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Ten jeden wypadek, ta straszli-
wa tragedia sprawiła, że zwykła
niedziela stała się bolesnym
dniem. O tym wypadku, w którym
życie stracił czteroletni Piotruś,
usłyszała cała Polska. Za mojego
życie nie było w Gorzowie tak
straszliwej tragedii. Owszem, wy-
darzały się wypadki, w których
życie traciły dzieci, ale nie było
czegoś takiego. 

Natychmiast pojawiły się znaki
żalu – znicze, zabawki, rysunki
dziecięce. Ludzie przez długi
czas przystawali w zadumie przy
tym miejscu. Bardzo długo ulica
debatowała nad tym, co się wy-
darzyło. Padały, zresztą jak za-
wsze w takich okazjach, słowa o
tym, że to się nie powinno wyda-
rzyć. Albo też, że na pewno ta
tragedia nas zmieni. Albo też, że
trzeba zrobić wszystko, aby to się
nie powtórzyło. 

Niby logiczne, niby niepozba-
wione sensu, ale puste. Bez zna-
czenia. Bo od straszliwego wy-
padku minęło zaledwie kilkanaś-
cie godzin, a na Armii Polskiej
znów pojawił się jakiś kamikadze
pędzący w swoim sportowym sa-
mochodzie. Potem jakiś kierow-
ca, któremu się gdzieś spieszy,
zwyzywał starszą panią wolno

przechodząca przez pasy. Potem
wydarzył się kolejny wypadek w
Witnicy, gdzie na drodze zginęła
kobieta. Cały czas wydarza się
jakieś potem…

Nic i nikogo ani niczego ta tra-
gedia nie nauczyła ani nie nau-
czy. Cały czas na drogach będą
jeździli wariaci, cały czas jakieś
chamy będą warczeć na star-
szych ludzi idących wolno po pa-
sach. Bo tak się porobiło na
świecie, że buta i brawura
rządzą. Możemy sobie opowia-
dać rożne rzeczy, możemy deba-
tować o ty, czy dałoby się
uniknąć tej i innych tragedii, ale
dopóki będzie społeczne przy-
zwolenie na takie zachowania,
jak choćby łamanie przepisów ru-
chu drogowego, to nic się nie
zmieni. Za jakiś czas, jak dopalą
się znicze, a człowiek, który po-
zbawił Piotrusia życia zostanie
skazany na lata więzienia, znów
się pojawi jakiś pseudokozak w
wypasionym samochodzie. Bo
cały czas wolno, bo nikomu to
nie przeszkadza.

Nic się nie zmieniło. Tylko jedna
rodzina została ze straszliwą
traumą, która będzie jej towarzy-
szyć do końca.

RENATA OCHWAT

Cmentarze - komunalne,
wyznaniowe, zapomniane...
Największym gorzowskim cmentarzem jest nekropolia komunalna zlokalizowana przy ul.
Żwirowej. W mieście są jednak także inne cmentarze i miejsca, gdzie przed laty grzebano
zmarłych ludzi. Więcej na s. 8-9.

Buta i brawura rządzą  
To miała być zwykła niedziela.  Niestety nie była.
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ww  2.11.
1947 r. - na cmentarzu świętok-
rzyskim przy ul. Warszawskiej
poświęcono pomnik powstań-
ców wielkopolskich, miejsce
pochówku gorzowskich komba-
tantów powstania.
ww  3.11. 
1982 r. - Sergiusz Protoklitow
otworzył w Gorzowie firmę
„Omnis”, pierwszy w Polsce
prywatny zakład pogrzebowy.
2003 r. - zawiesił działalność
Dom Kultury „Kolejarz” w Go-
rzowie.
ww  4.11.
1960 r. - premierą „Balladyny”
zainaugurował działalność
upaństwowiony Teatr im. Juliu-
sza Osterwy.
ww  6.11.
2009 r.  - otwarto nowe przed-
szkole nr 17 przy ul. Maczka.
1980 r.  zm. dr Leon Andrejew
(69 l.), lekarz rentgenolog, pio-
nier Gorzowa. 
ww  7.11.
2005 r. - na terenie Parku Gór-
czyńskiego w Gorzowie otwarto
największy w mieście plac za-
baw dla dzieci.
ww  8.11.
1959 r. - na parterze  Domu
Chemika przy ul. Drzymały 26
otwarto NOT-Klub, klub inteli-
gencji technicznej, później po-
pularna kawiarnia Magnat; wy-
strój wnętrza zaprojektował
Mieczysław Rzeszewski.
ww  9.11.
1998 r. - w Zielonej Górze
zebrał się po raz pierwszy Sej-
mik Lubuski; przewodniczącym
sejmiku został Jan Kochanow-
ski, a marszałkiem wojewódz-
twa Andrzej Bocheński.
1932 r. ur. się prof. Bernard
Woltmann, pracownik naukowy
gorzowskiej filii AWF, b. pro-
dziekan (1971-1984), prorektor
(1987-1990), dziekan ZWKFR
(1984-1987) i dyrektor Instytutu
Kultury Fizycznej (1999-2003),
zm. w 2013 r.
ww  10.11.
1984 r. - w szczelnie zapełnio-
nej w hali widowiskowo-sporto-
wej Stilonu przy ul. Czereśnio-
wej odbył się III Międzywoje-
wódzki Wielobój Gwiazd TKKF,
gwiazdami imprezy byli Ryszard
Szurkowski, Tadeusz Ślusarski,
Tadeusz Mytnik, Edward Jan-
carz, Leonard Raba, Bogusław
Nowak, Andrzej Huszcza, Jerzy
Rembas, Zbigniew Narbutowicz,
Andrzej Nuckowski i inni, prze-
bieg imprezy po raz pierwszy re-
jestrowała telewizja dla nie-
dzielnego programu „Dwójki”.
2010 r. zm. Jan Gross (76 l.),
fraszkopisarz i aforysta.
ww  11.11.
1959 r. - Zakłady Mechaniczne
„Gorzów” stały się monopolistą
w produkcji ciągników gąsieni-
cowych typu „Mazur”.
2008 r. - przy ul. Orląt Lwow-
skich odsłonięto pomnik mar-
szałka Piłsudskiego wykonany
przez Roberta Sobocińskiego
ww  12.11.
2000 r. - w nowo zbudowanym
kościele pw.  Pierwszych Pol-
skich Męczenników przy ul. bp.
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Nak³adem 1,86 mln z³otych
ca³kowitej niemal moderniza-
cji zosta³a poddana stacja
uzdatniania wody w Masze-
wie. I choæ jest to najmniej-
sza z wszystkich stacji znaj-
duj¹ca siê w systemie PWiK,
to - jak mówi Tomasz Sur-
dacki, zastêpca dyrektora
ds. technicznych  - stanowi
wa¿ne zabezpieczenie dla
po³udniowej czêœci Gorzowa
oraz oœciennych gmin.

- Jako przedsiêbiorstwo
dysponujemy w tej chwili
czterema  stacjami uzdatnia-
nia wody - mówi dyrektor To-
masz Surdacki. - Najwiêksza
znajduje siê na Siedlicach i
jest wspomagana przez naj-
mniejsz¹ w Maszewie. Po
drugiej stronie Warty mamy
dwa du¿e ujêcia. Centralne
przy Kosynierów Gdyñskich
oraz w K³odawie. Za pomoc¹
lokalnych pompowni mamy
mo¿liwoœci przesy³ania wody
w ró¿nej rejony, w zale¿noœci
od potrzeb. Mamy jeszcze
ma³e ujêcie  w P³omykowie,
ale  nie jest po³¹czone z
ca³ym systemem i obs³uguje
tylko okolice Santoka -
t³umaczy.

Historia dzia³alnoœci stacji
w Maszewie jest dosyæ cie-
kawa. Zosta³a ona wybudo-
wana na potrzeby zaopatry-
wania w wodê jedynie lokal-
nych miejscowoœci
znajduj¹cych siê w okolicach
Deszczna. Kiedy PWiK
przejmowa³o gorzowskie i w
okolicznych gminach  wodo-
ci¹gi, przejê³o równie¿ tê
stacjê, znajduj¹c¹ siê jednak
w bardzo z³ym stanie tech-
nicznym. By³a ona w tym
okresie wykorzystywana do
pracy jedynie okazyjnie, a i
tak ci¹gle by³y z ni¹ jakieœ
problemy. 

- Utrzymywaliœmy to Ÿród³o
poboru wody, jako rezerwê
na wypadek powa¿niejszej
awarii stacji uzdatniania wo-
dy w Siedlicach - kontynuuje
dyrektor. - Wydajnoœæ tego
ujêcia w Maszewie zawsze
by³a niewielka i oczywiœcie
nie mog³a nam zapewniæ na-
wet w niewielkim stopniu
zdolnoœci produkcyjnych jak
Siedlice, ale jest to jakaœ al-
ternatywa. Dlatego podjêli-
œmy decyzjê o przebudowa-
niu i zmodernizowaniu tego

ujêcia. Po zrealizowaniu in-
westycji stacja ta sta³a siê
pewnym punktem poboru
wody i zasilania ni¹ pobli-
skich miejscowoœci. Pami-
êtajmy, ¿e nasz region rozwi-
ja siê i pojawiaj¹ siê coraz
wiêksze potrzeby na wodê.
Szczególnie dotyczy to po-
wstaj¹cych stref
przemys³owych. Dlatego z
wyprzedzeniem staramy siê
przygotowaæ nasze wszyst-
kie mo¿liwoœci do rosn¹cych
potrzeb  - t³umaczy. 

Dla zobrazowania SUW w
Maszewie docelowo mo¿e
podawaæ do 90 m3 na go-
dzinê, zaœ Siedlice obecnie
ok. 900 m3 a po przebudo-
wie  pompowni II stopnia
1200 m3-  max  nawet do
1800 m3 na godzinê.

Ca³a inwestycja w Masze-
wie to koszt kwalifikowany
1,4 mln z³otych. Przedsi-
êbiorstwo pozyska³o na ten
cel po¿yczkê z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 

- Je¿eli osi¹gniemy wszyst-
kie zak³adane parametry w
projekcie na modernizacjê
tego ujêcia, a przede wszyst-
kim efekt ekologiczny,
bêdziemy mogli ubiegaæ siê
o umorzenie do 30 procent
po¿yczki. Resztê musimy
sp³aciæ z w³asnych œrodków -
s³yszymy od naszego roz-
mówcy.

W ramach przeprowadzo-
nej inwestycji przebudowany
zosta³ ca³y budynek stacji,
wymieniona zosta³a techno-

logia w zakresie uzdatniania
wody, wyremontowany zos-
ta³ zestaw hydroforowy, który
umo¿liwia podawanie wody,
zmianie uleg³ system napo-
wietrzania wody, wyremonto-
wane zosta³y ponadto zbior-
niki wody czystej, dziêki cze-
mu bêdzie mo¿na
zmagazynowaæ nawet 220
m3 wody na nag³e potrzeby. 

To nie wszystko, co planuje
PWiK w zakresie tego rodza-
ju inwestycji. W niedalekiej
perspektywie bêd¹ czynione
prace maj¹ce na celu zwiêk-

szenie wydajnoœci produkcji
wody w ca³ym systemie. Jak
mówi nam dalej dyrektor
Surdacki, obecnie trwaj¹
prace projektowe przebu-
dowy pompowni II stopnia
na Siedlicach. Celem tych
prac bêdzie zwiêkszenie
do maksymalnej wydajno-
œci ca³ego ujêcia w Siedli-
cach. Wczeœniej przygo-
towane zosta³y projekty
innych pompowni / £upo-
wo, Ursus, Pegaz/,
wspó³pracuj¹cych z
g³ówn¹, a prace inwestycyj-

ne rozpoczn¹ siê w przy-
sz³ym roku. 

-  Inn¹ ciekaw¹ inwestycj¹,
któr¹ bêdziemy realizowali,
ale w nieco dalej perspekty-
wie czasowej, to budowa
zmiêkczalni wody przy Kosy-
nierów Gdyñskich. Woda z
ujêcia usytuowanego przy
Rooselvelta charakteryzuje
siê zbyt du¿¹ twardoœci¹ i
przez to nie mo¿emy w
ca³oœci wykorzystaæ jej w
produkcji. Na rynek trafia
maksymalnie 50 procent
zdolnoœci produkcyjnych
stacji, dlatego musimy wyeli-
minowaæ twardoœæ, a tego
nie czyni siê w normalnym
procesie. Kiedy zbudujemy
nowy obiekt, zainstalujemy
odpowiedni¹ technologiê
bêdziemy mogli w pe³ni wy-
korzystaæ posiadany w tym
miejscu potencja³ produkcyj-
ny - wyjaœnia.

W sumie wszystkie stacje
dzia³aj¹ce na potrzeby na-
szych wodoci¹gów po kolej-
nych modernizacjach
osi¹gn¹ mo¿liwoœci produk-
cyjne na poziomie ok. 45 ty-
siêcy m3 na dobê. Obecne
zu¿ycie jest w granicach 19
do 25 tysiêcy m3 na dobê,
czasami w gor¹ce dni mo¿e
siêgn¹æ ponad  30 tysiêcy.

RB

Rośnie zapotrzebowanie
na pobór wody
Zakoñczy³a siê kolejna wa¿na inwestycja realizowana w tym roku przez gorzowskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i

Kanalizacji. 

Stacja uzdatniania wody w Maszewie została poddana całkowitej niemal modernizacji
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Ich drugim domem, w okre-
sie jesienno-zimowym, od
pewnego czasu jest budynek
Gorzowskiego Rynku Hurto-
wego przy ul. Targowej, gdzie
ptaki maj¹ ciep³o i opiekê we-
terynarza. Nie oznacza to, ¿e
woliera pozosta³a pusta. Na-
dal znajduj¹ siê tam ptaki, ale
tylko te - np. go³êbie, dla któ-
rych przebywanie na dworze
w obecnym klimacie jest
czymœ naturalnym.

Woliera na bulwarze zos-
ta³a otwarta w 2011 roku.
Mieszkaj¹ce w niej ptaki zos-
ta³y dobrane tak, aby nie
by³o miêdzy nimi konfliktów.
Ich dokarmianiem zajmuje
siê pracownik GRH. 

(RED.) W wolierze pozostały ptaki, którym zimno nie jest straszne
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Papugi opuściły bulwar, ale tylko do wiosny
Niskie temperatury sprawi³y, ¿e papugi z woliery na bulwarze
przeprowadzi³y siê w  cieplejsze miejsce.



Wilhelma Pluty 7 odprawiono
pierwsze msze.
2007 r. - grupa działaczy piłkar-
ski podjęła decyzję o reaktywo-
waniu  KKS Warta.
ww  13.11.
1980 r. - odbyło się zebranie
Klubu Inteligencji Katolickiej,
który od 1976 r. funkcjonował
bez rejestracji; spotkanie po-
traktowano jako nowe zebranie
organizacyjne i złożono nowy
wniosek do Urzędu Wojewódz-
kiego.
1998 r. - otwarto nowe
skrzyżowanie ul. Sikorskiego,
Estkowskiego, Edwarda Janca-
rza 
ww  14.11.
2013 r. - z Zielonej Góry wyru-
szył pierwszy nowoczesny szy-
nobus do Gorzowa; regularną
komunikacje uruchomiono
15.12.
2013 r. zm. dr n. med. Adam
Szyjkowski (86 l.), ginekolog i
położnik, jako jeden z pierw-
szych 12 maturzystów Miejskie-
go Gimnazjum i LO w Gorzowie
(1946), 
ww  15.11.
2003 r. - otwarto nową siedzibę
Komendy Miejskiej Policji przy
ul. Wyszyńskiego; w obecności
komendanta głównego Policji,
nadinspektora Leszka Szredera,
b. komendanta wojewódzkiego
Policji w Gorzowie, Komendzie
Wojewódzkiej wręczono certyfi-
kat ISO 9001-2000
2005 r.  zm. Witold Niedźwiecki
(76 l.), dziennikarz i  pisarz
związany z Gorzowem.
ww  16.11.
2010 r. - otwarto oficjalnie zmo-
dernizowaną ul. Wyszyńskiego.
ww  17.11.
2007 r. - przy ul. Osadniczej
otwarto pierwszą świetlicę śro-
dowiskową Gorzowskiego Towa-
rzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna.
1998 r. zm. Kuba Zaklukiewicz
(49 l.), aktor Teatru im.  Osterwy;
zm. w skutek napadu rabunkowe-
go podczas tourneé  w Wilnie.
ww  18.11.
1931 r. ur. się Aleksander Ilnic-
ki, działacz sportowy, b. kierow-
nik drużyny Stali i stadionu
żużlowego, zm. w 2011 r. 
1999 r. zm. Bolesław Stocki (73
l.), nauczyciel, kombatant AK,
działacz sportowy, sędzia i tre-
ner kajakarstwa, założyciel MKS
Znicz w Gorzowie, długoletni
dyrektor Międzyszkolnego Oś-
rodka Sportowego. 
ww  19.11.
2002 r. - rozpoczęto kontrower-
syjną wycinkę klonów na ul.
Chrobrego, sadząc w ich miejs-
ce wiśnie japońskie.
ww  20.11.
1983 r. - do Gorzowa sprowa-
dzono prochy Włodzimierza Kor-
saka (1886-1973), pisarza, pod-
różnika i myśliwego, pioniera
Gorzowa; był to pierwszy pochó-
wek w tzw. zaułku poetów na
cmentarzu komunalnym.
ww  22.11.
2004 r. - w gorzowskim szpitalu
wykonano pierwszy zabieg koro-
narografii serca.
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Do wypadku dosz³o w nie-
dzielê, 10 paŸdziernika,
oko³o godziny 17.30 na
skrzy¿owaniu ulic Armii Pol-
skiej i 30 Stycznia. W malut-
kiego ch³opczyka stoj¹cego
ze swoim tat¹ na chodniku
uderzy³ rozpêdzony samo-
chód. Od strony ul. Borow-
skiego jecha³y bowiem dwa
samochody. Jako pierwsze
bmw, a za nim chevrolet ca-
maro. Kieruj¹cy tym drugim
kierowca próbowa³ wyprze-
dziæ bmw, które chcia³o
skrêciæ w lewo, w ulicê 30
Stycznia. Si³a uderzenia by³a
tak wielka, ¿e dos³ownie
zmiot³a dziecko i wyrwa³a
dziury w kamienicy. Kierow-
ca chevroleta uciek³ z miejs-
ca wypadku.

