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- Po odnowieniu park
bêdzie zachwyca³ - deklaruj¹
urzêdnicy. Gorzowianie s¹
jednak pe³ni obaw i dok³ad-
nie przygl¹daj¹ siê pracom,
które tocz¹ siê w parku
Wiosny Ludów, umownie
przez wszystkich zwanym
Parkiem Ró¿.

Niemal ca³y park jest ogro-
dzony technicznymi p³otami
z siatki, tak wiêc przechod-
nie i spacerowicze chodz¹
sobie rozmiêkaj¹cymi trawni-
kami. Od przechodniów
ogrodzony jest ca³y staw, z
którego zosta³a wypuszczo-
na woda i trwa oczyszczanie
mulistego dna. Zniknê³a
tak¿e stara niecka fontanny
ogrodowej z ró¿anego

zak¹tka, czyli w³aœciwego
Parku Ró¿. Pozosta³ tylko
mocno b³otnisty kr¹g
zaœwiadczaj¹cy, ¿e tam
w³aœnie by³a. Nie ma klom-
bów ró¿anych ani innych.
Poza tym tu i ówdzie le¿¹
pryzmy piachu oraz stoj¹
niezbyt du¿e koparki.

Wszêdzie wisz¹ tablice in-
formuj¹ce o remoncie. Nie
ma tak¿e schodów
wiod¹cych do parku od stro-
ny ronda przy ul. Kosynie-
rów Gdyñskich. Remont,
przebudowa czy naprawa,
bo magistrat od pewnego
czasu unika okreœlenia rewi-
talizacja, ma kosztowaæ 6
mln z³otych. W ramach tej
kwoty park ma byæ odnowio-

ny - maj¹ siê zmieniæ na-
wierzchnie na alejkach,
oczyszczony bêdzie staw,
pojawi siê nowa fontanna
oraz ma³a architektura na-
wi¹zuj¹ca do przedwojen-
nej. Jednak obietnice usta-
wienia w parku bia³ych
³awek w stylu angielskim i
obudowanie stawu parkowe-
go jakimiœ konstrukcjami
wzbudzaj¹ u gorzowian nie-
chêæ.

W parku ponadto ma siê
pojawiæ nowa zieleñ, w tym
zostan¹ na nowo zasadzone
krzewy ró¿ane w czêœci zlo-
kalizowanej bezpoœrednio
przy Parku 111. Park ma byæ
gotowy na sezon letni.
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Świąteczny czas 
- od palmy do dyngusa
Wielkanoc to najbardziej radosny czas w chrześcijańskim świecie. Więcej na s. 8.
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Ogrodzony jest cały staw, z którego została wypuszczona woda i trwa oczyszczanie muliste-
go dna
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Nie ma wody w stawie, nie ma róż…
Ruszy³ d³ugo zapowiadany remont parku Wiosny Ludów. 

To ju¿ kolejne œwiêta wiel-
kanocne w czasach zarazy.
W sanitarnym re¿imie, przy
licznych obostrzeniach i
ograniczeniach. Œwiêta ni-
by te same, ale jednak inne
ni¿ przed laty. Czêsto bez
rodziny i przyjació³ przy
œwi¹tecznym stole, bez
przynale¿nej œwiêtom ra-
doœci i beztroski. Musimy to
prze¿yæ, musimy ¿yæ, za-
dbajmy wiêc o siebie nie
tylko przy okazji œwi¹t

Wielkanoc to z natury rze-
czy œwiêta rodzinne, rados-
ne i bogate. Przede

wszystkim bogate w jad³o i
napitki.  I raczej nie potrafi-
my siê oprzeæ pokusom
œwi¹tecznego sto³u, przy
którym folgujemy sobie za-
klinaj¹c siê czêsto przy
tym, ¿e po œwiêtach
bêdziemy jeœæ ju¿ tylko
zdrowo, z umiarem, a na-
wet mo¿e specjaln¹ dietê
stosowaæ. Ale œwiêta, to
œwiêta, ¿al sobie odmówiæ.
To tak¿e jest pewna trady-
cja…

Zdrowych i smakowitych
œwi¹t Wielkiej Nocy!

REDAKCJA

Tradycji
stanie się
zadość
Przed nami œwiêta Wielkiej Nocy. 



ww  1.04.
1896 r. - przy obecnej ul. Kosy-
nierów Gdyńskich, uruchomio-
no zakład wodociągowy i odda-
no do użytku kanalizację
uliczną. W 1958 r. powstało
Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, dziś
spółka PWiK.
ww  2.04.
1973 r. - powstała orkiestra
„Odeon”, jako Gorzowska Or-
kiestra Kameralna istniała for-
malnie do chwili powstania Fil-
harmonii Gorzowskiej w 2011 r.
1976 r. - ruszyła produkcja w
nowo zbudowanym Zakładzie
Stolarki Budowlanej przy ul.
Bierzarina; po sprzedaży
zakładów duńskiej firmie w
2004 r. obiekt popadł w ruinę i
już nie istnieje.
1987 r. zm. Tadeusz Byrski (81
l.), dyrektor teatrów w Kiel-
cach, Poznaniu, Łodzi i Gdań-
sku,, reżyser filmowy i ra-
diowy, w l. 1962-1966
współtwórca sukcesów arty-
stycznych Teatru im Juliusza
Osterwy w Gorzowie pod kie-
rownictwem jego żony Ireny
Byrskiej (1901-1997).
ww  4.04.
2009 r. zm. Janusz Hrybacz
(84 l.), nauczyciel, komba-
tant, pionier miasta, kolek-
cjoner wilnianów, założyciel
i b. prezes gorzowskiego od-
działu Polskiego Towarzy-
stwa Archeologicznego i Nu-
mizmatycznego (1966-
1987).
ww  5.04.
1918 - ur. się Janina Tro-
jan, pionierka Gorzowa,
nestorka fotografików,
współzałożycielka gorzow-
skiego oddziału PTF, na-
stępnie Gorzowskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego,
zm. w 2014 r.
1940 r. - ur. ks. prałat Wi-
told Andrzejewski, kanonik
honorowy kapituły katedral-
nej, b. kapelan gorzowskiej
„Solidarności”, od 1989 r. -
proboszcz w kościele p.w.
Niepokalanego Poczęcia
NMP w Gorzowie, b. aktor
gorzowski (1960-1966), zm.
w lutym 2015 r.
ww  8.04.
1945 r. - Leon Kruszona, pó-
źniejszy wiceprezydent
miasta, przyprowadził drugą
21-osobową grupę opera-
cyjną z Wągrowca.
2009 r. - na placu Grun-
waldzkim uruchomiono nową
fontannę
1938 r. ur. się Jerzy
Szabłowski, b. kierownik
stadion i b. kierownik
drużyny żużlowej Stali, jedy-
ny działacz, który mógł się
poszczycić, iż przyczynił się
do zdobycia przez Stal
wszystkich siedmiu złotych
medali Drużynowych Mist-
rzostw Polski (1969, 1973,
1975, 1976, 1977, 1978,
1983), zm. w 2011 r.
ww  9.04.
1984 r. - ks. bp Wilhelm
Pluta poświęcił kościół pa-
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Rozpoczêcie prac budow-
lanych, zarówno tego zada-
nia, jak i przebudowy ulicy
Dworcowej, planowane jest
jeszcze w tym roku. Wed³ug
za³o¿eñ, prace ³¹cznie maj¹
potrwaæ dwa lata. Ca³kowity
koszt projektu to ponad 19,3
mln z³. Budowa wêz³a prze-
siadkowego ma zapewniæ
sprawn¹ i bezpieczn¹
obs³ugê pasa¿erów oraz za-
chêciæ mieszkañców i turys-
tów do korzystania z ekolo-
gicznego œrodka transportu,
jakim jest publiczny transport
zbiorowy. Wkrótce zostanie
og³oszony przetarg na jego
budowê. 

- To kluczowa inwestycja w
ramach organizacji transpor-
tu publicznego w naszym
mieœcie. Chcemy zapewniæ
jedno miejsce dla wszystkich
form komunikacji miejskiej -
podkreœla prezydent Jacek
Wójcicki. - Dzisiaj autobusy
miêdzynarodowe zatrzymuj¹
siê na obrze¿ach miasta, a
chcemy, aby mog³y to zrobiæ
w samym centrum Gorzowa
- dodaje.

Dokumentacja dla wêz³a
przesiadkowego przy dwor-

cu PKP i przebudowy ulicy
Dworcowej jest ju¿ gotowa.
Wykonawca zosta³ wybrany
w ramach zapytania oferto-
wego, a jej przygotowaniem
zajê³o siê Biuro Projektowe
Tomasz Romankiewicz. 

W ramach budowy wêz³a
przesiadkowego, które
bêdzie nosiæ nazwê Zinte-
growane Centrum Podró¿y,
zostanie przebudowany plac
przed dworcem PKP, wybu-

dowane zadaszenie, dwo-
rzec autobusowy oraz prze-
budowane znajduj¹ce siê
tam ulice (m.in. wybudowa-
ne zostan¹ œcie¿ki rowero-
we, chodniki, miejsca posto-
jowe, zatoki autobusowe,
monitoring oraz kanalizacja
deszczowa i oœwietlenie).

Zniknie pêtla tramwajowa,
która zostanie zast¹piona
dwutorow¹ krañcówk¹, a
nad ca³oœci¹ wybudowana

zostanie charakterystyczna
wiata, nawi¹zuj¹ca do zada-
szeñ z peronów kolejowych.
Pojawi¹ siê kasy biletowe,
wspólne dla wszystkich prze-
woŸników, punkt informacji
pasa¿erskiej, biletomaty.

Równolegle zostanie prze-
budowana prowadz¹ca do
wêz³a ulica Dworcowa (wraz
z miejscami parkingowymi
oraz torowiskiem i sieci¹
trakcyjn¹).

Umowê o dofinansowanie
projektu pod nazw¹ Budowa
wêz³a przesiadkowego przy
dworcu PKP w Gorzowie
Wlkp. wraz z przebudow¹ in-
frastruktury tramwajowej
Miasto podpisa³o 28 stycznia
br. Projekt jest wspó³finanso-
wany przez Uniê Europejsk¹
ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, realizowany w ra-
mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego - Lubuskie
2020, Osi Priorytetowej 3
Gospodarka niskoemisyjna,
Dzia³ania 3.3 Ograniczenie
niskiej emisji w miastach,
Poddzia³anie 3.3.2 Ograni-
czanie niskiej emisji w mias-
tach - ZIT Gorzów Wlkp.

Ca³kowita wartoœæ projektu
to 19.235.324,01 z³, a war-
toœæ przyznanego dofinanso-
wania to 13.292.703,57 z³.
G³ównym celem projektu jest
poprawa integracji œrodków
komunikacji na terenie Go-
rzowa Wielkopolskiego po-
przez budowê wêz³a prze-
siadkowego przy dworcu
PKP w Gorzowie Wlkp. 

DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

- Jak licznym taborem au-
tobusowym dysponuje
MZK i co nas czeka w tym
zakresie?

-  W tej chwili na stanie ma-
my 85 autobusów, które s¹ w
ró¿nym wieku. Mamy nowe,
kilkuletnie, ale mamy tak¿e
20-letnie. Mam tutaj na myœli
24 autobusy firmy Solaris,
które kupiliœmy na pocz¹tku
wieku. One powinny zostaæ
ju¿ wycofane i zostan¹ w
momencie zakoñczenia bu-
dowy trasy tramwajowej. Na
razie wspomagaj¹ nas jako
komunikacja zastêpcza. Po
ich wycofaniu nasz tabor
zmniejszy siê, ale pamiêtaj-
my, ¿e w trakcie bie¿¹cego
roku otrzymamy dwa nowe
autobusy elektryczne oraz
szeœæ MAN-ów. Nasze po-
trzeby bêd¹ oscylowaæ w
granicach 70-72 autobusów,
gdy¿ codziennie na miasto

wyje¿d¿a w granicach 60,
reszta stanowi rezerwê. Do-
dam, ¿e œrednia wieku na-
szego taboru spadnie do 6-7
lat, co przy œredniej krajowej
na poziomie ponad 11 lat
bêdzie naprawdê dobrym
wynikiem.
- Z powodu pandemii wy-
st¹pi³ du¿y spadek w prze-
wozach pasa¿erskich?

- W chwili pojawienia siê
koronawirusa pokusi³em siê
o zrobienie diagnozy i wyli-
czy³em, i¿ musimy spodzie-
waæ siê spadku na poziomie
25-30 procent. To siê po-
twierdzi³o. Obecnie trwaj¹
szczepienia, dziêki którym
zapewne powoli bêdzie
wzrastaæ poziom bezpiecze-
ñstwa epidemiologicznego w

spo³eczeñstwie. Jako prze-
woŸnik musimy teraz przygo-
towaæ atrakcyjn¹ ofertê dla
pasa¿erów opart¹ na no-
wych pojazdach i dobrym
rozk³adzie jazdy. To pozwoli
miastu na podjêcie dzia³añ
zachêcaj¹cych mieszka-
ñców do korzystania z komu-
nikacji zbiorowej i powolnego
odchodzenia od komunikacji
indywidualnej.   
- Jak wygl¹da zaintereso-
wanie pasa¿erów now¹ ko-
munikacj¹ tramwajow¹?

- Odbiór jest bardzo pozy-
tywny z czego oczywiœcie siê
cieszymy. Z du¿ej czêœci wy-
nika on tak zwanego efektu
,,nowoœci’’, co jest zrozu-
mia³e. Szkoda tylko, ¿e ta
nowoœæ pojawi³a siê w trud-
nym dla wszystkim czasie,
kiedy mamy mocne ograni-
czenia w przewozach. Mam
nadziejê, ¿e sytuacja bêdzie

siê normalizowaæ, o czym
wspomnia³em wy¿ej, potem
pojawi siê nowe torowisko na
ulicach Chrobrego i Mieszka
I-go i wszystko bêdzie
mo¿na pouk³adaæ. Przy
czym mamy jeden ból, o któ-
rym g³oœno dotychczas nie
mówi³em. W czêœci bêd¹
musia³y powróciæ na trasê
stare tramwaje, bo nie posia-
damy obecnie
wystarczaj¹cej liczby no-
wych. Myœlê, ¿e bêdzie to
osiem sk³adów. Pewnie linia
nr 2 bêdzie obs³ugiwana
przez te starsze, jednokie-
runkowe pojazdy, gdy¿ na
Wieprzycach i Piaskach s¹
pêtle. Linie nr 1 i 3 bêd¹ zaœ
obs³ugiwane przez nowe
tramwaje, gdy¿ na Silwanie
pêtla zosta³a zlikwidowana i
tam jeŸdziæ mog¹ tylko no-
we. 

RB

Węzeł przesiadkowy
coraz bliżej
Gorzów otrzyma unijne dofinansowanie na budowê wêz³a przesiadkowego przy dworcu PKP.
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Dokumentacja dla węzła przesiadkowego przy dworcu PKP i przebudowy ulicy Dworcowej
jest już gotowa
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R. Maksymiak: W tej chwili na stanie mamy 85 autobusów,
które są w różnym wieku

Stare tramwaje jeszcze do nas powrócą
Trzy pytania do Romana Maksymiaka, prezesa Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Gorzowie



rafialny pw. NMP Królowej
Polski przy ul. Żeromskiego.
2001 r. - ruszył Lubuski Ośro-
dek Regionalny TVP w Gorzo-
wie.
ww  10.04.
1991 r. zm. Marian Kaiser (58
l.), pionier i legenda gorzow-
skiego żużla, wychowanek Stali
(1950-1953), następnie zawod-
nik Legii Warszawa i Wybrzeża,
od 1966 na emigracji w Nie-
mczech.
2010 r. zm. Anna Maria Bo-
rowska (81 l.), współorganiza-
torka i wiceprezes Gorzowskiej
Rodziny Katyńskiej; zginęła
wraz z wnukiem Bartoszem w
katastrofi smoleńskiej.
ww  11.04.
2001 r. zm. Bolesław Kowalski
(60 l.), artysta-plastyk, pierw-
szy szef delegatury ZPAP,
pierwszy plastyk miejski (1975-
1976); jest autorem m.in.
sgraffito na Starym Rynku
(Obotrycka), które przedstawiaj
panoramę Gorzowa. 
2007 r.  zm. Wacław Niewia-
rowski (65 l.), b. wojewoda go-
rzowski (1991-1992), następnie
wiceminister i minister w
rządzie J. Olszewskiego i H.
Suchockiej, jeden z najlepszych
racjonalizatorów w historii „Sti-
lonu”, szachista, działacz
struktur poziomych PZPR, pó-
źniej działacz opozycyjny, b.
sekretarza KM PZPR (1981),
usunięty w stanie wojennym.
ww  12.04.
1951 r. - utworzone zostały Go-
rzowskie Zakłady Włókien
Sztucznych, później ZWCh „Sti-
lon”.
ww  13.04.
1816 r. ur. Hermann Paucksch,
syn tokarza, założyciel
zakładów mechanicznych w Go-
rzowie, fundator fontanny na
Starym Rynku, honorowy oby-
watel miasta, zm. w 1899; w
1896 r. z okazji swych 80 uro-
dzin ofiarował miastu środki na
budowę fontanny; została ona
uruchomiona w 1897 r., rzeźby,
które zdemontowano w 1941 r.,
zrekonstruowano w 1997 r.
ww  14.04.
1890 r. - uruchomiona została
rzeźnia miejska; jej obiekty zos-
tały rozebrane w 2005 r., a na
ich miejscu powstała galeria
„Askana”, pozostała jedynie
wieża ciśnień z przeł. XIX/XX w. 
ww  15.04.
1962 r. - drużyna Stali zadebiu-
towała w I lidze na żużlu, prze-
grywając wyjazdowy mecz w
Częstochowie z „Włókniarzem”
35:42; gorzowianie pozostawali
w ekstraklasie przez 40 lat. 
1999 r. - gorzowscy saperzy po
raz ostatni obchodzili Dzień Sa-
pera.
1929 r. ur. Ludwina Nowicka,
aktorka gorzowska (1961-1962,
1980-1990), absolwentka I LO
(1949),  współtwórczyni i ani-
mator wielu teatrów amator-
skich w Gorzowie zm. w 2005 r.
1999 r. zm. Mieczysław Miszkin
(63 l.),  nauczyciel i publicysta,
gorzowski działacz kultury, b.
kierownik Wydziału Kultury
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By³ tu papie¿ Jan Pawe³ II,
który modli³ siê przy grobie
biskupa Wilhelma Pluty, ale
bywa³ te¿ wczeœniej jako kar-
dyna³ Karol Wojty³a. Tutaj
tak¿e koñczy³y siê obchody
Milenium Chrztu Polski. Przy
tym katedra jest niemal rów-
nolatk¹ miasta, bo kiedy Al-
bert de Luge od margrabiego
Jana I dosta³ zadanie zbudo-
wania miasta, to niemal od ra-
zu zaczêto tu budowaæ ko-
œció³ oraz mury miejskie.
Mo¿e zastanawiaæ, dlaczego
zdecydowano siê na budowê
tak du¿ego ceglanego halo-
wego, trójnawowego koœcio³a.
Wa¿nym jest, ¿e od pocz¹tku
przysz³a katedra mia³a taki
kszta³t. Teraz po remoncie,
koniecznym przecie¿ po tra-
gicznym po¿arze wie¿y, zno-
wu przyjmuje wiernych. 
A niedawno w katedralnej
krypcie spoczêli biskupi
Adam Dyczkowski i Antoni
Stankiewicz.

