowania
œwi¹teczne cieniem k³adzie
siê sytuacja epidemiologiczna. COVID 19. Choæ jest
nieco lepiej, ni¿ w ubieg³ym
roku, to jednak oddech wirusa ca³y czas nam towarzyszy.
Podobnie jak w
ubieg³ym roku, mimo stanu
pandemii, tradycyjnie w
sklepach
pojawi³y
siê
bo¿onarodzeniowe dekoracje, kalendarze adwentowe i
mnóstwo innych rzeczy, które nierozerwalnie ³¹cz¹ siê z
tymi œwiêtami.

szych domach, jest stawianie œwieczników adwentowych w oknach. Zgodnie z
tradycj¹ œwiece powinny
byæ zapalana w kolejne tygodnie adwentu, ale tym siê
ci, co je stawiaj¹, raczej nie
przejmuj¹ i zapalaj¹ je od
razu.

Pod poduszką albo w
skarpecie

Zaczyna się na długo
przed

Fot. Archiwum

Tak naprawdê œwiêta
Bo¿ego Narodzenia zaczynaj¹ siê w³aœnie ju¿ na miesi¹c przed. Bo wtedy ruszaj¹
domowe porz¹dki, nastawia
siê zaczyn na piernik. Dopiero jak ju¿ wszystko jest
wypucowane, pouk³adane,
dekoracje zawieszone, przychodzi czas na wielki fina³ ustawienie choinki i nakrycie
sto³u bia³ym obrusem. Bo
przecie¿ smako³yki na ten
stó³ trzeba przygotowaæ
wczeœniej. Tak wygl¹daj¹
przygotowania w ka¿dym
domu - katolickim, ewangelickim, prawos³awnym w
tak¿e w domach, w których
nie wyznaje siê religii. Bo
dziœ Bo¿e Narodzenie to nie
tylko prze¿ycie religijne, to
tak¿e tradycja i rytua³ oczekiwany przez ca³y rok.

Bożonarodzeniowe dekoracje pojawiają się w sklepach i na straganach tuż po Wszystkich
Świętych

Kalendarze i roraty

Fot. Archiwum

Polscy ewangelicy maj¹
tak¹ tradycjê, ¿e dzieciom
kupuj¹ kalendarze adwentowe. Pomagaj¹ one najm³odszym wyznawcom doczekaæ
do œwi¹t. Kalendarze te
maj¹ z regu³y 40 oczek do
ods³oniêcia i ka¿de dziecko
codziennie jedno otwiera. Moje dzieci dostaj¹ taki kalendarz- mówi Robert Piotrowski. I dodaje, ¿e ka¿dego roku stara siê znaleŸæ jakiœ oryginalny.
Ale kalendarze adwentowe
dla swoich dzieci kupuj¹ nie
tylko ewangelicy, których na
terenach Ziem Zachodnich
nie ma zbyt du¿o. Zwyczaj
upowszechnia siê tak¿e w
katolickich domach. - Moje

Gorzowska tradycją, przynajmniej do czasów pandemii, było ubieranie choinek na Starym
Rynku przez przedszkolaków

dzieci natknê³y siê na te kalendarze w jakimœ sklepie. I
siê upar³y, ¿e je chc¹. Dopiero w domu odkryliœmy, co
to jest. No i teraz bez tego
kalendarza nie ma przygotowania do œwi¹t, choæ dzieci
s¹ ju¿ w wieku lat nastu opowiada jednak z gorzowianek.

Wieńce i świeczniki

Kalendarze adwentowe to
nie jedyny zwyczaj ewange-

licki , który coraz intensywniej wchodzi do obyczaju katolickich lub œwieckich domów. W tej tradycji jest to
ozdobny wieniec po³o¿ony
lub zwieszony w wa¿nym
miejscu mieszkania, z czterema œwiecami zapalanymi
kolejno w ka¿d¹ kolejn¹ niedzielê adwentu.
- Ja ten zwyczaj zmodyfikowa³am. Ozdobny wieniec
wieszam na drzwiach frontowych. Pierwszy raz takie

ozdoby zobaczy³am w Niemczech i bardzo mnie siê
spodoba³y, potem dopiero
okaza³o siê, ¿e to tradycja
religijna - stwierdza inna
mieszkanka naszego miasta
i dodaje, ¿e co roku stara
siê, aby wieniec by³ inny,
inaczej przyozdobiony. Nie
ona jedna, bo wieñce na
drzwiach sta³y siê zwyczajem powszechnym.
Kolejnym obyczajem, jaki
wolniutko szczepi siê w na-

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

Firmowy śledzik i
barszczyk

Do
nowych
tradycji
oko³oœwi¹tecznych nale¿¹
te¿ wigilie urz¹dzane ju¿ w
chwili obecnej przez wiêkszoœæ firm zarówno pañstwowych, jak i prywatnych. Niestety, w tym roku,
podobnie jak i w ubieg³ym,
wiele takich spotkañ siê nie
odbêdzie, poniewa¿ w firmach nadal przestrzega siê

zasad unikania zgromadzeñ.
- W tym roku wyœlemy
wszystkim
pracownikom
¿yczenia na ich s³u¿bowe
skrzynki mailowe. Drobiazgi,
jakie zawsze dostawali - firmowy kalendarz, okolicznoœciow¹ bombkê i dobr¹ czekoladê ka¿dy dostanie indywidualnie. Wiem, ¿e to
smutne, ale nie ma innego
wyjœcia. Mo¿e w przysz³ym
roku bêdzie lepiej - mówi jeden z w³aœcicieli gorzowskich firm.
Podobne plany wobec tradycyjnego
œwi¹tecznego
spotkania maj¹ niemal
wszyscy pracodawcy, bez
wzgl¹du na to, czy firma prywatna, czy pañstwowa.

Kolędować czas zacząć

A kiedy kolacja w domowym zaciszu ju¿ zjedzona,
prezenty rozpakowane, kolêdy siê s¹cz¹ z radia czy
p³yty. Raczej nie ma co liczyæ na kolêdników, choæ
przez ostatnie lata ta forma
œwiêtowania zaczyna³a wracaæ na gorzowskie ulice. Jak
t³umaczy kulturoznawca dr
Maciej J. Dudziak, w³aœnie
ta forma œwi¹tecznych obyczajów znów wraca do ³ask i
kolêdników mo¿na coraz
czêœciej spotkaæ nie tylko w
takich Wieprzycach czy
Kwiatkowicach, ale tak¿e i w
miastach, jak choæby w Gorzowie. T³umaczy, ¿e byæ
mo¿e wolnoœæ i demokracja
sprawi³a, ¿e chêtnie wracamy do starych tradycji.
Choæ zaraza nie odpuszcza, to tak¿e postanowili nie
odpuœciæ kolêdnicy. - Zobaczymy, co wyjdzie. Przeszliœmy siê w Halloween po domach i siê uda³o zebraæ
trochê s³odyczy. Pochodzimy wiêc z kolêdami - zapowiada na co dzieñ uczeñ, a
od œwiêta kolêdnik i cz³owiek
od psikusów.
RENATA OCHWAT

Posi³kowa³am siê ksi¹¿k¹
Joanny £agody, Mai £agody-Marciniak, Anny Gotowiec, Œwiêta w polskim domu, Wydawnictwo Publicat,
b.r.w. oraz opracowaniami
socjologicznymi na temat
nowych tradycji i obyczajów
œwi¹tecznych w Polsce.
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Co wypada wiedzieć o świętach...
Dlaczego na wigiliê musi byæ 12 potraw, dlaczego Miko³aj musi byæ ubrany na czerwono?

Choinka przyszła do nas z
Niemiec

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

sanie Miko³aja musz¹ umieæ
przedrzeæ siê przez mg³ê
czy zamieæ.

Kolacja wigilijna czyli 12
potraw

Dawniej wierzono, ¿e na
wigilijn¹ kolacjê powinno siê
przygotowaæ nieparzyst¹
liczbê potraw - uwa¿ano, ¿e
to przyniesie domownikom
szczêœcie. Nie bez znaczenia by³ równie¿ status
spo³eczny rodziny: w biednych domach przygotowywano jedynie siedem dañ,
szlachta biesiadowa³a przy
dziewiêciu potrawach, na
dworach magnackich serwowano 11 potraw. Obecnie
dañ na wigilijnym stole powinno byæ 12 - istniej¹ dwa
wyt³umaczenia tej liczby.
Mo¿e to byæ nawi¹zanie do
dwunastu miesiêcy (ka¿de
danie na jeden miesi¹c, aby
w ¿adnym momencie w roku
niczego nie zabrak³o) albo
do 12 aposto³ów.

Karp na wigilii, ale tylko
w Polsce

Fot. Archiwum

Te i inne ciekawostki
zwi¹zane z tymi szczególnymi dniami warto znaæ.
Zwykle jest tak, ¿e ubieramy choinkê, k³adziemy pod
obrus sianko, na stó³ 12 potraw i zaczynamy œwiêta.
Ale czasami przychodzi
myœl, ale dlaczego w³aœnie
tak? Spróbujemy rozwik³aæ
trochê œwi¹tecznych tradycji
i rytua³ów.