Trauma w dzielnicy

- Nie mog³am spaæ ca³¹
noc. Mam wnuki w wieku te-
go ch³opca - mówi³a
³ami¹cym siê g³osem starsza
pani, która przysz³a zapaliæ
znicz w miejscu tragedii. Ta-
kich jak ona jest znacznie
wiêcej.

O tym dramacie ludzie roz-
mawiali przez ca³y tydzieñ
wszêdzie. W sklepie, na uli-
cy, na klatce schodowej, na
podwórku. Nawet jak ktoœ
nie widzia³ tego na w³asne
oczy, to widzia³ miejsce wy-
padku zaraz po albo zoba-
czy³, co siê sta³o, w telewizji
lub przeczyta³ w Internecie.
Od samego rana w ponie-
dzia³ek przy bramie w ka-
mienicy przy ul. 30 Stycznia
zaczê³y siê pojawiaæ znicze i
ma³e zabawki. Przynosili je
ludzie z okolicy, ale te¿ i ci,
którzy specjalnie przyjechali
na to miejsce. - Mam brata,
ma piêæ lat. Nie wyobra¿am
sobie, ¿eby mu siê jakaœ
krzywda sta³a, a co mówiæ o
takiej tragedii - mówi³a m³oda

dziewczyna, która przynios³a
pod bramê pluszowego mi-
sia.

- To jest straszna trauma
dla nas wszystkich. Ja siê
dowiedzia³am o tym rano z
telewizji - mówi³a w³aœciciel-
ka magla na rogu Armii Pol-
skiej i 30 Stycznia. - Ca³e
szczêœcie, ¿e mam matowe
okna, bo nie mogê na to
miejsce patrzeæ - dodaje.

Bo tu jeżdżą jak wariaci

- Pani, przecie¿ tu na tej uli-
cy ci kierowcy je¿d¿¹ jak wa-
riaci. Ile ja razy wzywa³am
policjê. Nigdy nie przyjechali
- twierdzi pani Ania, która
mieszka w kamienicy obok,
a o wypadku us³ysza³a, bo

niedzielne ogl¹danie telewiz-
ji przerwa³ jej potworny huk. -
Krzyku ojca tego dziecka to
ja nigdy nie zapomnê - do-
da³a po chwili.

Podobnego zdania co do
wyœcigów urz¹dzanych na
ulicy Armii Polskiej s¹ i inni
s¹siedzi. - Przecie¿ to by³a
kwestia czasu, ¿e coœ siê tu
wydarzy, ale nikt nie przy-
puszcza³, ¿e to bêdzie taka
tragedia - krêci g³ow¹ pan
Zbyszek, który wypadek wi-
dzia³ niemal w chwili, kiedy
on siê wydarzy³. Jego okna
wychodz¹ bowiem dok³adnie
na miejsce tragedii. Opowia-
da, ¿e latem wiele razy zwra-
ca³ uwagê na to, ¿e na ulicy
robi siê coraz niebezpiecz-

niej. - Szeroka, prosta, po
KAWCE równa, to i wariatów
pêdz¹cych na z³amanie kar-
ku nie brakuje - dodaje. A je-
go kolega dorzuca, ¿e ta tra-
gedia powinna nas wszyst-
kich czegoœ nauczyæ, choæ
on siê raczej tego nie spo-
dziewa.

Szybka akcja policji

Choæ sprawca wypadku
zbieg³ pieszo z miejsca tra-
gedii, okoliczni s¹siedzi na-
tychmiast wiedzieli, kto jest
spraw¹. Policja jednak mu-
sia³a siê upewniæ, poszukaæ
dowodów. Sprawca zosta³
zatrzymany kilkanaœcie go-
dzin póŸniej w jednym z ho-
teli na terenie miasta w po-

niedzia³ek 11 paŸdziernika
po godzinie 17.00. Policjanci
po informacji od jednej z pra-
cownic hotelu zatrzymali 38-
latka. Mê¿czyzna nie stawia³
oporu i zosta³ aresztowany.

Białe balony nad miastem

Pogrzeb Piotrusia odby³ siê
w sobotê, 16 paŸdziernika
na cmentarzu komunalnym
w Gorzowie. W ceremonii
udzia³ wziê³o kilkuset miesz-
kañców miasta, a MZK pod-
stawi³o dodatkowe autobusy,
aby u³atwiæ dojazd na ¯wi-
row¹. Po ceremonii w niebo
poszybowa³y bia³e balony. 

W miejscu wypadku d³ugo
jeszcze pali³y siê znicze.

ROCH

Piotruś zginął na oczach ojca
W miejscu, gdzie ¿ycie straci³ czteroletni ch³opczyk, znicze pali³y siê przez ca³y tydzieñ i przybywa³o te¿ zabawek.
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W miejscu, gdzie życie stracił czteroletni Piotruś, znicze paliły się przez cały tydzień i przybywało też zabawek

Ale trzeba przyjœæ tu w
dzieñ, najlepiej s³oneczny,
aby zobaczyæ na czym pole-
ga piêkno i niezwyk³oœæ Mar-
tin Luther Kirche do 1945, a
od tamtego czasu do dziœ
koœcio³a pod wezwaniem
Chrystusa Króla. To moder-
nistyczne cacko architektury
sakralnej - rotundow¹, unika-
tow¹ w skali ca³ego pograni-
cza od Berlina do Poznania
zaprojektowa³ w latach 30.
XX wieku berliñski architekt
Curt Steinberg.

Koœció³ nie ucierpia³ pod-
czas II wojny. Zachwyca detal,
klinkierowa ceg³a, lekko skrzy-
pi¹ce pod³ogi, a w portalu
g³ównym…. No w³aœnie w
portalu g³ównym ukryli siê
Ewangeliœci, anio³ki i inne dro-
biazgi, które tworz¹ jedyn¹ w
swoim rodzaju atmosferê. Do-
daæ do tego trzeba jeszcze or-
gany Wilhelma Sauera i jest
pierwszej wody zabytek, jakie-
go nie powstydzi³oby siê ¿ad-
ne wiêksze miasto.

ROCH

Modernistyczny cud architektury
Kiedy siê przeje¿d¿a ulic¹ Grobla, zw³aszcza wieczorem, to koœcielna wie¿a czaruje niebieskim œwiat³em do nieba.
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1981 r. zm. Waldemar Kućko
(49 l.), artysta fotografik i foto-
reporter, współzałożyciel GTF,
pierwszy lubuski fotografik przy-
jęty do ZPAF
2006 r. zm. inż. Zdzisław
Kołosiewicz (81 l.), b. główny
mechanik ZM „Gorzów” i
współtwórca gorzowskiego
żużla, b. prezes KS Stal (1953-
1964). 
ww  23.11.
2009 r. - prezydent Jędrzejczak
posadził pierwsze drzewko w
sadzie renety landsberskiej przy
Zespole Szkół Ogrodniczych na
Zieleńcu
ww  24.11.
1947 r. - Motoklub Unia, dot.
sekcja poznańskiej Unii, został
zarejestrowany w Starostwie
Powiatowym jako samodzielny
klub sportowy, jego tradycje
kontynuuje Stal Gorzów.
1968 r. - oddano oficjalnie do
użytku sztuczne lodowisko „Lo-
dostil”; sztuczne lodowisko,
które mieściło się obok budynku
Miejskiego Ośrodka Sztuki
(BWA), funkcjonowało do końca
lat 70., na początku lat 80. prze-
znaczone zostało do kapitalnego
remontu, urządzenia zostały
zdemontowane i nigdy nie odbu-
dowane.
ww  25.11.
1986 r. - Urząd Wojewódzki roz-
począł pracę w nowym 14-pięt-
rowym wieżowcu przy Jagielloń-
czyka; dotychczas UW zajmował
budynek „Stilonu” i kilka innych
obiektów w mieście
2002 r. - zamknięto Schody Do-
nikąd.
ww  26.11.
2012 r. - zamknięta została
kładka dla pieszych na moście
kolejowym.
1990 r. zm. Stefan Kwaśny (63
l.), legendarny toromistrz Stali,
wielokrotnie honorowany ty-
tułem najlepszego toromistrza
w kraju.
ww  28.11.
1972 r. - przebywający na syno-
dzie w Rzymie bp Wilhelm Pluta
otrzymał papieską bullę konsty-
tucyjną „Cathedralia collegia”,
ustanawiającą formalnie go-
rzowską Kapitułę Katedralną.
ww  29.11.
1977 r. - Miejska Rada Narodo-
wa nazwała ulice na terenach
przyłączonych do miasta (Kar-
nin, Zieleniec, Małyszyn itd.).
ww  30.11.
1969 r.- gorzowski zespół mu-
zyczny „Refleks”, w którym wy-
stępowali Piotr Prońko (sakso-
fon), Wojciech Prońko (gitara
basowa), Krystyna Prońko (vo-
cal), Jerzy Bułaj, Jerzy Kiona, a
na perkusji grał Rogoza, zdobył
wyróżnienie na I Ogólnopolskim
Festiwalu Awangardy Beatowej w
Kaliszu;  był to debiut estradowy
Krystyny Prońko.
1999 r.  - w Gorzowie otwarto oś-
rodek Alliance Française.
1923 r. ur. się Franciszek Wal-
czak, milicjant gorzowski, zranio-
ny przez maruderów sowieckich
28.05., zm. 2.06.1945 r.; jego
imieniem nazwano 14.06.1945 r.
ulicę w Gorzowie. n
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- Panie dyrektorze, czy
kierowana przez pana fir-
ma, zajmuj¹ca siê czysto-
œci¹ i przejezdnoœci¹ dróg
miejskich, jest ju¿ przygo-
towana do zimowych wa-
runków?

- Tak. Przygotowania do
ka¿dego kolejnego sezonu
zimowego rozpoczynany
dzieñ po zakoñczeniu po-
przedniego, a jest to zawsze
na pocz¹tku kwietnia. Co-
rocznie pe³n¹ gotowoœæ zi-
mow¹ osi¹gamy 15 pa-
Ÿdziernika. Tego dnia ca³y
sprzêt jest ju¿ przygotowany,
a 30-osobowa za³oga jest
gotowa do pracy przez 24
godziny na dobê w trybie
stacjonarnym, jak i dy¿uro-
wym. Nasi pracownicy do-
skonale wiedz¹, ¿e w tym
okresie musz¹ byæ przygoto-
wani do pracy w ka¿dych
warunkach i o ka¿dej porze,
co podkreœlam na ka¿dym
kroku. 

- Co rozumiemy pod po-
jêciem ,,pe³na gotowoœæ’’?

- Sk³adaj¹ siê na to trzy
g³ówne elementy: przygoto-
wany tabor, uzupe³niony ma-
gazyn œrodków chemicznych
i uszorstniaj¹cych oraz
za³oga. Posiadamy 11
du¿ych piaskarek oraz jedn¹
ma³¹ do obs³ugi trudno do-
stêpnych miejsc. Nasz ma-
gazyn jest do maksimum
uzupe³niany w sól i inne
œrodki chemiczne oraz w
piasek i to co ju¿ powie-
dzia³em wczeœniej, nasz ze-
spó³ to doœwiadczeni opera-
torzy, którzy potrafi¹ dzia³aæ
w warunkach zimowych. 

-  Kiedy pada pierwszy
œnieg czêsto wœród
zwyk³ych kierowców kr¹¿y
trochê z³oœliwy mo¿e ¿art,
i¿e drogowców znowu za-
skoczy³a zima. Domyœlam
siê, ¿e w przypadku pana
za³ogi o czymœ takim nie
ma mowy?

- Móg³by powiedzieæ, ¿e
przecie¿ nikt z nas nie ma
czarodziejskiej ró¿d¿ki i nie
jest w stanie oczyœciæ w jed-
nej minucie wszystkich dróg

przy stale wystêpuj¹cym
opadzie. Jest to niemo¿liwe i
wszyscy o tym wiemy. Nato-
miast mogê zapewniæ, ¿e
nasza gotowaæ i reakcja jest
zawsze na najwy¿szym po-
ziomie. Powiem wiêcej, s¹
dni, ¿e nasze piaskarki wy-
je¿d¿aj¹ jeszcze przed poja-
wieniem siê intensywnych
opadów œniegu, go³oledzi lub
marzn¹cego deszczu, ¿eby
przygotowaæ nawierzchnie
g³ównych dróg. W takich wy-
padkach mówimy o dzia³aniu
zapobiegawczym. 

- To ma sens?
- Oczywiœcie, wtedy œnieg

mo¿na ³atwiej usun¹æ. Po-
nadto musimy wiedzieæ o in-
nej rzeczy. Nie zawsze
sprawdzaj¹ siê okreœlone
œrodki. Przyk³adowo, jak
temperatura nagle spadnie
poni¿ej minus 7, to sól staje
siê niewystarczaj¹ca. Trzeba
siêgn¹æ po inne œrodki, w
tym chlorki.

- A wed³ug jakiego kryte-
rium s¹ wybierane w
pierwszej kolejnoœci drogi
do oczyszczania z lodu i
œniegu?

- Kryterium jest proste.
Najpierw zajmujemy siê
g³ównymi arteriami oraz ty-
mi, gdzie jest du¿a przepus-
towoœæ komunikacji miej-
skiej. S¹ to wszystkie drogi
dwujezdniowe i jednojezd-
niowe o najwiêkszym ruchu.
One musz¹ byæ stale prze-
jezdne, dlatego w czasie
opadów nasze piaskarki s¹
tam zawsze widoczne. Po-
tem przechodzimy do bocz-
nych, tak zwanych dróg dru-
giego standardu, a na koñcu
dopiero s¹ wewnêtrzne,
osiedlowe, czyli trzeciego
standardu. W przypadku
tych ostatnich pojawiamy
siê dopiero wtedy, kiedy
oczyœcimy wszystkie inne.
Najwiêkszy k³opot jest, kie-
dy œnieg pada w sposób
ci¹g³y i czêsto nie jesteœmy
przez to w stanie szybko
oczyœciæ tych mniej
,,wa¿nych’’ szlaków, gdy¿
wszystkie si³y s¹ skierowane
na drogi pierwszego standar-
du. Najwa¿niejsze, ¿eby nie
dopuœciæ na tych drogach do
warstwy zaje¿d¿onego œnie-
gu, co stanowi du¿e za-

gro¿enie dla bezpieczeñstwa
i p³ynnoœci ruchu. 

- Czy stosowane œrodki
chemiczne s¹ niebezpiecz-
ne dla pieszych oraz dla
samochodów?

- Stosujemy œrodki lub ich
mieszanki zatwierdzone
przez ministerstwo œrodowis-
ka. Ich dobór te¿ wynika z
wytycznych, jak i aktualnie
panuj¹cych warunków at-
mosferycznych. Nie ma mo-
wy o stosowaniu tego, co
mog³oby stanowiæ jakiekol-
wiek zagro¿enie dla u¿yt-
kowników dróg. Przyk³adowo
na drogach gruntowych nie
stosujemy soli. 