Z dziewicami w wezwaniu

Od pocz¹tku przysz³a kated-
ra mia³a w wezwaniu Naj-
œwiêtsz¹ Mariê, dlatego od
pocz¹tku by³ to i jest koœció³
mariacki. Co prawda przej-
œciowo wystêpowa³ pod wez-
waniem Najœwiêtszej Maryi
Panny i Jedenastu Tysiêcy
Œwiêtych Dziewic. Od roku
1945 nosi wezwanie Wniebo-
wziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny.

Generalnie kszta³t koœcio³a
niewiele siê zmieni³ od czasu
jego powstania. Bo wie¿a
zosta³a dobudowana na
prze³omie XIII i XIV wieku,
czyli tak dawno, ¿e mówimy o
tym, i¿ od zawsze katedra tak
wygl¹da³a.

Koœció³ by³ katolicki od mo-
mentu za³o¿enia do po³owy
XVI wieku, czyli dok³adnie do
1537 roku, kiedy na te tereny
przysz³a Reformacja. I do
1945 roku koœció³ by³ ewan-
gelicki. To za czasów refor-
macji zmieni³ siê jego wygl¹d.
Surowe ceglane mury zosta³y
otynkowane, wewn¹trz usta-
wiono ³awki w porz¹dku
ewangelickim oraz powieszo-
no tablice psalmowe. I ten wy-
gl¹d katedra mia³a a¿ do za-

koñczenia II wojny. Bo kiedy
znów trafi³a do Koœcio³a kato-
lickiego, to w po³owie lat 50.
XX wieku przeprowadzono
regotyzacjê, czyli przywróce-
nie pierwotnego wygl¹du. I
raczej nikt z gorzowian sobie
nie wyobra¿a, ¿e koœció³ ten
móg³by byæ otynkowany we-
wn¹trz na bia³o....

Kościół Mariacki staje się
katedrą

Po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej w Gorzowie usta-
nowiono siedzibê administra-
cji apostolskiej, czyli w³aœci-
wie diecezji. Nazewnictwo siê
zmienia³o, ale od 1945 roku
by³a to jednak diecezja. To
by³a i nadal jest najwa¿nie-
jsza œwi¹tynia, choæ w 1992
roku siedzibê kurii przeniesio-
no za spraw¹ obecnego arcy-
biskupa Józefa Michalika do
Zielonej Góry i zmieniono na-
zwê z diecezji gorzowskiej na
diecezjê zielonogórsko-go-
rzowsk¹. Gorzowianie mieli
do ówczesnego biskupa ordy-
nariusza ¿al, ¿e tak siê sta³o.
Ten ¿al zreszt¹ trwa do dziœ.

A poniewa¿ od 1945 roku
rezydowali tu biskupi, to ko-
œció³ zosta³ podniesiony do
rangi katedry i do dziœ tak
jest. Gorzowianie s¹ nie-
zmierni dumni z tej budowli,
jednego z niewielu zabytków
tej klasy w mieœcie. Zaszczy-
tem jest tu byæ ochrzczonym,
zaszczytem jest braæ œlub. Je-
œli komuœ siê to przytrafi³o, to
zawsze fakt ten podkreœla, jak

choæby gorzovianista Robert
Piotrowski, który podczas te-
go fatalnego po¿aru wie¿y, w
rozmowie dla TVN24 z dum¹
mówi³ o tym, ¿e w³aœnie tu go
chrzczono. Tak samo z dum¹
o tym mówi³ pastor Urlich
Luck, wybitny duchowny, uro-
dzony w Landsbergu, który
wyg³asza³ okolicznoœciowe
kazanie z okazji 750-lecia
miasta w katedrze. Powie-
dzia³ wówczas miêdzy innymi
takie s³owa - Mnie, tu urodzo-
nemu, ochrzczonemu w tej
œwi¹tyni wod¹ z Warty przy-
sz³o wyg³osiæ s³owo.

Wielcy i ciekawi

Katedra gorzowska goœci³a
wielu ciekawych i s³ynnych lu-
dzi. Najs³ynniejszym goœciem
by³ papie¿ Jan Pawe³ II, który
nawiedzi³ diecezjê 2 czerwca
1997 roku. Wizyta w katedrze
nie by³a planowana. S³u¿by
odpowiedzialne za organizacjê
pielgrzymki t³umaczy³y, ¿e cza-
su jest tak ma³o, ¿e siê nie da.  

Papie¿, wówczas ju¿ chory,
mia³ tylko spotkaæ siê z wier-
nymi na obecnym placu Jana
Paw³a II, odprawiæ
nabo¿eñstwo, wyg³osiæ kaza-
nie, a nastêpnie pojechaæ do
Pa³acu Biskupiego, aby zwy-
czajnie odpocz¹æ. Ale Jan
Pawe³ II nie by³by sob¹, gdy-
by nie zmieni³ trasy swojej go-
rzowskiej wizyty. Zwyczajnie
zarz¹dzi³ zmianê marszruty,
bo jak sam mówi³, nie wyob-
ra¿a³ sobie wizyty w mieœcie i
braku chwili modlitwy przy

grobie swego przyjaciela, ksi-
êdza biskupa Wilhelma Pluty.
Co prawda, s³u¿by ma³o za-
wa³u nie dosta³y, ale Papie¿
postawi³ na swoim i do kated-
ry przyjecha³. Wszed³ do
przedsionka, podnó¿a wie¿y,
z któr¹ na dziœ nie bardzo
wiadomo, co bêdzie, pomodli³
siê przy grobie przyjaciela.
G³owê Koœcio³a katolickiego
przyjmowa³ wówczas ówczes-
ny proboszcz, nie¿yj¹cy ju¿
ksi¹dz Stanis³aw Garncarz.
Papie¿owi towarzyszyli wybit-
ni dostojnicy koœcielni, w tym
miêdzy innymi kardyna³ An-
gelo Sodano, wybitna postaæ
watykañskiej dyplomacji. A
ksi¹dz Garncarz tak po cza-
sie o tej wizycie mówi³ -Zwy-
czajnie sobie nie wyob-
ra¿a³em, ¿e Papie¿, jego
Œwi¹tobliwoœæ nie zajrzy do
nas. Na wszelki wypadek
by³em przygotowany.

I potem przez lata mia³ swo-
je prywatne œwiadectwo. Al-
bum ze zdjêciami z wizyty
G³owy Koœcio³a katolickiego
w katedrze.

Warto przypomnieæ, ¿e kar-
dyna³ Karol Wojty³a bywa³ w
Gorzowie jeszcze w czasach,
kiedy by³ zwierzchnikiem ar-
chidiecezji krakowskiej.

W katedrze goœci³ tak¿e pry-
mas tysi¹clecia, ksi¹dz kardy-
na³ Stefan Wyszyñski.

Diecezj¹ administrowa³
przez lata ksi¹dz biskup, dziœ
S³uga Bo¿y, Wilhelm Pluta.
Pochowany zreszt¹ jest w
przyziemiu katedry, podobnie
jak jego poprzednik, ksi¹dz
biskup Teodor Bensch.

W katedrze modli³ siê i
pos³ugê kap³añsk¹ spe³nia³
przez kilka lat ksi¹dz wówczas
biskup Jerzy Stroba, sufragan
diecezji gorzowskiej, dziœ po-
wiedzielibyœmy - biskup po-
mocniczy - jeden z tych, któ-
rzy sygnowali s³ynny list bisku-
pów polskich do niemieckich -
„Wybaczamy i prosimy o wy-
baczenie”. Zreszt¹ o gorzow-
skich latach pamiêta³ i niekie-
dy o nich wspomina³.

No i zagadki też tam są

Ale katedra gorzowska to
te¿ ciekawa budowla z innych
przyczyn. Bo nastrêcza zaga-

dek historykom sztuki, ale i
mi³oœnikom dobrej architektu-
ry. Zagadk¹ jest szachownica,
któr¹ z regu³y budowniczowie
umieszczali na zewn¹trz ko-
œcio³ów, jak choæby w Myœlibo-
rzu. W Gorzowie jest ona we-
wn¹trz, w lewej nawie, patrz¹c
na o³tarz, zreszt¹ przepiêknie
odrestaurowany staraniem
ksiêdza proboszcza
Stanis³awa Garncarza. Nikt
nie wie, co ona oznacza i dla-
czego jest wewn¹trz. Drug¹
zagadk¹ jest czerwony bran-
denburski orze³ na jednym z
filarów. Nie wiadomo, dlacze-
go on siê tam znalaz³ i dlacze-
go nikomu nie zale¿a³o i nadal
nie zale¿y, aby go by³o widaæ.
Kolejnymi, mo¿e nie zagadka-
mi, ale ciekawostkami s¹
ceg³y ze znakami cechowymi
rodów, które da³y pieni¹dze na
rozbudowane prezbiterium.
Na wschodniej - zewnêtrznej
œcianie prezbiterium s¹
w³aœnie te trzy ceg³y. Wystar-
czy stan¹æ na wprost i poszu-
kaæ wzrokiem na wysokoœci
1,9 - 2 m. Znajduj¹ce siê na
nich wizerunki uznawane s¹
za sygnaturê fundatora prez-
biterium w³aœnie, czyli Johan-
nesa von Promnitz. Nosz¹ je-
go herb i datê - 1489 r.

Inn¹ ciekawostk¹ s¹ setki
miseczkowatych otworków
wydr¹¿onych w murze
po³udniowej elewacji œwi¹tyni.
Archeolodzy maj¹ kilka teorii
na ten temat, jedn¹ nawet
doœæ nieprzyzwoit¹. Byæ
mo¿e s¹ to otwory wyd³ubane
za pokutê po szczególnie
ciê¿kim grzechu. Ale najbar-
dziej prawdopodobna jest ta-
ka, ¿e podczas œwi¹t katolic-
kich od tej strony odpalano
specjalnymi œwidrami ogieñ
potrzebny do liturgii, jak cho-
æby w Wielk¹ Sobotê.

Wœród ciekawostek jest bel-
ka têczowa ze œredniowieczn¹
grup¹ pasyjn¹. Oddziela ona
przestrzeñ œwieck¹ od œwiêtej.
Tyle tylko, ¿e jak siê przyjrzeæ,
to znajdzie siê tych belek …
trzy. Dwie dodatkowe to naj-
prawdopodobniej wzmocnie-
nia, kiedy mury zaczê³y siê
rozchodziæ, zastosowano wiêc
takie rozwi¹zanie.

RENATA OCHWAT

Matka wszystkich kościołów
To najwa¿niejszy zabytek i symbol miasta. Gorzowska katedra.
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Był tu papież Jan Paweł II, który modlił się przy grobie bis-
kupa Wilhelma Pluty, ale bywał też wcześniej jako kardynał
Karol Wojtyła

Jerzy Ku³aczkowski by³
jedn¹ z bardziej znanych
postaci w Gorzowie. By³ po-
lonist¹ po Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poz-
naniu. W Gorzowie zwi¹zany
by³ z lewic¹. Pe³ni³ m.in.
funkcjê prezesa S³owianki w
trakcie jej budowy oraz przez
szereg lat póŸniej, walnie

przyczyniaj¹c siê do jej suk-
cesu, jakim niew¹tpliwie by³o
i jest zainteresowanie czyn-
nych u¿ytkowników basenów
i sauny nie tylko z Gorzowa.
¯ywo zainteresowany by³
¿yciem gospodarczym i
spo³ecznym miasta, praco-
wa³ w radach nadzorczych
PWiK i GTBS.

Niemal od pocz¹tku istnie-
nia portalu i gazety echogo-
rzowa.pl by³ bardzo chêtnie
czytanym blogerem. W swo-
ich tekstach pisa³ g³ównie o
sprawach zwi¹zanych w
miastem, ale tak¿e o wielu
innych wa¿nych sprawach.

Do jego g³ównych hobby
nale¿a³a te¿ turystyka - tu

zw³aszcza rowerowa. By³ or-
ganizatorem wypraw rowero-
wych i samochodowych po
kraju  i zagranicy. Lubi³
dobr¹ literaturê z akcentem
na literaturê faktu. 

Pozostawi³ ¿onê Barbarê,
dwoje doros³ych dzieci i
wnuki. Mia³ 73 lata.

REDAKCJA

Jerzy Kułaczkowski nie żyje
22 marca zmar³ Jerzy Ku³aczkowski, by³y prezes Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego S³owianka. 
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PMRN (1963-1966), nauczyciel
w II LO (1974-1977) i Liceum
Medycznym Pielegniarstwa
(1`978-1990), współpracownik
„Ziemi Gorzowskiej”, „Stilonu
Gorzowskiego” i  „Traktu”.
ww  16.04.
1999 r. zm. - Stefan Wachnow-
ski (77 l.), dziennikarz lubuski,
brydżysta, organizator i pierw-
szy redaktor naczelny tygodnika
„Ziemia Gorzowska” (1979-
1982).
ww  17.04.
1989 r. - Energopol 5 rozpoczął
palowanie Warty pod budowę
wschodniej przeprawy mosto-
wej; Most Lubuski otwarto w
1999 r.
1993 r. - bp Józef Michalik, od
1986 r. ordynariusz gorzowski,
który przeniósł swą siedzibę do
Zielonej Góry, został mianowa-
ny arcybiskupem metropolitą
przemyskim obrządku łacińskie-
go. 
ww  18.04.
1984 r. - ruszyła pierwsza obra-
biarka w nowo zbudowanych
obiektach ZM „Gorzów” na Ba-
czynie.
ww  19.04.
2004 r. - gorzowskie koszykarki
z AZS PWSZ po sześciu latach
ponownie awansowały do eks-
traklasy.
ww  20.04.
1947 r. - na zakończenie Tygo-
dnia Ziem Odzyskanych w Go-
rzowie odbył się 40-tysięczny
wiec mieszkańców Ziemi Lubu-
skiej z udziałem Władysława
Gomułki, ówczesnego ministra
Ziem Odzyskanych. 
1907 r. ur. mjr Jan Kazimierz
Mickunas, b. kwalerzysta i tre-
ner jeździectwa, woldenber-
czyk, b. dyrektor Państwowego
Technikum Rachunkowości Rol-
nej w Zieleńcu (1957-1961),
zm. w 1973 r.
ww  21.04.
2000 r. - siatkarze Stilonu zos-
tali wicemistrzami Polski;
pierwszy sukces gorzowskich
siatkarzy w ekstraklasie.
1955 r. ur. Jerzy Krajewski, b.
kajakarz i trener kajakarzy Ad-
miry, zm. w 2013 r. 
ww  22.04.
2009 r. - obok przedszkola przy
ul. Wiejskiej posadzono pierwsze
drzewko renety landsberskiej.
1999 r. zm. Lucjan Leśniewski
(69 l.), dwukrotny komendant
hufca ZHP w Gorzowie (1956-
1957 i 1960-1973).
ww  23.04.
1909 r. ur. Florian Kroenke, ho-
norowy obywatel Gorzowa, b.
burmistrz Wągrowca, organiza-
tor polskiej administracji w Go-
rzowie, pełnomocnik rządu na
obwód gorzowski i pierwszy
starosta, b. wicewojewoda poz-
nański i kierownik Ekspozytury
Urzędu Wojewódzkiego w Go-
rzowie (w latach 1946-1949),
zm. w 2004 r.
1991 r. zm. Tadeusz Stercel (63
l.), pionier gorzowskiego żużla
(1947-1962), zawodnik Unii,
Gwardii i Stali(1949-1959). 
1994 r. zm. Wiesław Strebejko
(49 l.), artysta plastyk, sceno-
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Najm³odsza instytucja w mie-
œcie przez lata funkcjonowania
mo¿e siê poszczyciæ list¹ zna-
komitych goœci, którzy tu wy-
st¹pili. Przez lata melomani
têsknili do Sali koncertowej z
prawdziwego zdarzenia. Za
miejsca do s³uchania klasyki
s³u¿y³y Teatr Osterwy i lokalne
koœcio³y, czasem sala Miejskie-
go Centrum Kultury. I kiedy w
koñcu w³adze podjê³y decyzjê -
budujemy - melomani liczyli dni
do otwarcia upragnionej insty-
tucji. 

Od wysokiego C się zaczęło

Filharmonia Gorzowska zos-
ta³a otwarta 18 maja 2011 roku
podczas uroczystego Koncertu
Inauguracyjnego. Poprowadzi³
go znakomity krytyk muzyczny
Jan Popis, który podczas
s³owa wstêpnego do otwarcia
u¿y³ sformu³owania - Z³ota Bra-
ma do œwiata muzyki zosta³a
otwarta.

Podczas inauguracji po³¹czo-
ne si³y nowo sformowanej Or-
kiestry Filharmonii Gorzowskiej
wraz z Pañstwow¹ Orkiestr¹
Brandenbursk¹ wykona³a
s³ynn¹ IX Symfoniê Ludwiga
van Beethovena. Wybór akurat
tej kompozycji wydaje siê uza-
sadniony. Ludwig van Beetho-
ven zaliczany jest do
najwa¿niejszych kompozyto-
rów na œwiecie, a o IX Symfonii
historyk muzyki Waldemar Sut-
ryk Pisze tak: „Wœród muzyków
powszechnie uwa¿ano, ¿e „po
wys³uchaniu Symfonii Jowiszo-
wej Mozarta dowody na istnie-
nie Boga nie s¹ ju¿ potrzebne”,
najs³ynniejsza symfonia Beet-
hovena jawi siê jako prawdziwa
„per³a w koronie” jego twórczo-
œci i transcendentnie ³¹czy siê z
bliskoœci¹ Absolutu u wiede-
ñskiego autora Mszy korona-
cyjne”.

Pierwszy, inauguracyjny kon-
cert poprowadzi³ Maestro Piotr
Borkowski, pierwszy dyrygent
instytucji oraz osoba, która
sformowa³a pierwsz¹ w dzie-
jach miasta Orkiestrê Symfo-
niczn¹.

Ju¿ sam wybór monumental-
nej i uznawanej za arcydzie³o
symfonii by³ czytelnym syg-
na³em co do kierunku, jak i po-
ziomu, jaki sobie postawi³a in-
stytucja. Poprzeczka zosta³a
zawieszona wysoko.

A potem różni inni goście tu
wystąpili

Ju¿ 3 czerwca 2011 roku w
Gali Operowej wyst¹pi³a jedna
z najlepszych polskich œpiewa-
czek operowych - Ma³gorzata
Walewska - mezzosopran. Za-
liczana do absolutnie polskiej
czo³ówki operowej zaœpiewa³a
w Gorzowie znane i lubiane
arie z oper i operetek. Znako-

mita artystka wykona³a miêdzy
innymi arie z „Carmen” Geo-
rgesa Bizeta.

We wrzeœniu 2011 roku od-
by³a siê jedyna edycja Festiwa-
lu Kameraton. Impreza mia³a
miejsce w dniach 28 wrzeœnia -
2 paŸdziernika 2011 roku. Za-
prezentowano 48 filmów z Pol-
ski i zagranicy, m.in.: z Bu³garii,
Czech, Izraela, Litwy, S³owacji i
Wielkiej Brytanii. Miêdzynaro-
dowe jury ocenia³o filmy w pi-
êciu kategoriach: 1. Biografie i
portrety muzyków; 2. Koncerty,
recitale, spektakle; 3. Repor-
ta¿e; 4. Filmowo-muzyczne im-
presje artystyczne i 5. Eduka-
cja muzyczna, oraz pokazy
specjalne. Wœród imprez towa-
rzysz¹cych odbywa³y siê kon-
certy muzyczne (m.in. Leszka
Mo¿d¿era, gorzowskiego
skrzypka jazzowego Adama
Ba³dycha, Krzesimira Dêbskie-
go i Anny Jurksztowicz), poza-
konkursowe pokazy filmów.

Jednak wydarzenie to mia³o
specjaln¹ rangê ze wzglêdu na
goœcia honorowego, jedn¹ z
najlepszych skrzypaczek - prof.
Wandê Wi³komirsk¹.