Mikołaj nosi się na
czerwono

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

Siano kładziemy pod białym obrusem na stole wigilijnym

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

Sanie Mikołaja i
czerwony nos Rudolfa

Dziœ ka¿de dziecko niemal
na ca³ym œwiecie wie, ¿e Miko³aj jeŸdzi po œwiecie saniami wype³nionymi prezentami, a ci¹gn¹ je renifery.
Pierwsze informacje o reniferach w³aœnie równie¿ pojawi³y siê w wierszu Clementa

Moore’a. Autor wymieni³
wtedy dziewiêæ reniferów o
imionach: Kometek (Comet), Amorek (Cupid), B³yskawiczny (Blizten), Fircyk
(Dasher), Pysza³ek (Prancer), Tancerz (Dancer),
Z³oœnik (Vixen), Profesorek
(Donner), Rudolf (Rudolph).
Najwa¿niejszemu reniferowi
z ca³ego zespo³u dopiero po
latach zosta³ przyprawiony
czerwony nos. Wszystko za
spraw¹ napisanej przez Roberta L. Maya w 1939 roku
ksi¹¿eczki, któr¹ sieæ sklepów Montgomery Ward rozdawa³a dzieciom. Czerwononosy renifer Rudolf rozœwietla³ w niej drogê
Miko³ajowi i pomóg³ mu rozdawaæ dzieciom prezenty.
W popularyzacji Rudolfa pomog³a te¿ znana piosenka
„Rudolph the Red-Nosed
Reindeer”. Obecnie te¿
czerwonemu nosowi Rudolfa przypisuje siê funkcje
noktowizji, bo jak wiadomo,

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

Opłatek też musi być

Zwyczaj ³amania siê op³atkiem podczas wigilii swoje
korzenie bierze z pocz¹tków
chrzeœcijañstwa. Choæ w tym
okresie nie by³ on jeszcze
³¹czony z wigili¹, a istnia³ jako symbol komunii duchowej
wspólnoty chrzeœcijañskiej.
Pierwsi chrzeœcijanie ³amali
siê - dzielili chlebem.
Op³atek znany z teraŸniejszych czasów wytwarzany
by³ zdecydowanie póŸniej.
Pierwotnie rolê op³atka pe³ni³
b³ogos³awiony chleb, który
b³ogos³awiono i dzielono siê
nim z wiernymi. Dziœ to specjalne pieczywo produkowane g³ównie przez siostry zakonne. Wielu Polaków potrafi sobie wyobraziæ wigiliê
bez wielu rzeczy, ale bez
op³atka jednak nie.

Sianko, czyli nawiązanie
do szopki

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

Kolędować małemu…

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

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

Choinki pachnące świętami Bożego Narodzenia
Bo¿e Narodzenie to œwiêta, które wyj¹tkowo kochamy, choæ znowu bêd¹ chyba inne ni¿ do tej pory bywa³y.
tacjach. Od wyboru do koloru. Owszem, do nabycia s¹
równie¿ choinki z tworzyw
sztucznych, które spotkaæ
mo¿na w szerokim wyborze,
ale nie maj¹ one jednak tego
zapachu i uroku, co naturalne drzewa, choæ nie ka¿dy z
ró¿nych powodów chce mieæ
¿ywe drzewko. Je¿eli jednak
choinka ma byæ ¿ywa, to
jak¹ wybraæ - œwierkow¹, z
jod³y a mo¿e daglezji? Jak
te¿ póŸniej j¹ traktowaæ, by
przedwczeœnie nie zrzuca³a
igliwia i przetrzyma³a w
dobrym stanie przynajmniej
do œwiêta Trzech Króli, jak
nakazuje tradycja?
W tradycji polskiej na choinkê przeznacza siê drzewo
iglaste z gatunków œwierk,
jod³a, daglezja i sosna. Dominuj¹ jednak œwierki i jod³y,
które wystêpuj¹ w wielu od-

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Inne, ni¿ w ubieg³ym roku,
bo oswoiliœmy siê nieco z koronawirusem, co nie znaczy,
¿e przestaliœmy siê go baæ.
Bêd¹ œwiêta w polskich i gorzowskich domach. Bo jak
pokaza³ ubieg³y rok, nawet w
samotnoœci i zamkniêciu, ale
bez choinki i barszczu to siê
jednak nie obêdzie. Bo choinka, to choinka, choæ bywaj¹ strojone na ró¿ne sposoby. Choinka przywêdrowa³a do nas z Niemiec i tak
mocno siê zakorzeni³a, ¿e
nie wyobra¿amy sobie bez
niej œwi¹t. No bo i gdzie niby
mielibyœmy sobie prezenty
pod³o¿yæ, gdyby nie by³o
choinki?
W sklepach, marketach,
ale i na osiedlowych placach
pojawi¹ siê wkrótce w sprzeda¿y choinki. ¯ywe w donicach i œwie¿o œciête na plan-

Bez choinki nie ma świąt Bożego Narodzenia. Choinka być
musi…

mianach - s¹ m.in. koreañskie, kalifornijskie, kaukaskie i szereg innych. Œwierk
pospolity zielony, nasz polski, charakteryzuje siê intensywnym zapachem. Jod³y

nie maj tego zapachu, choæ
kaukaska po wniesieniu do
domu i ogrzaniu wydziela
olejki eteryczne. Za to jod³a
jest trwalsza, nie gubi praktycznie igie³ i przy w³aœciwej

pielêgnacji mo¿e staæ bardzo d³ugo.
Najwa¿niejsze przy choince, po wniesieniu do domu,
jest zapewnienie jej dostêpu
do wody. Œwie¿a choinka
wrêcz ¿³opie wodê, przeciêtne drzewko w ci¹gu pierwszej
doby potrafi wypiæ oko³o litra
wody. PóŸniej tej wody potrzebuje coraz mniej, ale w
stojaku stale powinna byæ.
Ponadto choinka nie powinna
staæ za blisko Ÿród³a ciep³a.
Mo¿na tak¿e kupiæ choinkê
ukorzenion¹, z ziemi¹ w donicy. Przy zakupie takiego
drzewka trzeba jednak zwróciæ uwagê przede wszystkim
na to czy nie ma zbyt ma³ego
pojemnika z ziemi¹. Czêsto
bowiem bywa tak, ¿e w piêciolitrowym pojemniku mamy dwumetrowe drzewko, co
jest nieporozumieniem, gdy¿

nie ma wykszta³conego systemu korzeniowego. To tak
jakby œwie¿o œciête wsadzono do wiadra z piaskiem.
Dwumetrowe drzewko powinno mieæ pojemnik 25-litrowy.
Choinki w donicach po
przyniesieniu do domu tak¿e
nale¿y intensywnie podlaæ.
PóŸniej mo¿na ju¿ na spokojnie
uzupe³niaæ
wilgoæ.
Wa¿ne jest, aby drzewko nie
dosta³o przyrostów, bo pójdzie na zmarnowanie. Dlatego nale¿y je trzymaæ w temperaturze do 23 stopni, z dala od grzejników i przez czas
nie d³u¿szy ni¿ trzy tygodnie.
Przy odpowiedniej pielêgnacji i stopniowej aklimatyzacji,
czyli powolnym wynoszeniu
na balkon lub taras, mo¿na
bêdzie póŸniej posadziæ je w
ogrodzie lub na dzia³ce.
ZET
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Kiedy Nowy Rok nastaje,
każdemu ochoty dodaje
Jedni witaj¹ go na balach, inni na tak zwanych domówkach, jeszcze inni w salach koncertowych.

Od przysłów czas zacząć

W danej Polsce, jeszcze tej
ch³opskiej, w Sylwestra nikt
nie sprz¹ta³, aby nie wymieœæ
nadchodz¹cego szczêœcia.
W ka¿dym gospodarstwie nie
mog³o zabrakn¹æ p³on¹cego
ognia oraz œwie¿ej wody.
Mia³o to gwarantowaæ pomyœlnoœæ i bogactwo na przysz³y rok. Ma³o tego, w ka¿dej
chacie
ka¿dy
cytowa³
przys³owie, które mówi, ¿e
„Na Bo¿e Narodzenie przybywa dnia na kurze przest¹pienie, a na Nowy Rok na barani
skok”. Tak prosto ch³opi
t³umaczyli sobie przybywanie
dnia po równonocy zimowej.
Owe kurze przest¹pienie to
malutki œlad, jaki robi drobi¹ca po podwórku kura, czyli sekundy. Bo widocznie
dzieñ zaczyna³ rosn¹æ dopiero w³aœnie od Nowego Roku.
A takie oto by³y inne
przys³owia wi¹¿¹ce siê z Nowym Rokiem:
Co Nowy Rok naka¿e, to
wrzesieñ poka¿e.
Do Trzech Króli od Nowego
Roku przyby³o dnia o baranim skoku.
Gdy Nowy Rok mglisty zjedz¹ kapustê glisty.
Gdy Nowy Rok w progi, to
stary rok w nogi.
Gdy w Nowy Rok skwar i
upa³, baran wilka bêdzie
chrupa³.
Gdy w Nowy Rok pluta, ze
¿niwem te¿ bêdzie pokuta.

Jak Nowy Rok jasny i ch³odny - ca³y roczek pogodny i
p³odny.
Jaki Nowy Rok, taki ca³y
rok.
Jak siê Katarzyna g³osi, tak
siê Nowy Rok nosi.
Na Nowy Rok pogoda,
bêdzie w polu uroda.
Nowy Rok nastaje, ka¿demu ochoty dodaje.
Nowy Rok pochmurny, zbiór
bêdzie durny
Nowy Rok pogodny, zbiór
bêdzie dorodny.
Rok miniony zawsze lepszy.

celu wszyscy zebrani na sylwestrowej imprezie trzymaj¹
kieliszki i stoj¹c na lewej nodze wraz z wybiciem pó³nocy
stawiaj¹ praw¹ stopê na ziemi. Podobnie jak u nas, rozpoczêcie dnia od wstania z
³ó¿ka praw¹ nog¹ ma gwarantowaæ,
¿e
wszystko
bêdzie ok.

Francja

Francuzi lubi¹ bowiem
spêdzaæ ostatni¹ noc w roku
w towarzystwie przyjació³ i rodziny, relaksuj¹c siê przy
szampanie i kosztuj¹c specjalnie na tê okazjê przygotowanych potraw. Poœród sylwestrowych specja³ów znajdziemy m.in. dania z kaczki,
ostrygi, sery oraz s³ynn¹ foie
gras.