- Co jest najtrudniejsze dla
kierowców piaskarek pod-
czas oczyszczania ulic?

- Krzywdz¹ce opinie i te
narzekania o tym, ¿e zima
zaskakuje drogowców. Kiedy
pada œnieg ca³a nasza
za³oga jest postawiona na
nogi, kierowcy je¿d¿¹ po kil-
kanaœcie godzin, a na bazê
zje¿d¿aj¹ tylko po to, ¿eby
za³adowaæ œrodki, które
s³u¿¹ do walki ze skutkami
zimy. Wtedy te¿ na szybkie-

go wypijaj¹ herbatê, zjedz¹
kanapkê i ponownie
wyje¿d¿aj¹ odœnie¿aæ drogi.
Mimo to, potem s³ysz¹ nie-
pochlebne opinie w me-
diach. Naprawdê nie mamy
wp³ywu na pogodê, bardzo
dok³adnie j¹ monitorujemy i
dzia³amy natychmiast, jak
tylko pojawiaj¹ siê pierwsze
opady, albo - jak wspom-
nia³em - nawet wyprzedzamy
je, je¿eli istnieje zagro¿enie
pojawienia siê œliskoœci na
drogach. To wszystko jest
dopracowane w
szczegó³ach, a ca³a akcja
jest pod œcis³¹ kontrol¹ dys-
pozytorów i liderów zmiany. 

- Czy poprzedni sezon je-
sienno-zimowy by³ trudny
dla utrzymania przejez-
dnoœci dróg i jakiej spo-
dziewa siê pan teraz zimy
analizuj¹c d³ugoterminowe
prognozy?

- Poprzednia zima by³a dla
gorzowian bardziej dokuczli-
wa ni¿ kilka wczeœniejszych,
gdy¿ wystêpowa³y opady
œniegu i by³o sporo dni z ni-
skimi temperaturami, ale
myœlê, ¿e wszyscy sobie z
tym dobrze poradziliœmy. Na-
tomiast trudno przewidzieæ,
co nas czeka w najbli¿szym
pó³roczu. Prognozy maj¹ to
do siebie, ¿e szybko siê o tej
porze roku zmieniaj¹. Jeste-
œmy ca³y czas w stanie
pe³nej gotowoœci. Nawet jak
temperatury s¹ wyraŸnie na
plusie nasi pracownicy prze-
miennie s¹ na terenie bazy,
stale maj¹ coœ do pracy, bo
wiemy, ¿e pogoda mo¿e
zmieniæ siê w ci¹gu kilku-
dziesiêciu nawet godzin.
Zdarza³y siê sytuacje, ¿e
by³y zapowiedzi ³adnej
s³onecznej pogody, a tutaj
nagle zaczê³o ostro sypaæ
œniegiem. Co wtedy powie-
dzia³bym zdenerwowanym
kierowcom? Pamiêtajmy
równie¿, ¿e piaskarki musz¹
byæ utrzymywane w sta³ej
gotowoœci, nie mo¿na ich ot
tak wy³¹czyæ i zostawiæ bez
nadzoru na d³u¿szy czas.

- Dziêkujê za rozmowê.

Kiedy pada śnieg cała załoga
jest postawiona na nogi
Z Arturem Pankowskim, dyrektorem zarz¹dzaj¹cym INNEKO RCS Sp. z o.o., rozmawia Robert Borowy

A. Pankowski: Największy kłopot jest, kiedy śnieg pada w sposób ciągły
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Warunek - trzeba p³aciæ
czynsz.

- Nasi mieszkañcy p³ac¹
czynsze za mieszkania i w
ramach tych op³at maj¹ pra-
wo do ró¿nych dzia³añ - mó-
wi Robert Jankowski, wice-
dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. ZGM przez
ca³y rok prowadzi te remon-
ty.

Zbieranie danych

Proœby do ZGM o wymianê
okien, drzwi wejœciowych,
pod³óg czy pieców trafiaj¹ do
ZGM od samych mieszka-
ñców. Potem specjaliœci we-
ryfikuj¹ dane, sprawdzaj¹,
czy dane okna kwalifikuj¹ siê
do wymiany. Niekiedy o wy-
mianach w lokalach komu-
nalnych decyduje sam ZGM.

- Ka¿da Administracja Do-
mów Mieszkalnych ma okre-
œlon¹ pulê pieniêdzy na takie
remonty. Zbieramy potem
dane i og³aszamy albo zapy-
tanie remontowe albo prze-
targi na wykonanie tych
prac. Obliguje nas do tego
prawo o zamówieniach pub-
licznych, st¹d ca³y czas
mo¿na przeczytaæ, ¿e szu-
kamy wykonawców - t³uma-
czy Robert Jankowski. 

Poza tym ZGM ca³y czas
wymienia dachy, instalacje
elektryczne oraz inne w bu-
dynkach komunalnych, po-
niewa¿ podstawowym obo-

wi¹zkiem Zak³adu jest dbanie
w³aœnie o maj¹tek miasta.

Piece też idą na wymianę

Od jakiegoœ czasu ZGM
stale te¿ wymienia stare pie-
ce kaflowe. - Tu mamy ró¿n¹
politykê. Jeœli w budynku nie
ma instalacji gazowej, to mu-
simy wymieniæ stary piec
kaflowy na nowy piec. Nato-

miast jeœli w budynku jest in-
stalacja gazowa, a pieców
do wymiany wiêcej ni¿ jeden,
wówczas decydujemy siê na
lepsze, prostsze i bardziej
ekologiczne piece gazowe
dwufunkcyjne - mówi wice-
dyrektor Jankowski. 

Okazuje siê, ¿e coraz wiêcej
mieszkañców chce w³aœnie
takich wymian. Ludzie ju¿ nie

chc¹ walczyæ z wêglem, po-
tem z popio³em, bo to jednak
s¹ ciê¿kie prace, zw³aszcza
dla starszych wiekiem. - Dla-
tego tak œwietnie sprawdzi³
siê program, w którym wymie-
niamy w 100 lokalach piece
kaflowe na nowe gazowe -
mówi Robert Jankowski.

ZGM ju¿ wymieni³ piece w
50 lokalach, w nastêpnych

50 nast¹pi to lada moment. -
Mamy tak du¿o podañ, ¿e z
powodzeniem moglibyœmy
wymieniæ piece w kolejnych
lokalach. Nie ukrywam, ¿e
bardzo nas to cieszy - mówi
Robert Jankowski. Tak¿e sa-
mi mieszkañcy siê ciesz¹, ¿e
jest taka mo¿liwoœæ u³atwie-
nia sobie ¿ycia. 

ROCH

- W paŸdzierniku zosta³o
w³¹czone ogrzewanie dla
zasobów administrowa-
nych przez ZGM. Czy by³y
jakieœ powa¿niejsze pro-
blemy z uruchomienia
ca³ego systemu?

- Wiêkszych problemów nie
by³o, natomiast corocznie
pojawiaj¹ siê pewne proble-
my, ale wszystko zale¿y od
samego przygotowania sieci
przez mieszkañców poszcze-
gólnych budynków. Czêsto
bywa, ¿e dopiero przed roz-
poczêciem sezonu grzewcze-
go niektórzy lokatorzy siê
budz¹ i wymieniaj¹ grzejniki
albo dokonuj¹ ró¿nych prze-
róbek. Wi¹¿e siê to ze spusz-
czeniem wody, ponadto nie
wszyscy maj¹ odkrêcone za-
wory na maksimum, dziêki
którym mo¿na potem uzu-
pe³niæ tê wodê. To powoduje,
¿e kolejni lokatorzy maj¹ za-
powietrzone grzejniki. Ka¿da
ingerencja w instalacjê powo-
duje, ¿e trzeba j¹ odpowied-
nio przygotowaæ przez
w³¹czeniem ogrzewania.

- Czekaja nas rozliczenia
za poprzedni sezon grzew-

czy. Poprzednia zima nie
by³a nad wyraz mroŸna.
Czy to oznacza, ¿e nie trze-
ba obawiaæ siê wysokich
rachunków?

- To zale¿y. Na razie przy-
pomnê, ¿e tam, gdzie by³
realizowany program KAW-
KA rozliczenie nast¹pi w naj-
bli¿szych miesi¹cach, nato-
miast pozostali lokatorzy ta-

kie rozliczenie otrzymaj¹ w
lutym 2022 roku. Co do wy-
sokoœci rachunków, wszystko
zale¿y od lokatorów. Zdarza
nam siê wchodziæ do miesz-
kañ, gdzie od drzwi bucha
para, a po szybach okien-
nych skrapla siê woda. Tak
niektórzy mieszkañcy mocno
grzej¹ swoje mieszkanie. Im
grozi raczej niedop³ata. Zde-

cydowana wiêkszoœæ lokato-
rów na szczêœcie nauczy³a
siê gospodarowaæ ciep³em,
czyni to w racjonalny sposób
i w ich przypadkach wp³aco-
ne zaliczki najczêœciej pokry-
waj¹ wszystkie koszty w da-
nym sezonie grzewczym.
Przy czym najtaniej jest w
budynkach docieplonych.
Dlatego zachêcamy wspól-
noty do takich inwestycji, bo
to potem procentuje w licz-
nych oszczêdnoœciach, w
tym za wykorzystane ciep³o.

- W stu lokalach trwa wy-
miana pieców kaflowych
na piece gazowe. Mieszka-
ñcy natomiast ci¹gle dopy-
tuj¹ siê, czy jest szansa na
realizacjê du¿ego progra-
mu wzorowanego na daw-
nej KAWCE?

- KAWKI, niestety, nie ma,
ale korzystamy z poja-
wiaj¹cych siê innych, po-
mniejszych projektów. Ten
obecnie realizowany dotyczy
nowego ogrzewania
eta¿owego dla wspomnia-
nych stu lokali, a najwiêk-
szym atutem jest monta¿
pieców gazowych o du¿ej

oszczêdnoœci energetycznej.
Mogê natomiast zdradziæ, ¿e
na horyzoncie ma siê nieba-
wem pojawiæ kolejny pro-
gram, za pomoc¹ którego
bêdziemy mogli likwidowaæ
nastêpne piece kaflowe. Na
razie nie znamy jeszcze
szczegó³ów, mam nadziejê,
¿e poznamy je w pierwszym
kwartale przysz³ego roku.
Od razu zapewniam miesz-
kañców, od których mamy
mnóstwo zg³oszeñ, ¿e sko-
rzystamy z ka¿dej mo¿liwoœci
likwidacji starych pieców i
przejœcia na nowoczesne me-
tody ogrzewania. Chcia³by za-
uwa¿yæ, ¿e lokatorzy g³ównie
kamienic przekonali siê ju¿ do
pieców gazowych, nie chc¹
wiêcej przywoziæ wêgla do
domu, ¿eby potem je nosiæ na
któreœ piêtro. Wiedz¹ rów-
nie¿, ¿e nowe systemy grzew-
cze to ochrona œrodowiska w
naszym najbli¿szym otocze-
niu. Wszyscy chcemy ¿yæ
zdrowiej, wygodniej i taniej,
poniewa¿ w wielu przypad-
kach ogrzewanie gazowe
jest tañsze od wêglowego.

RB

Wymieniają okna, drzwi, podłogi 
Przez ca³y rok ZGM prowadzi wymianê stolarki okiennej, drzwi, pod³óg, pieców w mieszkaniach komunalnych. 

Chcemy żyć zdrowiej, wygodniej i taniej
Trzy pytania do Roberta Jankowskiego, wicedyrektora Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej

R. Jankowski: Zdecydowana większość lokatorów na
szczęście nauczyła się gospodarować ciepłem
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Prośby do ZGM o wymianę okien, drzwi wejściowych, podłóg czy pieców trafiają do ZGM od samych mieszkańców
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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
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Kostrzyñsko-S³ubicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna
jest jedn¹ z najwiêkszych i
najszybciej rozwijaj¹cych siê
stref ekonomicznych w Pol-
sce pod wzglêdem terytorial-
nym, jak równie¿ bior¹c pod
uwagê osi¹gane wyniki. Za-
siêgiem odzia³ywania obej-
muje a¿ 3 województwa - Lu-
buskie, Zachodniopomorskie
i Wielkopolskie. Od 1997 ro-
ku wspiera i obs³uguje in-
westorów krajowych i zagra-
nicznych zainteresowanych
inwestycjami w Polsce.
KSSSE swoimi dzia³aniami
stymulujê krajow¹ gospo-
darkê, tak aby wci¹¿ powsta-
wa³y nowe miejsca pracy
dziêki kolejnym inwestycjom.
Zwolnienia podatkowe
udzielane przez KSSSE s¹
obecnie najwiêksz¹ do-
stêpn¹ ulg¹ finansow¹ w
Polsce.  KSSSE oferuje rów-
nie¿ bogaty wybór w pe³ni
przygotowanych terenów in-
westycyjnych. Wsparcie
Rz¹du RP i lokalnych samo-
rz¹dów sprawia, ¿e strefa
zapewnia nowym inwesto-
rom przyjazne i bezpieczne
warunki do inwestowania.
Dziêki powsta³ej w 2018 roku
Polskiej Strefie Inwestycji
ulgê podatkow¹ mo¿na ju¿
uzyskaæ na terenie ca³ej Pol-
ski, niezale¿nie od wielkoœci
przedsiêbiorstwa. Nowe in-
westycje z sektora prze-
mys³u i nowoczesnych us³ug
mog¹ byæ realizowane na
dowolnym gruncie, zgodnie
z g³ówn¹ zasad¹ PSI- ca³a
Polska Stref¹ Ekonomiczn¹.

Polska Strefa Inwestycji ja-
ko najwy¿sza dostêpna po-
moc publiczna sprawdza siê
wobec tego doskonale jako
zachêta inwestycyjna. Usta-
wa z 2018 roku czyni¹ca
ca³¹ Polskê stref¹ ekono-
miczn¹ , u³atwi³a nowym in-
westorom podejmowanie de-
cyzji i przeprowadzanie no-
wych inwestycji. Niestety
wci¹¿ nie wszyscy przedsi-

êbiorcy s³yszeli o tym udo-
godnieniu, o czym dowiadu-
jemy siê w bezpoœrednich
kontaktach z przedsiêbiorca-
mi. Aktualnie aby nale¿eæ do
jednej ze stref ekonomicz-
nych trzeba spe³niæ kryteria
jakoœciowe i iloœciowe, ale
inwestycja mo¿e byæ uloko-
wana na terenie ca³ego kra-
ju, nawet na prywatnym
gruncie. Wczeœniejsze prze-
pisy powodowa³y wœród
MŒP przekonanie, ¿e przy-
nale¿enie do strefy ekono-
micznej jest trudne lub wrêcz
dla nich niedostêpne. Po-
nadto skupia³y one inwesty-
cje tylko w okreœlonych re-
gionach kraju, tzw. starych
strefach. Uproszczenie regu-
lacji, zmniejszenie wymaga-
nych nak³adów inwestycyj-
nych i wprowadzenie dowol-
noœci w wyborze lokalizacji
sprawi³y, ¿e ulga strefowa
sta³a siê bardziej dostêpna
równie¿ dla rodzimych in-
westorów i firm z sektora

MŒP. Jak pokaza³ czas, na-
wet wprowadzone dodatko-
we kryteria jakoœciowe, które
oprócz kryteriów iloœciowych
trzeba spe³niæ, aby staraæ siê
o wsparcie, nie s¹ ¿adn¹
przeszkod¹ dla nowych in-
westorów. Ich wype³nienie
ma gwarantowaæ zrówno-
wa¿ony rozwój gospodarczy
i spo³eczny. Utworzenie wy-
specjalizowanych miejsc
pracy i oferowanie stabilne-
go zatrudnienia, wspieranie
zdobywania wykszta³cenia i
kwalifikacji zawodowych pra-
cowników czy podejmowania
dzia³añ w zakresie opieki
nad pracownikiem, to tylko
niektóre z nich. Aplikowanie
o wsparcie wbrew obawom,
nie jest ani czasoch³onne,
ani skomplikowane. Po
z³o¿eniu stosownych doku-
mentów KSSSE wydaje de-
cyzjê o wsparciu w ci¹gu 30
dni.