Wanda Wi³komirska nie tylko
wziê³a udzia³ w Festiwalu, ale
tak¿e uczestniczy³a w uroczys-
toœciach immatrykulacji pierw-
szoklasistów w Szkole Muzycz-
nej I stopnia.

Kolejn¹ wybitna postaci¹, ja-
ka zagoœci³a w Gorzowie, by³a
skrzypaczka Agata Szym-
czewska, która na koncercie 28
paŸdziernika zagra³a wraz z to-
warzyszeniem Orkiestry FG
Koncert Potrójny Ludwiga van
Beethoven. Dla gorzowskiej
publicznoœci intryguj¹ce by³o te¿
i to, ¿e Artystka gra na oryginal-
nych skrzypcach Nicolo Gaglia-
no z 1755 roku dziêki uprzejmo-
œci Anne-Sophie Mutter.

Inn¹ wielk¹ osobowoœci¹,
której wizytê - koncert warto
odnotowaæ, jest pianista Adam
Makowicz. 18 maja 2012 roku
z towarzyszeniem Orkiestry
FG i pod batut¹ Piotra Borkow-
skiego zagra³ B³êkitna Rapso-
diê George’a Gershwina. By³o
to wydarzenie bez precedensu,

poniewa¿ Adam Makowicz za-
liczany jest do œcis³ej œwiatowej
czo³ówki pianistów jazzowych,
a w Sali Filharmonii Gorzow-
skiej wyst¹pi³ w repertuarze
jednak zaliczanym do klasyki. 

Kulka, Penderecki i inni

Kolejn¹ wielk¹ osobowoœci¹
muzyczn¹, która goœci³a w Go-
rzowie, by³ Konstanty Andrzej
Kulka, znakomity polski skrzy-
pek, który wraz z Orkiestr¹ FG
pod batut¹ Krzysztofa Œwital-
skiego zagra³ Koncert Skrzyp-
cowy Mieczys³awa Kar³owicza.
Miesi¹c póŸniej, czyli 5 kwiet-
nia 2013 roku dochodzi do ko-
lejnego wielkiego wydarzenia.
Na scenie Filharmonii pojawia
siê znów skrzypaczka Agata
Szymczewska, ale koncertem
dyryguje œp. Krzysztof Pende-
recki, najwybitniejszy polski
kompozytor wspó³czesny, twór-
ca centrum ¿ycia muzycznego
w podkrakowskich Lus³awi-
cach. Na afiszu Agnus Dei na
orkiestrê smyczkow¹ Krzyszto-
fa Pendereckiego oraz jego
Koncert podwójny na skrzypce
i altówkê. Afisz uzupe³ni³a VIII
Symfonia G-dur op. 88 Antoni-
na Dvoraka. 

Nawet ludzie niezwi¹zani w
jakiœ szczególny sposób z mu-
zyk¹ znaj¹ nazwisko Krzyszto-
fa Pendereckiego. Dla m³odej,
a w³aœciwie bardzo m³odej Fil-
harmonii, jak¹ w tamtym cza-
sie by³a FG, obecnoœæ takiej
s³awy by³a wydarzeniem nie-
zwyk³ym. Podobnie zreszt¹
by³o i z melomanami. 

Na osobowoœæ, nazwisko i
podobn¹ klasê przysz³o go-
rzowskim melomanom czekaæ
kilka miesiêcy. Dopiero bowiem
25 paŸdziernika 2013 roku na
scenie Filharmonii pojawi³ siê
maestro Kazimierz Kord, tak¿e
legenda polskiej dyrygentury,
który poprowadzi³ niezwyk³y
koncert. Na afiszu bowiem
znalaz³y siê: Koncert klawesy-
nowy d-moll BWV 1052 Jana
Sebastiana Bacha; Koncert na
klawesyn i orkiestrê smycz-
kow¹ Henryka Miko³aja Górec-
kiego oraz III Symfonia “Eroica”

Es- dur Ludwiga van Beetho-
vena. Na klawesynie zagra³a
El¿bieta Stefañska. Koncert ten
przeszed³ do historii instytucji z
dwóch powodów - mistrzostwo
wykonania trudnego, ale szale-
nie atrakcyjnego repertuaru, a
po drugie - Maestro Kazimierz
Kord po zakoñczonym koncer-
cie publicznie chwali³ zarówno
orkiestrê, jak i salê koncertow¹
Filharmonii Gorzowskiej, ak-
centowa³ znakomit¹ akustykê. 

Na liœcie wybitnych goœci nie
mo¿e zabrakn¹æ Piotra Palecz-
nego, Olgi Pasiecznik, Krzysz-
tofa Jakowicz i Jakuba Jako-
wicz. Prywatnie ojciec i syna,
zawodowo jedna z pierwszych
skrzypiec solistycznych w Pol-
sce. 

Wydarzenia bez precedensu

24 paŸdziernika 2014 roku
wyst¹pi³ w Gorzowie goœæ
œwiatowego formatu. Po raz
pierwszy w Polsce pokaza³ siê
baryton Thomas Hampson i to
z niezwyk³ym repertuarem, bo
z Pieœniami wêdruj¹cego cze-
ladnika Gustawa Mahlera. 

Kolejnym, równie¿ bez prece-
densu wydarzeniem by³ kon-
cert, który odby³ siê 12 grudnia
2014 roku. Na afiszu znalaz³y
siê: Ko³ysanka Andrzeja Panuf-
nika oraz jego Koncert fortepia-
nowy. Ca³oœci dope³ni³a VI
Symfonia Antona Brucknera.
Ca³oœæ prowadzi³a maestra
Monika Woliñska, na fortepia-
nie zagra³a Ewa Pob³ocka, dla
której ten koncert zosta³ napi-

sany. Goœciem specjalnym,
który na tê okazjê pojawi³ siê w
Gorzowie, by³a lady Camilla
Panufnik, ¿ona kompozytora. 

Maestro Maksymiuk i inni
goście

Na d³ugiej liœcie wybitnych ar-
tystów znajduje siê tak¿e Jerzy
Maksymiuk, który trzy razy po-
prowadzi³ ró¿ne koncerty, w
tym tak¿e wykonywa³ swoje
kompozycje. Dwa razy przed
gorzowsk¹ publicznoœci¹ wy-
st¹pi³a skrzypaczka Kaja Dan-
czowska. 

Od pewnego czasu do Go-
rzowa zaczêli zje¿d¿aæ tak¿e
dyrygenci i wykonawcy m³od-
szych pokoleñ. Ma³o tego, Fil-
harmonia na sta³e wspó³pracu-
je ze Szko³ami Muzycznymi,
czego wymiernymi efektami s¹
koncerty familijne - dzieci -
dzieciom. 

Od ponad dwóch lat Filhar-
monia tak¿e wspó³pracuje z
Fundacj¹ Muzyki Dawnej Ca-
nor kierowan¹ przez Cezarego
Zycha, co siê przek³ada na
obecnoœæ choæby artystów
Festiwalu Muzyki Dawnej Mu-
zyka w Raju w Parady¿u w Go-
rzowie. 

Jeœli popatrzeæ w we-
wnêtrzny kalendarz instytucji,
to przez dziesiêæ lat istnienia
Filharmonii odby³o siê tu ponad
900 wydarzeñ. Ale Filharmonia
nie zwalnia. Jak zapowiada dy-
rekcja instytucji - znajdzie siê tu
coœ dla ka¿dego. 

ROCH

Krzysztof Penderecki też
tu dyrygował
Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska w maju 2021 skoñczy 10 lat. 
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Filharmonia Gorzowska na trwałe wpisała się w krajobraz
Gorzowa
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Gorzowską orkiestrą gościnne dyrygował maestro Krzysztof
Penderecki
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Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej po raz pierwszy zagrała
18 maja 2011 roku



graf, plakacista, zasłużony
działacz gorzowskiej kultury,
ostatni prezes GTSK.  
ww  24.04.
1971 r. - powołana została filia
WSWF w Poznaniu, obecnie In-
stytut Wychowania Fizycznego
AWF
1979 r. - Gorzów stał się mias-
tem stutysięcznym.
ww  25.04.
1947 r. - rozkazem MON-u 4.
Łużycki Pułk Saperów pod do-
wództwem płk. Franciszka Ozie-
rańskiego został przeniesiony z
Poznania do Gorzowa i zajął
dawne koszary im. Strantza; po-
czątek polskiego garnizonu. 
ww  26.04.
2008 r. - po wygranej w Lesznie
koszykarki AZS PWSZ zajęły III
miejsce w ekstraklasie, zdoby-
wając pierwszy medal MP w
historii gorzowskiej koszyków-
ki.
ww  27.04.
1958 r. - w miejscu dawnej
„Café Voley” i „Polonii” otwar-
ta została kawiarnia „Wene-
cja”, założona przez Spółdziel-
nię Usług Różnych; był to jeden
z najpopularniejszych lokali w
Gorzowie, nazwa nawiązywała
do werandy zbudowanej na pa-
lach nad rozlewiskiem Kłodaw-
ki, lokal funkcjonował do 1969 r.
1959 r. - Unia Gorzów rozegrała
na własnym stadionie przy ul.
Myśliborskiej spotkanie towa-
rzyskie z mistrzem Polski,
drużyną ŁKS, zorganizowane
przez kierownika sekcji piłkar-
skiej Unii, Gertrudę Przybylską,
wygrali goście 7:1, honorową
bramkę dla gorzowian zdobył
Marian Cichosz. 
ww  28.04.
2002 r. - premier Leszek Miller
wziął udział w otwarciu Cen-
trum Rehabilitacyjno-Sportowe-
go „Słowianka”.
ww  29.04.
1951 r. - ks. Edmund Nowicki,
odsunięty przez władze admi-
nistrator diecezji gorzowskiej,
mianowany został przez pa-
pieża Piusa XII koadiutorem
niemieckiego biskupa Gdańska
M. Spletta z prawem następ-
stwa.
1962 r. - na stadionie przy ul.
Śląskiej odbył się pierwszy
żużlowy mecz I-ligowy, w któ-
rym debiutująca w rozgrywkach
drużyna Stali uległa Sparcie
Wrocław 32:45.
ww  30.04.
1964 r. - w gorzowskim teatrze
odbyła się premiera komedii
Hieronima Lubomirskiego „Don
Alvares” w reż. Ireny Byrskiej,
jedyny gorzowski spektakl poka-
zany na żywo w telewizji; rolę ty-
tułową grał Witold Andrzejewski,
wówczas aktor teatru, później
kanonik i proboszcz w Gorzowie
1974 r. - uroczyście otwarto
Park Kopernika, który „Stilon”
przekazał miastu.
2011 r. - piłkarze GKP rozegrali
swój ostatni mecz w I lidze,
przegrywając na własnym bois-
ku z KSZO Ostrowiec1:2; na-
stępne mecze oddano walkowe-
rem. n
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- Jak siê zostaje cukierni-
kiem, kiedy siê ma 20 lat i
nie uczy³o siê regularnie
tego zawodu?

- W sumie nie wiem, nie
jestem cukiernikiem z zawo-
du, po szkole. Piek³am z pas-
ji, od zawsze. 
- Od zawsze pieczesz?
- Jak mia³am chyba z osiem

lat, to zaczê³am mamie po-
magaæ, z babci¹ coœ tam
piek³am. Potem, jak ju¿ cho-
dzi³am do gimnazjum, to
piek³am pierwsze torty. Po-
tem robi³am to dalej w lice-
um. Zawsze to robi³am. 
- Ale pierwsze ciasta, któ-
re sprzedawa³aœ, to by³y
czasy liceum?

- Tak, prawda. Robi³em je
dla znajomych. I to by³o za
sk³adniki i jak¹œ drobniutk¹
górkê. 
- I ju¿ wówczas wszyscy
mówili, ¿e Ania Barañska
piecze rewelacyjne ciasta. 

- Nie wiem, czy ktokolwiek
tak mówi³. Ale stwierdzi³am,
¿e mi to sprawia przyjem-
noœæ, lubiê to robiæ. I czy ktoœ
mówi³, ¿e umiem czy te¿ nie,
to ja i tak to robi³am. Naj-
pierw by³y takie babcine -
prosty biszkopt prze³o¿ony
mas¹ i tyle. A potem przy-
szed³ czas na takie
powa¿niejsze wypieki. 
- Kiedy podjê³aœ decyzjê,
¿e otwierasz w³asn¹ cu-
kierniê?

- Tak na powa¿nie to za-
czê³am myœleæ rok temu, kie-
dy wa¿y³y siê losy w sprawie
pomocy finansowej z Unii
Europejskiej na rozwiniêcie
w³asnej dzia³alnoœci.
Z³o¿y³am wniosek o kredyt. A
kilka miesiêcy wczeœniej wie-
dzia³am, ¿e ju¿ chcê praco-
waæ dla siebie, tylko i
wy³¹cznie. Ju¿ nie chcia³am

dalej pracowaæ dla nikogo in-
nego, chcia³am byæ samo-
dzielna. 
- Ale w dzisiejszych cza-
sach m³odzi ludzi id¹ na
studia, a nie otwieraj¹ swo-
je biznesy, choæby cukier-
niê.

- Myœla³am o studiach.
Mia³am du¿o pomys³ów na
siebie, ale ¿aden nie by³ tak
silny, jak ten z cukierni¹. W li-
ceum usilnie próbowa³am
znaleŸæ swój kierunek. Naj-
pierw chcia³am byæ wetery-
narzem, potem architektem. I
ta architektura tak mnie siê
przewija³a i przewija³a. Ale im
bli¿ej koñca liceum, tym bar-
dziej nie wiedzia³am, co z
sob¹ zrobiæ. I jak ju¿ przy-
szed³ czas wybierania kie-
runku studiów, to zamar³am.
Bo tak naprawdê nie by³o
miejsca, gdzie by mnie tak
mocno i zdecydowanie
ci¹gnê³o. A¿ tak, ¿ebym siê
nie obawia³a, ¿e po jakimœ
czasie to mi siê znudzi i po
prostu to zostawiê i pójdê na
coœ kolejnego. Wówczas
zdecydowa³am, ¿e zostajê w
Gorzowie na rok. No i coraz
wiêcej piek³am, pracowa³am
w ró¿nych miejscach, doby-
wa³am doœwiadczenie, które
jest bardzo wa¿ne. No i
stwierdzi³am, ¿e na razie nie
chcê iœæ na studia, a jak ze-
chcê, to zawsze mam na to
czas. I tak przyszed³ czas na
cukierniê.
- Na swojej stronie inter-
netowej informujesz co-
dziennie, co serwujesz. No
i oferujesz ciastka cyna-
monowe, ale i bardzo wy-
myœlne - dla wegan i wege-
tarian te¿. Sk¹d bierzesz te
pomys³y?
- Wiesz, du¿o siê inspirujê

(œmiech). Przede wszystkim

Internetem, bo dziœ Internet
to jednak najbardziej rozleg³y
noœnik informacji. I g³ównie w
Internecie siê naogl¹da³am,
inspirowa³am. Z moich
ch³opakiem Mateuszem du¿o
ogl¹damy ró¿ne strony po-
œwiêcone w³aœnie wypiekom.
Razem prowadzimy S³od-
ziarê i on siê zajmuje wega-
ñskimi wypiekami, bo jest w
tym znakomity. Ja robiê inne
rzeczy. A jeœli chodzi o inspi-
racjê, to oczywiœcie wspie-
ram siê swoimi ksi¹¿kami po-
œwiêconymi cukiernictwu,
które te¿ gromadzê. 
- Otworzy³aœ swoj¹ ju¿
doœæ znan¹ po dwu mie-
si¹cach cukierniê w takim
doœæ nieoczywistym miej-
scu, bo przy Kosynierów
Gdyñskich w dawnym pun-
kcie prê¿enia firan.

- Oj tak, nieoczywiste
(œmiech). Ja generalnie lubiê
taki klimat. Ktoœ mi mówi³, ¿e
wczeœniej, jeszcze przed tym
maglem i firanami by³ tu
sklep rybny. W sumie tak na-
prawdê nie wiem, co tu by³o
wczeœniej, wiem tylko o tym

maglu. Ale trzeba powie-
dzieæ, ¿e zastaliœmy ten lokal
w strasznym stanie. I tu po-
sz³y bardzo du¿e nak³ady i fi-
nansowe, ale i nak³ady pracy,
¿eby tu w koñcu wygl¹da³o
tak, jak teraz wygl¹da. Moi
rodzice mi bardzo mocno po-
mogli, bo gdyby nie oni, to
pewno jeszcze byœmy byli w
stanie remontu. No i nie
wiem, czy drugi raz bym siê
podjê³a takiego zadania. 
- Powiedz, jak wygl¹da
twój typowy dzieñ. 

- Lubiê siê wysypiaæ, wiêc
wstajê o 7.00. Mam dwa psy,
wiêc trzeba z nimi wyjœæ, po-
tem doje¿d¿amy do pracy na
8.00. Czasem dochodz¹ ja-
kieœ drobne zakupy z same-
go rana. A tu, no có¿, do ro-
boty. Mateusz robi wega-
ñskie ciasto, ¿eby by³o na
otwarcie, na 10.00, ja robiê
zazwyczaj dro¿d¿owe - bo to
musi byæ œwie¿e. A potem
dzieñ tak szybko mija, ¿e ani
siê obejrzymy, a przychodzi
czas zamykania. Odpoczy-
wamy w niedzielê i ponie-
dzia³ek, a w inne dni jeste-
œmy tutaj.
- Jak budujesz kartê, bo
codziennie masz kilka
ró¿nych ciast do wyboru?

- Tak, bo decyzje s¹ spon-
taniczne. Nie mamy czegoœ
takiego, ¿e w ten dzieñ robi-
my dok³adnie to, a w inny ro-
bimy coœ innego. Patrzê, co
mam, na co ja sama w sumie
mam ochotê, patrzê jaka jest
pogoda, bo to te¿ jest wa¿ne.
I tak powstaje karta tego, co
bêdziemy serwowaæ. 
- Przypuszcza³aœ, ¿e od
samego pocz¹tku bêdziesz
mia³a taki znakomity od-
biór? 

- Nie, jeszcze do tego w ko-
ronawirusie. Nie. Ba³am siê  i

nadal trochê siê bojê, ale ju¿
wiem, ¿e mogê lekko ode-
tchn¹æ, ¿e jednak nie jest Ÿle,
ale faktycznie siê ba³am, ¿e nie
bêdzie na czynsz, na sp³atê
kredytu. Ale ¿eby nie zape-
szyæ, to jest OK. My ju¿ mamy
sta³ych klientów, a przecie¿ za-
czêliœmy tu¿ przed Bo¿ym Na-
rodzeniem. No i w s¹siedztwie
mamy Snie¿kê, która jest w
Gorzowie od zawsze.
- Czy twoim zdaniem lu-
dzie tacy jak ty, powinni
dzia³aæ tak jak ty. Jak ktoœ
chce piec naleœniki, to po-
winien pokusiæ siê o
w³asn¹ naleœnikarniê?

- Ja myœlê, ¿e ka¿dy ma
swój sposób na ¿ycie. Ja
bym nic nikomu nie narzu-
ca³a. Wiesz, ja bym nie po-
sz³a na studia, co mo¿e byæ
dla kogoœ innego dziwne, ale
to jest moja droga. A jeœli
ktoœ idzie najpierw na studia,
a potem zdobywa doœwiad-
czenie, to te¿ dobrze. Ka¿dy
po prostu musi wybraæ to, co
dla niego jest najlepsze. Ja
wola³am iœæ trochê inn¹
drog¹, ni¿ taka powszechna,
ale jest mi z tym fajnie.
Myœlê, ¿e ka¿dy znajdzie
swoj¹ drogê, jakakolwiek by
ona nie by³a. Trzeba robiæ to,
co cz³owiekowi sprawia przy-
jemnoœæ. I czasem siê trzeba
postawiæ w tej sprawie. Bo
na pewno niektórym rodzice
bêd¹ mówili, ¿eby jednak szli
na te studia, bo co bez tego. 
- Twoi rodzice te¿ mieli ta-
kie marzenie, ¿e córka
bêdzie studiowaæ.