A tak we współczesności

Do dziœ zachowa³o siê kilka
przes¹dów, które jeszcze œladowy sposób mo¿na zauwa¿yæ. I tak jeœli chcemy siê
uwolniæ od przykrych wspomnieñ, to w sylwestrow¹ noc
warto spisaæ zmartwienia na
czerwonym papierze, ¿eby
póŸniej móc je spaliæ. Mo¿e
to byæ równie¿ kosmyk
w³osów, bilecik albo list
mi³osny.
Noworoczny
p³omieñ unicestwi raz na zawsze pami¹tki po niemi³ych
wspomnieniach.
Wszelkie d³ugi i po¿yczki
najlepiej uregulowaæ jeszcze
przed sylwestrem, ¿eby nie
wchodziæ w nowy rok z
d³ugami, bo te zaczn¹ siê
mno¿yæ. A ¿eby gotówki nam
nie zabrak³o, 31 grudnia do
portfela warto w³o¿yæ ³uski z
wigilijnego karpia.
Pomyœlnoœæ przynosi nakrêcenie zegarów tu¿ po
pó³nocy. Kiedy zegar wybije
pó³noc, wówczas najstarsza
osoba w rodzinie powinna
szeroko otworzyæ okno lub
drzwi; w ten sposób zaprosi
do œrodka Nowy Rok i ¿yczliwe domowi duchy, a to, co
stare, szybko opuœci cztery
œciany.
Rozwiedzione kobiety i panny, które chc¹ dowiedzieæ siê,
jakie bêdzie imiê ich przy-

Wielka Brytania

Fot. Archiwum

Nowy
Rok
to
czas
prze³omu. Ale ka¿dy wierzy,
¿e coœ siê w jego ¿yciu z t¹
dat¹ zmieni.
Od kiedy istnieje kalendarz,
Nowy Rok, noc sylwestrowa
to by³o coœ magicznego. Momenty prze³omu zawsze tak
s¹ traktowane. Warto wiêc
przyjrzeæ siê, jak kiedyœ
spêdzano tê magiczn¹ noc,
jak robi siê to teraz oraz jak
robi¹ to inni.

Sylwester w domu na ogół odbywa się w świątecznych jeszcze klimatach

sz³ego wybranka, po pó³nocy
powinny pilnie nas³uchiwaæ
prowadzonych dooko³a rozmów. Pierwsze mêskie imiê,
które us³ysz¹ bêdzie prawdopodobnie
imieniem
przysz³ego mê¿a.
Poniewa¿ w sylwestrow¹
noc równie¿ gwiazdy zapowiadaj¹ przysz³oœæ, warto
zwróciæ uwagê, co dostrze¿emy na nocnym niebie. Jasne i piêkne gwiazdy, a rankiem nad horyzontem promienne s³oñce na
bezchmurnym
niebie,
wró¿¹ bardzo pomyœlny
rok.

A tak jest u innych

Sylwester to jedna noc w roku obchodzona przez wszystkich na ca³ym œwiecie.
Portale podró¿nicze i rozryw-

kowe pokazuj¹ najciekawsze
tradycje z innych krajów.

Brazylia

W sylwestra w Rio de Janeiro nawet do dwóch milionów osób bawi siê wspólnie
na pla¿y Copacabana. Na tê
noc organizatorzy przygotowuj¹ ka¿dego roku oko³o 150
ton petard. Brazylijczycy w
ostatni¹ noc roku ubieraj¹ siê
na bia³o, wierz¹, ¿e bia³y strój
zapewni im szczêœcie i spokój
w
kolejnych
12
miesi¹cach. Inny brazylijski
zwyczaj mówi, ¿e przed kolejnym rokiem nale¿y z³o¿yæ
ofiarê bogini morza Yemanji.
W dniu poprzedzaj¹cym sylwestra na pla¿ach mieszkañcy wrzucaj¹ na fale bukiety
bia³ych kwiatów i wypuszczaj¹ ³odzie z podarunkami,
co ma zapewniæ im dostatek.

Rosja

W Rosji nale¿y spisaæ swe
noworoczne ¿yczenie na karteczce i spaliæ j¹ w kieliszku,
do którego wlewa siê nastêpnie szampana. Taki koktajl nale¿y wypiæ w noworocznym toaœcie, dziêki temu zapewniaj¹c sobie realizacjê
swych marzeñ w nastêpnych
365 dniach.

Fot. Archiwum

Argentyna

Mało kto wybiera sylwestra w samotności, choć i tacy się zdarzają

W Argentynie jest kilka noworocznych przes¹dów. Najsympatyczniejszy wydaje siê
ten, wymagaj¹cy wejœcia w
nowy rok praw¹ nog¹. W tym

Mieszkañcy Wielkiej Brytanii spêdzaj¹ Sylwestra w pubach lub na tzw. „domówkach”, w gronie przyjació³.
Zanim zegar wybije dwunast¹, wiêkszoœæ z nich
w³¹cza radio lub telewizor,
aby wspólnie odliczaæ ostatnie sekundy do nadejœcia nowego roku. Szczêœliwcy tê
wyj¹tkow¹ noc spêdzaj¹ w
Londynie, gdzie przy akompaniamencie dzwonów s³ynnego Big Bena niebo rozb³yska setkami kolorowych fajerwerków.
Niezapomniane
wra¿enia nie koñcz¹ siê jednak wraz z nadejœciem œwitu,
bowiem 1 stycznia odbywa
siê w Londynie wielka noworoczna parada, w której
uczestnicz¹ tysi¹ce osób.

Włochy

Przez wiêksz¹ czêœæ wieczoru sylwestrowego W³osi
bawi¹ siê we w³asnych domach, w towarzystwie znajomych. Zgodnie z tradycj¹, tu¿
przed pó³noc¹ ka¿dy mieszkaniec Italii powinien zjeœæ
swoj¹ porcjê zupy lub potrawki z soczewicy, bowiem dania
te symbolizuj¹ pomyœlnoœæ i
dobrobyt. Po takim posi³ku
wiêkszoœæ W³ochów udaje
siê na rynek swojego miasta,
aby tam przywitaæ Nowy Rok
i obejrzeæ pokaz fajerwerków.
Ci, którym zale¿y na
szczêœciu w nowym roku, powinni podczas nocy sylwestrowej mieæ na sobie czerwon¹ bieliznê - inny kolor jest
absolutnie niedopuszczalny!
Ma³o kto wie, ale tak¿e przed
pó³noc¹ pustoszej¹ wszystkie
restauracje. I co wa¿ne, ju¿
potem ¿aden lokal nie otwiera swoich podwojów dla turystów.

Grecja

Zwyczaje sylwestrowo-noworoczne w Grecji s¹ mocno
zwi¹zane z postaci¹ œw. Bazylego, który s³yn¹³ ze swej
szczodroœci i dobrego serca
dla biednych. W specjalnym
sylwestrowym przysmaku,
zwanym „Vassilopitta” lub
„ciastem œw. Bazylego” ukrywa siê z³ot¹ lub srebrn¹ monetê. Szczêœliwiec, który natrafi na porcjê z „niespodziank¹” mo¿e byæ pewien,
ze czeka go rok obfituj¹cy we
wszelk¹ pomyœlnoœæ.

Hiszpania

Wieczór 31 grudnia Hiszpanie spêdzaj¹ na ró¿ne sposoby. Hiszpañsk¹ tradycj¹ jest
zak³adanie na tê okazjê czerwonej bielizny, w plenerze
czêsto czerwonych czapek
lub szalików. Hiszpanie zaopatruj¹ siê równie¿ w tzw.
cotillón czyli torbê z zestawem balowych gad¿etów, na
które sk³adaj¹ siê przewa¿nie
czapeczka,
szal
boa,
piszcz¹ca tr¹bka i maska.
Imprezy sylwestrowe najczêœciej odbywaj¹ siê w domach, w rodzinnym gronie
lub
w
towarzystwie
najbli¿szych przyjació³. Na t¹
okazjê przygotowuje siê specjalne
jedzenie.
Przed
pó³noc¹ ogl¹da siê w telewizji
transmisjê z placu Puerta del
Sol, wyczekuj¹c na bicie
dzwonu umieszczonego nad
zegarem nazywanym Reloj de
Gobernación na budynku Casa de Correos. Ka¿demu z jego 12 uderzeñ musi towarzyszyæ zjedzenie jednego winogrona. Chwilê potem strzelaj¹
korki od cavy, wznoszone s¹
toasty i sk³adane s¹ ¿yczenia
pomyœlnoœci w Nowym Roku.
PóŸniej Hiszpanie mieszkaj¹cy w miastach i miasteczkach zwykle wychodz¹ z domów na place by spotkaæ siê
ze znajomymi i wspólnie œwiêtowaæ,
przewa¿nie
do
bia³ego rana. Spora czêœæ z
nich wychodzi na miasto na
krótko przed pó³noc¹.
Jak widaæ, wszêdzie siê obchodzi tê magiczna chwilê
przejœcia. W wielu miastach
jeszcze w niebo szybuj¹ fajerwerki, ale coraz czêœciej
zamiast ogni sztucznych organizatorzy zapraszaj¹ na pokazy laserów. Ma³o kto wybiera
sylwestra w samotnoœci, choæ
i tacy siê zdarzaj¹.
ROCH

Korzysta³am z „Ksiêgi
przys³ów polskich” oraz
portali podró¿niczych.
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„Uniwersytet Młodego Odkrywcy”
Na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Parady¿a od lat realizowany jest projekt pt. „Uniwersytet M³odego Odkrywcy”.

Fot. Archiwum AJP

Naukowcy maj¹ za zadanie
popularyzowaæ wyniki badañ
naukowych i rozwijaæ zainteresowanie nauk¹ wœród
uczestników programu. Dzieci bior¹ udzia³ w zajêciach,
których wiêkszoœæ odbywa
siê na uczelni. Cykliczne zajêcia edukacyjne prowadzone s¹ przez pracowników
naukowych i specjalistów z
okreœlonej dziedziny.
Ogólnym za³o¿eniem projektu jest organizowanie
bezp³atnych zajêæ edukacyjnych dla dzieci z województwa lubuskiego, rozbudzaj¹cych ich pasjê do nauk
œcis³ych i przyrodniczych, a
tak¿e wspieranie indywidualizacji procesu dydaktycznego w duchu podmiotowoœci
wyra¿aj¹cej siê w samodzielnym dzia³aniu uczniów
opartym na dociekaniu naukowym. Oferta edukacyjna
skierowana jest do uczniów
klas 1-3 szko³y podstawowej,
w ramach której dzieci, poprzez praktyczne dzia³anie
oparte na dociekaniu badawczym, mog¹ odkrywaæ i poznawaæ otaczaj¹cy œwiat.
Jednym z zadañ wspó³czesnej szko³y jest indywidualne
podejœcie
do
potrzeb
uczniów, odkrywanie ich
mo¿liwoœci, uzdolnieñ, talentów i pasji, dlatego te¿
za³o¿enia projektu i mo¿liwoœci jego realizacji w pe³ni je
uwzglêdniaj¹, a wrêcz koresponduj¹ z niniejszymi zadaniami. Zajêcia dydaktyczne
w AJP daj¹ szansê na doskonalenie uwagi, logicznego myœlenia oraz wyci¹gania