To wszystko sprawia, ¿e
KSSSE notuje z roku na rok

coraz lepsze wyniki. Efekty
widoczne s¹ jak na d³oni, po-
mimo ciê¿kiego dla gospo-
darki czasu pandemii i wielu
ograniczeñ w funkcjonowa-
niu przedsiêbiorstw. Z roku
na rok przybywa wci¹¿
wiêcej inwestycji, powstaj¹
nowe miejsca pracy a na wy-
danie decyzji ju¿ teraz cze-
kaj¹ kolejne projekty inwe-
stycyjne.

Przez trzy kwarta³y 2021
roku KSSSE wyda³o 30 de-
cyzji o wsparciu. To ju¿ o 9
decyzji wiêcej, ni¿ w ca³ym,
ubieg³ym roku. Oznacza to,
¿e dla 30 nowych inwestycji
udzielono zwolnienia z po-
datku CIT lub PIT w wysoko-
œci nawet do 55% deklaro-
wanych kosztów inwestycyj-
nych na 10, 12 lub 15 lat.
£¹czna suma wartoœci inwe-
stycji w obszarze
oddzia³ywania KSSSE to ju¿
1,5 mld pln, co zapewni 369
nowych miejsc pracy i obo-
wi¹zek utrzymania przez na-

stêpnych kilka lat 2543 ist-
niej¹cych miejsc pracy. Nowi
inwestorzy Kostrzyñsko-
S³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej reprezentuj¹
w tym roku w wiêkszoœci ka-
pita³ polski, ale równie¿
szwedzki, chiñski, niemiecki,
francuski, luksemburski i
hiszpañski. 11 z nich wy-
bra³o województwo lubuskie
jako lokalizacjê swojego no-
wego zak³adu, 13 z kolei wo-
jewództwo wielkopolskie, a 6
zachodniopomorskie.

Polska to aktualnie bardzo
po¿¹dany kierunek inwesty-
cyjny a w po³¹czeniu z do-
stêpnymi ulgami strefowymi
stanowi wybuchow¹ mie-
szankê, przyci¹gaj¹c¹ co
roku nowym inwestorów z
najdalszych zak¹tków œwia-
ta, jak równie¿ zachêcaj¹c
rodzimych przedsiêbiorców
do rozwoju i inwestowania.
Zachodnia Polska repre-
zentowana przez woje-
wództwa lubuskie, zachod-

niopomorskie i wielkopol-
skie jest tego najlepszym
przyk³adem.

Wszystkim inwestorom
przy okazji przypominamy,
¿e od stycznia nastêpnego
roku zmienia siê mapa po-
mocy publicznej w ca³ym
kraju. Zachêcamy do zapo-
znania siê z now¹ map¹ i
jej wp³ywem na pomoc pub-
liczn¹ dla nowych inwesty-
cji. Zainteresowanych te-
matem pomocy publicznej
dla nowych inwestycji, za-
praszamy serdecznie do
kontaktu mailowego lub tele-
fonicznego ze stref¹: +48 95
721 98 00; info@kssse.pl.
Informujemy równie¿, ¿e
Polska Strefa Inwestycji sta-
nowi zachêtê inwestycyjn¹,
co oznacza w praktyce, ¿e
nale¿y siê ni¹ zainteresowaæ
i aplikowaæ przed rozpocz-
êciem inwestycji.

KOSTRZYÑSKO-S³UBICKA
SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA

KSSSE oferuje bogaty wybór w pełni przygotowanych terenów inwestycyjnych w trzech województwach
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KSSSE ma coraz lepsze wyniki
Wszystkim inwestorom przypominamy, ¿e od stycznia przysz³ego roku zmienia siê mapa pomocy publicznej w ca³ym kraju.
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Dzisiaj konieczna jest re-
fleksja z okazji odzyskania
przez Polskê wolnoœci i nie-
podleg³oœci op³aconej marty-
rologi¹ kilku pokoleñ.  Pod
rozwagê nale¿y pozostawiæ
tê  historiê tym politykom, któ-
rzy z tak¹ ³atwoœci¹ zgodzili-
by siê na kuratelê wobec Pol-
ski. To ju¿ kiedyœ by³o
i…mo¿e wróciæ jeszcze, bo
Polacy dopiero  po 123 latach
niewoli odzyskali utracon¹
wolnoœæ i ci¹gle j¹ musz¹
umacniaæ. Ci¹gle jeszcze od-
budowuj¹ i stopniowo unowo-
czeœniaj¹ gospodarkê, a po-
przez literaturê i sztukê, ar-
chitekturê czy muzykê -
wchodz¹ w g³ówny nurt euro-
pejskiej rodziny narodów.
Pocz¹tek II Rzeczypospolitej
by³ bardzo trudny i Palcem
Bo¿ym pisany niczym cud. 7
paŸdziernika 1918 roku, trzy-
osobowa Rada Regencyjna z
abpem Aleksandrem Kakow-
skim, hrabi¹ Józefem
Ostrowskim i ksiêciem
Zdzis³awem Lubomirskim
proklamowa³a niepodleg³oœæ
Polski powo³uj¹c siê na rezo-
lucjê  prezydenta USA Wood-
rowa Wilsona.

Jednym z warunków, jakie
w swej rezolucji pokojowej
postawi³ Wilson, by³ punkt 13,
który brzmia³ nastêpuj¹co:”
Stworzenie niepodleg³ego
pañstwa  polskiego na teryto-
riach zamieszka³ych przez
ludnoœæ bezsprzecznie pol-
sk¹, z wolnym dostêpem do
morza, niepodleg³oœci¹ poli-
tyczn¹, gospodarcz¹, inte-
gralnoœæ terytoriów tego pa-
ñstwa powinna byæ zagwa-
rantowana przez konwencjê
miêdzynarodow¹.” 11 listo-
pada Rada Regencyjna
przekaza³a zwierzchni¹
w³adzê wojskow¹ oraz na-
czelne dowództwo nad woj-
skiem polskim Józefowi
Pi³sudskiemu. Wolnoœæ i
niepodleg³oœæ Polski sta³a siê
faktem. 14 listopada Rada
Regencyjna  rozwi¹za³a  siê
przekazuj¹c ca³oœæ w³adzy
zwierzchniej Naczelnemu
Wodzowi Wojsk Polskich Jó-
zefowi Pi³sudskiemu. Od sa-
mego pocz¹tku polska scena
polityczna by³a mocno po-
dzielona, a jednak jej politycy
potrafili siê  dogadaæ w inte-
resie Ojczyzny. By³ to okres
silnej aktywnoœci bolszewic-
kiej w zwi¹zku z tocz¹c¹ siê
rewolucj¹ w Rosji i silnym jej
oddzia³ywaniem na nowe pa-
ñstwo polskie. Pi³sudski i jego
generalicja, jak równie¿ rz¹dy
wolnej Polski musia³y siê
zmierzyæ z ogromnymi trud-
noœciami natury militarnej,
kulturalnej, gospodarczej i
spo³ecznej. II Rzeczypospo-
lita odziedziczy³a s³abe pa-
ñstwo  po rozbiorach, ale
te¿ po barbarzyñskim okre-
sie wojen szwedzkich, po

wewnêtrznej anarchii libe-
rum veto i s³abych w³adcach
XVII-XVIII wieku. Polska
Piastów i Jagiellonów by³a w
Europie postrzegana jako im-
perium i jedno z najbogat-
szych rozwiniêtych pañstw.
Szwedzi wiedzieli, ¿e Polska
prowadz¹ca równoczeœnie
kilka wojen, szczególnie na
wschodzie, mo¿e byæ ³atwym
do zdobycia bogatym ³upem
wojennym, a w dodatku mogli
liczyæ na nikczemn¹ zdradê
kilku magnatów i czêœæ
szlachty, której król szwedzki
obieca³ udzia³  w podziale
zdobytego terytorium i sowi-
tych ³upów. Tragediê rozbio-
rów poprzedzi³a zdrada i bar-
barzyñski najazd Szwedów w
1655 roku.  „Potop szwedzki”
spowodowa³ ogrom znisz-
czeñ, kradzie¿y, gwa³tów i
os³abienie Polski. Dopiero cu-
downa obrona Jasnej Góry
powstrzyma³a grabie¿czy i
zbrodniczy pochód zaciê¿nej
armii „elementów” zebranych
z ca³ej Europy dowodzonej
przez króla Karola X Gusta-
wa. Szwedzi zajêli te¿ Lan-
dsberg, czyli dzisiejszy Go-
rzów Wlkp.  Ludnoœæ Gorzo-
wa dozna³a wtedy biedy i
g³odu. Zamek Królewski w
Miêdzyrzeczu, jako wa¿na
fortyfikacja obronna, zosta³
bezpowrotnie zniszczony w
1655 roku przez Szwedów. W
„potopie szwedzkim” zginê³o
ok. 4 miliony Polaków, zrabo-
wano lub zniszczono ponad
po³owê historycznego i gos-
podarczego dorobku bogatej
Polski obojga narodów, Pol-
ski i Litwy. Zrujnowano, zra-
bowano i wywieziono do
Szwecji tysi¹cami wozów i
statków dorobek polskiej kul-
tury, sztuki i nauki, zniszczo-
no wspania³e zamki, koœcio³y
i ca³e miejscowoœci. U³atwi³a
to zdrada kilku rodów mag-
nackich, które zdradzi³y pol-
skiego króla Jana II Kazimie-
rza, katolika z rodu Wazów,
przy³¹czyli siê do wrogiego
Polsce protestanckiego króla
Szwecji Karola X Gustawa.

Niektórzy magnaci i czêœæ
szlachty op³acani byli przez
obce rz¹dy i w zwi¹zku z
tym nie mieli interesu w
utrzymaniu silnej w³adzy
królewskiej, silnej Polski i
jej licznej armii. W ich inte-
resie by³o  utrzymywanie
anarchii liberum veto, nihil
nowi i wolnych elekcji, po
myœli pañstw obcych. Za-
miast postawiæ na polskiego
kandydata, na króla Sta-
nis³awa Leszczyñskiego,
magnaci stawiali na Sasów z
rodu Wettynów (1697-1763).
Bli¿ej im by³o do Niemca ni¿
do Polaka.  Przez ca³y okres
panowania, August II Sas
usi³owa³ tylko zapewniæ swo-
jemu potomkowi  koronê w
Polsce po swojej œmierci i za-

cieœniæ wiêzy z Saksoni¹,
pod os³on¹ saksoñskich
wojsk. Za jego czasów w Pol-
sce stacjonowa³y te¿ wojska
Prus, Austrii i Rosji. Za kolej-
nego Sasa, króla Augusta III,
Sejm by³ 13-krotnie zrywany
na 14 jego posiedzeñ, co
uniemo¿liwia³o jakiekolwiek
reformy wzmacniaj¹ce polsk¹
pañstwowoœæ. Nieudolne
rz¹dy dwóch niemieckich Sa-
sów na polskim tronie, ogrom
przywilejów magnaterii para-
li¿uj¹cej królewskie rz¹dy, a
tak¿e zdrady i konfederacje
przeciwko królowi znacznie
przyspieszy³y upadek
potê¿nego wczeœniej polskie-
go pañstwa Piastów i Jagiel-
lonów. W okresie saskich
rz¹dów pog³êbi³ siê w Pol-
sce kryzys wewnêtrzny
spowodowany samowol¹
magnaterii, ci¹g³ym zrywa-
niem sejmów, szukaniem
oparcia u obcych przeciw
planom naprawy pañstwa.
Ta niemoc dotknê³a póŸniej
te¿ króla Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego, który  bez-
granicznie podda³ siê kurateli
carycy Katarzyny II z rodu
niemieckich Askañczyków (
Askana to nazwa gorzowskiej
galerii handlowej, zapewne
nieprzypadkowa). To wszyst-
ko os³abia³o Polskê i dopro-
wadzi³o do trzech  rozbiorów,
a nastêpnie do jej ca³kowitej
likwidacji popartej zdrad¹ Tar-
gowiczan i ostatecznym pod-
pisem likwidacyjnym króla
Augusta Poniatowskiego.
Mo¿na odwa¿nie powie-
dzieæ, ¿e do upadku Polski
i wymazania jej z mapy Eu-
ropy przyczyni³a siê
ówczesna klasa polityczna,
która kuma³a siê z obcymi,

a nie chcia³a dogadaæ siê
ze swoj¹ w³adz¹  i swoim
narodem. Dlatego Polskê
dotknê³a tragedia rozbiorów,
nastêpnie rusyfikacja i ger-
manizacja, próba wyniszcze-
nia wszystkiego, co polskie.
W 1861 roku Otto von Bis-
marck w liœcie do siostry na-
pisa³: ”Bijcie Polaków tak
d³ugo, dopóki nie utrac¹ wia-
ry w sens ¿ycia; wspó³czujê
im ich sytuacji, ale jeœli chce-
my przetrwaæ, nie mo¿emy
zrobiæ nic innego, jak tylko ich
wytêpiæ.(…)” Bismarckowi
stawia siê w Niemczech po-
mniki. 

Historiê Polski z czasów
„potopu szwedzkiego”, jak
równie¿ z czasów rozbio-
rów Polski, nale¿a³oby
przerobiæ edukacyjnie, jako
lekturê obowi¹zkow¹ w
szko³ach i na uniwersyte-
tach, a szczególnie polity-
kom  ho³duj¹cym europej-
skim potêgom, a nie
dbaj¹cym o si³ê w³asnego
pañstwa.

Wybuch I wojny œwiatowej
w 1914 r. spowodowa³, ¿e po
przeciwnych stronach konflik-
tu stanê³y Rosja oraz Austro-
Wêgry wraz z Niemcami. W
tym konflikcie Polacy upatry-
wali szansê odzyskania nie-
podleg³oœci przez Polskê - tej
szansy nie zaprzepaœcili. Wy-
ra¿amy wdziêcznoœæ przy-
wódcom i ojcom niepo-
dleg³oœci: Józefowi Pi³sud-
skiemu, Romanowi
Dmowskiemu, Wincentemu
Witosowi, Wojciechowi Kor-
fantemu, Ignacemu Daszy-
ñskiemu, arcybiskupowi Ale-
ksandrowi Kakowskiemu,
którzy dziêki swej patriotycz-
nej postawie potrafili siê zjed-

noczyæ i pomimo ró¿nic wy-
korzystali historyczny mo-
ment po klêsce zwaœnionych
zaborców i zadbali o woln¹
Polskê w nowych mo¿liwych
wtedy granicach. 28 czerwca
1919 r. podpisano w Wersalu
traktat pokojowy z Niemcami,
w którym zosta³y zawarte de-
cyzje w sprawie granicy pol-
sko-niemieckiej. Dziêki trzem
powstaniom œl¹skim z lat
1919-1921 odzyskaliœmy
znaczn¹ czêœæ Œl¹ska. Po-
morze przyznano Polsce na
mocy ustaleñ traktatu wersal-
skiego, a zbrojnie odzyska³ je
genera³ Józef Haller na czele
16. Pomorskiej Dywizji Pie-
choty i uwieñczy³ aktem za-
œlubin Polski z morzem.  Mel-
chior Wañkowicz w swojej
publikacji pt. „Sztafeta.
Ksi¹¿ka o polskim pochodzie
gospodarczym” (Wyd. Biblio-
teka Polska, Warszawa
1939) pisze, ¿e Polakom
zniszczono w I wojnie œwiato-
wej 1,9 mln budynków, wybito
lub zarekwirowano 4 mln
sztuk byd³a, zniszczono 390
du¿ych mostów i 2000 mniej-
szych, zdewastowano 55%
naszych lokomotyw i wago-
nów, zdemolowano  63% na-
szych dworców i 73% warsz-
tatów kolejowych. Ponadto
wywieziono do Rosji ró¿ne
maszyny i urz¹dzenia, depor-
towano ca³e za³ogi razem z
155 fabrykami, wywieziono
1000 innych zak³adów. W
£odzi rozkradziono wiêk-
szoœæ przedsiêbiorstw. Do
armii zaborczych: rosyjskiej,
niemieckiej i austriackiej po-
wo³ano przymusowo ok. 3,5
mln Polaków, którzy musieli
walczyæ na wszystkich fron-
tach, a czêsto przeciwko so-
bie. W wojnie zginê³o ok. 500
tys. Polaków, a ponad milion
zosta³o rannych. Wysiedlono
3 miliony Polaków w g³¹b
Rosji i na Ukrainê. Polska,
mimo ¿e nie by³a stron¹ tego
zbrojnego konfliktu, ponios³a
ogromne straty w ludziach
oraz w maj¹tku narodowym.
Wartoœæ tych strat oszacowa-
no na 10 mld franków szwaj-
carskich i zapisano to w pol-
sko-rosyjskim traktacie ry-
skim z 1921 r. Polsce nie
wyp³acono dos³ownie nic. Mi-
mo tej tragicznej  sytuacji u
samego pocz¹tku wolnoœci
rozwój, który przypad³ na
okres II Rzeczypospolitej, by³
sukcesem gospodarczym ob-
ci¹¿onym potê¿nym
wysi³kiem zrujnowanego i
ubogiego spo³eczeñstwa.
Polska w okresie miêdzywo-
jennym doœæ dynamicznie
zbli¿a³a siê do poziomu
pañstw Europy. Po odzyska-
niu niepodleg³oœci u tych no-
wych granic Polski pojawi³a
siê nawa³nica bolszewicka,
której dwu milionowa armia
stanê³a na prawym brzegu

Wis³y. Do grona najwa¿nie-
jszych bitew œwiata zaliczana
jest zwyciêska Bitwa War-
szawska w 1920 r., nazwan¹
„Cudem nad Wis³¹”. 