- Ka¿dy rodzic ma! To jest
zupe³nie normalne. Ale s¹
ró¿ni ludzie, ró¿ne charakte-
ry, ró¿ne pomys³y na siebie.
Ja znalaz³am taki i wiem, ¿e
to by³ bardzo dobry wybór.

RENATA OCHWAT

¯yczenia d³ugich lat ¿ycia
w zdrowiu oraz realizacji ko-
lejnych pomys³ów artystycz-
nych poecie, akordeoniœcie,
autorowi i kompozytorowi,
ale przede wszystkim amba-
sadorowi romskiej kultury
z³o¿yli prezydent miasta Ja-
cek Wójcicki i pracownicy
Urzêdu Miasta.

Edward Dêbicki (w³aœciwie
Krzy¿anowski) od 2007 roku
Honorowy Obywatel Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego.
Poeta i kompozytor cyga-
ñski, muzyk, za³o¿yciel ze-
spo³u Terno. Organizator Mi-
êdzynarodowych Spotkañ
Zespo³ów Cygañskich Ro-
mane Dyvesa. Honorowy
Obywatel Województwa Lu-
buskiego (2012) i Lubusza-

nin XX Wieku. Laureat Na-
grody Kulturalnej Marsza³ka
Województwa Lubuskiego
(2013) i Motyla - Nagrody
Kulturalnej Prezydenta Mias-
ta Gorzowa Wielkopolskiego
(2005). 

Urodzony w Ka³uszu (wów-
czas woj. stanis³awowskie),
od 1953 roku osiad³y w Go-
rzowie Wlkp. Spokrewniony
z rodami Korzeniowskich i
Wajsów, z którego wywo-
dzi³a siê równie¿ najwiêksza
cygañska poetka Papusza.
Absolwent szko³y muzycznej
w Gorzowie, klasy akorde-
onu (1953). W 1955 roku
za³o¿y³ cygañski zespó³
Kham, który po kilku mie-
si¹cach przemianowa³ na
Terno i który zyska³ œwiatowy

rozg³os. Laureat ogólnopol-
skich konkursów akordeono-
wych. Cz³onek ZAiKS i ZA-
KR. Autor widowisk muzycz-
nych i scenariuszy
filmowych.

Napisa³ ponad 200 pieœni
cygañskich. Komponowa³
równie¿ dla innych wyko-
nawców, jak: cygañska pio-
senkarka Randia, Edyta
Geppert, Anna German i
S³awa Przybylska. W 1993
roku wyda³ tomik poezji Pod
go³ym niebem, a w 2004 ro-
ku ksi¹¿kê Ptak umar³ych,
która opowiada tragediê ro-
dzin cygañskich na Wo³yniu
podczas II wojny œwiatowej.

W 1995 roku utworzy³ Sto-
warzyszenie Twórców i Przy-
jació³ Kultury Cygañskiej im.

Papuszy. W 1984 roku napi-
sa³ muzykê do dokumental-
nego filmu Cygañskie pieœni
Papuszy (re¿. Grzegorz Du-
bowski), a w 1997 roku by³
konsultantem ds. cyganów w
filmie Farba (re¿. Micha³ Ro-
sa), w którym te¿ zagra³ (rola
Viktora). W kwietniu 2012 ro-
ku ukaza³a siê jego kolejna
ksi¹¿ka Wczorajszy ogieñ,
bêd¹ca kontynuacj¹ powieœci
Ptak umar³ych. Jeden z po-
mys³odawców i inicjatorów
Wigilii Narodów, organizowa-
nej w Gorzowie od 2007 roku.

W kwietniu 2012 roku jako
pierwszy Lubuszanin otrzy-
ma³ Z³oty Medal Zas³u¿ony
dla Kultury Gloria Artis, który
jest najwy¿szym odznacze-
niem za zas³ugi dla kultury.

W 2016 roku zosta³ uhonoro-
wany presti¿ow¹ nagrod¹
Œwiadek Historii, przyzna-
wan¹ przez Instytut Pamiêci
Narodowej osobom, które w
sposób szczególny przyczy-
niaj¹ siê do upamiêtniania i
popularyzacji najnowszej
historii Polski. O jego ¿yciu i
twórczoœci powsta³ godzinny
film dokumentalny pt. „Choæ
raz zobacz, jak siê krêc¹ tyl-
ne ko³a wozu. Edward
Dêbicki”, zrealizowany przez
Piotra Wójcika (2013). Od
2018 roku Edward Dêbicki
jest uczestnikiem kampanii
promocyjnej GORZÓW #
St¹d Jestem.  

Źród³o: Multimedialna encyklope-
dia Gorzowa Wlkp.

Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Każdy ma swój sposób na życie
Rozmowa z Ann¹ Barañsk¹, która prowadzi w Gorzowie w³asn¹ cukierniê

Fo
t. 
Ar
ch
iw
um

A. Barańska: Nie jestem
cukiernikiem z zawodu, po
szkole. Piekłam z pasji, od
zawsze 

86 urodziny Edwarda Dębickiego 
Honorowy obywatel Gorzowa, Edward Dêbicki, 4 marca 2021 r. œwiêtowa³ 86. urodziny. 
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Adresy
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

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

Od tej chwili, aby u¿yæ
pr¹du czy wody, lokator musi
za niego fizycznie zap³aciæ.

- Bêdziemy skutecznie wal-
czyæ z tymi, którzy nie p³ac¹
za czynsz, maj¹ zaleg³oœci,
tego od nas oczekuj¹ w³adze
miasta, ale tak¿e inni lokato-
rzy - zapowiada³ ju¿ jakiœ
czas temu Pawe³ Nowacki,
dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. I jak ZGM
zapowiada³, tak zrobi³. 

Nowe liczniki przedp³atowe
ruszy³y w budynku przy My-
œliborskiej, gdzie mieszcz¹
siê lokale socjalne. Liczniki
te zosta³y za³o¿one na in-
stalacje elektryczne i wodo-
ci¹gowe. Oznacza to, ¿e od
1 marca, ¿eby skorzystaæ z
wody i energii elektrycznej,
mieszkañcy musz¹ zap³aciæ
z góry. Dostan¹ do³ado-
wan¹ kartê, a gdy to
do³adowanie wykorzystaj¹,
dostêp do wody i energii zo-

stanie im odciêty do czasu
ponownego wykupienia ko-
du. 

Do tej pory bowiem by³o z
p³aceniem za te media
ró¿nie, a w³aœciwe wcale nie
by³o, bo 20 rodzin

zajmuj¹cych ten budynek
ma ok. 600 tysiêcy
zaleg³oœci. Warto dodaæ, ¿e
zaleg³oœci te uros³y przy
op³atach czynszowych na
poziomie 39 z³otych (przed
regulacj¹ stawek czynszu

by³o to nieco ponad 17
z³otych). 15 rodzin w tym bu-
dynku objêtych jest wyro-
kiem eksmisyjnym i korzysta
z lokalu bez umowy. 

Zamontowanie liczników
przedp³atowych w budynku

przy Myœliborskiej koszto-
wa³o nieco ponad 81 tys. 

ZGM planuje w tym roku
uruchomiæ taki system rów-
nie¿ w budynku Metalowca
przy ulicy Z³otego Smoka 6.
Szacunkowa wartoœæ inwe-
stycji to 900 tys. z³. Ponad-
to ZGM podkreœla, ¿e licz-
niki przedp³atowe s¹ mon-
towane w ka¿dym
remontowanym lokalu
mieszkalnym.

Podobny system stosuj¹
od jakiegoœ czasu w³adze
Mys³owic, i choæ na
pocz¹tku budzi³ on kontro-
wersje, to jednak siê spraw-
dzi³. Podobne rozwi¹zania
stosuj¹ tez inne miasta na
Górnym Œl¹sku. Od trzech
lat podobnie liczniki maj¹
mieszkañcy lokali socjal-
nych choæby w S³upsku i ten
system tam tak¿e siê spraw-
dza.

ROCH

ZGM za³o¿y tam eta¿owe
instalacje centralnego ogrze-
wania na gaz. Tym samym
znikn¹ kolejne piece. Zmia-
na sposobu ogrzewania ma
dwa cele - polepszenie wa-
runków mieszkania lokato-
rów oraz likwidacja kolejnych
pieców, czyli walka o czyste
powietrze.

Budowa instalacji central-
nego ogrzewania eta¿owego
gazowego zlecana jest w ra-
mach realizacji projektu pod

nazw¹ „Wymiana Ÿróde³
ciep³a na obszarze miasta
Gorzowa Wlkp.”. I co bardzo
istotne, jest wspó³finansowa-
ny ze œrodków Unii Europej-
skiej, Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego - Lubu-
skie 2020, Oœ priorytetowa 03
Gospodarka niskoemisyjna;
Dzia³anie 3.2. Efektywnoœæ
energetyczna; Poddzia³anie
3.2.5 Efektywnoœæ energe-

tyczna - wymiana Ÿróde³
ciep³a w budynkach mieszkal-
nych. Ca³oœæ projektu obej-
muje wymianê Ÿróde³ ciep³a w
100 lokalach komunalnych.

Przedmiot zamówienia
obejmuje budowê instalacji
centralnego ogrzewania -
eta¿owego wraz z niezbêdn¹
instalacj¹ gazow¹, mon-
ta¿em pieca gazowego dwu-
funkcyjnego z zamkniêt¹ ko-
mor¹ spalania oraz wykona-
niem wewnêtrznej instalacji

ciep³ej wody w 44 lokalach.
Da to jakoœciow¹ poprawê
wygody mieszkañców. Loka-
le, w których ZGM przepro-
wadzi te remonty rozsiane s¹
na terenie ca³ego miasta,
czyli przy takich ulicach: Ar-
mii Polskiej, Teatralna, Ogro-
dowa, Podmiejska, Mickiewi-
cza, Drzyma³y, Kosynierów
Gdyñskich; Kiliñskiego,
Mieszka I; £okietka; 30
Stycznia; Sikorskiego; Krzy-
woustego; Œl¹ska; Fabrycz-

na; Spokojna; Jerzego; Zielo-
na; Wawrzyniaka; Grobla;
Garbary; Waryñskiego; Plac
S³oneczny; Aleja Konstytucji
3 Maja; S³oneczna.

Prace remontowe przewi-
dziano tak¿e w lokalach, któ-
re z ró¿nych przyczyn nie
zosta³y w³¹czone do sieci
KAWKA.

Koniec wszystkich robót
zaplanowano na 31 sierpnia
tego roku.

ROCH

Pandemia kolejny raz wy-
musza, aby konieczne spot-
kania odbywa³y siê w inny
ni¿ tradycyjnie sposób.

- Nie mamy wyjœcia. ZGM
jest zamkniêty dla naszych
mieszkañców, a spotkania
wspólnot nale¿y przeprowa-
dziæ  - mówi¹ administratorzy
kamienic. Sami lokatorzy s¹
zadowoleni, ¿e w taki spo-
sób ZGM troszczy siê tak¿e
o ich bezpieczeñstwo.

Pakiet w kopercie

Do skrzynek pocztowych
w³aœcicieli mieszkañ, które
wchodz¹ w sk³ad poszcze-
gólnych wspólnot mieszka-
niowych, trafiaj³y pakiety do-

kumentów spakowane w
bia³e koperty. W ka¿dej takiej
jest pismo przewodnie od
w³aœciwego kierownika Ad-
ministracji Domów Miesz-
kalnych, w którym krok po
kroku jest wyt³umaczone,
co trzeba zrobiæ z za³¹czo-
nymi dokumentami. Trady-
cyjnie jest tu rozliczenie
wszystkich zaliczek pobra-
nych na utrzymanie ca³ej
nieruchomoœci, rozliczenie
wszystkich kosztów, jakie
zarz¹dca poniós³ i informa-
cja, jak wygl¹da stan konta
poszczególnych mieszka-
ñców - czyli czy zalega wo-
bec ZGM czy te¿ ma jakieœ
nadwy¿ki.

- To sta³y element spotkañ
wspólnot, do których obliguje
nas prawo. I zawsze, jak nie
by³o wirusa, nie by³o pande-
mii, takie wyliczenia ka¿dy
dostawa³ tak¿e poczt¹, ale
na spotkaniu ca³ej wspólnoty
mo¿na by³o t³umaczyæ, sk¹d
takie koszty. Teraz, przy tej
sytuacji pozostaje jedynie
kontakt mailowy lub telefo-
niczny i nasi pracownicy
oczywiœcie t³umaczyæ to
bêd¹ - s³yszymy w ZGM.

Prognoza na przyszły rok
rozliczeniowy

Wœród dokumentów w pa-
kiecie ka¿dy znajduje tak¿e
propozycje uchwa³ do-

tycz¹cych zmian kosztów
utrzymania nieruchomoœci.
W tym roku jest to propozy-
cje podniesienia stawki
czynszu dla w³aœcicieli, pod-
niesienie zaliczki za CO i
ciep³¹ wodê. Natomiast
stawka funduszu remonto-
wego pozostaje sta³a. - Mu-
simy reagowaæ na to, co siê
dzieje, st¹d podwy¿ki.
Wszystkie koszty id¹ w górê,
wiêc my te¿ musimy zmie-
niaæ nasze stawki - t³umaczy
ZGM.

Ka¿dy z w³aœcicieli mo¿e
siê na takie podwy¿ki zgo-
dziæ lub te¿ nie zgodziæ.
Mo¿e to rozbiæ na do³¹czo-
nych projektach uchwa³.

Aby jego g³os zosta³
us³yszany, musi dostarczyæ
wype³nion¹ kartê do g³oso-
wania do w³aœciwego ADM.
Mo¿e to zrobiæ w sposób
tradycyjny, bo wrzuciæ do
skrzynki podawczej, lub
drog¹ mailow¹, która staje
siê coraz popularniejsza w
kontaktach miêdzy ludŸmi i
urzêdami.

Po zakoñczeniu spotkañ
wspólnot, ka¿dy z miesz-
kañców zostanie poinfor-
mowany, jak wysoki
czynsz przyjdzie mu p³aciæ
oraz jak wysok¹ op³atê re-
montow¹ bêdzie musia³
wnosiæ.

ROCH

ZGM bierze się za dłużników
Zmieniaj¹ siê sposoby p³acenia za wodê i pr¹d w mieszkaniach socjalnych przy ul. Myœliborskiej. 

Aby użyć prądu czy wody, lokator musi za niego fizycznie zapłacić
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Przybędzie nowych instalacji gazowych
Do koñca sierpnia tego roku w 44 mieszkaniach zmieni siê system ogrzewania. 

Tegoroczne spotkania odbywają się
wirtualnie
W³aœciciele mieszkañ w zasobie komunalnym dostaj¹ dokumenty w kopertach do skrzynek pocztowych. 
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Na WAiBN prowadzone
jest kszta³cenie w ramach
studiów I stopnia na trzech
kierunkach: administracja,
bezpieczeñstwo narodowe i
kryminologia stosowana
oraz w ramach II stopnia na
dwóch kierunkach: admini-
stracja i bezpieczeñstwo na-
rodowe.

Realizowana przez WAiBN
koncepcja kszta³cenia har-
monijnie wpisuje siê w wy-
znaczone kierunki rozwoju
pó³nocnej czêœci wojewódz-
twa lubuskiego. Usytuowa-
nie na jego obszarze instytu-
cji administracji rz¹dowej, a
tak¿e wystêpuj¹ce nasyce-
nie jednostek wojskowych o
charakterze operacyjnym,
wsparcia i zabezpieczenia
(17 WBZ w 3 lokalizacjach:
Miêdzyrzecz, Wêdrzyn,
Krosno Odrzañskie; Dywiz-
jon rakietowy w Skwierzynie,
WKU w Gorzowie Wielkopol-
skim) oraz WOT (batalion
lekkiej piechoty WOT w
Skwierzynie), ujawni³o po-
trzebê rozszerzenia oferty
studiów na kierunku i spe-
cjalnoœciach zwi¹zanych z
naukami o bezpieczeñstwie.
Wszelkie sygna³y p³yn¹ce od
interesariuszy zewnêtrznych
wspó³pracuj¹cych z Wy-
dzia³em s¹ niezwykle cenne
i uwzglêdniane przez w³adze
wydzia³u przy tworzeniu kie-
runków i specjalnoœci. 

WAiBN efektywnie realizuje
misjê i za³o¿one cele, podej-
muj¹c wspó³pracê ze
wszystkimi podmiotami sek-
tora bezpieczeñstwa narodo-
wego. Tak obrana strategia
Wydzia³u, jako integratora
potrzeb i wymiany doœwiad-
czeñ w wymiarze naukowym
i praktycznym, istotnie
wspiera interesariuszy ze-
wnêtrznych. Jednoczeœnie,

wystêpowanie na terenie
pó³nocnej czêœci wojewódz-
twa lubuskiego klas o profilu
mundurowym, wskazuje na
du¿e zainteresowanie s³u¿b¹
zawodow¹ w formacjach
mundurowych. Jednym z
przedsiêwziêæ realizuj¹cych
ideê wspó³pracy ze œrodowi-
skiem zewnêtrznym jest pod-
jêcie aktywnoœci w zakresie
edukacji m³odzie¿y w obsza-
rach bêd¹cych przedmiotem
badañ prowadzonych przez
pracowników WAiBN oraz
realizacja zajêæ edukacyj-
nych w przedmiocie zainte-
resowania m³odzie¿y. 

Ideê tê realizuje Oœrodek
Edukacyjny Lubuska M³od-
zie¿owa Akademia Bezpie-
czeñstwa przy Akademii im.
Jakuba z Parady¿a w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Oœrodek
utworzony zosta³ we wrze-
œniu 2014 roku. G³ównym je-
go celem jest upowszechnia-
nie wiedzy o bezpiecze-
ñstwie i obronnoœci wœród
uczniów szkó³ œrednich oraz
studentów regionu woje-
wództwa lubuskiego oraz
kszta³cenie postaw obywa-
telskich w zakresie
wspó³pracy i organizacji
m³odzie¿y na rzecz bezpie-

czeñstwa globalnego i regio-
nalnego. 

Za ide¹ utworzenia Oœrod-
ka sta³a potrzeba stworze-
nia miejsca integracji
m³odych ludzi zaintereso-
wanych rozwijaniem swoich
zainteresowañ w zakresie
bezpieczeñstwa i obronno-
œci. Interdyscyplinarny cha-
rakter podejmowanych pro-
blemów czyni Oœrodek
miejscem wymiany wiedzy i
doœwiadczeñ m³odych ludzi,
a tak¿e inspiruje do dal-
szych poszukiwañ eduka-
cyjnych i badawczych w tym
obszarze. 

W ramach oœrodka organi-
zowane s¹ ró¿nego rodzaju
s¹ wyk³ady, debaty, spotka-
nia autorskie, konkursy oraz
warsztaty w zakresie aktua-
lnych wyzwañ zwi¹zanych z
bezpieczeñstwem we-
wnêtrznym oraz ze-
wnêtrznym. Szczególnym
obszarem aktywnoœci jest
cykliczna ogólnopolska kon-
ferencja naukowa „M³odzi
dla Bezpieczeñstwa”. W ra-
mach konferencji studenci
Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a mog¹ rozwijaæ swoje
zainteresowania badawcze
oraz wymieniaæ siê doœwiad-

czeniami ze studentami z in-
nych oœrodków naukowych w
Polsce. Najlepsze referaty
systematycznie s¹ publiko-
wane w uczelnianym wydaw-
nictwie naukowym. 