wniosków przez dzieci, na
podstawie ich w³asnych doœwiadczeñ i obserwacji.
Dotychczasowe doœwiadczenie AJP pozwala stwierdziæ, i¿ s³usznie przyjêto za
cel projektu miêdzy innymi
stworzenie takiej sytuacji dydaktycznej, w której uczestnicy sformu³uj¹ hipotezy badawcze i poprzez w³asne doœwiadczenia weryfikuj¹ je, a
tak¿e wyci¹gn¹ odpowiednie
wnioski. Dodatkowo kreowane dzia³ania w ramach pro-

jektu zmierzaj¹ równie¿ do
rozwijania wœród dzieci
umiejêtnoœci zespo³owego
dzia³ania, poprawnej komunikacji
i
twórczoœci.
Powy¿sza inicjatywa ukierunkowana jest na wzmocnienie efektywnoœci systemu
kszta³cenia, rozwój talentów,
jak i jest szans¹ na wzbogacenie szkolnej oferty edukacyjnej, dziêki czemu nauka
dla uczniów mo¿e byæ bardziej interesuj¹ca i pasjonuj¹ca. AJP zale¿y, aby cele

projektu umo¿liwia³y dodatkow¹ szansê edukacyjn¹ dla
uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Szansa, która
ukierunkowana jest na odkrywanie indywidualnych
mo¿liwoœci ka¿dego dziecka, ale tak¿e szansa na
wzbogacenie szkolnej oferty
edukacyjnej, dziêki czemu
nauka dla uczniów mo¿e byæ
bardziej interesuj¹ca i pasjonuj¹ca. Zajêcia zaplanowano w formie warsztatów, laboratoriów i mini wyk³adów

prowadzonych przez nauczycieli akademickich AJP oraz
specjalistów nauk œcis³ych,
przyrodniczych oraz technicznych. W ramach projektu
odbywaj¹ siê nastêpuj¹ce
kursy:
„Zaczarowane laboratorium” - zagadnienia i wykonywanie eksperymentów z
zakresu chemii (m.in. gazy,
ciecze, zmys³y), tak, aby w
prosty sposób przedstawiæ
ciekawe zagadnienia oraz
zachêciæ dzieci do aktywnego udzia³u w zajêciach
praktycznych i rozbudziæ
ich ciekawoœæ poznawcz¹;
„Szalony naukowiec” blok zajêæ z fizyki, zak³ada
poznanie tematyki i realizacjê doœwiadczeñ wspomagaj¹cych umiejêtnoœci
poznawcze z obszaru „Woda i inne ciecze”;
„Ma³y konstruktor - du¿e
mo¿liwoœci” - blok zajêæ
technicznych, w ramach
których Uczestnicy Projektu
bêd¹ budowaæ roboty z
klocków Lego Mainstrom,
które
stanowi¹
wyposa¿enie AJP,
„Giganci tworzenia gier”
- niekonwencjonalny modu³
zajêæ, który poprzez tworzenie prostych gier komputerowych oraz korzystanie z
gier EBB bêdzie wspomaga³ kreatywne myœlenie
oraz naukê z obszaru matematyki, fizyki oraz chemii,
„Programujê œwiat” blok tematyczny obejmuj¹cy programowanie z
wykorzystaniem œrodowiska edukacyjnego DoThings,

które rozwija intuicjê algorytmiczn¹ dzieci, rozwija
umiejêtnoœæ krytycznego
myœlenia i pracy w grupie.
Zaplanowane bloki tematyczne realizowane w ramach Projektu umo¿liwiaj¹
Uczestnikom
aktywny
udzia³ w poznawaniu œwiata
poprzez
wdro¿enie
postawy badacza charakteryzuj¹cej siê ciekawoœci¹,
osobistym zaanga¿owaniem i twórczoœci¹, jak równie¿ inspirowanie do kreatywnego myœlenia, rozwijania talentów, a tak¿e pasji
do nauki. Programy kursów
zaplanowano tak, aby zarówno zapoznaæ Uczestników z ogóln¹ charakterystyk¹ œrodowiska akademickiego,
jak
i
zaprezentowaæ uczelniê jako miejsca przyjazne i
otwarte dla wszystkich.
Projekt pozwoli tak¿e na integracjê lokalnej spo³ecznoœci wokó³ propagowania
dzia³añ Oœrodka poprzez
nawi¹zanie wspó³pracy z
dyrektorami szkó³ podstawowych, uczniów klas 1-3 i
ich rodzicami, deleguj¹cymi na pozaszkolne zajêcia
w ramach Projektu.
Dodatkowo w ramach realizacji Projektu za³o¿ono te¿
przeprowadzenie w szko³ach
wyk³adów „Bezpieczeñstwo
dziecka w sieci”, które
s³u¿yæ maj¹ podnoszeniu
kompetencji
wychowawczych i spo³ecznych.
dr in¿. ANNA FAJDEK-BIEDA
PRODZIEKAN WYDZIA³U
TECHNICZNEGO AJP
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KSSSE - poprzeczka znowu idzie w górę
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje zasiêgiem swojego oddzia³ywania Województwo Lubuskie, Zachodniopomorskie i
Wielkopolskie i jest tym samym jedn¹ z wiêkszych i najszybciej rozwijaj¹cych siê stref w kraju.

Fot. Archiwum KSSSE

Po zmianie przepisów w
2018 roku, kiedy ca³a Polska
sta³¹ siê Stref¹ Ekonomiczn¹, KSSSE notuje z roku na rok coraz lepsze wyniki. Efekty widoczne s¹ jak na
d³oni, mimo ciê¿kiego dla
gospodarki czasu pandemii i
wielu ograniczeñ w funkcjonowaniu przedsiêbiorstw.
Trzy kwarta³y 2021 roku
KSSSE zamknê³a z 34 wydanymi decyzjami o wsparciu,
poprawiaj¹c
ubieg³oroczny wynik o 12 decyzji. Suma wydatków inwestycyjnych przekroczy³a 1,5
mld pln. Nowe inwestycje zapewni¹ 423 nowe miejsca
pracy i przyczyni¹ siê do
utrzymania 2929 istniej¹cych
miejsc pracy. Kapita³ nowych
inwestorów pochodzi w
wiêkszoœci z Polski, ale równie¿ ze Szwecji, Chin, Niemiec, Francji, Luksemburgu
czy Hiszpanii.
Najwiêksz¹ tegoroczn¹ inwestycj¹, która otrzyma³a
decyzjê o wsparciu od Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest
Josera Polska, planuj¹ca
utworzenie nowego przedsiêbiorstwa w miejscowoœci
Paproæ w województwie
wielkopolskim, produkuj¹cego karmê dla zwierz¹t domowych, wraz z zapleczem logistycznym. Zdolnoœæ produkcyjna nowej fabryki ma
wynieœæ do 125.000 ton karmy rocznie. Josera reprezentuje kapita³ niemiecki.
W Szczecinie z kolei, polska firma Nemera zainwestuje w utworzenie zak³adu
produkcyjno-magazynowego, zajmuj¹cego siê produkcj¹ dozowników do aplikacji leków. Nemera Szczecin Sp. z o.o. prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w
zakresie produkcji urz¹dzeñ,
instrumentów oraz wyrobów
medycznych. Spó³ka specjalizuje siê w projektowaniu,

r e k l a m a

KSSSE jest jedną z większych i najszybciej rozwijających się stref w kraju

rozwoju i produkcji urz¹dzeñ
do iniekcji podskórnej leków,
tzw. wstrzykiwaczy oraz
œwiadczy
kompleksowe
us³ugi w zakresie wprowadzania nowoczesnych, intuicyjnych urz¹dzeñ do podawania leków. Klientami s¹ firmy farmaceutyczne, które
kupuj¹ jej produkty w celu
umo¿liwienia
pacjentom
podskórnego podania leku w
bezpieczny i wygodny sposób. Spó³ka posiada kilkadziesi¹t miêdzynarodowych
patentów, chroni¹cych rozwi¹zania technologiczne zastosowane w jej produktach.
Kolejn¹ du¿¹ tegoroczn¹
inwestycjê, przeprowadzi w
Nowej Soli firma ALUMETAL
Poland Sp. z o.o. Inwestycja
polegaæ bêdzie na zwiêkszeniu zdolnoœci produkcyjnej
istniej¹cego przedsiêbiorstwa
rozbudowie
i
zwiêkszenie mocy produkcyjnych zak³adu zlokalizowanego w Nowej Soli w zakre-

sie mo¿liwoœci przetwarzania surowców z³omowych na
potrzeby rosn¹cej produkcji
aluminiowych wtórnych stopów odlewniczych ca³ej Grupy Alumetal.
Jedn¹ z wiêkszych nowych
inwestycji
na
terenie
zarz¹dzanym przez KSSSE
bêdzie zwiêkszenie zdolnoœci produkcyjnej zak³adu
firmy THULE Sp. z o.o.,
produkuj¹cego sprzêt sportowy i akcesoria do aktywnoœci na œwie¿ym powietrzu
m.in. baga¿niki do przewozu
rowerów i ich komponenty,
akcesoria samochodowe do
przewozu rowerów. Przedmiotem planowanej inwestycji
jest
rozbudowa
istniej¹cego zak³adu produkcyjnego wraz z magazynami oraz powierzchni¹ administracyjno-socjaln¹. Na
ten cel szwedzka firma zainwestuje w nowy zak³ad na
terenie województwa wielkopolskiego.