Jeszcze nie zabliŸni³y siê
rany po I wojnie œwiatowej, a
ju¿ Niemcy rozpoczêli drug¹
wojnê œwiatow¹ 1 wrzeœnia
1939r. Choæ Niemcy obydwie
wojny przegra³y, to my Polacy
jej haniebne skutki mamy do
dzisiaj i dalej czekamy na wo-
jenne odszkodowania. Dzisiaj
w Europie wcale nie mamy
³atwo. Wojna militarna nam
nie grozi, ale toczy siê wojna
hybrydowa, toczy siê brutal-
na rywalizacja gospodarcza,
wojna cywilizacyjna i ideolo-
giczna. Dzisiaj amunicj¹ wal-
ki jest energetyka, przejmo-
wanie rynków zbytu, niewol-
nicze wykorzystywanie
s³abszych, nowe technologie
i finanse. Czy dzisiaj Targowi-
cy nie mamy?

Oto niemiecka wiceprezy-
dent Parlamentu Europej-
skiego, popierana przez
czêœæ polskich europos³ów,
zaproponowa³a ”finansowe
zag³odzenie pañstw takich
jak Polska i Wêgry” po przez
zablokowanie dostêpu do
funduszy unijnych rzekomo w
obronie w tych krajach „pra-
worz¹dnoœci”. 

Dwa tysi¹ce zwi¹zkowców z
NSZZ „Solidarnoœæ” ostatnio
pojechali pod TSUE w Lu-
ksemburgu, aby zaprotesto-
waæ w obronie kopalni i elek-
trowni „Turów”, które
nies³usznie próbuje jedno-
osobowo zlikwidowaæ sêdzia
Silva de Lapuerta. Zwi¹zkow-
cy uwa¿aj¹ te dzia³ania za
bezprawne, co podziela rów-
nie¿ polski rz¹d. Jak mówi dr
Marian Szo³ucha:”Si³y, które
Ÿle ¿ycz¹ naszej gospodarce,
s¹ potê¿ne. To wielki kapita³
niemiecki czy holenderski.
Ich celem jest utrwalenie sy-
tuacji, w której polska gospo-
darka nigdy nie wybije siê
ponad przeciêtnoœæ, bêdzie
s³u¿alcza wobec ich gospo-
darek, oraz stale bêdzie do-
starczaæ wykwalifikowan¹,
ale bardzo tani¹ si³ê ro-
bocz¹.” W listopadzie, w
103. rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci warto prze-
myœleæ tamte czasy, naj-
pierw utratê wolnoœci, a na-
stêpnie z trudem jej odzyski-
wanie. Przemyœleæ w
konfrontacji z tym co wobec
Polski dzieje siê dzisiaj, kie-
dy znowu, jak mówi¹
zwi¹zkowcy z NSZZ Solidar-
noœæ: ”Walczymy o nieza-
le¿noœæ”. Ca³e  szczêœcie,
¿e Polska roœnie w si³ê i
mo¿e sobie pozwoliæ w UE
na stanowczy g³os w swo-
jej sprawie. Ale, jak zabrak-
nie nam rozs¹dku to historia
mo¿e siê powtórzyæ…

AUGUSTYN WIERNICKI

Ku pamięci i przestrodze
11 listopada 2021 roku Polska obchodzi 103. rocznicê uzyskania niepodleg³oœci. 

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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To z charakteru œwiecki cmentarz, na którym chowa siê zmar³ych bez wzglêdu na wyznawan¹ re-
ligiê czy przekonania. W mieœcie jest jednak sporo innych nekropolii, o których trzeba pamiêtaæ.
Jest tak¿e sporo miejsc, gdzie cmentarzyska by³y....

Ponad pół wieku już jest

Cmentarz komunalny zosta³ za³o¿ony w 1962 roku. Pierwszy pochówek odby³ siê tam 26
wrzeœnia tego samego roku. Zajmuje powierzchniê kilkudziesiêciu hektarów i stale siê rozras-
ta.

Na cmentarzu jest ju¿ ponad 30 tysiêcy mogi³. Co roku zaœ odbywa siê 500-600 pogrzebów. Ne-
kropolia podzielona jest na czêœæ star¹ i now¹. W czêœci starej stoi dom pogrzebowy, zwany ka-
plic¹, który zosta³ wybudowany w 1974 roku. Naprzeciw zlokalizowana jest Aleja Zas³u¿onych,
gdzie snem wiecznym spoczywaj¹ najbardziej zas³u¿eni obywatele miasta.

Poza tym miejska nekropolia jest miejscem, na którym w symboliczny sposób zostali upamiêtnie-
ni miêdzy innymi Sybiracy, ¿o³nierze Armii Krajowej, ofiary zbrodni katyñskiej, Powstañcy Wielko-
polscy… 

Nekropolia jest zadbana. Tak¿e prywatne groby utrzymywane s¹ w nale¿ytym porz¹dku. - Nie
ma co siê dziwiæ, to tradycja nakazuje - mówi dr Maciej J. Dudziak, kulturoznawca z Akademii im.
Jakuba z Parady¿a. I t³umaczy, ¿e dba³oœæ o miejsca spoczynku naszych najbli¿szych wynika z
niezwykle silnej celebracji Dnia Wszystkich Œwiêtych oraz reminiscencji elementów kultury ma-
gicznej inkorporowanej do katolicyzmu. - Poza kwestiami dba³oœci o estetyzacjê nekropolii jest tu-
taj równie¿ element nieuœwiadamiany: dbaj¹c o ostatni ziemski dom zmar³ego, dbamy równie¿ o
niego. To obcowanie ze zmar³ym jak z ¿ywym widaæ na przyk³ad wœród Romów, którzy s¹ przecie¿
katolikami - mówi dr Maciej J. Dudziak.

Przy świętym Krzyżu....

Drugim, zamkniêtym od lat dla pochówków, stale odwiedzanym, jest cmentarz wyznaniowy, bo
katolicki, zlokalizowany przy parafii p.w. Podniesienia Krzy¿a Œw. przy ul. Warszawskiej. Gorzo-
wianie popularnie nazywaj¹ go Cmentarzem Œwiêtokrzyskim. Zosta³ za³o¿ony przypuszczalnie
oko³o 1890 roku na dzia³ce ufundowanej przez Klaudiusza Alkiewicza. 

Nekropoliê zamkniêto w 1962 roku, czyli w tym czasie, kiedy otwarto cmentarz przy ul. ¯wirowej.
Zdaniem wielu mieszkañców jest to jedno z najbardziej urokliwych miejsc. Cmentarz zlokalizowa-
ny jest na wzgórzu, alejki prowadz¹ce do poszczególnych kwater wij¹ siê wœród wysokich drzew.
To w³aœnie tu zlokalizowany jest pomnik-grób by³ych wiêŸniów obozu koncentracyjnego w Raven-
sbrück, którzy ju¿ po wyzwoleniu obozu dotarli do naszego miasta i tu zmarli. Pomnikiem na sta³e

opiekuje siê pani Zofia Nowakowska, by³a dyrektor muzeum gorzowskiego. Na pytanie, dlaczego
to robi, niezmiennie odpowiada, ¿e jak nie ona, to kto?

Tak¿e tu Drogê Krzy¿ow¹ wytyczaj¹ stacje, które wysz³y spod rêki znanego gorzowskiego arty-
sty Micha³a Puklicza. S¹ tu grobowce wpisane do rejestru zabytków, ale cmentarz jest zaniedbany,
zapuszczony i na niewiele zdaj¹ siê spo³eczne akcje jego sprz¹tania i porz¹dkowania. Tu tak¿e
pochowany jest Franciszek Walczak i co symboliczne, na jego nagrobku nie ma krzy¿a. Tu tak¿e
znajduje siê kwatera by³ych Powstañców Wielkopolskich.

W dolinie Jozafata

Kolejnym, wyznaniowym cmentarzem, zamkniêtym od 1939 roku i zapomnianym przez wiêk-
szoœæ jest kirkut ¿ydowski usytuowany przy ul. GwiaŸdzistej.

Ma powierzchniê 0,72 ha. Najstarsze wzmianki o jego istnieniu pochodz¹ z 1723 roku, a najstar-
szy zachowany nagrobek (Mordechaja Nojena) z 1579 roku. Nale¿a³ do gminy ¿ydowskiej, posia-
da³ dom przedpogrzebowy, a w XIX wieku dobudowano drugi, który by³ te¿ domem administratora
cmentarza. Nadzór nad zieleni¹ cmentarn¹ sprawowa³ ogrodnik. Kirkut zosta³ zamkniêty w 1936
roku, a jego ostatnim zarz¹dc¹ by³ Max Koschminsky - m¹¿ zaufania gminy ¿ydowskiej. W 1942
roku pojawi³y siê próby ca³kowitej likwidacji cmentarza i wykupu granitowych nagrobków. Jednak
do sprzeda¿y nie dosz³o, a nekropolia zosta³a zdewastowana ju¿ w polskich czasach.

Gorzowski kirkut przypomina ten najs³ynniejszy, na stokach Góry Oliwnej w Jerozolimie, czyli ten
w dolinie Józefata. Gorzowski kirkut nie ma szczêœcia. Od zakoñczenia II wojny œwiatowej jest sys-
tematycznie niszczony i rozkradany. Dopiero na pocz¹tku lat 90., po interwencji spo³ecznoœci
¿ydowskiej, zaczêto porz¹dkowaæ teren. Odnowiono bramê i przywrócono dawny uk³ad cmentar-
nych alei. Przet³umaczono epitafia z 56 zachowanych macew. Prace zakoñczono dziêki wsparciu
finansowemu dawnych mieszkañców Landsbergu i œrodków PHARE w 1999 roku. W 2000 roku
przy bramie wmurowano pami¹tkow¹ tablicê z napisem: Œwiadkiem niech bêdzie ten kamieñ (w
jêzyku hebrajskim, niemieckim i polskim) oraz wybudowano lapidarium. Podczas uroczystoœci z
udzia³em cz³onków gminy ¿ydowskiej ze Szczecina, landsberczyków i w³adz miasta po raz pierw-
szy w powojennej historii Gorzowa odmówiono kadisz. Do dzisiaj przetrwa³o tam kilkadziesi¹t za-
bytkowych nagrobków z inskrypcjami w jêzyku jidysz i niemieckim. Zachowa³y siê m.in. okaza³e
grobowce nale¿¹ce do zamo¿nych rodzin ¿ydowskich.

Dr Maciej J. Dudziak t³umaczy, sk¹d siê bierze taka dewastacja. - Problem jest z³o¿ony i
roz³o¿ony w czasie: po pierwsze - kolonizacja obszarów na zachód od granic II RP mia³a charakter

¿ywio³owy, nie œciœle (w konsekwencji wykonania) zaplanowany, co wp³ynê³o na programowe za-
cieranie i niszczenie wszystkiego w zakresie kultury materialnej, co przynale¿ne by³o obszarom
kolonizowanym. To bardzo charakterystyczna cecha kolonizacji. Hiszpanie dok³adnie to samo zro-
bili z dziedzictwem Azteków oraz Inków. Po drugie: lata ‘60 i ‘70 XX wieku to ca³kowite przyzwole-
nie na zakoñczenie dewastacji cmentarzy przez niekontrolowany ¿ywio³ ludzki oraz natury, jak
równie¿ planowe akcje „ostatecznego œcierania niemieckiego pokostu z NASZYCH prapiastow-
skich ziem”. Podobnie ma siê sytuacja z cmentarzami i synagogami na tym obszarze: nie fa-
szyzm, lecz PRL i ludzie tego systemu postarali siê o dewastacjê i ruinê tych obiektów. Znamienne
jest, ¿e bardzo czêsto te same osoby „walcz¹” o restauracjê polskich cmentarzy na Litwie i Ukrai-
nie nie rozumiej¹c, jak obecni depozytariusze tych terenów nie chc¹ dbaæ o polskie nekropolie -
mówi gorzowski uczony.

Był landsberską nekropolią

Jeszcze do lat 70. istnia³ najwiêkszy landsberski cmentarz ewangelicki, na którym pochowani by-
li znamienici mieszkañcy miasta. Za³o¿ony zosta³ w 1831 roku na terenie dzisiejszego parku Ko-
pernika. Zajmowa³ powierzchniê blisko 18 hektarów. W 1887 roku powsta³a tu kaplica cmentarna,
która uwieczni³ jeszcze na zdjêciach choæby dr Kurt Mazur. Po II wojnie nazywany cmentarzem
poniemieckim. Utrzymywany przez miasto do pocz¹tku lat 60. W 1971 roku ówczesne w³adze
podjê³y kontrowersyjn¹ decyzjê o jego likwidacji i wybudowaniu w tym miejscu parku Kopernika.
Budowali park g³ównie pracownicy „Stilonu” w tak zwanym czynie spo³ecznym, który zakoñczy³ siê
w 1974. W najstarszej czêœci cmentarza wybudowano fontannê zaprojektowan¹ przez architekta
Mieczys³awa Rzeszewskiego. W 1993 roku obok koœcio³a ewangelickiego przy ulicy Walczaka
ods³oniêto obelisk z dwujêzycznym napisem przypominaj¹cym poprzedni¹ rolê parku. W 2006 ro-
ku, w zwi¹zku z budow¹ drogi przecinaj¹cej dawny cmentarz, przeprowadzono ekshumacjê ponad
tysi¹ca grobów. Podczas prac uda³o siê odnaleŸæ m.in. grobowiec rodziny Hermanna Pauckscha.
Cmentarz istnia³ ponad sto lat i by³ miejscem spoczynku najbardziej zas³u¿onych mieszkañców
Landsbergu XIX wieku. Tu znajdowa³y siê groby m.in. fabrykanta Maxa Bahra, Leopolda Bornitza,
Josepha Nürnbergera, Hermanna Pauckscha czy kompozytora Carla Teike.

Na przekopanie cmentarza pod drogê zgodzili siê byli mieszkañcy, a szcz¹tki wydobyte podczas
prac ziemnych zosta³y z³o¿one w ossuarium na cmentarzu komunalnym. Natomiast tablice na-
grobne ocala³y dziêki Wawrzyñcowi Zieliñskiemu, którego firma wydobywa³a je z ziemi. Dziœ
mo¿na je obejrzeæ w lapidarium przy kaplicy ewangelickiej przy ul. Walczaka.

W hołdzie bohaterom wojny

Cmentarz wojenny znajduje siê od 1952 roku pomiêdzy ulicami: Walczaka, Czereœniow¹ i 8 Ma-
ja, z alej¹ g³ówn¹ i obeliskiem ku czci ¿o³nierzy poleg³ych w II wojnie œwiatowej. W mogi³ach zbio-
rowych i pojedynczych pochowanych zosta³o 7 571 osób, 5 972 ¿o³nierzy Armii Radzieckiej, 433
Wojska Polskiego (w tym 54 jeñców wojennych ekshumowanych z Oflagu IIC Woldenberg - obec-

nie Dobiegniew) oraz 1 160 obywateli narodowoœci belgijskiej, czeskiej, francuskiej, holenderskiej,
jugos³owiañskiej, niemieckiej (antyfaszyœci), norweskiej, radzieckiej, ukraiñskiej, polskiej, s³owac-
kiej oraz z Wielkiego Ksiêstwa Luksemburg, a tak¿e dwóch obywateli W³och i czterech nieustalo-
nego pochodzenia. S¹ to ofiary terroru hitlerowskiego ekshumowane z cmentarza w S³oñsku, w
tym pomordowani w niemieckim obozie koncentracyjnym, w wiêzieniu Zuchthaus Sonnenburg, a
tak¿e wiêŸniowie zamordowani w ramach akcji „Nacht und Nebel” czyli Noc i Mg³a skierowanej
przeciwko niemieckim antynazistom.