Najbli¿sze wydarzenie, w
ramach którego m³odzi lu-
dzie prezentowaæ bêdê prze-
myœlenia i zainteresowania
badawcze, odbêdzie siê 12
kwietnia w ramach konferen-
cji online realizowanej przy
pomocy platformy TEAMS. 

DR JOANNA LUBIMOW
DR £UKASZ BUDZYÑSKI

Wydzia³ Administracji i
Bezpieczeñstwa Narodowego AJP

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa
Narodowego
Wydzia³ Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego jest jednym z Wydzia³ów funkcjonuj¹cych w ramach Akademii im. Jakuba z Parady¿a z
siedzib¹ w Gorzowie Wielkopolskim. 



Obecnie to rodzinne œnia-
danie, spacer, msza w
koœciele. Jedynie w niektó-
rych regionach ten czas
spêdza siê inaczej. Inaczej
œwiêtuje siê Wielkanoc
g³ównie na Mazowszu, w
Ma³opolsce, na Podlasiu i
Podhalu. Tam w³aœnie za-
równo Wielkanoc, jak i Wielki
Tydzieñ kultywowane s¹ w
starym, ludowym stylu.
Prawda, ¿e g³ównie na
wsiach, ale jednak.

Od palmy się zaczyna

O tym, ¿e Wielkanoc ju¿ u
progu œwiadczy Niedziela
Palmowa, obchodzona
przez chrzeœcijañski œwiat
na pami¹tkê zapowiedzi
mêczeñskiej œmierci Chrys-
tusa. Kiedy Jezus wje¿d¿a³
na osio³ku do Jerozolimy,

wówczas ludzie rzucali pod
kopyta bydl¹tka liœcie pal-
my i st¹d siê wziê³a symbo-
lika akurat tej roœliny, której
zreszt¹ w Azji nie brakuje.
Katolicy tego dnia id¹ do
koœcio³ów z palemkami. Tak
samo inni wierni wyznania
chrzeœcijañskiego, z tym,
¿e dla nich œwiêta wypa-
daj¹ zawsze inaczej ni¿ ka-
tolickie, bo tak wynika a ka-
lendarza juliañskiego. 

Niegdyœ palemkami by³y
ga³¹zki wierzby przystrojo-
ne kwiatkami i wst¹¿kami.
Dziœ najczêœciej to palemki
kupowane w kramach lub w
salonach Cepelii. Ale choæ
zmieni³y siê czasy, to jed-
nak do dziœ trwa przekona-
nie, ¿e zatkniêta za œwiêty
obrazek palemka chroni
przed z³em i nieszczêœciem. 

Tak¿e do dziœ w Ma³opols-
ce i na Kurpiach przetrwa³
zwyczaj przebierania siê i
zbierania datków - jajek
g³ównie. Ucheroki, bo tak
kwestorów siê nazywa,
maj¹ wysokie s³omiane cza-
py i wcale nie prosz¹ o da-
tek, a wrêcz siê domagaj¹. I
potrafi¹ groziæ, ot choæby i
tak:
Jak mi nic nie dacie, to

mnie rozgniewacie I wam
garnki powybijam, co na
p³ocie macie. Tak¿e w
Ma³opolsce przetrwa³ oby-
czaj obwo¿enia figurki
Chrystusa zwanego Jezu-
skiem Palmowym po koœcie-
le lub wokó³ niego. A w
sto³ecznym mieœcie Krako-
wie figurkê wozi siê od ko-
œcio³a do koœcio³a. To tak¿e
zwyczaj nawi¹zuj¹cy do uro-

czystego wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy.

Tradycje Triduum

W tradycji chrzeœcijañskiej
do Wielkiej Nocy przygoto-
wuje Triduum Paschalne,
trzy najwa¿niejsze dni przed
Zmartwychwstaniem, naj-
wa¿niejszym œwiêtem chrze-
œcijañskiego œwiata. Wierni
modl¹ siê wówczas za
kap³anów, celebruj¹ Mszê
Mêki Pañskiej, zaczynaj¹ siê
cieszyæ w Liturgiê Œwiat³a.

Triduum  zaczyna siê w
Wielki Czwartek, a do dziœ
wierni na po³udniu Polski w
nocy w³aœnie z czwartku na
pi¹tek wierni dokonuj¹ ry-
tualnego oczyszczenia,
k¹pi¹ siê w okolicznych rze-
kach. Czyni¹ tak na
pami¹tkê przejœcia Chrystusa
przez rzekê Cedron w Jerozo-
limie, która p³ynie g³êbokim
w¹wozem oddzielaj¹cym
Górê Oliwn¹ od reszty miasta.
Ten symboliczny gest spra-
wia, ¿e cz³owiek rodzi siê na
nowo - zdrowy i silny fizycz-
nie, psychicznie i moralnie.

Tak¿e podczas Triduum od-
bywa siê - g³ównie w okoli-
cach Sanoka obyczaj palenia
Judasza. Przygotowuje siê
wielk¹ kuk³ê, na szyi wiesza
siê tablicê z napisem - Ja Ju-
dasz zdrajca, i potem ob-
rzêdowo wiesza siê go lub pa-
li. W Opolskiem ten zwyczaj
wygl¹da nieco inaczej. Otó¿
przebranego za Judasza mi-
nistranta lub koœcielnego wy-
pêdza siê rytualnie z koœcio³a. 

Ale jak siê okazuje, zwy-
czaj ten móg³ mieæ wydŸwiêk
antysemicki, o czym pisze
ksi¹dz Jêdrzej Kitowicz w
swoim „Opisie obyczajów za
panowania Augusta III”.

Tak¿e w trakcie Triduum
odbywaj¹ siê w kilku miejs-
cach w Polsce, coraz wiêcej

ich jest, misteria Mêki Pa-
ñskiej, widowiska pasyjne
gromadz¹ce rzesze wier-
nych. Najbli¿ej Gorzowa ta-
kie misterium odbywa siê w
Poznaniu.

Turki u grobu

W tradycji polskiej jest
tak¿e i to, ¿e u Grobu Pa-
ñskiego honorow¹ wartê za-
ci¹gaj¹ stra¿acy. Ma to
zwi¹zek z tym, i¿ grobu
Chrystusa w Ziemi Œwiêtej
pilnowali rzymscy ¿o³nierze.
Ale na RzeszowszczyŸnie
Grobu Pañskiego pilnuj¹
tzw. turki, czyli mê¿czyŸni
popisuj¹cy siê fantastyczn¹
musztr¹ po zakoñczeniu
czuwania. Zwyczaj nawi¹zu-
je do ¿o³nierzy króla Jana III
Sobieskiego, którzy po wy-
granej bitwie pod Wiedniem
zaci¹gnêli wartê honorow¹
przy Pañskim Grobie ubrani
w barwne szaty zdobyte na
Z³otej Ordzie. 

Piêknie te¿ wygl¹daj¹ u
Grobu Pañskiego kiliñszcza-
cy z Pruchnika ko³o Sanoka
(od oddzia³ów Kiliñskiego)
czy kosynierzy z £añcuta. 

Na szczêœcie w Polsce za-
nikn¹³ obyczaj biczowników
pielgrzymuj¹cych do Grobu
Pañskiego, kultywowany w
Ameryce £aciñskiej i Hiszpa-
nii.

No i Wielkanoc

Jeszcze miejscami mo¿na
spotkaæ siê z obyczajem œci-
gania siê po mszy rezurek-
cyjnej w niedzielê rano. Kto
pierwszy bowiem dotrze do
domu, temu bêdzie siê w da-
nym roku darzy³o.
Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ tego
dnia jest obfite œniadanie,
pierwszy w tradycji syty po-
si³ek po Wielkim Poœcie.
G³ównie jada siê jajka, dobr¹
wêdlinê, ciasto - tradycja na-

kazuje, aby by³ to
dro¿d¿owiec, ale mo¿e byæ i
inne.

Zwyczajowo œniadanie
œwi¹teczne zaczyna siê go
œwiêconym oraz s³ów
„Chrystus nam powsta³,
prawdziwie ¿e powsta³” -
obyczaj przywieziony w Lu-
buskie przez przesiedleñców
z Zamojszczyzny.

Jeszcze do dziœ w tradycyj-
nych regionach Polski Wiel-
kanoc nazywa siê dniem bez
dymu, bo zwyczaj zakazywa³
rozpalania du¿ego ognia.
Dlatego te¿ z regu³y w wiel-
kanocn¹ niedzielê nie poda-
wano obiadu. Musia³ wystar-
czyæ wielkanocny œniadanio-
wy stó³, na którym powinno
byæ tyle jedzenia, aby wy-
starczy³o na ca³y dzieñ.

A potem dyngus

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

Ale zmieni³ siê czas i oby-
czaje. Szczególnie teraz w
czasach zarazy, ale to ju¿
zupe³nie inna historia. 

RENATA OCHWAT

Korzysta³am z ksi¹¿ek:
ksi¹dz Jêdrzej Kitowicz
„Opis obyczaju za Augusta
III”, Barbara Ogrodowska
„Zwyczaje, obrzêdy i trady-
cje w Polsce”, Joanna £ago-
da, Maja £agoda-Marciniak,
Anna Gotowiec „Œwiêta w
polskim domu”
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Świąteczny czas - od palmy do dyngusa
Wielkanoc to najbardziej radosny czas w chrzeœcijañskim œwiecie. 
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W wielkanocną niedzielę nie podawano obiadu. Musiał wystarczyć śniadaniowy stół, na któ-
rym powinno być tyle jedzenia, aby wystarczyło na cały dzień. Przede wszystkim wędzonki i
jajka

Polskie palmy nie mają sobie równych w świecie…
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Niektóre symbole świąt wielkanocnych, jak jajko czy kurczak, są wspólne dla różnych kultur

Fo
t. 
Ar
ch
iw
um



�9Kwiecień 2021 r. ROzmOWa

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

- Panie dyrektorze, 75 lat
gorzowskiej sceny i „Dzieñ
œwira” na jubileuszow¹
premierê.

- No to chyba jest dobry ty-
tu³ na to wszystko, co nas
otacza. Inny tytu³ zwyczajnie
nie by³by trafiony. A ten jest
refleksyjny, daj¹cy nam du¿o
do myœlenia, do analizy, do
wspomnieñ i do wyci¹gania
wniosków na przysz³oœæ. Ta-
ki jest ten Adaœ Miauczyñski,
który siê styka z nasz¹ rze-
czywistoœci¹.
- Jak to?
- Przecie¿ czas i miejsce

akcji to i Gorzów, Warszawa,
Zielona Góra. Tu siê styka-
my z decyzjami naszych
pe³nomocników rz¹du, decy-
dentów, polityków. I musimy
tê ¿abê prze³kn¹æ. I ten
spektakl jest o tym. Zreszt¹
zosta³ napisany przez Marka
Koterskiego o wiele
wczeœniej jako sztuka teat-
ralna. Dopiero póŸniej po-
wsta³ film. Koterski ju¿
wczeœniej zacz¹³ zauwa¿aæ
groteskowoœæ naszej rzeczy-
wistoœci. Wszyscy siê od-
nosz¹ do filmu, arcydzie³a i
kultowej roli Marka Kondrata.
Ale jak siê czyta w papierze
ten tekst, a potem siê to
przenosi na scenê, to jest
tak groŸne, tak mocne emo-
cjonalnie, tak powa¿ne, ¿e
ciarki przechodz¹ po ple-
cach. Jak siedzê na widowni
lub s³ucham pewnych teks-
tów, to zaczynam sobie zda-
waæ sprawê, ¿e to nie jest
teatr reporta¿u, a teatr anali-
zy naszych emocji, naszych
relacji miêdzyludzkich, wza-
jemnych oddzia³ywañ i anali-
za ró¿nych sytuacji, jakie
nam siê ci¹gle wydarzaj¹ -
na osiedlu, na pla¿y, w prze-
dziale poci¹gu, wszêdzie. I to
jest chyba fajna rzecz, ¿e aku-
rat tym tekstem chcemy za-
mkn¹æ klamrê 75 lat naszego
teatru, jakkolwiek zwichrowa-
ny by³, jacy ró¿ni ludzie tu pra-
cowali, równie zwichrowani, o
ró¿nych spojrzeniach. Jak
choæby Irena i Tadeusz Byr-
scy. Ich spojrzenie na teatr, na
rzeczywistoœæ przecie¿ zu-
pe³nie nie podoba³o siê w³ad-
zom ówczesnym i zostali po-
proszeni o skrócenie swojej
kadencji. A przecie¿ oni two-
rzyli teatr spo³eczny. Ma³o te-
go, ich obecnoœæ tu, z tymi
wszystkimi wspania³ymi lud-
Ÿmi wokó³ by³a znacz¹cym
etapem w ¿yciu miasta i his-
torii teatru.

- Wspomnia³ pan okres
pañstwa Byrskich i ich po-
dejœcie do teatru, jako teat-
ru spo³ecznego. Od czasu
do czasu w tym mieœcie
pojawiaj¹ siê g³osy - tu nie
ma miejsca na teatr, tu nie
ma miejsca na Filharmo-
niê, tu nie ma miejsca na
galerie sztuki. Zgadza siê
pan z tak¹ opini¹?

- Ka¿dy ma prawo do wy-
powiedzi, do swojej tezy. Tak
jest dok³adnie w „Dniu Œwi-
ra”. Ale w tym wszystkim jest
jedna rzecz: Czy twoja uwa-
ga jest s³uszna? Nie bêdê z
nikim polemizowa³. Ale te¿
nie bêdê nikogo uszczêœli-
wia³. Jest coœ takiego jak
dobra wola. Mam ochotê -
idê, nie mam - nie idê. Ale
aby wykszta³ciæ publicznoœæ,
kogoœ, trzeba to robiæ sku-
tecznie. Jak choæby Leon
Schiller, który ju¿ w miêdzy-
wojniu t³umaczy³, ¿e teatr
musi byæ spo³eczny, eduka-
cyjny i powszechny. I ja siê
staram iœæ za t¹ myœl¹. Tak
samo jest w Filharmonii. W
Gorzowie jest to niezbêdne.
To jest jak tlen do oddycha-
nia. To jest motoryczne pali-
wo dla intelektu i wra¿liwoœci
mieszkañców od lat piêciu
do stu piêciu. To zwyczajnie
musi byæ. To, ¿e ja nie mam
takiej potrzeby, to jedno, ale
byæ mo¿e nasz organizm
bêdzie mia³ tak¹ potrzebê,
bêdzie mu to niezbêdne, aby

zderzyæ siê z tak¹ rzeczywis-
toœci¹, jak¹ mo¿e spotkaæ w
muzeum, teatrze, sali kon-
certowej. Czym innym jest
prowadziæ samochód, a
czym innym uczestnictwo w
kulturze. Ka¿da z tych rze-
czy jest zwyczajnie potrzeb-
na. Proszê pamiêtaæ, ¿e je-
dzenie - kulinarna uczta
sk³ada siê z wielu dañ. Inte-
lektualna te¿.
- Czasami padaj¹ takie
zarzuty, ¿e teatr przez ca³e
swoje 75 lat nie wykszta³ci³
swego odrêbnego profilu
jak Wêgajty czy Gardzieni-
ce. Pada zarzut, ¿e tu siê
robi spektakle dla dzieci,
pokazujecie wodewile, a
jednoczeœnie te¿ i sztukê z
tego wysokiego pu³apu. To
jest w pana opinii zarzut,
czy w³aœciwe odczytanie
specjalnie przyjêtego pro-
gramu?

- Gardzienice powsta³y po
to, aby kszta³ciæ warsztat. To
jest teatr warsztatowy. Tam
powstaj¹ formy intelektual-
no-warsztatowe. To tak, jak z
Jerzym Grotowskim, który
tworzy³ Laboratorium Teatru,
laboratorium.
- Kupa wariatów z tego
wyros³a.

- No tak, dok³adnie. Ko-
rzystali z tego wszyscy arty-
œci w ca³ej Polsce i nie tylko
w Polsce. A nasz patron -
Juliusz Osterwa i jego Redu-
ta to te¿ by³o swego rodzaju

laboratorium. Jego ludzie, w
tym Tadeusz Byrski, który
by³ cz³onkiem Reduty, potem
przenosili te doœwiadczenia
dalej. I dok³adnie jest to tak,
¿e taki teatr jak nasz, w ta-
kim mieœcie jak Gorzów, po-
winien byæ w³aœnie taki. Tu
musi siê wszystko znaleŸæ.
Tak samo jest z innymi insty-
tucjami kultury. WeŸmy Fil-
harmoniê - ja z przyjemno-
œci¹ pójdê na koncert muzyki
filmowej, ale tak samo z
wielk¹ przyjemnoœci¹ na
koncert symfoniczny. Tak
samo jest u nas. Ludzie id¹
na komediê, na dramat i na
spektakl wspó³czesny. Pro-
szê zauwa¿yæ te¿, ¿e teatr
autorski siê tak do koñca nie
sprawdza. Nawet mój przyja-
ciel Jacek G³omb z Legnicy,
który ca³y czas wyprowadza
teatr poza typowy budynek,
szuka jakichœ alternatyw, ju¿
otworzy³ widowniê dla wi-
dzów…
- No byæ nie mo¿e. Prze-
cie¿ w Gorzowie te¿ ca³y
czas szuka³ alternatyw.

- On oczywiœcie bardzo
cierpi z tego powodu, ¿e mu-
si graæ na scenie Modrze-
jewskiej, ale niestety, rzeczy-
wistoœæ, wymogi publiczno-
œci sprowadzi³y go z
powrotem do typowego teat-
ru. Ja oczywiœcie szanujê ta-
kie wybory artystyczne, ale
proszê pamiêtaæ, ¿e teatr nie
mo¿e siê koncentrowaæ tylko

i wy³¹cznie na wybranych
zagadnieniach, na sztuce
wysokiej. Bo gdzie to dziec-
ko mia³oby przyjœæ, ¿eby te-
go Kota w butach zobaczyæ?
Przecie¿ moim g³ównym mo-
tywem rozbudowy Sceny
Letniej by³o to, ¿e latem dzie-
ciaki nie mia³y co ze sob¹
zrobiæ, wiêc niech przy-
chodz¹ do nas. Podobnie
by³o z tym ludŸmi, co to w
dzieñ siedzieli po ogródkach,
a wieczorami nie mieli co ro-
biæ. To by³ g³ówny impuls.
Coœ tym ludziom latem daæ.
Przecie¿ pani pamiêta, w jak
trudnych warunkach zaczy-
naliœmy.
- No i mamy teraz scenê
dramatyczn¹, komediow¹
oraz Letni¹, która bywa
wodewilow¹, ale i kame-
raln¹. 

- Dok³adnie. I wykorzystuje-
my te sceny. Zrobiliœmy
spektakl „Œwiecie nasz„ z
piosenkami Marka Grechuty.
Otwieramy orkiestron, bo
mamy. Pokazujemy nie tylko
aktorów, ale i muzyków, bo
mamy ich ca³kiem sporo.
- Teatr od lat ma wiernych
widzów. Jakich spektakli
chc¹ ludzie, którzy tu by-
waj¹?

- Oni mówi¹ tak - chcemy
muzyczn¹ rzecz, chcemy ta-
ki ciê¿ki dramat, ale te¿
chcemy komediê. I tu znów
mamy kulinarny rozk³ad
dnia. Jeœli jest jeden teatr, to

ten teatr musi pogodziæ
wszystkie takie oczekiwania.
Gusta, ale i potrzeby wszyst-
kich, którzy do teatru
chodz¹. To bardzo dobrze
widaæ w przypadku Gorzow-
skich Spotkañ Teatralnych,
kiedy musimy pogodziæ wie-
le ró¿nych oczekiwañ. A gus-
ta s¹ bardzo ró¿norakie.
- No to teraz zejdŸmy po-
ziom ni¿ej. Teatr to nie tyl-
ko idea. To nie tylko aktor,
re¿yser i spektakl. Ale to
tak¿e substancja. Chcia³o
siê panu tu przyjechaæ i
szarpaæ z tym wszystkim -
zapuszczonymi garderoba-
mi, zniszczonym teatrem,
zaba³aganionymi pracow-
niami, kêp¹ zieleni, która
ponoæ by³a parkiem. Masê
¿ycia pan na to poœwiêci³.
Chcia³o siê?