W tym samym województwie, w gminie Swarzêdz
producent herbat R. Twining
and Company Sp. z o.o. zainwestuje w zwiêkszenie
zdolnoœci produkcyjnej istniej¹cego zak³adu. Inwestycja bêdzie polegaæ na rozbudowie i modernizacji infrastruktury
produkcyjnej
(maszyn i urz¹dzeñ) na dotychczasowych liniach produkcyjnych, rozbudowie istniej¹cego ju¿ magazynu (w
wyniku czego nast¹pi poprawa efektywnoœci ca³ego procesu logistyki wyrobów gotowych) oraz realizacji projektu
uk³adu trigeneracji, którego
celem jest redukcja kosztów
z tytu³u zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹ oraz
mo¿liwoœæ wykorzystania
nowoczesnej
technologii
skojarzonego wytwarzania
ciep³a i ch³odu.
To tylko kilka najwiêkszych
inwestycji na terenie K-S
SSE spoœród 34 w bie¿¹cym

roku. I nie ostatnich. A jak
ten rok ocenia zarz¹d K-S
SSE ?
Obecnie
mo¿emy
wstêpnie oceniæ bie¿¹cy rok
i na dziœ wiemy, ¿e to by³
czas wielu udanych projektów, a w naszym przypadku
oznacza to rozwój poprzez
wiele kolejnych nowych inwestycji - mówi Krzysztof
Kielec, prezes zarz¹du K-S
SSE. - Razem z Katowick¹ i
Wa³brzysk¹ Stref¹ odpowiadamy za ³¹cznie 28% projektów inwestycyjnych i 47% inwestycji w ramach Polskiej
Strefy Inwestycji. To imponuj¹cy wynik. Ka¿da inwestycja tak ró¿norodna, jest
dla nas wyj¹tkowa i jedyna w
swoim
rodzaju,
wiêc
przyk³adamy do wszystkich
tak samo du¿¹ wagê. Wokó³
nas tworz¹ siê nowe miejsca
pracy, zmienia siê krajobraz
gospodarczo-spo³eczny, a
my przyczyniamy siê do tego
i zachêcamy kolejnych inte-

resariuszy. Plany na przysz³y
rok, s¹ jak zawsze ambitne,
poprzeczka idzie w górê.
Chcielibyœmy znów pochwaliæ siê wiêksz¹ liczb¹ inwestycji - dodaje.
Wszystkim
inwestorom
przy okazji przypominamy,
¿e od stycznia nastêpnego
roku zmienia siê mapa pomocy publicznej w ca³ym
kraju. Zachêcamy do zapoznania siê z now¹ map¹ i jej
wp³ywem na pomoc publiczn¹ dla nowych inwestycji.
Zainteresowanych tematem
pomocy publicznej dla nowych inwestycji, zapraszamy
serdecznie do kontaktu mailowego lub telefonicznego ze
stref¹: +48 95 721 98 00; info@kssse.pl. Informujemy
równie¿, ¿e Polska Strefa Inwestycji stanowi zachêtê inwestycyjn¹, co oznacza w
praktyce, ¿e nale¿y siê ni¹ zainteresowaæ i aplikowaæ przed
rozpoczêciem inwestycji.
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40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
W nocy 13 grudnia 1981 r., wprowadzono stan wojenny na terenie ca³ej Polski.
Zwyciêstwa w Warszawie w
1979 r. wypowiedzia³ s³ynne i
zapalaj¹ce rodaków s³owa:
„Niech st¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”,
a tak¿e w 1978 r.: „Nie lêkajcie siê! […]”. Uuruchomiona
zosta³a energia wielkiej robotniczej Solidarnoœci, która w
1980 r. powsta³a w Stoczni
Gdañskiej i która nastêpnie
objê³a wiêkszoœæ zak³adów
Trójmiasta oraz przenios³a siê
na wszystkie polskie zak³ady.
30 sierpnia 1980 r. w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdañsku, a
3 wrzeœnia w Jastrzêbiu podpisano z w³adz¹ porozumienie tzw. 21 postulatów, w tym
powstania Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”. Tak
siê zaczê³a droga do ustrojowych zmian. Pierwszym przewodnicz¹cym Zarz¹du Regionu NSZZ „Solidarnoœæ” w Gorzowie Wlkp. by³ Edward
Borowski, wybrany 25 kwietnia 1981 r. na I Walnym
ZjeŸdzie Delegatów Regionu
Gorzowskiego, w klubie Chemik. Zjazd poprzedzono msz¹
œw. odprawion¹ przez ks. Witolda Andrzejewskiego, podczas której poœwiêcono
sztandar
zaprojektowany
przez Jana Korcza i Jerzego
Klincewicza.
1 maja 1981 r. po raz pierwszy w Gorzowie Wlkp. nie odby³ siê pochód pierwszomajowy. Miêdzyzak³adowy komitet
zorganizowa³ w tym dniu
mszê œw. przy tzw. Schodach
Donik¹d, koncelebrowan¹
przez ks. Jerzego P³óciennika
oraz ks. W. Andrzejewskiego
z udzia³em 11 tys. osób. Towarzyszy³a temu orkiestra
dêta ZWCh Stilon, a aktorzy
Teatru im. Juliusza Osterwy
recytowali wiersze m.in. Zygmunta Krasiñskiego i Juliana
Tuwima.
Solidarnoœæ liczy³a w tamtym czasie ok. 10 milionów
cz³onków i nikomu nie przysz³oby do g³owy, ¿e komuna
mo¿e zaatakowaæ tak zorganizowane spo³eczeñstwo. W
nocy z 12 na 13 grudnia
1981 r. aparat komunistyczny wyprowadzi³ jednak
czo³gi i wojsko przeciw
spo³eczeñstwu. Wieczorem
12 grudnia cz³onkowie Komisji Krajowej „Solidarnoœæ”
koñczyli obrady i siê nie spodziewali, ¿e wiêkszoœæ z nich
zaraz utraci wolnoœæ. Na obradach KK w Gdañsku z Gorzowa byli E. Borowski i A.
Konsik. Wielu gorzowskich
dzia³aczy przebywa³o w tym
czasie we Wroc³awiu na
zjeŸdzie demokratycznym na
Politechnice Wroc³awskiej.
Byli tam Zbigniew Be³z, Stanis³aw ¯ytkowski, Ryszard
Sawicki, Adam Opiel, Irena
Ptaszek, Marek Koliñski i Ryszard Kotarski, który wymie-

Fot. Archiwum

By³ to wniosek Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego pozakonstytucyjnej nielegalnej junty wojskowej przeciwko
Solidarnoœci - który to organ
przej¹³ wówczas administrowanie Polsk¹ ponad w³adzami pañstwa. Wprowadzenie
stanu wojennego dekretem
Rady Pañstwa PRL by³o niezgodne z Konstytucj¹ PRL, a
wszystkie decyzje z niego wynikaj¹ce by³y i s¹ nielegalne.
Za rz¹dów WRON pó³ki w
sklepach by³y puste, dy¿urowa³y na nich ocet i musztarda; za innymi artyku³ami sta³o
siê wtedy w d³ugich kolejkach,
a ¿ywnoœæ by³a na kartki.
W tym dniu by³em na zebraniu za³o¿ycielskim ko³a NSZZ
Rolników „Solidarnoœæ Wiejska” w R¹picach k. Cybinki.
W spo³eczeñstwie panowa³
niepokój, a w szeregach aparatu partyjnego PZPR wyczuwa³o siê oczekiwanie jakiejœ
ofensywy w³adzy. Sekretarz
PZPR w Kombinacie Rolnym
w Lubniewicach powiedzia³
mi wówczas: „Lada moment
zrobimy z reakcj¹ porz¹dek”.
Widocznie coœ ju¿ wiedzia³:
by³ uzbrojony, a spod marynarki wystawa³ mu pistolet.
„Solidarnoœæ ma plan mordowania cz³onków PZPR,
dzia³aj¹ ju¿ takie grupy” - mówi³ sekretarz. Rozpowiadano,
¿e na naszym terenie tak¹
grup¹ kieruje Jan Hañbicki z
Lubiechni Wielkiej. Hañbickiego szybko aresztowano i
uwiêziono go w celi piwnicznej SB - w pa³acyku przy ul.
Kosynierów Gdyñskich w Gorzowie. By³ on dzia³aczem
podziemia antykomunistycznego, ale co do mordowania
komunistów, to by³o perfidne
k³amstwo obliczone na sianie
strachu w komunistycznych
szeregach oraz nienawiœci do
Solidarnoœci. Hañbickiego
oskar¿ono fa³szywie, osadzono go w wiêzieniu i zniszczono mu ¿ycie: pozbawiono go
nauki w szkole, skazano na
bezrobocie.
Na
podstawie
takich
k³amstw w³adze komunistyczne przyst¹pi³y do mobilizacji
w³asnych
szeregów,
a
dzia³aczom PZPR rozdano
kilkadziesi¹t tysiêcy sztuk
broni i polecono im organizowanie siê w oddzia³ach samoobrony. Wykorzystano stan
wojenny do rozpoczêcia wielkiej czystki w administracji
pañstwowej: zwolniono wtedy
setki dyrektorów szkó³, kilkudziesiêciu rektorów i dziekanów wy¿szych uczelni; wyrzucono ponad 200 tys. osób
„niepewnych ideologicznie”.
Ostatni rozdzia³ walki o niepodleg³oœæ rozegra³ siê
dziêki wyborowi na Stolicê
Piotrow¹ polskiego kardyna³a
Karola Wojty³y - Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Na placu

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.

nia Jerzego Wierchowicza,
Jerzego Synowca oraz Danutê I¿ykowsk¹. Czêœæ gorzowskich zwi¹zkowców w
tym czasie przebywa³a w Zarz¹dzie Regionu: J. Gospodarek, F. Konaszewicz, J. Klincewicz, J. Bozacki, Z. Wyszyñski oraz M. Huczkar (wg
Dariusza A. Rymara, w:
NSZZ Solidarnoœæ w Regionie Gorzów Wlkp. w latach
1980-1982). UB i milicja ok.
pó³nocy zajê³y Zarz¹d Regionu. Zaczê³y siê przes³uchania, rewizja, rekwirowanie dokumentów,
niszczenie
urz¹dzeñ poligraficznych...
By³ to istny horror, a ca³a akcja zakoñczy³a siê o trzeciej
nad ranem. Wszystkich zawieziono potem na „do³ek”
przy
ul.
Kosynierów
Gdyñskich. Na drugi dzieñ,
13 grudnia, do Zarz¹du Regionu przyszed³ drukarz Andrzej Majewski, ¿eby ratowaæ
sprzêt drukarski. Zdar³ milicyjne plomby i jak mówi, zasta³
tam wszystko zniszczone. Zaczê³y siê ³apanki i internowanie. Do domów przychodzi³o
trzech - czterech funkcjonariuszy; mieli gotowe listy i zabierali do „suki” policyjnej, a
póŸniej do zak³adów karnych.
Jerzego Klincewicza jako
pierwszego internowali do
Zak³adu Karnego w Wawrowie. IPN podaje, ¿e w regionie gorzowskim by³o 57 zatrzymanych w nocy z 12 na
13 grudnia. Niektórym uda³o
siê ukryæ i uciec, jak np. Jerzemu Wandeltowi, który natychmiast spotka³ siê z ks. Jerzym P³uciennikiem w celu
omówienia pomocy uwiêzionym. G³ówny punkt pomocy
organizowa³ ks. Witold An-