Ze wszystkich pochowanych na cmentarzu wojennym w Gorzowie uda³o siê zidentyfikowaæ 3 025
osoby. To w³aœnie tu zosta³y przeniesione szcz¹tki ofiar wojny z pierwszego gorzowskiego cmenta-
rza wojennego, jaki by³ utworzony na landsberskim Moltkeplatz, czyli dzisiejszym Kwadracie.

Odkopane, zapomniane, nieistniejące

Jednak w samym mieœcie jest wiele innych miejsc, gdzie mieœci³y siê cmentarze. Najstarszy by³
zlokalizowany przy koœciele mariackim, czyli dzisiejszej katedrze. Wynika³o to ze œredniowiecznej
tradycji lokowania nekropolii tu¿ przy koœcio³ach.

Inny zapomniany cmentarz, to nekropolia œw. Ducha, lokalizowany na obszarze skwerku przed
budynkami AWF-u przy ul. Estkowskiego. Wspomina o nim dokument z 1654 roku, który opisuje
zniszczenie dwóch koœcio³ów i cmentarza w czasie wojny 30-letniej. W 1971 roku, podczas prac
ziemnych przy skrzy¿owaniu ulic Sikorskiego i Kosynierów Gdyñskich, natrafiono na pozosta³oœci
cmentarza szkieletowego, które mog¹ potwierdzaæ istnienie w tym miejscu cmentarza.

Istnia³ te¿ cmentarz œw. Gertrudy albo œw. Katarzyny lokalizowany na dawnym Przedmieœciu
Santockim w okolicy Bia³ego Koœcio³a. Pierwsze wzmianki o cmentarzu pochodz¹ z 1562 roku.
By³a to darmowa nekropolia najubo¿szych mieszkañców. Po ponownym otwarciu Funkcjonowa³ do
1810 roku.

Prace archeologiczne, jakie by³y prowadzone podczas budowy nowej ul. Grobla, odkry³y cmen-
tarz œw. Jerzego, czyli najstarsz¹ landsbersk¹ nekropoliê na lewym brzegu Warty. Archeolodzy
odkryli 91 grobów i 107 pochówków szkieletowych z okresu póŸnego œredniowiecza. Cia³a by³y
chowane zgodnie z póŸnoœredniowiecznym rytem pogrzebowym, czyli na linii zachód-wschód, na
plecach, w pozycji wyprostowanej, z g³ow¹ na zachód. Tym samym uda³o siê archeologom w
miarê precyzyjnie zlokalizowaæ miejsce, gdzie móg³ siê znajdowaæ koœció³ œw. Jerzego, bo w œred-
niowieczu cmentarze umieszczano w³aœnie przy œwi¹tyniach.

Najbardziej smutnym, bo kompletnie zapomnianym i opuszczonym, jest cmentarz zwi¹zany z
dawnym szpitalem psychiatrycznym, w pobli¿u zlikwidowanej ju¿ pêtli tramwajowej na Walczaka.
Przedwojenny cmentarz za³o¿ony by³ na potrzeby pochówków pensjonariuszy zak³adu psychiat-
rycznego. Czynny równie¿ po wojnie, do chowania osób o nieznanej to¿samoœci. Zamkniêty w
1979 roku. Obecnie zaniedbany, ulega powolnej degradacji. 

No i w mieœcie jest jeszcze jedna zapomniana nekropolia, to parczek naprzeciw pêtli tramwajo-
wej na Wieprzycach. Œladem po nim jest tylko tablica z informacj¹, ¿e by³ tu cmentarz.

RENATA OCHWAT
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Miejsca ostatniego spoczynku - wyznaniowe, komunalne, zapomniane...
Najwiêkszym gorzowskim cmentarzem jest nekropolia komunalna zlokalizowana przy ul. ¯wirowej, gdzie od 1962 roku odbywaj¹ siê pochówki. 

Od 1962 roku zmarłych gorzowian chowa się na cmentarzy komunalnym przy ul. Żwirowej
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Miejska nekropolia jest miejscem, na którym w symboliczny sposób zostali upamiętnieni m. in.
Powstańcy Wielkopolscy…

Fo
t. 
Ar
ch
iw
um

Cmentarz Świętokrzyski jest pięknie położony, ale mocno już zaniedbany
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To na cmentarzu Świętokrzyskim znajduje się pomnik-grób byłych więźniów obozu koncentracyj-
nego w Ravensbrück, którzy po wyzwoleniu obozu dotarli do naszego miasta i tu zmarli
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To z charakteru œwiecki cmentarz, na którym chowa siê zmar³ych bez wzglêdu na wyznawan¹ re-
ligiê czy przekonania. W mieœcie jest jednak sporo innych nekropolii, o których trzeba pamiêtaæ.
Jest tak¿e sporo miejsc, gdzie cmentarzyska by³y....

Ponad pół wieku już jest

Cmentarz komunalny zosta³ za³o¿ony w 1962 roku. Pierwszy pochówek odby³ siê tam 26
wrzeœnia tego samego roku. Zajmuje powierzchniê kilkudziesiêciu hektarów i stale siê rozras-
ta.

Na cmentarzu jest ju¿ ponad 30 tysiêcy mogi³. Co roku zaœ odbywa siê 500-600 pogrzebów. Ne-
kropolia podzielona jest na czêœæ star¹ i now¹. W czêœci starej stoi dom pogrzebowy, zwany ka-
plic¹, który zosta³ wybudowany w 1974 roku. Naprzeciw zlokalizowana jest Aleja Zas³u¿onych,
gdzie snem wiecznym spoczywaj¹ najbardziej zas³u¿eni obywatele miasta.

Poza tym miejska nekropolia jest miejscem, na którym w symboliczny sposób zostali upamiêtnie-
ni miêdzy innymi Sybiracy, ¿o³nierze Armii Krajowej, ofiary zbrodni katyñskiej, Powstañcy Wielko-
polscy… 

Nekropolia jest zadbana. Tak¿e prywatne groby utrzymywane s¹ w nale¿ytym porz¹dku. - Nie
ma co siê dziwiæ, to tradycja nakazuje - mówi dr Maciej J. Dudziak, kulturoznawca z Akademii im.
Jakuba z Parady¿a. I t³umaczy, ¿e dba³oœæ o miejsca spoczynku naszych najbli¿szych wynika z
niezwykle silnej celebracji Dnia Wszystkich Œwiêtych oraz reminiscencji elementów kultury ma-
gicznej inkorporowanej do katolicyzmu. - Poza kwestiami dba³oœci o estetyzacjê nekropolii jest tu-
taj równie¿ element nieuœwiadamiany: dbaj¹c o ostatni ziemski dom zmar³ego, dbamy równie¿ o
niego. To obcowanie ze zmar³ym jak z ¿ywym widaæ na przyk³ad wœród Romów, którzy s¹ przecie¿
katolikami - mówi dr Maciej J. Dudziak.

Przy świętym Krzyżu....

Drugim, zamkniêtym od lat dla pochówków, stale odwiedzanym, jest cmentarz wyznaniowy, bo
katolicki, zlokalizowany przy parafii p.w. Podniesienia Krzy¿a Œw. przy ul. Warszawskiej. Gorzo-
wianie popularnie nazywaj¹ go Cmentarzem Œwiêtokrzyskim. Zosta³ za³o¿ony przypuszczalnie
oko³o 1890 roku na dzia³ce ufundowanej przez Klaudiusza Alkiewicza. 

Nekropoliê zamkniêto w 1962 roku, czyli w tym czasie, kiedy otwarto cmentarz przy ul. ¯wirowej.
Zdaniem wielu mieszkañców jest to jedno z najbardziej urokliwych miejsc. Cmentarz zlokalizowa-
ny jest na wzgórzu, alejki prowadz¹ce do poszczególnych kwater wij¹ siê wœród wysokich drzew.
To w³aœnie tu zlokalizowany jest pomnik-grób by³ych wiêŸniów obozu koncentracyjnego w Raven-
sbrück, którzy ju¿ po wyzwoleniu obozu dotarli do naszego miasta i tu zmarli. Pomnikiem na sta³e

opiekuje siê pani Zofia Nowakowska, by³a dyrektor muzeum gorzowskiego. Na pytanie, dlaczego
to robi, niezmiennie odpowiada, ¿e jak nie ona, to kto?

Tak¿e tu Drogê Krzy¿ow¹ wytyczaj¹ stacje, które wysz³y spod rêki znanego gorzowskiego arty-
sty Micha³a Puklicza. S¹ tu grobowce wpisane do rejestru zabytków, ale cmentarz jest zaniedbany,
zapuszczony i na niewiele zdaj¹ siê spo³eczne akcje jego sprz¹tania i porz¹dkowania. Tu tak¿e
pochowany jest Franciszek Walczak i co symboliczne, na jego nagrobku nie ma krzy¿a. Tu tak¿e
znajduje siê kwatera by³ych Powstañców Wielkopolskich.

W dolinie Jozafata

Kolejnym, wyznaniowym cmentarzem, zamkniêtym od 1939 roku i zapomnianym przez wiêk-
szoœæ jest kirkut ¿ydowski usytuowany przy ul. GwiaŸdzistej.

Ma powierzchniê 0,72 ha. Najstarsze wzmianki o jego istnieniu pochodz¹ z 1723 roku, a najstar-
szy zachowany nagrobek (Mordechaja Nojena) z 1579 roku. Nale¿a³ do gminy ¿ydowskiej, posia-
da³ dom przedpogrzebowy, a w XIX wieku dobudowano drugi, który by³ te¿ domem administratora
cmentarza. Nadzór nad zieleni¹ cmentarn¹ sprawowa³ ogrodnik. Kirkut zosta³ zamkniêty w 1936
roku, a jego ostatnim zarz¹dc¹ by³ Max Koschminsky - m¹¿ zaufania gminy ¿ydowskiej. W 1942
roku pojawi³y siê próby ca³kowitej likwidacji cmentarza i wykupu granitowych nagrobków. Jednak
do sprzeda¿y nie dosz³o, a nekropolia zosta³a zdewastowana ju¿ w polskich czasach.

Gorzowski kirkut przypomina ten najs³ynniejszy, na stokach Góry Oliwnej w Jerozolimie, czyli ten
w dolinie Józefata. Gorzowski kirkut nie ma szczêœcia. Od zakoñczenia II wojny œwiatowej jest sys-
tematycznie niszczony i rozkradany. Dopiero na pocz¹tku lat 90., po interwencji spo³ecznoœci
¿ydowskiej, zaczêto porz¹dkowaæ teren. Odnowiono bramê i przywrócono dawny uk³ad cmentar-
nych alei. Przet³umaczono epitafia z 56 zachowanych macew. Prace zakoñczono dziêki wsparciu
finansowemu dawnych mieszkañców Landsbergu i œrodków PHARE w 1999 roku. W 2000 roku
przy bramie wmurowano pami¹tkow¹ tablicê z napisem: Œwiadkiem niech bêdzie ten kamieñ (w
jêzyku hebrajskim, niemieckim i polskim) oraz wybudowano lapidarium. Podczas uroczystoœci z
udzia³em cz³onków gminy ¿ydowskiej ze Szczecina, landsberczyków i w³adz miasta po raz pierw-
szy w powojennej historii Gorzowa odmówiono kadisz. Do dzisiaj przetrwa³o tam kilkadziesi¹t za-
bytkowych nagrobków z inskrypcjami w jêzyku jidysz i niemieckim. Zachowa³y siê m.in. okaza³e
grobowce nale¿¹ce do zamo¿nych rodzin ¿ydowskich.

Dr Maciej J. Dudziak t³umaczy, sk¹d siê bierze taka dewastacja. - Problem jest z³o¿ony i
roz³o¿ony w czasie: po pierwsze - kolonizacja obszarów na zachód od granic II RP mia³a charakter

¿ywio³owy, nie œciœle (w konsekwencji wykonania) zaplanowany, co wp³ynê³o na programowe za-
cieranie i niszczenie wszystkiego w zakresie kultury materialnej, co przynale¿ne by³o obszarom
kolonizowanym. To bardzo charakterystyczna cecha kolonizacji. Hiszpanie dok³adnie to samo zro-
bili z dziedzictwem Azteków oraz Inków. Po drugie: lata ‘60 i ‘70 XX wieku to ca³kowite przyzwole-
nie na zakoñczenie dewastacji cmentarzy przez niekontrolowany ¿ywio³ ludzki oraz natury, jak
równie¿ planowe akcje „ostatecznego œcierania niemieckiego pokostu z NASZYCH prapiastow-
skich ziem”. Podobnie ma siê sytuacja z cmentarzami i synagogami na tym obszarze: nie fa-
szyzm, lecz PRL i ludzie tego systemu postarali siê o dewastacjê i ruinê tych obiektów. Znamienne
jest, ¿e bardzo czêsto te same osoby „walcz¹” o restauracjê polskich cmentarzy na Litwie i Ukrai-
nie nie rozumiej¹c, jak obecni depozytariusze tych terenów nie chc¹ dbaæ o polskie nekropolie -
mówi gorzowski uczony.

Był landsberską nekropolią

Jeszcze do lat 70. istnia³ najwiêkszy landsberski cmentarz ewangelicki, na którym pochowani by-
li znamienici mieszkañcy miasta. Za³o¿ony zosta³ w 1831 roku na terenie dzisiejszego parku Ko-
pernika. Zajmowa³ powierzchniê blisko 18 hektarów. W 1887 roku powsta³a tu kaplica cmentarna,
która uwieczni³ jeszcze na zdjêciach choæby dr Kurt Mazur. Po II wojnie nazywany cmentarzem
poniemieckim. Utrzymywany przez miasto do pocz¹tku lat 60. W 1971 roku ówczesne w³adze
podjê³y kontrowersyjn¹ decyzjê o jego likwidacji i wybudowaniu w tym miejscu parku Kopernika.
Budowali park g³ównie pracownicy „Stilonu” w tak zwanym czynie spo³ecznym, który zakoñczy³ siê
w 1974. W najstarszej czêœci cmentarza wybudowano fontannê zaprojektowan¹ przez architekta
Mieczys³awa Rzeszewskiego. W 1993 roku obok koœcio³a ewangelickiego przy ulicy Walczaka
ods³oniêto obelisk z dwujêzycznym napisem przypominaj¹cym poprzedni¹ rolê parku. W 2006 ro-
ku, w zwi¹zku z budow¹ drogi przecinaj¹cej dawny cmentarz, przeprowadzono ekshumacjê ponad
tysi¹ca grobów. Podczas prac uda³o siê odnaleŸæ m.in. grobowiec rodziny Hermanna Pauckscha.
Cmentarz istnia³ ponad sto lat i by³ miejscem spoczynku najbardziej zas³u¿onych mieszkañców
Landsbergu XIX wieku. Tu znajdowa³y siê groby m.in. fabrykanta Maxa Bahra, Leopolda Bornitza,
Josepha Nürnbergera, Hermanna Pauckscha czy kompozytora Carla Teike.

Na przekopanie cmentarza pod drogê zgodzili siê byli mieszkañcy, a szcz¹tki wydobyte podczas
prac ziemnych zosta³y z³o¿one w ossuarium na cmentarzu komunalnym. Natomiast tablice na-
grobne ocala³y dziêki Wawrzyñcowi Zieliñskiemu, którego firma wydobywa³a je z ziemi. Dziœ
mo¿na je obejrzeæ w lapidarium przy kaplicy ewangelickiej przy ul. Walczaka.

W hołdzie bohaterom wojny

Cmentarz wojenny znajduje siê od 1952 roku pomiêdzy ulicami: Walczaka, Czereœniow¹ i 8 Ma-
ja, z alej¹ g³ówn¹ i obeliskiem ku czci ¿o³nierzy poleg³ych w II wojnie œwiatowej. W mogi³ach zbio-
rowych i pojedynczych pochowanych zosta³o 7 571 osób, 5 972 ¿o³nierzy Armii Radzieckiej, 433
Wojska Polskiego (w tym 54 jeñców wojennych ekshumowanych z Oflagu IIC Woldenberg - obec-

nie Dobiegniew) oraz 1 160 obywateli narodowoœci belgijskiej, czeskiej, francuskiej, holenderskiej,
jugos³owiañskiej, niemieckiej (antyfaszyœci), norweskiej, radzieckiej, ukraiñskiej, polskiej, s³owac-
kiej oraz z Wielkiego Ksiêstwa Luksemburg, a tak¿e dwóch obywateli W³och i czterech nieustalo-
nego pochodzenia. S¹ to ofiary terroru hitlerowskiego ekshumowane z cmentarza w S³oñsku, w
tym pomordowani w niemieckim obozie koncentracyjnym, w wiêzieniu Zuchthaus Sonnenburg, a
tak¿e wiêŸniowie zamordowani w ramach akcji „Nacht und Nebel” czyli Noc i Mg³a skierowanej
przeciwko niemieckim antynazistom.