- Zawsze to powtarza³em,
ja nie jestem artyst¹, ja jes-
tem rzemieœlnikiem. Ja, ¿eby
funkcjonowaæ, ¿eby teatr
móg³ funkcjonowaæ, ¿eby
móc do niego zapraszaæ go-
œci, potrzebujê bazy. Dobrej
bazy, a nie czegoœ na kszta³t
garderób, go³ych kabli i ko-
tów po k¹tach. Inaczej siê
widz czuje w dobrym antu-
ra¿u, inaczej gra aktor, ina-
czej mieszkaniec Gorzowa
przechodzi obok teatru, kie-
dy ten teatr widaæ. To
chcia³em zrobiæ. Krok po kro-
ku, dziêki wszystkim naszym
w³adzom - Urzêdowi Mar-
sza³kowskiemu, ale te¿
Urzêdowi Miasta. By³ taki
moment, ¿e miasto nas bar-
dzo wspomaga³o. Przecie¿
scena obrotowa w teatrze
jest dziêki poprzedniemu
prezydentowi miasta Tadeu-
szowi Jêdrzejczakowi, który
przekaza³ pieni¹dze w³aœnie
na tê scenê. Kiedy przycho-
dzi³em do Gorzowa, to w
swojej aplikacji rozpisa³em
projekt te¿ remontu. To by³o
pierwszych piêæ lat. No a
potem posz³o dalej, bo to
tak dzia³a jak narkotyk. Jak
siê ju¿ coœ zaczê³o, to trze-
ba by³o to skoñczyæ. Choæ
jest ju¿ parê rzeczy, które
trzeba poprawiæ. No i jesz-
cze w tym roku chcê ustawiæ
³aweczkê Herberta -
chcia³bym tam czytaæ po-
ezjê Herberta, a poprzez
Herberta inne rzeczy. Ale
czytaæ wierszem. I jeœli tylko
pozwoli nam sytuacja covi-
dowa, to na pewno to zrobi-
my.
- Dziêkujê bardzo.

Kulinarna uczta składa się
z wielu dań
Z Janem Tomaszewiczem, dyrektorem gorzowskiego Teatru im. Juliusza Osterwy, rozmawia Renata Ochwat

J. Tomaszewicz: Ja nie jestem artystą, ja jestem rzemieślnikiem
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Nerki, bo o nich mowa, po-
magaj¹ nam wydaliæ nad-
miar wody i sodu. Ich pra-
wid³owa praca pozwala na
utrzymywanie w³aœciwego
poziomu ciœnienia têtniczego
krwi. Nieprawid³owe
dzia³anie nerek dotyczy a¿ 4
milionów Polaków (ok. 9%
naszej populacji), ale
wiêkszoœæ z nich nie zdaje
sobie z tego sprawy. Choro-
by nerek s¹ drugim, po nad-
ciœnieniu têtniczym, schorze-
niem przewlek³ym Polaków.
Cierpi na nie wiêcej osób ni¿
na cukrzycê. Warto o tym
pamiêtaæ nie tylko w Œwiato-
wym Dniu Nerek obchodzo-
nym ka¿dego roku w drugi
czwartek marca. 
- Nerki z regu³y nie bol¹ -

mówi dr n. med. Krzysztof
Pabisiak, ordynator Od-
dzia³u Nefrologii w Wielospe-
cjalistycznym Szpitalu Woje-
wódzkim w Gorzowie Wlkp. -
Nawet ciê¿ko uszkodzone i
niesprawne w 90% nie bol¹ i
nie daj¹ charakterystycznych
objawów. Kiedy pojawiaj¹ siê
niepokoj¹ce objawy, zwykle
jest ju¿ zbyt póŸno na
podjêcie skutecznego lecze-
nia.

Nerki zdrowego cz³owieka
ka¿dego dnia filtruj¹ nieprze-
rwanie oko³o 1,5 tysi¹ca lit-
rów krwi. Powsta³y w nich
mocz, przep³ywaj¹c przez
moczowody do pêcherza
moczowego, usuwa zbêdne i
toksyczne produkty przemia-
ny materii. Nie wszystko jed-
nak ulega wydaleniu. Nerki

zatrzymuj¹ sk³adniki nie-
zbêdne dla organizmu, np.
bia³ka i reguluj¹ ciœnienie
krwi. Prawid³owa praca ne-
rek zapewnia równowagê
ca³emu organizmowi.

Pierwsze niepokoj¹ce syg-
na³y œwiadcz¹ce o niepra-
wid³owym funkcjonowaniu
nerek pojawiaj¹ siê dopiero,
gdy chory traci ponad
po³owê czynnego mi¹¿szu -
wyjaœnia dr Pabisiak. - Zbyt
póŸno stwierdzona choroba
mo¿e doprowadziæ do ca³ko-
witej niewydolnoœci nerek i
koniecznoœci zastosowania
dializoterapii. Bywa, ¿e jedy-
nym wyjœciem mo¿e byæ ko-
niecznoœci wykonania prze-
szczepu. 

Niepokój powinien wzbu-
dziæ ból zlokalizowany w dol-
nej czêœci pleców, nudnoœci i
wymioty, obecnoœæ krwi w
moczu, obrzêki (g³ównie wo-
kó³ kostek i nadgarstków),
czêste oddawanie moczu,
wysokie ciœnienie têtnicze
krwi, swêdzenie skóry, inten-
sywny zapach moczu i/lub
jego mêtny kolor, pieczenie
w trakcie mikcji. 

Aby zadbaæ o nerki specja-
liœci zalecaj¹ regularne wy-
konywanie profilaktycznych
badañ. Osoby po 50. roku
¿ycia powinny je robiæ raz w
roku. Stan nerek i to jak funk-
cjonuj¹ mo¿na sprawdziæ
wykonuj¹c badanie moczu
oraz okreœlaj¹c poziom krea-
tyniny we krwi. Jeœli w któ-
rymkolwiek badaniu wartoœci
przekraczaj¹ przyjêta normê

nale¿y zg³osiæ siê do lekarza
specjalisty.

- W grupie ryzyka znajduj¹
siê osoby starsze,
nadu¿ywaj¹ce œrodków
przeciwbólowych, oty³e i
pal¹ce papierosy oraz te, u
których w rodzinie wystêpo-
wa³y wrodzone choroby ne-
rek - ostrzega dr Pabisiak. -
Chorobom nerek sprzyja
nadu¿ywanie cukru i produk-
tów s³odzonych.   

Dla swoich nerek sami
mo¿emy zrobiæ wiele. Wy-
starczy wprowadziæ kilka
zmian w dotychczasowym
stylu ¿ycia: rzuciæ palenie,
schudn¹æ, byæ aktywnym fi-
zycznie i kontrolowaæ ciœnie-
nie krwi. Wa¿ne jest te¿ od-
powiednie nawadnianie or-
ganizmu. Aby robiæ to
prawid³owo nale¿y codzien-
nie wypijaæ ok. 1,5 do 2 li-
tów wodzy dziennej. La-
tem - nawet dwukrotnie
wiêcej. Picie rozrzedza
krew, pozytywnie wp³ywa
na nasze samopoczucie,
koncentracjê, poprawia
kondycje skóry, w³osów i
paznokci. Sprzymierze-
ñcem w walce z choroba-
mi nerek jest te¿ rezygna-
cja lub znaczne ogranicze-
nie spo¿ywania soli.
Zamiast nich w diecie po-
winno znaleŸæ siê du¿o
œwie¿ych owoców i warzyw.
Pozytywny wp³yw na pracê
nerek maj¹ jab³ka, owoce ja-
godowe, pietruszka, pestki
dyni i sok z cytryny.

A.W.
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Nerki chorują także 
w czasie pandemii 
W naszym organizmie pe³ni¹ rolê filtra, dziêki któremu z krwi pozbywamy siê  toksyn. 
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Tyle tylko, ¿e ta zasada jest
dobra przede wszystkim dla
tych, którzy s¹ przygotowani
na kryzys lub konflikt. Maksy-
ma jest prosta: „chcesz wy-
grywaæ? - b¹dŸ zawsze goto-
wy na kryzys”. W operacjach
kapita³ami gie³dowymi wy-
wo³ywanie kryzysu, czyli bes-
sy, nazywa siê po prostu
„strzy¿eniem owiec”. Jedni
trac¹, a inni na krzywdzie zbi-
jaj¹ fortuny. W  koronakryzy-
sie jest podobnie. Bêd¹ce na
dorobku  pañstwa Unii Euro-
pejskiej robi¹ wszystko by nie
daæ siê ”ostrzyc” tym bogat-
szym i lepiej przygotowanym
do kryzysu. Polska od przy-
najmniej 6. lat „strzy¿eniu
owiec” siê nie podda³a, a przy-
najmniej w wielu aspektach
usilnie siê broni.  W poprzed-
nich kilkunastu latach warunki
³atwego „strzy¿enia” Polski
by³y stworzone dla mafii va-
towskich; oni zarabiali extra
miliardy i transferowali je dalej
na zachód. A dzisiaj? A dzisiaj
tej mafii „strzyg¹cej” nasz¹
polsk¹ gospodarkê postawio-
no zdecydowany szlaban.
Wiele siê zmieni³o i kasa siê w
bud¿ecie znalaz³a na korona-
wirusa. Mimo, ¿e ju¿ kilkana-
œcie miesiêcy trwa ten korona-
wirusowy kryzys pojawi³y siê
w bud¿ecie pañstwa ogromne
miliardy na podtrzymanie gos-
podarki i poprawê  bytu naj-
biedniejszych. Pojawia siê na
horyzoncie kryzysu nowa
szansa dla lokalnych gospo-
darek.  T¹ szans¹ w roku
2021 jest Krajowy Plan Od-
budowy, wpisany tak¿e w
zapowiedziany na pocz¹tku
lutego przez premiera Ma-
teusza Morawieckiego No-
wy Polski £ad.

Ten kryzys wymusza nowe
otwarcie gospodarki w no-
wych warunkach. Krajowy
Plan Odbudowy jest odpowie-
dzi¹ na Fundusz Odbudowy
UE po pandemii. By miliardy
euro mog³y pop³yn¹æ jest nie-
zbêdne, aby ka¿dy kraj przed-
stawi³ Brukseli swój  plan od-
budowy. Ka¿dy te¿ krajowy
parlament powinien ratyfiko-
waæ zasady tego europejskie-
go Planu Odbudowy. W tym
w³aœnie momencie nie ma
jednomyœlnoœci w obozie
w³adzy poniewa¿ du¿a czêœæ
tych funduszy, ponad 30 mld
euro, bêdzie w formie kredy-
tów nisko oprocentowanych.
To znaczy, ¿e tê czêœæ dosta-
niemy, ale trzeba j¹ bêdzie w
takiej czy innej formie sp³aciæ.
Rz¹d wyraŸnie mówi, ¿e chce
dotacji, a nie po¿yczek.
Po¿yczki mo¿emy przecie¿
zaci¹gaæ we w³asnych ban-
kach i na lepszych warun-
kach, a odsetki zostan¹ w kra-
ju. Europejski Fundusz Odbu-
dowy przewiduje  dwa pakiety
dla ka¿dego z krajów cz³on-
kowskich - jeden to pakiet

bezzwrotnych dotacji, drugi to
nisko oprocentowane kredyty.
W³aœnie ta czêœæ pomocy w
formie kredytu budzi tyle uza-
sadnionych emocji. Nie da siê
tu pomin¹æ Mayera Rothschil-
da, który tworz¹c FED powie-
dzia³: „Dopóki jestem w stanie
kontrolowaæ emisjê pieni¹dza
w danym kraju, nie dbam o to,
jakie kuk³y stanowi¹ w nim
prawo.” Ka¿dy kredyt z UE to
emisja pieni¹dza.

W wiêkszoœci krajów UE ko-
ronakryzys pog³êbia siê i od
pocz¹tku drugiego kwarta³u
br. konieczne s¹ ju¿ nowe
obostrzenia i kolejne tarcze
antykryzysowe z pakietem po-
mocowym dla przedsi-
êbiorstw. Premier Mateusz
Morawiecki zapowiedzia³, ¿e
w pierwszej kolejnoœci umo-
rzone bêd¹ zobowi¹zania z
tytu³u poprzedniej pomocy
funduszy zwrotnych, gdy¿ s¹
bran¿e wyj¹tkowo mocno po-
szkodowane; na to Rz¹d
przeznaczy³ 7 mld z³otych w
ramach tarczy bran¿owej.
Przychodzi czas odbudowy
gospodarki podniszczonej
kryzysem Covid-19. Temu ma
s³u¿yæ Krajowy Plan Odbudo-
wy, który musi zadzia³aæ ni-
czym dawniejszy Plan Mar-
shalla. Lubuski Urz¹d Mar-
sza³kowski ju¿ w ten
ogólnokrajowy Plan odpo-
wiednio siê wpisuje. W lutym
br. odby³a siê specjalna kon-
ferencja z udzia³em przedsta-
wiciela Komisji Europejskiej
na temat Planu Odbudowy by
dobrze przys³u¿y³ siê lubu-
skiemu i stworzy³ szansê
powrotu na œcie¿kê szybkie-
go rozwoju. Marsza³ek
El¿bieta Anna Polak przed-
stawi³a w sierpniu 2020 roku
g³ówne kierunki Planu Odbu-
dowy, po których ma poru-
szaæ siê województwo lubu-
skie. Maj¹ byæ to projekty
wpisuj¹ce siê w g³ówne prio-
rytety europejskiej polityki,
czyli zielony ³ad, nowoczes-
ne technologie - g³ównie cyf-
ryzacjê i zwiêkszenie odporno-
œci systemu ochrony zdrowia.
Gra toczy siê o 23 mld. euro.
Oto propozycja projektów z
woj. lubuskiego (https://lubu-
skie.pl/):

1. Wzmocnienie potencja³u
lubuskiej ochrony zdrowia -
eliminacja deficytów ujawnio-
nych w czasie kryzysu epide-
micznego.

2. Lubuska medycyna na
sygnale.

3. Lubuska pediatria - ma³y
pacjent, wielka medycyna.

4. Zielone szpitale - lubuska
ochrona zdrowia przyjazna
œrodowisku i pacjentowi.

5. Budowa sieci g³ównych
po³¹czeñ dla transportu rowe-
rowego w województwie lubu-
skim.

6. Elektryfikacja i rozbudowa
linii kolejowych.

7. Zakup hybrydowego tabo-
ru kolejowego.

8. Lubuska Szko³a Przy-
sz³oœci - cyfryzacja i edukacja
ekologiczna.

9. Lubuskie Centrum Kom-
petencji Cyfrowych i Us³ug
Wspólnych - Zielona Chmura.

10. Centrum Badañ i Roz-
woju Sztucznej Inteligencji
oraz Innowacji Cyfrowych w
Polsce Zachodniej.

11. Park Technologii Kos-
micznych i Lotniczych.

12. Budowa wzorcowego
pasywnego budynku biurowe-
go - Zielony Urz¹d/Green Offi-
ce.

13. Rozwój infrastruktury
szkolnictwa zawodowego w
oparciu o powstaj¹ce Cen-
trum Edukacji Zawodowej i
Biznesu w Gorzowie Wlkp.

14. Cyfrowa kultura - lubu-
skie dziedzictwo kulturowe.

15. Budowa i rozwój Euro-
pejskiego Centrum Elektro-
mobilnoœci.                                                

Portal uniwersytecki na stro-
nie https://www.wzielonej.pl
podaje, ¿e tê „z³ot¹ piêt-
nastkê” inwestycji samorz¹d
województwa lubuskiego
z³o¿y³ do Krajowego Progra-
mu Odbudowy. Jak na razie
akceptacjê uzyska³o szeœæ z
nich, w tym m.in. budowa
œcie¿ek rowerowych [sic!],
Park Technologii Kosmicz-
nych, zakup hybrydowego ta-
boru kolejowego, zielone szpi-
tale - termomodernizacja lu-
buskiej ochrony zdrowia.
Marsza³ek zastrzeg³a, ze de-
cyzja o tym, które projekty
bêd¹ realizowane, ma dopiero
zapaœæ i mog¹ to byæ te¿ inne
projekty. W najbli¿szych la-
tach, w nowej perspektywie,
ok. 60% funduszy z polityki

spójnoœci trafi do programów
rz¹dowych. Pozosta³e 40%
otrzymaj¹ do swojej dyspozy-
cji urzêdy marsza³kowskie.
£¹cznie z Funduszu Spójno-
œci i Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji Polska ma do
dyspozycji 76 mld. euro. Do
tych funduszy nale¿y doliczyæ
przynajmniej drugie tyle w³as-
nego wk³adu finansowego. 26
lutego br. Premier trochê
ods³oni³ Krajowy Plan Odbu-
dowy. Polska mo¿e liczyæ na
57 mld euro (260 mld z³.) unij-
nego wsparcia, w tym
23,1mld.euro w formie dotacji i
34,2 mld euro w po¿yczkach.
Z tego 18,7 mld z³. na po-
prawê wzrostu produktywno-
œci i konkurencyjnoœci gospo-
darki. 19,2 mld z³. przezna-
czone bêdzie na poprawê
systemu zdrowia, 28,6 mld z³
na zielon¹ i inteligentn¹ mobil-
noœæ, 27,4 mld na zielon¹
energiê, a 13,7 mld z³ na cyf-
ryzacjê Polski. 
To wszystko nale¿y wi-
dzieæ w kontekœcie jeszcze
wiêkszego planu, który
Rz¹d nazywa Nowym
£adem, czyli planem prze-
budowy gospodarki i
ca³ego pañstwa. Ma byæ
przebudowany system podat-
kowy, program edukacji i wielu
ga³êzi ¿ycia. Obejmie szereg
wielkich inwestycji, m.in. Cen-
tralny Port Komunikacyjny,
przekop Mierzei Wiœlanej, Via
Baltica, Via Carpatia, i np.
energetycznych. Na sam¹
konkurencyjnoœæ gospodarki
pójdzie ok. 5 mld z³., a 2,5 mld
na uzbrojenie terenów inwe-
stycyjnych i 4 mld z³ na sektor
nauki. Krajowy Plan Odbu-
dowy to gigantyczne przed-
siêwziêcie tego Rz¹du RP z

ogromnym finansowym
wk³adem w³asnym i zaan-
ga¿owaniem wielkiej rzeszy
fachowców na ka¿dym eta-
pie jego realizacji.  Wydaje
siê, ¿e nasze samorz¹dy, lu-
buski i gorzowski, radz¹ sobie
dobrze i maj¹ szansê skorzys-
taæ z tego historycznego wy-
zwania wywo³anego korona-
kryzysem. Na lata 2021-
2027 województwo lubuskie
w sumie otrzymaæ mo¿e
736 mln euro na program
regionalny i czêœæ z 7,1 mld
euro do podzia³u miêdzy
wszystkie województwa w
ramach uzgodnieñ kontrak-
tu programowego.