drzejewski, do pomocy któremu jako pierwsza przysz³y
¿ona Jerzego Klincewicza
oraz Gra¿yna Pytlak. 20 grudnia SB dokona³a najœcia na
dom Bozackich. Byli tam
dzia³acze Solidarnoœci - Majka Basikiewicz oraz drukarze
Stanis³aw Jakubowski i Andrzej Majewski. Internowano
te¿ Stefaniê Hejmanowską
Gra¿ynê
Pytlak,
Annê
Szlachciuk
oraz
Danutê
I¿ykowsk¹ i Mariê Tê¿yck¹, a
nastêpnie m.in. Teresê Klimek i Annê Marczyk.
Mam w pamiêci dzieñ 12
grudnia 1981 r. Oko³o godz.
22.30 do drzwi mojego
s³u¿bowego mieszkania ktoœ
mocno za³omota³. Ze zdziwieniem z ¿on¹ ujrzeliœmy lekarza z Krosna Odrzañskiego,
Janusza C., naszego serdecznego przyjaciela. Przywióz³ go ¿o³nierz wojskowym
gazikiem, aby móg³ mnie
ostrzec. Janusz mi powiedzia³: „Zgaœ œwiat³o i dwa dni
nie wychodŸ z domu”. I doda³
jeszcze: „Z dowódc¹ Wojsk
Ochrony
Pogranicza
w
Kroœnie Odrzañskim siedzia³em w jego gabinecie
przy lampce koniaku. Dowódca wskaza³ le¿¹ce na stole
teczki oznaczone nazwiskami
i powiedzia³: »Za chwilê wykonam tajny rozkaz. Popatrz,
czy kogoœ z tych ludzi
znasz«. Przegl¹dn¹³em nazwiska i jedno by³o mi znane.
Dowódca pozwoli³ mi zajrzeæ
do teczki prezesa Spó³dzielni
Zaopatrzenia i Zbytu z Cybinki Augustyna Wiernickiego.
Powiedzia³: »WeŸ mojego kierowcê z gazikiem i jedŸ powiadomiæ go, niech dwa dni
nie pokazuje siê w pracy i w

mieœcie. Jego mieszkanie
bêdzie obserwowane. Ma byæ
zamkniête na g³ucho, a ja o
nim po prostu zapomnê«”. Z
tego wynika, ¿e zna³ ju¿
wczeœniej rozkaz gen. Jaruzelskiego
wprowadzaj¹cy
stan wojenny. O godz. 6.00
radio poda³o wyst¹pienie gen.
Wojciecha Jaruzelskiego, który og³osi³ stan wojenny dla
ca³ej Polski. Przed moim domem wczeœnie rano pojawi³a
siê zielona nysa, a w niej
dwóch smêtnych panów, chyba z S³u¿by Bezpieczeñstwa.
W po³udnie zabrali siê i odjechali. Telefony by³y wy³¹czone
i ¿adnej z nikim ³¹cznoœci.
Boczn¹ drog¹ poszed³em jednak do pracy. Szukali mnie
ju¿ pracownicy, bo nie wiedzieli, co maj¹ robiæ. W moim
gabinecie siedzia³o dwóch
komisarzy
wojskowych,
m³odych oficerów z WOP w
Kroœnie Odrzañskim, w
randze porucznika i kapitana. Poczu³em siê niepewnie i
nieprzygotowany na areszt...
Oficerowie ci zameldowali, ¿e
przejmuj¹
nadzór
nad
zak³adem pracy. Wszystkie
decyzje mam odt¹d konsultowaæ z nimi. Wiedzia³em, ¿e to
ju¿ koniec mojej 10-letniej dyrektorskiej przygody... Wiceprezesów poinformowa³em,
¿e mam wizytê w klinice w
Szczecinie, a oni pod nadzorem
wojska
przejm¹
zarz¹dzanie firm¹. Z mocy
Dekretu o stanie wojennym
dosta³em specjaln¹ przepustkê do poruszania siê
s³u¿bowo po Polsce; by³em
prezesem du¿ej firmy, na której ci¹¿y³ obowi¹zek zaopatrywania m.in. w ¿ywnoœæ
czêœci województwa zielonogórskiego. Pojecha³em do kliniki i uzyska³em tam zwolnienie lekarskie. By³o ono jednak
niewiele warte, poniewa¿
wszystkie przepisy zosta³y w
tamtym czasie zawieszone, a
obowi¹zywa³ tylko Dekret o
stanie wojennym oraz rozkazy komisarzy wojskowych.
Miejski I sekretarz PZPR dowiedzia³ siê, ¿e mnie nie
aresztowano,
wiêc
siê
postara³, aby w trybie pilnym
zwolniono mnie z pracy na
mocy Dekretu z przyczyn politycznych.
I tak pod przymusem z ¿on¹
oraz kilkumiesiêcznym synem
Jackiem zaczêliœmy nowe
¿ycie w Gorzowie w warunkach braku pracy i szybko
koñcz¹cych
siê
oszczêdnoœci. Gorzów by³ w
tamtym okresie miastem
przemys³owym z dobrymi
zak³adami pracy, m.in. Chemitexem-Stilonem, Zak³adami
Jedwabniczymi „Silwana”,
Zak³adami Mechanicznymi
„Ursus”, Przedsiêbiorstwem
Budownictwa Przemys³owego, elektrociep³owni¹ i Fab-

ryk¹ Domów. To zwolnienie z
mocy Dekretu o stanie wojennym skutkowa³o wyrokiem na
miarê banicji: praktycznie
uniemo¿liwia³o mi podjêcie
pracy gdziekolwiek. Stan wojenny bardzo skomplikowa³
¿ycie wielu ludziom. Ja dopiero po rocznym bezrobociu, w
1983 r., podj¹³em pracê razem z ¿on¹ w ma³ym kiosku
przy placu Grunwaldzkim w
Gorzowie. Inwigilacja i agentura by³a wówczas wszechobecna. Dzia³alnoœæ wolnoœciowa koncentrowa³a siê
wówczas wokó³ patrona gorzowskiej opozycji - ks. Witolda Andrzejewskiego. Pod jego patronatem dzia³a³o w Gorzowie
Duszpasterstwo
Akademickie i organizowano
pomoc przeœladowanym.
Komunistyczna w³adza
przygotowywa³a ostateczne
rozliczenie siê z Solidarnoœci¹ ju¿ w lutym 1981 r.;
rozpatrywano wtedy ró¿ne
warianty rozwoju sytuacji,
w tym stan wojenny. W
sierpniu 1981 r. do Moskwy
uda³ siê specjalny wys³annik
rz¹du w zwi¹zku z planami
wprowadzenia stanu wojennego i w tym celu tak¿e tam
wydrukowano 6 ton obwieszczeñ Rady Pañstwa, bez daty, a 4 wrzeœnia ukryto je w
gmachu Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych. Wywo³ano
wówczas wojnê przeciw 10milionowej Solidarnoœci 13
grudnia o godz. 24.00. Oddzia³y ZOMO rozpoczê³y w
ca³ej Polsce akcjê aresztowañ
dzia³aczy
opozycyjnych.
Czo³gi wjecha³y do gorzowskiego Ursusa, a na ulice Polski wysz³o 100 tys. ¿o³nierzy i
milicjantów; wyjecha³o 1750
czo³gów, 1400 pojazdów
opancerzonych i 9 tys. samochodów. Zaraz po pó³nocy zamilk³y telefony, a kilka tysiêcy
milicjantów oraz ¿o³nierzy obsadzi³o wszystkie obiekty radia i telewizji. Konsekwencje
stanu wojennego by³y tragiczne - prócz tych gospodarczych: ZOMO zastrzeli³o wtedy
40 osób, w tym 9 górników z
kopalni Wujek, 21 by³o rannych, a 10131 osób internowano i uwiêziono bez wyroku.
Nale¿y te¿ wspomnieæ wydarzenia gorzowskie z 1982 r.,
kiedy to 31 sierpnia 5 tys. osób
przy gorzowskiej katedrze protestowa³o przeciw stanowi wojennemu i komunistycznej
w³adzy. Uwolnienie Polaków
od sowieckich komisarzy przysz³o dopiero w 1989 r.
A dzisiaj? A dzisiaj toczy
siê dyskusja w Brukseli,
czy
Polska
ma
byæ
pañstwem samodzielnym,
czy te¿ ma oddaæ swoj¹
wolnoœæ za marne srebrniki
w rêce unijnych komisarzy… Non possumus!
AUGUSTYN WIERNICKI
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Tu nie trzeba mieć papierów
Z Czes³awem Gand¹, prezesem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum

- Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
co to jest za organizacja?
- To stowarzyszenie, organizacja, która powsta³a w
gor¹cym sierpniu 1980 roku.
To by³y same pocz¹tki. I tak
sierpieñ, ten sierpieñ kojarzy
nam siê z buntem robotników, którzy na Wybrze¿u zaczêli siê domagaæ swoich
praw. I tam siê dokona³a zamiana w sferze spo³ecznej,
ale te¿ i w sferze kultury.
Przypomnê, ¿e wczeœniej to
trzeba by³o gdzieœ nale¿eæ,
skoñczyæ
odpowiedni¹
uczelniê. A przecie¿ tajemnic¹ nie jest, ¿e wielu ludzi
ma pewn¹ iskrê Bo¿¹,
pewn¹ dozê talentu, nie ukoñczyli ¿adnej uczelni, ale poprzez ¿mudn¹ pracê, solidne
podejœcie do pracy, kontakty
z innymi twórcami uprawiaj¹cymi tê sam¹ dziedzinê
twórczoœci, osi¹gaj¹ pewien
poziom. I dochodz¹ do mistrzostwa oraz zasilaj¹ szeregi
twórców profesjonalnych jak Zwi¹zku Literatów Polskich czy Zwi¹zku Polskich
Artystów Plastyków. Podobnie jest z muzykami czy fotografami. Ci ludzie zdobywaj¹
nagrody, potem zaczynaj¹
pracowaæ w tych dziedzinach.
- A jak to siê zaczê³o w
Gorzowie?
- Warszawskie studenckie
stowarzyszenie zainteresowane kultur¹ oraz Klub Robotników Pisz¹cych utworzy³y w tym 1980 roku Robotnicze
Stowarzyszenie
Twórców Kultury. A z Gorzowa zosta³a tam zaproszona
Maria Przybylak, poetka, robotnica ze Stilonu. Kiedy
wróci³a z tej Warszawy, któregoœ razu, pod koniec 1980
roku, powiedzia³a, ¿e dobrze
by by³o coœ takiego powo³aæ i
u nas. Ja wówczas pracowa³em w Zak³adowym Domu
Kultury Chemik Zak³adu
W³ókien Chemicznych Chemitex Stilon. Tak to siê nazywa³o (œmiech). Dziœ to Miejskie Centrum Kultury, jakby