Ze wszystkich pochowanych na cmentarzu wojennym w Gorzowie uda³o siê zidentyfikowaæ 3 025
osoby. To w³aœnie tu zosta³y przeniesione szcz¹tki ofiar wojny z pierwszego gorzowskiego cmenta-
rza wojennego, jaki by³ utworzony na landsberskim Moltkeplatz, czyli dzisiejszym Kwadracie.

Odkopane, zapomniane, nieistniejące

Jednak w samym mieœcie jest wiele innych miejsc, gdzie mieœci³y siê cmentarze. Najstarszy by³
zlokalizowany przy koœciele mariackim, czyli dzisiejszej katedrze. Wynika³o to ze œredniowiecznej
tradycji lokowania nekropolii tu¿ przy koœcio³ach.

Inny zapomniany cmentarz, to nekropolia œw. Ducha, lokalizowany na obszarze skwerku przed
budynkami AWF-u przy ul. Estkowskiego. Wspomina o nim dokument z 1654 roku, który opisuje
zniszczenie dwóch koœcio³ów i cmentarza w czasie wojny 30-letniej. W 1971 roku, podczas prac
ziemnych przy skrzy¿owaniu ulic Sikorskiego i Kosynierów Gdyñskich, natrafiono na pozosta³oœci
cmentarza szkieletowego, które mog¹ potwierdzaæ istnienie w tym miejscu cmentarza.

Istnia³ te¿ cmentarz œw. Gertrudy albo œw. Katarzyny lokalizowany na dawnym Przedmieœciu
Santockim w okolicy Bia³ego Koœcio³a. Pierwsze wzmianki o cmentarzu pochodz¹ z 1562 roku.
By³a to darmowa nekropolia najubo¿szych mieszkañców. Po ponownym otwarciu Funkcjonowa³ do
1810 roku.

Prace archeologiczne, jakie by³y prowadzone podczas budowy nowej ul. Grobla, odkry³y cmen-
tarz œw. Jerzego, czyli najstarsz¹ landsbersk¹ nekropoliê na lewym brzegu Warty. Archeolodzy
odkryli 91 grobów i 107 pochówków szkieletowych z okresu póŸnego œredniowiecza. Cia³a by³y
chowane zgodnie z póŸnoœredniowiecznym rytem pogrzebowym, czyli na linii zachód-wschód, na
plecach, w pozycji wyprostowanej, z g³ow¹ na zachód. Tym samym uda³o siê archeologom w
miarê precyzyjnie zlokalizowaæ miejsce, gdzie móg³ siê znajdowaæ koœció³ œw. Jerzego, bo w œred-
niowieczu cmentarze umieszczano w³aœnie przy œwi¹tyniach.

Najbardziej smutnym, bo kompletnie zapomnianym i opuszczonym, jest cmentarz zwi¹zany z
dawnym szpitalem psychiatrycznym, w pobli¿u zlikwidowanej ju¿ pêtli tramwajowej na Walczaka.
Przedwojenny cmentarz za³o¿ony by³ na potrzeby pochówków pensjonariuszy zak³adu psychiat-
rycznego. Czynny równie¿ po wojnie, do chowania osób o nieznanej to¿samoœci. Zamkniêty w
1979 roku. Obecnie zaniedbany, ulega powolnej degradacji. 

No i w mieœcie jest jeszcze jedna zapomniana nekropolia, to parczek naprzeciw pêtli tramwajo-
wej na Wieprzycach. Œladem po nim jest tylko tablica z informacj¹, ¿e by³ tu cmentarz.

RENATA OCHWAT
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Miejsca ostatniego spoczynku - wyznaniowe, komunalne, zapomniane...
Najwiêkszym gorzowskim cmentarzem jest nekropolia komunalna zlokalizowana przy ul. ¯wirowej, gdzie od 1962 roku odbywaj¹ siê pochówki. 

Gorzowski kirkut przypomina ten najsłynniejszy na stokach Góry Oliwnej w Jerozolimie
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Po landsberskim cmentarzu pozostały jedynie ślady w postaci lapidarium przy kaplicy ewangelickiej
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Na cmentarzu wojennym spoczywają szczątki żołnierzy różnych narodowości
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Przy ul. Walczaka w sąsiedztwie miejsca, gdzie jeszcze niedawno była pętla tramwajowa znajduje
się miejsce ostatniego spoczynku, o którym mało kto już pamięta 
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Wspó³czeœnie praca w tu-
rystyce wielu osobom koja-
rzy siê przede wszystkim z
nieregularnymi godzinami
pracy i wielk¹ ró¿norodno-
œci¹ dzia³añ. To te¿ praw-
da, ale jak ka¿da praca i ta
daje du¿o satysfakcji, a ju¿
na pewno nie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e jest to bran¿a
nudna czy monotonna. Ci,
którzy w ten sposób zara-
biaj¹ na ¿ycie, na pewno
mog¹ potwierdziæ, ¿e prak-
tycznie ka¿dego dnia dzie-
je siê coœ innego. To spra-
wia, ¿e sytuacje, z którymi
ma siê do czynienia w pra-
cy w turystyce, czyni¹ j¹
ciekaw¹. W jej trakcie
czêsto przebywa siê w oto-
czeniu ró¿nych ludzi, z
ró¿nymi potrzebami oraz
oczekiwaniami, czyli jedno
wyzwanie goni drugie. 

W turystyce pracuje siê
nie tylko z ludŸmi, ale
tak¿e dla ludzi. Praca w
biurze podró¿y, w hotelu,
pensjonacie lub w charak-
terze animatora oznacza
ogromny i niemal codzien-
ny kontakt z goœæmi, a za-
dowolenie i uœmiech na ich
twarzach, to najpiêkniejsza
forma uznania. To z pew-
noœci¹ idealna praca dla
wszystkich, którzy chêtnie
rozmawiaj¹ z ludŸmi i
uwielbiaj¹ zawieraæ nowe
znajomoœci. Takie umiej-
êtnoœci oraz niezbêdn¹
wiedzê mo¿na zdobyæ na
kierunku turystyka i rekrea-
cja w Akademii im. Jakuba
z Parady¿a. Ponadprze-
ciêtna liczba zajêæ prak-
tycznych realizowanych w
terenie to prawdziwy poli-
gon doœwiadczeñ dla jej
przysz³ych absolwentów.
W Akademii mo¿na siê
kszta³ciæ przede wszystkim
poprzez samodzielne
dzia³anie zarówno w zakre-
sie organizacji, jak i
obs³ugi wielu ró¿nych form
aktywnoœci, takich jak ¿eg-
larstwo, narciarstwo, tury-
styka rowerowa, kajakowa i
wiele innych.

Turystyka i rekreacja w
AJP to studia dedykowane
przede wszystkim dla
osób, które s¹ ciekawe
œwiata. Najczêœciej jednak
absolwenci turystyki i rek-
reacji podejmuj¹ pracê wy-
magaj¹c¹ kontaktu bezpo-
œredniego z klientem,
gdzie przydaj¹ siê umiej-
êtnoœci miêkkie, takie jak
komunikatywnoœæ, empatia
oraz cierpliwoœæ. Potrafi¹
oni bez problemu doradziæ
i wyszukaæ odpowiadaj¹ce
klientowi formy wypoczyn-
ku. Studiowanie turystyki
otwiera przed nimi mo¿li-
woœæ ciekawej i udanej
œcie¿ki kariery. Mog¹ oni

wybraæ pracê w gospodar-
stwie agroturystycznym,
hotelu, pracowaæ w biurze
podró¿y lub otworzyæ w³as-
ne, zostaæ opiekunem wy-
cieczek czy te¿ przewodni-
kiem turystycznym, pilotem
wycieczek lub rezydentem
w kraju, do którego pod-
ró¿uj¹ polscy turyœci. Ab-
solwenci turystyki znajduj¹
zatrudnienie w organiza-
cjach i stowarzyszeniach,
które pracuj¹ nad rozwo-
jem i popularyzacj¹ regio-
nu.

Po trzech latach kszta³ce-
nia siê na tym kierunku
mo¿na uzyskaæ tytu³ licen-
cjata, a tak¿e pog³êbiæ
wiedzê i kompetencje na
dwuletnich studiach magis-
terskich. W pracy po tury-
styce i rekreacji przydaj¹
siê takie cechy jak: odpo-
wiedzialnoœæ, przebojo-
woœæ, dok³adnoœæ, a tak¿e
zdolnoœci sprzeda¿owe
oraz umiejêtnoœæ pracy
pod presj¹ czasu. Turysty-
ka i rekreacja to studia,
dziêki którym zdobywa siê
wiedzê z zakresu nauk
przyrodniczych, ekono-
micznych oraz spo³ecz-
nych. 

To prawda, ¿e wspó³czes-
ny turysta nie potrzebuje
biura podró¿y do tego, aby
zwiedzaæ œwiat. Olbrzymia
mnogoœæ mo¿liwoœci, re-
zerwacji online to idealne
warunki dla tych, którzy
chc¹ sobie samodzielnie
organizowaæ wolny czas.
Czy przy takim trendzie
jest nadal miejsce dla ab-
solwenta kierunku turysty-
ka i rekreacja? Tak, ponie-
wa¿ jako spo³eczeñstwo
bardzo cenimy sobie bez-
poœredni kontakt z fachow-
cem. Wiele osób korzysta
z internetowych systemów
rezerwacji i elektronicz-
nych biur podró¿y, ale wie-
le z nich korzysta z us³ug
doœwiadczonego pracowni-
ka biura turystycznego czy
doradcy turystycznego. 

Dziœ obs³uga ruchu tury-
stycznego zmienia swoje
oblicze. To wielka szansa
dla m³odych ludzi, którzy
chc¹ zwi¹zaæ swoj¹ przy-
sz³oœæ z bran¿¹ tury-
styczn¹. Postanowiliœmy
siê spotkaæ z absolwentka-
mi kierunku turystyka i rek-
reacja Akademii im. Jaku-
ba z Parady¿a w Gorzowie
Wielkopolskim i zapytaæ o
ich wra¿enia i
spostrze¿enia na temat
pracy w zawodzie i przygo-
towania do niej. 

Sara, od lat zwi¹zana z
Gorzowem Wielkopolskim,
z wykszta³cenia magister
geologii, specjalistka
in¿ynierii drogowej oraz

rzeczoznawca maj¹tkowy,
w tym roku zda³a egzamin
magisterski na Wydziale
Turystyki i Nauk o Zdrowiu
AJP o kierunku turystyka i
rekreacja. Napisa³a pracê
o dostêpnoœci infrastruktu-
ry turystycznej Gorzowa z
perspektywy osób z nie-
pe³nosprawnoœciami. Od
roku prowadzi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z
wynajmem pokoi goœcin-
nych nad morzem, a uzys-
kany w tym roku tytu³ ma-
gistra w zakresie turystyki i
rekreacji przypieczêtowa³
jej wymarzon¹ drogê zawo-
dow¹. Przy wsparciu fun-
duszy unijnych profesjonal-
nie zaadaptowa³a dom w
Wise³ce na oœrodek wypo-
czynkowy, dziêki czemu
mog³a spe³niæ swoje ma-
rzenie z dzieciñstwa. Swój
pierwszy sezon turystycz-
ny zakoñczy³a sukcesem. 

Drug¹ rozmówczyni¹ jest
Joanna, absolwentka kie-
runku turystyka i rekreacja
równie¿ na AJP w Gorzo-
wie Wielkopolskim, od po-
cz¹tku pracy zawodowej
zwi¹zana z turystyk¹ i rek-
reacj¹, obecnie zatrudnio-
na w biurze podró¿y.

Sk¹d siê wziê³y Wasze
zainteresowania tury-
styk¹ i rekreacj¹?

Sara: Od najm³odszych
lat bardzo du¿o
podró¿owa³am, zami³owa-
nie do wyjazdów zaszcze-
pili we mnie rodzice. Naj-
czêœciej wybieran¹ przez
nas form¹ wyjazdów by³y
wycieczki objazdowe, na-
kierowane na zwiedzanie i

poznawanie kultury dane-
go kraju. Jednak moim
ukochanym miejscem za-
wsze by³a Wise³ka, niewiel-
ka miejscowoœæ turystycz-
na nad polskim morzem.
To w³aœnie tam spêdza³am
wiêkszoœæ czasu podczas
wakacji, przygl¹daj¹c siê
pracy mojej babci, która
zajmowa³a siê wynajmem
pokoi dla wczasowiczów.
Ogromn¹ radoœæ i satys-
fakcjê sprawia³ mi widok
zadowolonych i uœmiechni-
êtych goœci. Z roku na rok
coraz czêœciej marzy³am o
tym, aby któregoœ dnia
zaj¹æ siê profesjonalnie
obs³ug¹ turystów. Dziœ
wiem, ¿e marzenie moje
siê spe³ni³o.

Joanna: U mnie
wygl¹da³o to zupe³nie ina-
czej. Nigdy du¿o nie pod-
ró¿owa³am. Raz by³am na
kolonii w polskich górach.
Za granicê pierwszy raz
wyjecha³am w liceum. Mó-
wi³am ju¿ wtedy trochê po
angielsku i mog³am dziêki
temu porozumieæ siê w
podstawowych kwestiach.
By³ to wyjazd zorganizowa-
ny przez biuro podró¿y,
dziêki czemu plan pobytu
by³ dopracowany i nie mu-
sieliœmy siê o nic martwiæ.
By³am zachwycona i
„z³apa³am bakcyla pod-
ró¿owania”. Pomyœla³am
wtedy, ¿e wspaniale by³oby
móc kiedyœ pracowaæ przy
konstruowaniu takich ofert
dla ró¿nych grup turystów.
S¹ tacy, którzy lubi¹ po-
le¿eæ przy basenie, ale te¿
tacy, którzy chc¹ jak najwi-

êcej zobaczyæ w miejscu
destynacji. Wszystko za-
czyna siê od rozmowy z
klientem. 

Dlaczego podjê³yœcie
studia na kierunku tury-
styka i rekreacja i dlacze-
go na AJP w Gorzowie?

Sara: Pomimo mojego
dotychczasowego wy-
kszta³cenia ca³y czas
czu³am niedosyt wiedzy w
zakresie turystyki i rekrea-
cji. Chcia³am œwiadczyæ
profesjonalne us³ugi
zwi¹zane z zakwaterowa-
niem goœci, dlatego te¿
chc¹c poszerzyæ wiedzê i
kompleksowo przygotowaæ
siê do prowadzonej dzia³al-
noœci, podjê³am decyzjê o
rozpoczêciu studiów na
wspomnianym kierunku.
Wybra³am Akademiê im.
Jakuba z Parady¿a, gdy¿ w
tamtym czasie by³am
zwi¹zana z Gorzowem za-
wodowo.

Joanna: Kiedy nadszed³
czas wyboru studiów, tury-
styka i rekreacja by³a jedn¹
z opcji. Koñczy³am liceum
w miejscowoœci niedaleko
Gorzowa, wiêc wydawa³o
mi siê to naturalnym wybo-
rem, zw³aszcza, ¿e na po-
cz¹tku nie mog³am pozwo-
liæ sobie na wyjazd do in-
nego miasta i mieszka³am
w domu rodzinnym. Za-
wsze lubi³am geografiê i
wiedzia³am, ¿e tê wiedzê i
zainteresowanie mogê wy-
korzystaæ na studiach tury-
stycznych. Oczywiœcie by³o
te¿ wiele innych przedmio-
tów, które przygotowywa³y
nas do pracy z ludŸmi.
Uczyliœmy siê przede
wszystkim praktycznie. Sa-
mi, dla w³asnej grupy orga-
nizowaliœmy zajêcia wyjaz-
dowe, musieliœmy zorgani-
zowaæ nocleg, wy¿ywienie,
transport. Uczyliœmy siê
negocjowaæ z oferentem.
Wiele atrakcji, które dziœ
mogê zaproponowaæ klien-
tom pozna³am osobiœcie.
Na studiach uczy³am siê
jazdy na nartach, p³ywania
na ¿aglówce czy jak zorga-
nizowaæ sp³yw kajakowy.
Mog³am spróbowaæ swoich
si³ w roli pilota i przewodni-
ka turystycznego. Niektóre
aktywnoœci by³y stresuj¹ce
na pocz¹tku, ale z czasem
nauczy³am siê pokonywaæ
ten stres.