Nie jest jednak ³atwo; Bru-
ksela  narzuca nam politykê
inwestowania nie zawsze
zgodn¹ z naszymi interesami.
Ponad po³owa funduszy
bêdzie w postaci d³ugu, który
cz³onkowie UE  bêd¹ musieli
sp³aciæ. A je¿eli W³ochy, Gre-
cja czy Hiszpania og³osz¹ nie-
wyp³acalnoœæ? Maj¹ przecie¿
ogromne k³opoty i trzeba
bêdzie zapewne solidarnie
ten kredyt za nich sp³acaæ.
Ten solidarny kredyt na czêœæ
Planu Odbudowy wprowadza
podstêpnie mechanizm
uwspólnotowienia d³ugu. Sta-
niemy siê zak³adnikami
wspólnotowego kredytu i tym
samym oddamy kolejn¹ czêœæ
naszej suwerennoœci. Kredyt
zniewala… Do tej pory bez
kredytów zewnêtrznych wyda-
waliœmy znacznie wiêcej
pos³uguj¹c siê zdolnoœciami
kredytowymi polskiego syste-
mu bankowego. Dlaczego te-
raz, w dobie pandemii, mieli-
byœmy siê tak œwiadomie uza-
le¿niaæ od cudzego pieni¹dza,
w dodatku trac¹c czêœæ suwe-
rennoœci?  Mamy przecie¿
w³asny pieni¹dz, w³asny emi-
syjny Narodowy Bank Polski,
mamy w koñcu odzyskane
emisyjne banki; oko³o 60%
bankowego kapita³u jest w
polskich rêkach, a mo¿e ju¿
wiêcej. Czy¿ nie lepiej
zad³u¿aæ siê we w³asnych
bankach, jak to robi¹ np. Ja-
poñczycy, USA i Niemcy?
Ka¿dy finansista i bankowiec
wie, ¿e lepiej!  Bêd¹ nas szan-
ta¿owaæ? Na pewno bêd¹, bo
d¹¿¹ przy okazji pandemii do
federalizacji Europy, do likwi-
dacji samodzielnych pañstw
narodowych, do centralizacji
w³adzy w interesie najsilniej-
szych. Wiemy, kto jest najsil-
niejszy w UE... Fundusz do-
tacyjny nale¿y przyj¹æ, on
nam siê nale¿y, przecie¿ sa-
mi na to p³acimy sk³adki, ale
pomocy w postaci d³ugu w
¿adnym  wypadku nie na-
le¿y przyjmowaæ. To pu³ap-
ka! Polska potrafi³a ju¿ prze-
znaczyæ w 2020 roku na rato-
wanie gospodarki 200 mld z³.
Teraz rozmawiamy o kwocie
23 mld euro z UE, czyli o 100

mld z³; tyle ma wynieœæ ta
czêœæ funduszu odbudowy,
która jest grantem bezzwrot-
nym. Czy w tej sytuacji  z po-
mocy kredytowej korzystaæ? 

Wolnoœæ i suwerennoœæ nie
ma ceny!!  W obecnych na-
szych warunkach gospo-
darczych, dobrej kondycji
finansowej Polski, bez pro-
blemu poradzimy sobie sa-
mi bez kredytu z Brukseli
tym bardziej, ¿e obci¹¿ony
jest on niezrozumia³ym ry-
zykiem. Oczywiœcie, ¿e we
wspólnocie europejskiej  jest
nam ³atwiej, na obecnoœæ w
UE jesteœmy skazani nawet
geograficznie, ale nie za
wszelk¹ cenê, nie za cenê po-
ni¿ania i wasalizmu. To ju¿
przerabialiœmy w polskiej his-
torii; historia magistra est.
Jest jeszcze trudniejszy
problem. Pieni¹dze z UE
bêdziemy musieli wydawaæ
na kierunki, jakie ustanowi Ko-
misja Europejska. Ju¿ wiemy,
¿e 37% tych przyznanych
nam pieniêdzy musimy prze-
znaczyæ na energetykê, w za-
sadzie z Niemiec, a gros na
wiatraki, te¿ z Niemiec. Mam
du¿e w¹tpliwoœci, czy wiatraki
nasz¹ energetykê uratuj¹, a to
nie ma nic wspólnego z odbu-
dow¹ po Covid-19. Te pie-
ni¹dze moglibyœmy wydaæ
wed³ug naszych potrzeb i na-
szej logiki, a tak bêdziemy
musieli te wiatraki i inne OZE
kupowaæ w Niemczech. Tylko,
¿e o to chodzi by te œrodki
wraca³y do Niemiec i wzboga-
ca³y ich gospodarkê. Podob-
nie bêdzie z cyfryzacj¹, na
któr¹ musimy wydaæ 20%, a
to razem ju¿ 57% Funduszu
Odbudowy, który to Plan bar-
dziej bêdzie pracowa³ na
rzecz gospodarki Niemiec ni¿
naszej. Rz¹d powinien tak
skonstruowaæ Krajowy Plan
Odbudowy, aby 100% œrod-
ków wydawaæ na polskie pro-
dukty, ¿eby fundusze  zosta³y
w polskiej gospodarce i po
kryzysie Covid-19 pobudza³y
nasz¹ gospodarkê, ¿eby coœ
po tym rozs¹dnego na przy-
sz³oœæ zosta³o. Rz¹d Polski
musi stosowaæ tward¹ grê
wobec UE, a my tê tward¹
postawê musimy wspieraæ.
Nie mo¿emy pozwoliæ sobie
na narzucanie projektów w
cudzym interesie i nie
daj¹cych impulsu na przy-
sz³oœæ. Je¿eli ktoœ chce bu-
dowaæ np. wiatraki, œcie¿ki
rowerowe czy luksusowe
biurowce to nie z Funduszu
Odbudowy, a z w³asnych
funduszy czy osobiœcie za-
ci¹gniêtych kredytów. Ale tak
nikt nie zrobi, bo biznesplan
tego nie wytrzyma. Przy
okazji Covid-19 próbuje siê
zmieniæ uk³ad si³ w UE, pod-
porz¹dkowaæ nas tym naj-
wiêkszym...   

AUGUSTYN WIERNICKI

Miliardy na podtrzymanie gospodarki
Stara zasada w biznesie mówi, ¿e najlepszym momentem odbicia do przodu jest czas kryzysu lub lokalnego konfliktu. 

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.
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Po dziesiêciu latach 18-
letni ju¿ H. Graczyk podpi-
sa³ profesjonalny kontrakt z
jednym z najbardziej zna-
nych angielskich klubów
pi³karskich, otwieraj¹c sobie
drzwi do wielkiego futbolu.

Jak ka¿da historia, rów-
nie¿ ta ma swój pocz¹tek. I
to nie w piêknym Londynie,
ale u nas, w gorzowskim re-
gionie. Ojciec m³odego
pi³karza - Jerzy Graczyk -
mieszka³ w K³odawie. Jako
m³ody ch³opak gra³ w pi³kê,
g³ównie dla przyjemnoœci.
Reprezentowa³ œwietnie
znane kibicom lokalne kluby
- SHR Wojcieszyce, Ró¿ê
Ró¿anki i K³os Ma³yszyn.

- Jak by³em m³ody, gra³em
jako napastnik, potem
by³em przesuwany do ty³u i
skoñczy³em jako stoper -
uœmiecha siê, ale bardzo
ciep³o powraca do tamtych
lat. Nie tylko zreszt¹ gra³.
By³ równie¿ kibicem. - Naj-
mocniej trzyma³em kciuki za
Stilon Gorzów, natomiast
bardzo lubi³em i to mi po-
zosta³o do dzisiaj ¿u¿el.
Ca³ym czas jestem kibicem
Stali, zaœ ciekawostk¹ jest
to, ¿e z zagranicznych
dru¿yn zawsze by³em fa-
nem Arsenalu Londyn i nie
spodziewa³em siê, ¿e do-
czekam czasów, i¿ na ich
mecze bêdê mia³ karnet, a
ta wiêŸ stanie siê jeszcze
silniejsza, kiedy trafi³ tutaj
mój syn - podkreœla.
Hubert urodzi³ siê w lutym

2003 roku w Skwierzynie.
Miejsce urodzenia nie by³o
przypadkowe, gdy¿ rodzina
ju¿ w tym momencie miesz-
ka³a w Trzebiszewie, sk¹d

pochodzi mama Huberta,
pani Magda. Dwa lata pó-
Ÿniej w rodzinie zapad³a de-
cyzja o emigracji do Anglii. -
Najpierw pojecha³em z ko-
leg¹ rozpoznaæ sytuacjê i
kiedy ju¿ wszystko
pouk³ada³em na miejscu,
¿ona razem z synem doje-
chali. By³o to jesieni¹ 2006
roku - przypomina pan Je-
rzy.

Mija³y kolejne lata, Hubert
rós³ jak na przys³owiowych
dro¿d¿ach, ale wcale nie
ci¹gnê³o go do pi³ki. Czêsto

w ¿yciu decyduj¹ jednak
przypadki. Pewnego dnia
poszed³ razem z mam¹ na
spacer do parku i akurat
znajdowa³y siê tam ma³e
boiska z bramkami, gdzie
dzieciaki trenowa³y i rozgry-
wa³y mecze. Mama zapy-
ta³a maj¹cego wtedy osiem
lat syna czy chcia³by spró-
bowaæ pokopaæ. Hubert na-
tychmiast stan¹³ na bramce
i nie maj¹c wyjœcia pani
Magda szybko wczu³a siê w
rolê pi³karskiego strzelca.
To wszystko zauwa¿y³ jeden
z trenerów obserwuj¹cych
poczynania dzieciaków i
widz¹c ambicjê ch³opaka
zaproponowa³, ¿eby przyje-
cha³ na trening jednej ze
szkó³ek. Po kilku
miesi¹cach zajêæ trafi³ na
pó³tora roku do akademii
West Ham United.

- Po tym czasie okaza³o
siê, ¿e odstajê niestety
sportowo od rówieœników i
zrezygnowano ze mnie -
wspomina Hubert. - Jako
ma³y ch³opak nie wie-
dzia³em, co mam dalej ro-
biæ. Nagle zosta³em wyrwa-
ny z mojego naturalnego
œrodowiska. By³ to dla mnie
koniec œwiata, dlatego od-
ci¹³em siê od pi³ki na szeœæ
miesiêcy. Ca³e to zdarzenie,
ostatecznie motywuj¹co,
wp³ynê³o na moj¹ dalsz¹
historiê, dlatego cieszê siê,
¿e do tego dosz³o. Szybciej
dojrza³em do wielu spraw.
Zmieni³o siê tak¿e moje
spojrzenie na futbol - t³uma-
czy.  

Hubert ponownie zacz¹³
trenowaæ w szkó³kach przy-
gotowuj¹cych do dalszego

szkolenia w akademiach
londyñskich klubów. Przez
kilka miesiêcy trenowa³ w
Crystal Palace, a przed
czterema laty bardzo
dobrze wypad³ podczas
szeœciotygodniowego tzw.
trialu, gdzie zosta³ za-
uwa¿ony przez skautów Ar-
senalu i w po³owie 2017 ro-
ku trafi³ do Kanonierów.
Najpierw do akademii
szkol¹cej m³odszych
ch³opców w wieku od sied-
miu do szesnastu lat, potem
ju¿ do U-17 i starszej grupy. 

- Pamiêtam, ¿e jak zawsze
wraca³em z treningów Crys-
tal Palace, to przecho-
dzi³em obok ,,m³odszej’’
akademii Arsenalu, która
znajduje siê blisko mojego
miejsca zamieszkania. I
ka¿dorazowo marzy³em,
¿eby kiedyœ tu trafiæ i uda³o
siê. Gdy pierwszy raz wcho-
dzi³em do klubu i zoba-
czy³em herb Arsenalu, to
by³o dla mnie coœ niesamo-
witego Jestem bardzo dum-
ny, ¿e  dzisiaj reprezentujê
ten klub - powiedzia³.

- Droga syna do tego
miejsca, w którym dzisiaj
siê znajduje by³a mocno wy-
boista. Mia³ on w tym czasie
wzloty, upadki, chwile
zw¹tpienia i radoœci. Po-
cz¹tkowo podchodziliœmy
do tej jego pasji spokojnie,
traktuj¹c to jako fajn¹ za-
bawê, ale z czasem zaczêli-
œmy wierzyæ, ¿e Hubert
mo¿e osi¹gn¹æ sukces w
tym co robi - dodaj¹ z kolei
rodzice.

Osiemnastolatek ma ju¿
za sob¹ kilka wystêpów w
reprezentacji Anglii w kate-

goriach U-16, U-17 i U-18.
Na razie by³y to gry towa-
rzyskie, co oznacza, ¿e na-
dal ma otwart¹ drogê wybo-
ru reprezentacji kraju, w
której ewentualnie w przy-
sz³oœci chcia³by graæ, je¿eli
otrzyma powo³anie. 

- Póki nie zagra oficjalne-
go meczu dla Anglii w mist-
rzowskich rozgrywkach
UEFA lub FIFA, póty ten wy-
bór istnieje, ale na razie
oczywiœcie nie jest to tema-
tem naszych rozmów. Nie
wybiegamy w przysz³oœæ, w
Arsenalu jest bardzo mocna
konkurencja wœród bramka-
rzy, ale konkurencja buduje.
To jest te¿ plus. Niekiedy
chwila, jakieœ jedno zdarze-
nie mo¿e zmieniæ wszystko.
Na razie Hubert ciê¿ko pra-
cuje nad sob¹ i nabiera do-
œwiadczenia  - dodaje oj-
ciec.

W dniu 18 urodzin Hubert
podpisa³ pierwszy w karie-
rze profesjonalny kontrakt i
ten moment jest dla niego
wa¿nym wydarzeniem. 

- Sam kontrakt raczej nic
nie zmienia w moim obec-
nym ¿yciu - t³umaczy. - Da-
lej codziennie bêdê jeŸdzi³
do klubu na treningi i gra³
mecze. Niemniej cieszê siê
z tej umowy, gdy¿ jest to dla
mnie sygna³, ¿e klub we
mnie wierzy. Teraz pi³ka jest
dla mnie najwa¿niejsza,
choæ znajdujê te¿ czas na
inne zainteresowania. Przy-
sz³oœæ poka¿e, jak daleko
zajdê poprzez pracê, której
siê nie bojê. Moim celem
jest wywalczenie miejsca w
pierwszej dru¿ynie Kano-
nierów - mówi Hubert.

O utalentowanym bramka-
rzu szeroko rozpisa³a nie-
dawno polska i brytyjska
prasa, ale równie¿ kibice
Arsenalu mogli sporo do-
wiedzieæ siê o
pochodz¹cym z zachodniej
Polski pi³karzu. W progra-
mie drukowanym niedawno
przy okazji meczu Arsenalu
z Tottenham Hubertowi po-
œwiêcono 2,5 strony. Obok
zdjêæ zamieszczono cieka-
wy artyku³ oraz kwestiona-
riusz. Z materia³ów tych
mo¿emy siê dowiedzieæ,
¿e Hubert ciesz¹c siê z
d o t y c h c z a s o w y c h
osi¹gniêæ sportowych, naj-
wiêcej zawdziêcza rodzi-
nie, przyjacio³om oraz tre-
nerom, z którymi
wspó³pracowa³ i wspó³pra-
cuje. Twierdzi, ¿e bez
wsparcia tych wszystkich
osób nie doszed³by do
miejsca, w którym siê zna-
laz³. To nie wszystko.

- Cieszê siê, ¿e mogê iœæ
w œlady kilku polskich bram-
karzy, którzy przewinêli siê
przez Arsenal - mówi na
³amach klubowego wydaw-
nictwa. - Zawsze podzi-
wia³em Wojciecha
Szczêsnego, jak gra³ w Ar-
senalu. Swoj¹ drog¹, nawet
nie wiem, dlaczego trafi³em
na bramkê, ale od pocz¹tku
chcia³em staæ miêdzy
s³upkami i do dzisiaj ko-
cham graæ na tej pozycji.
Lubiê bramkarskie parady i
tarzaæ siê po trawie, choæ w
normalnej szkole trochê dla
zabawy gra³em te¿ jako
œrodkowy obroñca - koñczy
Hubert.

ROBERT BOROWY

On zwyczajnie lubi bramkarskie parady
Hubert Graczyk zacz¹³ od spaceru z mam¹ w parku i paru kopniêæ pi³ki. 

Hubert Graczyk z rodziną na plaży
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On zwyczajnie lubi bramkarskie parady i tarzać się po trawie
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Po ukończeniu 18 lat podpisał profesjonalny kontrakt z Arsenalem
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- Min¹³ rok od pojawienia
siê koronawirusa. Jaki to
by³ czas dla pola golfowe-
go?

- W ubieg³ym roku zosta³o
rozegranych u nas oko³o
dziewiêciu tysiêcy rund, zor-
ganizowaliœmy 31 turniejów,
w których wyst¹pi³o 1.314
zawodników. Oczywiœcie,
niektórzy startowali wiêcej
ni¿ jeden raz, ale i tak su-
muj¹c wszystkie dane wy-
chodzi nam, ¿e tylko w 2020
roku frekwencja w turniejach
by³a wy¿sza o szeœæ pro-
cent. To znakomity wynik
uzyskany w sytuacji, kiedy
ze wzglêdu na lockdown
mieliœmy zamkniête pole
przez pó³tora miesi¹ca. Wi-
daæ, ¿e gorzowianie bardzo
polubili ten sport. Dodam, ¿e
tylko w sektorze organizacji
eventów zanotowaliœmy spa-
dek, ale to zrozumia³e, sko-
ro z powodu pandemii trud-
no by³o organizowaæ wyda-
rzenia z wiêksz¹ liczb¹
ludzi. W pozosta³ych ob-
szarach, takich jak liczba
zorganizowanych turniejów,
sprzeda¿ zielonych kart,
liczba rozegranych rund,
wyniki by³y lepsze ni¿ rok
temu. W przypadku zielo-
nych kart mówimy o wzro-
œcie 30-procentowym. Do
tego dosz³a ca³a lista suk-
cesów naszych golfistów.
Wspomnê o dwóch naj-
wa¿niejszych. Jedna z na-
szych najm³odszych zawod-
niczek Lena Szymañska
wygra³a U.S. Kids Polish
Championship 2020. W Pu-
charze Polski juniorów z ko-

lei nasz zespó³ zaj¹³ czwarte
miejsce.
- Jak przebieg³y przygo-
towania do sezonu wio-
sennego?

- Poradziliœmy sobie, bo od
tego jesteœmy, ale tym razem
zima nam nie sprzyja³a.
Szczególnie pogoda. W
dzieñ czêsto mieliœmy po kil-
ka stopni na plusie, a noc¹
by³y przymrozki. Taka pogo-
da nie sprzyja³a trawie, po-
niewa¿ nie jest to jeszcze
czas wegetacji, a my ju¿ mu-
simy robiæ zabiegi pielêgna-
cyjne typu aeracja i wertyku-
lacja. Umar³e ŸdŸb³a trawy
musimy po zimie wyczesy-
waæ. Jest to ka¿dorazowo
proces czasoch³onny, z któ-
rym musieliœmy sobie jakoœ
poradziæ. Robiliœmy to w
chwilach plusowych tempe-
ratur. 
- Zim¹ by³o tak¿e spore
zainteresowanie?

- Bardzo du¿e, poniewa¿
kilka poprzednich lat nas
rozpieœci³o. Czêsto mieliœmy
w pierwszych miesi¹cach ro-
ku fajn¹ pogodê i organizo-
waliœmy liczne turnieje. W
tym roku by³o, jak wspom-
nia³em, gorzej, przez to
zdo³aliœmy tylko raz wstrzeliæ
siê w okienko pogodowe, or-
ganizuj¹c turniej z okazji
Dnia Kobiet.
- Zapewne du¿o pracy
poch³onê³y równie¿ przy-
gotowania pod k¹tem sani-
tarnym?