Cz. Ganda: Każdy ma jakiś talent na swoją miarę

ktoœ nie pamiêta³. Wówczas
by³em szefem dzia³u artystycznego i Mariê Przybylak
zna³em ju¿ wczeœniej, poniewa¿ wykorzystywa³em jej
teksty do wielu programów,
jakie realizowaliœmy w Chemiku. Ona mia³a w³aœnie tê
iskrê Bo¿¹, w jej tekstach
by³o coœ wiêcej, coœ takiego,
co maj¹ ludzie utalentowani.
Zgodzi³em siê z jej pomys³em. Troszeczkê to
trwa³o, niezbyt d³ugo i w Gorzowie powsta³o trzecie w
Polsce, po Warszawie i Bydgoszczy Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury.
Zosta³o zarejestrowane 31
lipca 1981 roku.
- No to s³uszny wiek, skoñczyliœcie 40 lat.
- W³aœnie minê³o 40 lat od
chwili naszych urodzin. No i
ca³y czas jesteœmy.
- I to jest fascynuj¹ce, bo
zmieni³o siê wszystko, a u
was ci¹gle s¹ ludzie.
- W³aœnie na tym to polega.
Gdybyœmy niewiele robili, to
by wszystko skostnia³o i nic

by ju¿ nie dzia³a³o. Na pocz¹tku by³a tylko sekcja literacka, wynik zainteresowañ
pani Marii Przybylak. Potem
wyp¹czkowa³a plastyczna,
bo siê okaza³o, ¿e trochê
tych maluj¹cych te¿ jest. Nastêpna, co dziwne, by³a sekcja taneczna. Prowadzi³ j¹
sam Stanis³aw Jawor z Poznania wspomagany przez
Halinê Zakrzewsk¹. Kolejn¹
by³a sekcja muzyczna. I tu
wysz³a pewna ciekawostka.
- Czyli?
- Przecie¿ w latach 80. by³
boom na kapele rockowe. W
tym czasie w Chemiku
dzia³a³o chyba coœ ze 13 kapel rockowych. Od poniedzia³ku do niedzieli w³¹cznie
by³y
próby.
Ca³ymi
popo³udniami coœ w Chemiku gra³o. No i aby te kapele
w jakiœ sposób promowaæ,
wymyœliliœmy formu³ê, ¿e
najciekawsza kapela pojedzie na warsztaty. Robiliœmy
wewnêtrzne przegl¹dy i oni
jechali w³aœnie na te warsztaty. Mnie chodzi³o o to, aby

ci ludzie otwierali siê na inne
dyscypliny sztuki. Wychodzi³o na to, ¿e muzycy rockowi s³uchali poezji. Ma³o tego,
dostawali za zadanie stworzenia ilustracji muzycznej
do zadanego tekstu poetyckiego. W³aœnie na tych
warsztatach wyjazdowych
wymyœliliœmy wieczory synkretyczne.
- Co siê pod tym kryje?
- To by³o takie interdyscyplinarne spotkanie, gdzie autor mówi³ najpierw tekst, potem muzycy musieli jakoœ to
opracowaæ oczywiœcie bez
ostrej rockowej jazdy, ale atrakcyjnie i pod tekst. Chodzi³o o nauczenie siê dialogu
z innymi grupami twórców.
Potem poeci pisali wiersze
zwi¹zane z jakimiœ obrazami, jakimiœ tematami. Sekcja
filmowa realizowa³a niewielkie, kilkuminutowe miniaturki
filmowe. Chodzi³o o to, aby
pokazaæ, ¿e okiem kamery
mo¿na ogl¹daæ rzeczywistoœæ inaczej, ciekawiej, artystycznie. Tematem mog³o

byæ wszystko, banalna rzecz,
obok której przechodzimy
codziennie, ale tego nie dostrzegamy. Podobnie zreszt¹
fotograficy. Ca³y czas robiliœmy coœ nowego, ale jednoczeœnie uczyliœmy siê olbrzymiej tolerancji dla innych
dyscyplin.
- Sk¹d takie podejœcie?
- Bardzo czêsto jest tak, ¿e
ktoœ uprawia malarstwo i nic
poza swoj¹ dziedzin¹ nie widzi. Podobnie jest z muzyk¹
czy literatur¹. A myœmy
chcieli, aby jedni widzieli drugich, spróbowali zrozumieæ.
No i nam siê to chyba uda³o.
Uda³o poprzez nasze coroczne warsztaty artystyczne. Wyje¿d¿amy poza Gorzów. Mamy czas na ró¿ne dzia³ania.
Wówczas jedni zwyczajnie
musz¹ s³uchaæ drugich. Bardzo czêsto tak by³o, ¿e w
Oœrodku Wypoczynkowym w
Lubniewicach, który nale¿a³
do Stilonu, w domkach mieszaliœmy towarzystwo. A to
malarzy z poetami, a to poetów z muzykami. Jedni musieli popatrzeæ i pos³uchaæ, co
robi¹ drudzy. Do dziœ tak
dzia³amy. Zreszt¹ to towarzystwo lubi siê mieszaæ.
- Czes³aw, ale tu jest jeszcze jedna rzecz intryguj¹ca. 40 lat to kawa³ czasu. Po drodze zmieni³ siê
system
polityczny,
nast¹pi³ prze³om demokratyczny. Wszystkie sztuki
siê wyzwoli³y. Ju¿ nie potrzeba papiera, aby byæ artyst¹. Ka¿dy mo¿e. A
RSTK ca³y czas dzia³a. Jak
ty to robisz?
- My od 1980 roku za³o¿yliœmy, ¿e nie trzeba mieæ papierów. Musi byæ talent, przywo³ywana przeze mnie iskra
Bo¿a, chêæ do dzia³ania. No i
praca, jeszcze raz praca i
praca. S¹ ludzie, którym nie
dane by³o ukoñczyæ uczelni
artystycznej, a maj¹ to coœ.
My stwarzamy miejsce dla
takich ludzi. My
tu siê
kszta³cimy, dzielimy wiedz¹,
umiejêtnoœciami. Dla tych,
którzy chc¹ RSTK jest od-

skoczni¹ od problemów
dnia, jest miejscem do
pog³êbiania pasji, uczenia
siê czegoœ nowego, spotykania ludzi, którzy podobnie
myœl¹. Efekty tego, co robimy, pokazujemy w wielu
miejscach - szko³ach, galeriach, domach kultury, koœcio³ach nawet.
Ka¿de
miejsce jest dobre.
- Ja tu widzê jeszcze
jedn¹ rzecz. RSTK ca³y
czas dzia³a, ca³y czas siê
pokazuje, ale ani ty, ani
nikt inny nie utwierdza waszych cz³onków w mniemaniu - jesteœ wielkim artyst¹, co siê zdarza w innych stowarzyszeniach.
- Naturalnie, bo przecie¿ tu
nie chodzi o to, aby coœ budowaæ fa³szywego. Ka¿dy
ma jakiœ talent na swoj¹
miarê. U nas jest miejsce dla
ka¿dego. Dla wielkich i niekoniecznie wielkich. Ale jeœli
komuœ sprawia radoœæ to, ¿e
jest u nas, jest z nami, to jest
najwa¿niejsze. Oczywiœcie
s¹ i tacy, którzy d¹¿¹ do perfekcji. Te¿ stwarzamy im
przestrzeñ i miejsce. Nikogo
u nas nie oceniamy, nikomu
nie wystawiamy ³atek. Nale¿eæ mo¿e ka¿dy.
- No to gdzie was szukaæ?
- Nasz¹ siedzib¹ jest Miejskie Centrum Kultury przy ul.
Drzyma³y i ka¿dy, kto
chcia³by do nas do³¹czyæ,
mo¿e nas tam szukaæ. Oczywiœcie za ostatni czas odciska siê na nas ogólny trend cyfryzacja, atomizacja. Ale
co ciekawe, m³odzi ludzie
raz po raz do nas siê
zg³aszaj¹. Mo¿e maj¹ doœæ
atomizacji? W ka¿dym razie,
nieskromnie musze powiedzieæ, ¿e RSTK jest swego
rodzaju ewenementem w
skali kraju, a nawet Europy. I
od razu zastrzegam, to nie
moja opinia, ale ró¿nych
specjalistów, których zapraszamy na warsztaty.
- Bardzo dziêkujê za rozmowê i kolejnych 40 lat
¿yczê.