- Ten proces mamy wypra-
cowany ju¿ od blisko roku,
ale stale musimy go uaktual-
niaæ w zale¿noœci od nowych

przepisów. Golf jest akurat
tak¹ dyscyplin¹, ¿e
powa¿niejsze obostrzenia
nie s¹ potrzebne. Teraz jest
otwarty, gracze s¹ oddaleni
od siebie po 300 metrów, nie
musz¹ w tej sytuacji na polu
nosiæ nawet maseczek. One
obowi¹zuj¹ za to w innych
miejscach. Rezerwacjê do-
konuje siê internetowo, zaœ
obs³uga klienta odbywa siê
przez okienko przy recepcji
klubowej. Jedyne miejsce do
którego mo¿na dojœæ to szat-
nia. Jak widaæ, obostrzenia
s¹ bardzo mocno przestrze-
gane. Je¿eli jest wprowadza-
ny lockdown, wówczas z po-
la mog¹ korzystaæ tylko gra-

cze z licencjami zawodniczy-
mi. Przypomnê, ¿e w naszej
szkó³ce s¹ reprezentanci
kadry narodowej. Wierzê
jednak, ¿e najtrudniejszy
czas pandemii zaraz siê sko-
ñczy i nie bêdzie problemów
korzystania z naszej oferty.
- Czy szykowane s¹ no-
woœci dla naszych mi³oœni-
ków golfa?

- Tak. Zacznê od przypo-
mnienia, ¿e nasi Seniorzy,
posiadaj¹cy Gorzowsk¹
Kartê Seniora mog¹ graæ w
golfa za darmo w ponie-
dzia³ki od godziny 12.30 do
14.00. Dostaj¹ oni kije, pi³ki
a opiekê nad nimi prowadzi
instruktor. Chcemy pójœæ da-

lej i w kwietniu przeprowa-
dzimy nabór dla chêtnych
osób niepe³nosprawnych i
je¿eli wypadnie on dobrze, to
uruchomimy sekcjê w na-
szym klubie. Bêdzie to pio-
nierskie dzia³anie, gdy¿ nie
s³ysza³em, ¿eby gdziekol-
wiek istnia³a taka sekcja przy
klubie golfowym. Przy czym
bêdziemy musieli posi³kowaæ
siê specjalistami, którzy po-
mog¹ nam wyselekcjonowaæ
rodzaje niepe³nosprawnoœci,
bo nie ka¿dy bêdzie w stanie
graæ. W tej chwili mamy ju¿
jednego cz³onka, osobê nie-
widom¹, która gra w golfa ra-
zem z opiekunem. W planie
mamy kolejny nabór dla ju-
niorów, czyli dzieci i m³od-
zie¿y od szeœciu do piêtnas-
tu lat. W klubie dzia³a ju¿ ta-
ka sekcja, w której jest 35
zawodników, ale uwa¿am, i¿
powinniœmy podwoiæ ten
stan posiadania.  
- Jakie ciekawe wydarze-
nia sportowe czekaj¹ nas
w rozpoczêtym nowym se-
zonie?

- Tak, chcemy powtórzyæ
ubieg³oroczny cykl. Rusza-
my 11 kwietnia pierwsz¹
rund¹ Ulton Golf Liga i roz-
grywki te potrwaj¹ do pa-
Ÿdziernika. Rywalizacja tutaj
odbywa siê w trzech grupach
handicapowych. Nastêpnie
mamy No Problem Golf Liga
dla pocz¹tkuj¹cych. Dalej
jest Gigant Golf Liga dla na-
szej sekcji juniorskiej, w tym
równie¿ dla tych co siê do-
piero szkol¹ i nie maj¹ jesz-
cze licencji. 21 kwietnia star-
tujemy z Lubusk¹ Lig¹ Golfa.

Rywalizacja toczyæ siê
bêdzie na czterech polach, w
Gorzowie, Zielonej Górze,
Œwiebodzinie oraz w S³ubi-
cach. W sumie planowanych
jest dwanaœcie turniejów.
Zwyciêzca otrzyma cz³onko-
stwo na wszystkich tych po-
lach i przez ca³y 2022 rok
bêdzie móg³ bezp³atnie na
nich graæ. 
- Co jeszcze ciekawego
jest w planie?

- Derby lubuskie. W dniu, w
którym odbêdzie siê mecz
pomiêdzy Stal¹ i Falubazem
przyjedzie do nas dru¿yna
golfistów z Zielonej Góra i ro-
zegrane spotkanie, po któ-
rym wspólnie wybierzemy
siê na ¿u¿el. O ile, bêdzie ta-
ka mo¿liwoœæ. Z indywidual-
nych imprez ciekawe bêd¹
mistrzostwa naszego klubu,
turnieje o puchar prezesów
Inneko i Gorzowskiego Klu-
bu Golfowego Zawarcie czy
ogólnopolskie turnieje dla
dzieci, kobiet i seniorów pod
patronatem Polskiego
Zwi¹zku Golfa. A nasza
dru¿yna klubowa awanso-
wa³a do ekstraklasy i zagra
w tym roku w dru¿ynowych
mistrzostwach Polski. Warto
wspomnieæ tutaj o  turnieju o
puchar prezesa Inneko. W
zesz³ym roku zaprosiliœmy
42 golfistów, z których ka¿dy
musia³ zaprosiæ jednego lai-
ka i razem stanowili parê. Do
tego stroje by³y dowolne i
ca³oœæ odby³a siê w znako-
mitej atmosferze. Liczymy,
¿e w tym roku bêdzie podob-
nie.

ROBERT BOROWY
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W. Siwko: Liczymy, ze w tym roku będzie podobnie
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Na polu nie  noszą nawet maseczek
Rozmowa z Witoldem Siwko, menad¿erem pola golfowego Zawarcie
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Ze wzglêdu szalej¹c¹ od
roku pandemiê i sytuacjê
epidemiologiczn¹ trudno
przewidzieæ, jakie mog¹ za-
paœæ decyzje co do sezonu
ligowego w polskim ¿u¿lu.
Kiedy przygotowywaliœmy
ten artyku³, pocz¹tek rozgry-
wek by³ wyznaczony na
œwi¹teczny weekend. Ewen-
tualne opóŸnienie ligi nie
wp³ynie jednak na zmiany
sk³adów i  szanse poszcze-
gólnych dru¿yn.

Do rywalizacji o 74 komplet
medali dru¿ynowych mist-
rzostw Polski przyst¹pi
osiem zespo³ów, które w
pierwszej fazie rywalizacji
rozegraj¹ czternaœcie kole-
jek, a nastêpnie cztery naj-
lepsze dru¿yny zmierz¹ siê
w fazie play off i podziel¹ mi-
êdzy sob¹ medale. 

Wicemistrzowie z Gorzowa
z nowymi nadziejami

Gorzowianie przed rokiem
sprawili wszystkim psikusa.
Sezon rozpoczêli najgorzej
jak mo¿na by³o, ale po sze-
œciu z rzêdu pora¿kach ogar-
nêli siê i potem wygrali
osiem spotkañ, zapewniaj¹c
sobie na samym finiszu
awans do strefy medalowej.
Ostatecznie sezon zako-
ñczyli na drugiej pozycji, co
zosta³o w gorzowskim œrodo-
wisku odebrano jako du¿y
sukces i motywacjê do dal-
szej pracy. 

Po sezonie z dru¿yn¹ roz-
sta³ siê maj¹cy kolejny s³aby
rok Krzysztof Kasprzak, a
jego miejsce zaj¹³ Martin
Vaculik. S³owak powróci³ do
Moich Bermudów Stali po
dwuletniej przerwie. W tej
sytuacji si³a ,,Stalowej Armii’’
bêdzie oparta na podwójnym
mistrzu œwiata Bartoszu
Zmarzliku oraz wspomnia-
nym Martinie Vaculiku.
Wa¿n¹ rolê do wype³nienia
bêd¹ mieli Szymon Wo-
Ÿniak i Anders Thomsen.
Wielk¹ niewiadom¹ stanowi
18-letni Marcus Birkemose,
który pojedzie jako zawodnik
U-24. Gdyby nie wiod³o mu
siê najlepiej mo¿e zostaæ za-
st¹piony Rafa³em Karczma-
rzem. M³odzie¿owcami Mo-
ich Bermudów Stali w nad-
chodz¹cym sezonie bêd¹
Wiktor Jasiñski oraz Kamil
Nowacki. W rezerwie znaj-
duje siê Kamil Pytlewski.

Potencja³ zespo³u jest spo-
ry, ale w talii trenera Sta-
nis³awa Chomskiego jest

du¿e grono nieprzewidywal-
nych zawodników. Takich,
którzy z uœmiechem na twa-
rzy mog¹ zdobywaæ szczyty,
ale mogê potykaæ siê na nizi-
nach. Mowa szczególnie o
WoŸniaku i Thomsenie. W
przypadku Birkemose pami-
êtajmy, ¿e ch³opak jeszcze
nie zaliczy³ ¿adnego wy-
stêpu w PGE Ekstralidze i
st¹d niepewnoœæ, czy i jak
poradzi sobie w tych roz-
grywkach. Trudno przypusz-
czaæ ponadto, ¿eby nasi ju-
niorzy wysoko punktowali,
choæ obaj nabrali przed ro-
kiem doœwiadczenia w
PGEE i liczymy, ¿e bêdzie
ono teraz procentowaæ.

S³owem, wicemistrzów Pol-
ski staæ na wszystko. Zarów-
no walkê o z³oty medal, jak i
znalezienie siê poza stref¹
medalow¹. W tym drugim
przypadku bêdziemy jednak
g³oœno mówili o sporym roz-
czarowaniu. 

Kandydaci na mistrzów

W powszechnej ocenie
g³ównym kandydatem do
mistrzowskiego tytu³u s¹ je-
go obroñcy, i to z ostatnich
czterech sezonów, czyli Fo-
go Unia Leszno. Podopiecz-
ni trenera Piotra Barona nie
schodz¹ z tronu od 2017 ro-
ku i choæ w przerwie zimowej
opuœci³o ten team dwóch
œwietnych wychowanków -
Bartosz Smekta³a oraz Do-
minik Kubera, popularne
,,Byki’’ nadal dysponuj¹ pio-
runuj¹c¹ si³¹. Liderami ekipy

s¹ Piotr Pawlicki, Emil Saj-
futdinow, Jason Doyle i Ja-
nusz Ko³odziej. Zawodni-
kiem U-24 jest Jaimon Lid-
sey. Jedynie w formacji
juniorskiej leszczynianie
maj¹ niepewnych, choæ bar-
dzo uzdolnionych ¿u¿lowców
- Kacpra Pludrê oraz
Krzysztofa Sadurskiego. 

Kto najszybciej mo¿e prze-
szkodziæ Unii w marszu po
pi¹te trofeum? Chyba na-
szpikowany gwiazdami ze-
spó³ Eltrox W³ókniarza
Czêstochowa, choæ w ze-
sz³ym sezonie to równie¿
by³a dru¿yna przynajmniej
na medal, a nie zakwalifiko-
wa³a siê nawet do decy-
duj¹cej fazy rozgrywek. Tre-
ner Piotr Œwiderski nie wy-
obra¿a sobie, ¿eby mia³o
dojœæ do powtórki. W porów-
naniu do poprzedniego se-
zonu z zespo³em rozstali siê
Jason Doyle oraz stano-
wi¹cy drug¹ liniê - Pawe³
Przedpe³ski i Rune Holta.
Ich miejsca zajêli Kacper
Woryna, Bartosz Smekta³a
i na pozycji U-24 Jonas Jep-
pesen. Liderami pozostali
Fredrik Lindgren oraz Leon
Madsen. Wa¿n¹ si³¹
,,Lwów’’ bêd¹ juniorzy - Ja-
kub Miœkowiak i Mateusz
Œwidnicki.

Do faworytów rozgrywek
powinno siê zaliczaæ te¿
sta³ych bywalców na podium
- Betard Spartê Wroc³aw. W
ostatnich szeœciu sezonach
wywalczyli oni piêæ medali,
ale ¿adnego z³otego. Preze-

sowi Andrzejowi Rusko
marzy siê powrót do osi¹gni-
êcia z 2006 roku, kiedy to w
stolicy Dolnego Œl¹ska ostat-
ni raz œwiêtowano mistrzo-
stwo. Betard Sparta pojedzie
bez zawieszonego Maksy-
ma Drabika, ale z przyby³ym
z Grudzi¹dza Artiomem
£agut¹. Rosjanin, obok Ma-
cieja Janowskiego i Taia
Woffindena, bêdzie stanowi³
o sile zespo³u. Sk³ad uzu-
pe³niaj¹ dwaj ambitni i uta-
lentowani 22-latkowie - Da-
niel Bewley oraz Gleb Czu-
gunow. Podstawowymi
juniorami s¹ Bartosz Curzy-
tek i Przemys³aw Liszka. 

Je¿eli wroc³awianom nie
zabraknie szczêœcia i deter-
minacji, to dru¿yna jest w
stanie spe³niæ marzenie cha-
ryzmatycznego prezesa. 

Kto jeszcze do play off?

W fina³owej rundzie rozgry-
wek pojad¹ cztery najlepsze
dru¿yny rundy zasadniczej.
Czy ktoœ mo¿e jeszcze
w³¹czyæ siê do tej walki, czy
w tym gronie znajd¹ siê tylko
wy¿ej wymienione zespo³y?
Sport potrafi zaskakiwaæ i
dlatego do grona kandyda-
tów nale¿y do³¹czyæ nieco
wiêcej dru¿yn ni¿ jest miejsc.

O miejsce w strefie meda-
lowej walkê zapowiada Mo-
tor Lublin. ,,Kozio³ki’’ ju¿ w
minionym roku szykowa³y siê
do zdobycia medalu, ale za-
brak³o im jednego ma³ego
punktu w ostatnim meczu z
Falubazem Zielona Góra.

Marzeñ pozbawi³ ich Patryk
Dudek, wygrywaj¹c ostatni
wyœcig. 

W okresie transferowym
lublinianie musieli zrezygno-
waæ z Mateja Žagara, tylko
dlatego, ¿e potrzebowali za-
wodnika na pozycjê U-24 i
siêgnêli po Dominika Ku-
berê. Z Lublina odszed³
tak¿e Jakub Jamróg a jego
miejsce zaj¹³ Krzysztof
Buczkowski. Zestawienie
seniorskie uzupe³niaj¹ Gri-
gorij £aguta, Mikkel Mi-
chelsen oraz Jaros³aw
Hampel. Wa¿nym ogniwem
nadal powinni byæ juniorzy,
szczególnie Wiktor Lam-
part. Jego partnerem bêdzie
debiutuj¹cy w PGEE, ale
bardzo utalentowany Mate-
usz Cierniak.

Pojawiaj¹ siê opinie, ¿e do
grona walcz¹cych o miejsce
w czwórce najlepszych
mo¿e w³¹czyæ siê Falubaz
Zielona Góra, choæ nie wi-
daæ w tym zespole zbyt wielu
atutów. Jest tam jednak kilku
zawodników, którzy jeœli po-
jad¹ na najwy¿szym pozio-
mie, zielonogórzanie bêd¹ w
stanie powalczyæ o awans.
Mowa tutaj g³ównie o Patry-
ku Dudku i Mateju Žagarze.
Wa¿n¹ rolê do odegrania
bêdzie mia³ Max Fricke.
Sk³ad uzupe³niaj¹ bardzo
doœwiadczony Piotr Prota-
siewicz i utalentowany Jan
Kvech (U-24). Problemem, i
to du¿ym, mog¹ byæ s³absi
m³odzie¿owcy. Najbardziej z
nich doœwiadczonym jest Ja-
kub Syczka. Partnerowaæ
bêdzie mu prawdopodobnie
przyby³y z Gniezna Kacper
Grzelak albo drugi z wycho-
wanków Fabian Ragus.
Ciê¿ko bêdzie siedmiokrot-
nym mistrzom Polski
w³¹czyæ siê do walki o coœ
wiêcej ni¿ tylko utrzymanie
siê w PGEE.

Toruń czy Grudziądz?

Najmniej szans walki o
strefê medalow¹ przyznaje
siê pomorskim zespo³om.
eWinner Apator Toruñ i
ZOOleszcz DPV Logistic
GKM Grudzi¹dz w po-
wszechnej opinii pomiêdzy
sob¹ rozstrzygn¹ sprawê…
spadku, choæ niczego z góry
nie nale¿y przes¹dzaæ. Toru-
nianie po rocznej przerwie
powrócili do grona najlep-
szych. Mieli mocarstwowe
plany ze zbudowaniem silnej
dru¿yny, ale na przeszkodzie

stan¹³ im zapis o zawodniku
U-24. Poradzili sobie jednak
z tym w ten sposób, ¿e za-
kontraktowali najlepszego
obecnie ¿u¿lowca do 24 lat,
czyli indywidualnego mistrza
Europy Roberta Lamberta. 

W dru¿ynie pozostali bracia
Chris i Jack Holderowie.
Tym samym podstawowy ter-
cet wygl¹da naprawdê
dobrze. W zespole prowa-
dzonym przez Tomasza Ba-
jerskiego du¿o bêdzie za-
le¿a³o od wychowanków klu-
bu, czyli Paw³a
Przedpe³skiego i Adriana
Miedziñskiego. Je¿eli obaj
stan¹ na wysokoœci zadania,
to ,,Anio³y’’ mog¹ powalczyæ
o coœ wiêcej ni¿ tylko utrzy-
manie siê w krajowej elicie.
Jak któremuœ nie bêdzie siê
wiod³o, to w rezerwie znajdu-
je siê Tobiasz Musielak.
Niewykluczone, ¿e szybciej
wywalczy miejsce w sk³adzie
i bêdzie podstawowym za-
wodnikiem. 

Problemem torunian, po-
dobnie jak kilka innych
dru¿yn, s¹ ma³o doœwiad-
czeni juniorzy. Szansê jazdy
otrzymaj¹ zapewne œci¹gni-
êty z Gdañska Karol ¯upi-
ñski i wychowanek klubu
Kamil Marciniec.

Grudzi¹dzanie z kolei nie-
dawno wypo¿yczyli z Gorzo-
wa Mateusza Bartkowiaka,
dziêki czemu choæ trochê
wzmocnili formacjê m³od-
zie¿ow¹. Obok niego zapew-
ne jeŸdziæ bêdzie Denis Zie-
liñski lub Filip
£obodziñski, gdy¿ obaj pre-
zentuj¹ zbli¿ony poziom. Nie
juniorzy jednak zdecyduj¹ o
losie GKM-u. Po odejœciu Ar-
tioma £aguty i pozyskaniu,
tak¿e z Gorzowa, Krzyszto-
fa Kasprzaka notowania
grudzi¹dzkiego teamu nieco
spad³y, zw³aszcza ¿e z klu-
bem po¿egna³ siê równie¿
Buczkowski. Ca³a si³a bêdzie
teraz oparta na Duñczykach
- Nicki Pedersenie oraz Ken-
nethie Bjerre. Sami jednak
nie dadz¹ rady, jeœli do nor-
malnej dyspozycji nie powró-
ci Przemys³aw Pawlicki. Na
pozycji U-24 zobaczymy al-
bo Norberta Krakowiaka al-
bo Romana Lachbauma. Jak
widaæ, sza³u nie ma. Jest to
chyba najbardziej nieprzewi-
dywalna dru¿yna w ca³ej li-
dze i je¿eli utrzyma siê w
PGEE bêdzie to du¿a nie-
spodzianka. 

ROBERT BOROWY

Startuje PGE Ekstraliga 
- komu medale, komu spadek?
¯u¿lowcy PGE Ekstraligi przygotowuj¹ siê do ligowego startu, co ze wzglêdu nie tylko na pogodê nie by³o ³atwe.

Wicemistrzów Polski  w barwach Stali stać w tym roku na wszystko
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