To był wspaniały tydzień
Tegoroczne Gorzowskie Spotkania Teatralne przesz³y ju¿ do historii.
Powiem wprost - jestem rozczarowany. Rozczarowany, ¿e
to wszystko trwa³o tak krótko.
To by³ oczywiœcie intensywny
tydzieñ, ale ogl¹daj¹c wiêkszoœæ spektakli by³bym gotowy
poœwiêciæ jeszcze jeden tydzieñ, no, mo¿e chocia¿ kilka
dni, ¿eby zobaczyæ nastêpne.
Ka¿dy ma prawo do w³asnej
oceny, to zrozumia³e. Ja bêdê

tylko chwali³, bo nawet jakbym upar³ siê i zacz¹æ cokolwiek szukaæ negatywnego, to
po prostu nie znajdê. Mo¿e
nie umiem szukaæ, mo¿e ktoœ
coœ tam wynajdzie. Ale dla
mnie bêdzie to ju¿ tylko czepialstwo.
Zestaw spektakli, w ocenie
mojej, czyli laika, zosta³ idealnie dobrany. Szczególnie po-

doba³a mi siê ta ró¿norodnoœæ. Dla ka¿dego znalaz³o
siê coœ fajnego. Rozmawia³em z kilkoma osobami,
które by³y na wiêkszoœci
przedstawieñ. I nawet, jak
zdarzy³o siê zobaczyæ coœ
bardziej lub mniej wymagaj¹cego w odbiorze, to i tak
scenografia, klimat przedstawienia, gra aktorów, to

wszystko budzilo podziw.. I
do tego póŸniejsze spotkania
w Art Cafe z artystami to by³
miód na serca widzów.
Roczny ,,odpoczynek’’ od
Gorzowskich Spotkañ Teatralnych zrobi³ swoje. Mi³oœnicy dobrego aktorstwa tym
bardziej chêtnie pobiegli do
teatralnej kasy, ¿eby przypadkiem nie zostaæ wyprze-

dzonym przez innych. Na
wszystkich spektaklach frekwencja by³a wysoka, mnie
osobiœcie ucieszy³a znakomita
gra
aktorów
z
najwy¿szej polskiej pó³ki, jacy pojawili siê, bo ich podejœcie do pracy by³o pod
ka¿dym wzglêdem profesjonalne. Atmosfera w samym
teatrze znakomita, nawet te-

lefony
komórkowe
nie
brzêcza³y, jak to czasami bywa w innych miejscach,
gdzie ka¿dorazowo powinny
byæ wy³¹czone.
Ju¿ nie mogê doczekaæ siê
tego, co nam za rok zafunduje nam dyrektor Jan Tomaszewicz razem ze swoj¹
ekip¹.
ROBERT BOROWY

15

SpORT

Grudzień 2021 r.

Mocne składy drużyn PGE Ekstraligi
W po³owie listopada zosta³o zamkniête pierwsze ¿u¿lowe okienko transferowe, kolejne bêd¹ ju¿ po rozpoczêciu nowego sezonu w 2022 roku.

Fot. Stal Gorzów

Oficjalnie poznaliœmy wiêc
sk³ady wszystkich zespo³ów
wystêpuj¹cych w najwy¿szej
klasie rozgrywek. Niespodzianek nie by³o, niemal wszystkie
spekulacje prasowe, o których
mówiono ju¿ od sierpnia, pokry³y siê z rzeczywistoœci¹.
Przypomnijmy najpierw co
wydarzy³o siê w Gorzowie. W
kadrze seniorskiej pojawi³ siê
Patrick Hansen, który pojedzie jako zawodnik U-24. Z tego powodu odszed³ Rafa³
Karczmarz, ale pozosta³ Wiktor Jasiñski, który mo¿e byæ
konkurentem dla Duñczyka.
W Stali pozostaje, ale to ju¿
by³o wiadomo wczeœniej,
¿elazna czwórka seniorów Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Szymon WoŸniak i
Anders Thomsen. Skomplikowana jest natomiast sytuacja z juniorami. W ostatniej
chwili z podpisania kontraktu
wycofa³ siê Bart³omiej Kowalski. Przyszed³ natomiast
16-letni Oskar Hurysz ze
Startu Gniezno. Trener Stanis³aw Chomski ma ponadto
do dyspozycji Kamila Pytlewskiego,
Oliwiera
Ralcewicza, Alana Szczotkê
i Mateusza Bartkowiaka.
Przy czym nie wiadomo, czy
klub dogada siê z dwoma
ostatnimi, którzy ostatnio
jeŸdzili w innych klubach i na
razie nie wiemy, czy s¹ chêtni
do ponownej jazdy w Stali,
gdy¿ nie pojawili siê na oficjalnej prezentacji zespo³u w trakcie listopadowej gali w
Pszczewie. Od czerwca 2022
roku do formacji juniorskiej
do³¹czy Oskar Paluch.
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Prezentacja Stali Gorzów na gali w Pszczewie

Najwiêcej zmian jakoœciowych nast¹pi³o w Toruniu,
gdzie têsknota za uzyskaniem
dobrego wyniku ligowego jest
du¿a od wielu lat. Dzia³acze
miejscowego eWinner.pl Apatora siêgnêli po dwie ¿u¿lowe
armaty i podpisali dwa lukratywne kontrakty. Do zespo³u
przyszli Emil Sajfutdinow
oraz Patryk Dudek. Z tego
powodu z zespo³em rozstali
siê Chris Holder i Adrian
Miedziñski. Sk³ad seniorski
uzupe³nia trzech zawodników,
którzy jeŸdzili w minionym sezonie w Apatorze, czyli Jack
Holder, Pawe³ Przedpe³ski i
Robert Lambert. Podstawowym
juniorem
pozosta³
Krzysztof Lewandowski,
zaœ o drugie miejsce rywalizowaæ bêd¹ Karol ¯upiñski i
Denis Zieliñski.
Z jedn¹ zmian¹ do sezonu
przyst¹pi¹ obroñcy mistrzowskiego tytu³u z Wroc³awia. Ze
wzglêdu na wiek ze sk³adu

uby³ Przemys³aw Liszka, który
zakoñczy³ wiek juniora i jego
miejsce zajmie wspomniany
Bart³omiej Kowalski, który w
ostatniej chwili zrezygnowa³ z
podpisania umowy w Gorzowie. Razem z nim w parze
jeŸdziæ bêdzie Micha³ Curzytek. ¯adnych zmian nie ma
natomiast w formacji seniorskiej. Tytu³u mistrzowskiego
broniæ bêd¹: Maciej Janowski, Artiom £aguta, Tai Woffinden, Gleb Czugunow i
Daniel Bewley.
Jedna, ale istotna zmiana
pojawi³a siê w zespole wicemistrza Polski. Z Motoru Lublin odszed³ Krzysztof Buczkowski, a jego miejsce zaj¹³
powracaj¹cy po rocznej przerwie na tory Maksym Drabik.
Drugim Polakiem jest Jaros³aw Hampel, pozostaje
równie¿ Dominik Kubera,
który zapewne dalej bêdzie
jeŸdzi³ jako U-24, choæ Drabik
równie¿ mo¿e byæ przesuniêty

na
tê
pozycjê.
Sk³ad
uzupe³niaj¹ Grigorij £aguta,
Mikkel Michelsen oraz bardzo mocni juniorzy Wiktor
Lampart i Mateusz Cierniak.
Równie¿ z jedn¹, ale istotn¹
zmian¹ do nowego sezonu
przyst¹pi¹ wielokrotni mistrzowie Polski z Leszna. Ekipê
Fogo Unii opuœci³ Emil Sajfutdinow, a jego miejsce zajmie
David Bellego. Pozostali zawodnicy pozostaj¹, czyli Piotr
Pawlicki, Jason Doyle, Janusz Ko³odziej, Jaimon Lidsey oraz juniorzy Damian Ratajczak i kilku 16-latków, którzy niedawno zdali licencje i
bêd¹ walczyæ o drugie miejsce w sk³adzie. Chyba, ¿e tak¹
walkê podejmie te¿ Kacper
Pludra, którego dzia³acze
chcieli wypo¿yczyæ, ale na razie pozosta³ w zespole.
Ciekawa sytuacja jest w
Grudzi¹dzu. Tam dosz³o do
kilku wa¿nych zmian. Zamiast
Kennetha Bjerre kibice bêd¹

ogl¹daæ Wadima Tarasienkê,
zaœ na pozycjê U-24 przyszed³
Frederik Jakobsen, choæ
dzia³acze porozumieli siê
tak¿e z Norbertem Krakowiakiem. Pozostali seniorzy to
Krzysztof Kasprzak, Przemys³aw Pawlicki, Nicki Pedersen. Je¿eli chodzi o juniorów to odszed³ Denis Zieliñski i
wci¹¿ mamy znak zapytania
przy nazwisku Bartkowiaka,
ale on musia³bym otrzymaæ
zgodê ze Stali, a wiadomo, jaka jest sytuacja z juniorami w
gorzowskim zespole. Zobaczymy, jak to ostatecznie siê u³o¿y.
Je¿eli chodzi o Eltrox
W³ókniarz Czêstochowa, to
po nieudanym tegorocznym
sezonie prezes Micha³
Œwi¹cik postanowi³ jednak
zaufaæ swoim wszystkim zawodnikom, a zmieni³ jedynie… trenera. Piotra Œwiderskiego zast¹pi³ Lech Kêdziora. Sk³ad czêstochowian w
nowym sezonie bêdzie wy-

gl¹da³ nastêpuj¹co: Leon
Madsen, Fredrik Lindgren,
Jonas Jeppesen, Kacper
Woryna, Bartosz Smekta³a,
Jakub Miœkowiak i Mateusz
Œwidnicki.
Ciekawe podejœcie do tematu mieli w okresie transferowym dzia³acze beniaminka
PGEE, którzy wcale nie rzucili
siê na wszystkich niechcianych w innych klubach zawodników, ale pozostali g³ównie
przy swoich dotychczasowych. Szybko porozumieli siê
ze swoimi weteranami - Grzegorzem Walaskiem i Tomaszem Gapiñskim, a tak¿e ze
swoimi obcokrajowcami - Nicolaiem Klindtem i Olivierem Berntzonem. W sk³adzie
pozostali uzdolnieni juniorzy Jakub Krawczyk, Sebastian
Szostak, Kacper Grzelak
oraz Jakub Poczta. Œci¹gniêto natomiast Chrisa Holdera
i na pozycjê U-24 Matiasa
Nielsena, z którym walkê o
starty w lidze mo¿e podj¹æ
równie¿ Tim Sorensen.
Przypomnijmy jeszcze, ¿e w
2022 roku zmieni¹ siê zasady
rozgrywania fazy play-off. Nast¹pi powrót do szeœciu
dru¿yn rywalizuj¹cych na tym
etapie rozgrywek. Najpierw
odbêdzie siê faza æwieræfina³owa, z której awans do
pó³fina³u uzyskaj¹ zwyciêzcy
trzech par oraz najlepszy zespó³ z grona pokonanych. Potem ju¿ rozegran¹ zosta³y mecze o awans do fina³u i na koniec czekaæ kibiców bêd¹ dwa
mecze wielkiego fina³u i dwa
spotkania o br¹zowy medal.
ROBERT BOROWY
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