Czym zajmujecie siê za-
wodowo i czy studia po-
mog³y Wam w obecnej
pracy?

Sara: W lipcu 2020 r.
otworzy³am w³asn¹ dzia³al-
noœæ zwi¹zan¹ z wynaj-
mem miejsc noclegowych
nad morzem w Wise³ce.
Najpierw przez rok komple-
ksowo adaptowa³am

obiekt, by œwiadczyæ pro-
fesjonalne us³ugi zakwate-
rowania. Bardzo du¿o wie-
dzy wynios³am ze studiów
na kierunku turystyka i rek-
reacja, dziêki czemu
znacznie pewniej czu³am
siê, obs³uguj¹c goœci. W
obecnej chwili jestem po
pierwszym sezonie letnim.
Jestem zadowolona, gdy¿
moim zdaniem zakoñczy³
siê on sukcesem i jestem
pe³na nadziei, ¿e kolejny
te¿ taki bêdzie, a byæ mo¿e
z czasem moi zadowoleni z
pobytu goœcie bêd¹ odwie-
dzaæ mnie czêœciej.

Joanna: Pracujê dziœ w
du¿ym biurze podró¿y. To
moje drugie biuro w karie-
rze. Najwa¿niejszym ele-
mentem tej pracy jest zna-
jomoœæ tego, co siê sprze-
daje. Wiedza o
destynacjach i hotelach
pog³êbia siê z czasem, ale
niezbêdne minimum trzeba
mieæ na starcie. Hoteli, któ-
re s¹ w ofercie, jest kilka-
set (w agencjach sprze-
daj¹cych organizatorów
nawet kilka tysiêcy) wiêc
musimy zainteresowaæ siê
tym, jakie s¹, jak
wygl¹daj¹, gdzie s¹
po³o¿one i jakie maj¹ opi-
nie. Nie mo¿na poleciæ
klientowi pierwszego hote-
lu z systemu, tylko dlatego
¿e jest dostêpny w wybra-
nym przez niego terminie.
Trzeba wypytaæ o jego
oczekiwania. Przerabiali-
œmy takie sytuacje na stu-
diach we w³asnym gronie.
Wiem, ¿e im wiêcej zadam
pytañ, tym lepiej. Jest to
trudna praca, bo nie ka¿dy
klient od razu wie na 100%
czego chce. Jak siê okazu-
je, niektórzy oczekuj¹ nie-
mal podjêcia za nich de-
cyzji. Dlaczego? Bo klienci
na pytanie o termin wyjaz-
du potrafi¹ powiedzieæ:
„obojêtnie”; gdzie chce je-
chaæ: „no nie wiem”; co go
interesuje: „coœ fajnego”.
Ale powrót zadowolonego
klienta do biura po na-
stêpn¹ imprezê - bezcen-
ny.

Zarówno Sara, jak i Joan-
na z wielk¹ satysfakcj¹
opowiadaj¹ o swojej pracy.
Realizuj¹ one swoje ma-
rzenia z dzieciñstwa, pra-
cuj¹ z pasj¹, wykorzystuj¹c
wiedzê, umiejêtnoœci i do-
œwiadczenia zdobyte na
studiach, poszerzaj¹ kom-
petencje, rzucaj¹ siê na
nieznane jeszcze wody i
jak na razie radz¹ sobie
dobrze. Najwa¿niejsze jest
to, ¿e nieustannie „rozwi-
jaj¹ skrzyd³a, by frun¹æ
wy¿ej i wy¿ej”…

DR JOLANTA KIJOWSKA
DR JOANNA KUPCZYK

Praca z ludźmi i dla ludzi
Turystyka i rekreacja w Akademii im. Jakuba z Parady¿a - oferta dla ludzi z pasj¹.
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Problemy urologiczne
mog¹ sprawiaæ k³opot. Do
wiêkszoœci z nich nale¿y nie-
trzymanie moczu, czêsto-
mocz lub zatrzymanie mo-
czu. Wszystkie te dolegliwo-
œci mog¹ prowadziæ do
wykluczenia spo³ecznego i
zawodowego. Mog¹ byæ na-
wet przyczyn¹ depresji. Le-
karze przekonuj¹, ¿e dziœ nie
ma czego siê wstydziæ. A
medycyna œwietnie sobie z
nimi radzi. Wczesne wykry-
cie choroby i odpowiednia
terapia daj¹ du¿e szanse na
jej pokonanie. 

O celu, przyczynach i ko-
rzyœciach z mówienia o
mêskich nowotworach mówi
dr n. med. Piotr Petrasz -
kierownik Oddzia³u Urologii i
Onkologii Urologicznej w
Wielospecjalistycznym Szpi-
talu Wojewódzkim w Gorzo-
wie Wlkp.

- O co chodzi w zapo-
cz¹tkowan¹ w 1999 roku w
Australii  akcji Movember,
czy bardziej po polsku
W¹sopad?  

- Termin Movember po-
wsta³ w wyniku po³¹czenia
dwóch wyrazów moustache
(ang. w¹sy) oraz November
(ang. listopad) czy polskich
odpowiedników tych s³ów,
st¹d tak¿e nazwa „w¹so-
pad”. Celem akcji jest zwró-
cenie uwagi na problemy
zdrowotne mê¿czyzn, które
by³y s¹ i bêd¹ niezale¿nie od
tego czy walczymy z pande-
mi¹ czy ¿yjemy w miarê spo-
kojnych czasach. Dotyczy to
przede wszystkim chorób
nowotworowych (g³ównie ra-
ka j¹dra i raka prostaty). Je-
œli w listopadzie zobaczymy
kogoœ, kto do tej pory ich nie
mia³, a teraz zapuœci³ w¹sy,
to jest to nie tylko znak soli-
darnoœci, ale równie¿ chêæ
wzbudzenia ciekawoœci oto-
czenia oraz zaproszenie do
dyskusji na temat profilaktyki
oraz zachorowalnoœci na no-
wotwory prostaty oraz j¹der.

- Mo¿na powiedzieæ, ¿e
paŸdziernik jest
miesi¹cem kobiet, a listo-
pad - panów.

- To jest taki ci¹g zda-
rzeñ. W paŸdzierniku przy-
pomina siê paniom o tym,

by zadba³y o swoje jajniki,
szyjkê macicy i piersi (wy-
konuj¹c np. USG jako ba-
danie uzupe³niaj¹ce do co-
miesiêcznego samobada-
nia piersi). W listopadzie -
zwraca siê wiêksz¹ uwagê

na panów, przypominaj¹c
im o regularnym badaniu
j¹der. Zaleca siê, aby raz
w miesi¹cu podczas k¹pie-
li mê¿czyzna przeprowa-
dzi³ samobadanie j¹der i w
sytuacji, gdy wyczuje

jak¹kolwiek zmianê zg³osi³
siê do specjalisty. 

- O nowotworach kobiet
mówi siê du¿o, o tych
mêskich - chyba mniej.
Movember ma to zmieniæ?

- Nowotwór j¹dra jest o tyle
podstêpn¹ chorob¹, która
potrafi siê rozwijaæ bardzo
skrycie, d³ugo nie daj¹c ¿ad-
nych objawów. Nie przepro-
wadzaj¹c samobadania
j¹der panowie pozbawiaj¹
siê szans na jego wczesne
wykrycie. A wczesne wykry-
cie jest bardzo istotne, bo
rak j¹dra ma dwie twarze. Z
jednej strony odpowiednio
wczeœnie rozpoznany wi¹¿e
siê z blisko 100% wylecze-
niem, z drugiej strony to cho-
roba, która przebiega bardzo
agresywnie i rozpoznana za
póŸno zabija bezwzglêdnie
w ci¹gu kilku miesiêcy. A
warto wiedzieæ, ¿e jest to
schorzenie, które dotyka
szczególnie m³odych
mê¿czyzn (g³ównie tych do
40. roku ¿ycia). Tu wszystko
(dos³ownie i w przenoœni)
jest w naszych rêkach. 

- A co z rakiem prostaty? 
- Bezwzglêdnie ka¿dy

mê¿czyzna po 45. roku ¿ycia
powinien raz w roku wyko-
naæ badanie PSA (antygenu,
który jest wykorzystywany do
wykrywania oraz œledzenia
przebiegu raka prostaty, a
tak¿e wykrywania ³agodnego
przerostu gruczo³u krokowe-
go) i z wynikiem zg³osiæ siê
do urologa. Rak prostaty,
wbrew temu co siê po-
wszechnie uwa¿a, nie daje
¿adnych objawów. Ta choro-
ba w ¿aden sposób nie
wp³ywa na oddawanie mo-
czu (chyba, ¿e mamy do czy-
nienia z krañcowo zaawan-
sowanym stadium). Nie ba-
daj¹c siê nie dajemy ani
sobie, ani lekarzom ¿adnych
szans na wyleczenie. Rak
prostaty to jeden z naj-
czêœciej wystêpuj¹cych no-
wotworów wœród mê¿czyzn.

Ze wzglêdu na starzenie siê
spo³eczeñstwa w ci¹gu kilku
lat stanie siê najczêœciej roz-
poznawanym nowotworem
z³oœliwym. Wa¿ne jest to, ¿e
to choroba, która podobnie
jak rak j¹dra, wczeœnie wy-
kryta daje szanse na wyle-
czenie przekraczaj¹ce 80%.
Urologa nie trzeba siê baæ.
Bez regularnych wizyt u spe-
cjalisty niektórych chorób
(jak np. raka prostaty) nie da
siê wykryæ. 

- W jaki sposób siê leczy
tzw. mêskie nowotwory?

- Mamy coraz wiêcej nowo-
czesnych metod leczenia.
Dzisiaj wykonanie operacji
wyciêcia prostaty nie jest
operacj¹ bardzo okale-
czaj¹c¹. W Wielospecjalis-
tycznym Szpitalu Wojewódz-
kim w Gorzowie Wlkp. ju¿ od
paru lat wykonujemy je w za-
sadzie wy³¹cznie laparosko-
powo. Od maja br. Te zabiegi
wykonujemy tak¿e w asyœcie
robota DaVinci. Z robotem
czy bez trzeba daæ nam, a
przede wszystkim sobie
szansê na wyleczenie. 

- Listopad, w¹sopad, no-
vember, movember, czyli
badaæ siê, badaæ i jeszcze
raz badaæ. 

- Przy ka¿dej okazji powta-
rzam: „Nie nale¿y siê baæ
rozpoznania choroby, nie na-
le¿y baæ siê leczenia wcze-
œnie rozpoznanej choroby
nowotworowej. Trzeba siê
baæ skutków zaniechania
tych dzia³añ”. Choroba, jeœli
ma wyst¹piæ, to wyst¹pi i
trzeba siê obawiaæ tego, co z
nami bêdzie jak sami sobie
nie damy szans. Dlatego
apelujê do wszystkich pa-
nów: tych m³odych, star-
szych, w¹sami i brod¹ czy
bez. Badajcie siê i nie wstyd-
Ÿcie siê badaæ, poznawajcie
swoje cia³o i jeœli gdzieœ nie-
domaga dajcie mu szansê,
dajcie sobie szansê na
d³ugie ¿ycie. 

A.W.

Bez regularnych wizyt u specjalisty niektórych chorób (jak np. raka prostaty) nie da się wykryć 
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Listopad - miesiącem męskich badań
W listopadzie urolodzy na ca³ym œwiecie promuj¹ i popieraj¹ akcjê Movember, czyli Miêdzynarodowy Miesi¹c Walki z Mêskim Rakiem. 
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By³a to wyj¹tkowa okazja do
wrêczenia odznaczeñ Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, ale przede
wszystkim sposobnoœci¹ do
podsumowania minionego se-
zonu oraz og³oszenia laurea-
tów Nagrody Kulturalnej Pre-
zydenta Miasta. W tym roku
na laureatów czeka³y tak¿e
dwie nagrody i dwa symbo-
liczne Motyle, wyj¹tkowe sta-
tuetki, autorstwa Andrzeja
Moskaluka. Po raz pierwszy w
historii Inauguracji, poza Mo-
tylami, zosta³y przyznane
przez prezydenta dwa tytu³y
honorowe: Promotora i Amba-
sadora Kultury.

Tegoroczna uroczystoœæ
sk³ada³a siê z dwóch czêœci.
W pierwszej, oficjalnej czêœci
zosta³y wrêczone odznacze-
nia, Prezydent Miasta podsu-
mowa³ wydarzenia koñcz¹ce-
go siê sezonu, a galê popro-
wadzili Sylwia Beech i
Wojciech Kuska. Prowadzenie
drugiej, artystycznej czêœci
przej¹³ Pawe³ Sztompke - zna-
ny dziennikarz Programu 1
Polskiego Radia, który zapro-
si³ wszystkich goœci na pro-
gram artystyczny pt.: „Piosen-
ka Ci nie da zapomnieæ…”,
przygotowany wspólnie przez
aktorów Teatru im. J. Osterwy,
Marka Zalewskiego wraz z ze-
spo³em oraz muzyków Orkies-
try Filharmonii Gorzowskiej
pod batut¹ maestro Prze-
mys³awa Fiugajskiego. W pro-
gramie znalaz³y siê znane
utwory kompozytorów pol-
skich, tworz¹cych w latach 20,
30-stych XX wieku.

Prezydent Miasta przyznaje
ka¿dego roku Nagrody Kultu-
ralne, spoœród nominowa-
nych, rekomendowanych
przez cz³onków Kapitu³y.  W
2021 r. Nagrodê Kulturaln¹
Prezydenta Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego otrzymali:

Jan Zalewski - z kultur¹ go-
rzowsk¹ zwi¹zany jest od 25
lat.Pocz¹tkowo pracowa³ w
Biurze Wystaw Artystycznych,
a od 1998 roku w Muzeum
Lubuskim im. Jana Dekerta w
Dziale Historii Regionu. Od 20
lat pe³ni natomiast funkcjê
kustosza Dzia³u Zbiorów
Techniki i Militariów Muzeum
Lubuskiego. Specjalizuje siê
w historii nowo¿ytnej techniki
wojskowej oraz ewolucji syste-
mu obronnego dawnego Go-
rzowa. Realizuje projekty re-
konstrukcyjne oraz schematy
mechanizmów do budowy
modeli i makiet historycznych.
Jest autorem wielu wystaw
muzealnych z dziedziny histo-
rii orê¿a i techniki wojskowej,
dawnych instrumentów lub
dziejów wynalazków i motory-
zacji. Jest równie¿ autorem
wystaw niepodleg³oœciowych i
rocznicowych, prezentowa-
nych przez Muzeum Lubu-
skie.

Uczestniczy w realizacji po-
pularnych „Czwartków Nauko-
wych w Muzeum” oraz „Go-
rzowskich Konserwatoriów
Muzealnych” i wielu innych
projektów naukowych i popu-
laryzatorskich realizowanych
przez muzeum. Publikuje
m.in. w „Nadwarciañskim
Roczniku Historyczno-Archi-
walnym”, „Custodii” oraz
„Roczniku Muzealnym”.

Opracowa³ koncepcjê ma-
kiety Gorzowa z I po³owy XVII
wieku. Na podstawie jego pro-
jektu powsta³ model Spichle-
rza znajduj¹cy siê w sta³ej
ekspozycji w muzeum.

Jest wspó³twórc¹ edukacyj-
nego cyklu filmowego, pre-
zentowanego na kanale You
Tube pt.  „A jednak dzia³a”,
ukazuj¹cego m.in. funkcjono-
wanie zabytków codziennego
u¿ytku.

Micha³ Anio³ - aktor teatral-
ny i filmowy, który z gorzow-
skim teatrem zwi¹zany jest od
2008 roku. Jest absolwentem
PWST w Warszawie, gdzie
studiowa³ pod kierunkiem Ta-
deusza £omnickiego, Andrze-
ja £apickiego i Zofii Mrozow-
skiej. Zadebiutowa³ w filmie
„Polskie Drogi”. Tadeusz
£omnicki natomiast zatrudni³
go w Teatrze na Woli.
Wspó³pracowa³ z takimi
re¿yserami, jak Andrzej Strze-
lecki, Ludwik René, Tadeusz
£omnicki, Stanis³aw Tym oraz
Andrzej Polañski. Gra³ w Teat-
rze Narodowym, Teatrze Roz-
rywki w Chorzowie,  a w roku
1989 wyjecha³ do USA  stu-
diowaæ w The American Aka-
demii of Dramatic Arts. Tam
gra³ w amerykañskich seria-
lach: Millenium i The Sensitel.
W Kanadzie natomiast, poza
gr¹ na scenie, prowadzi³ pro-

jekt teatralny dedykowany Po-
lonii Kontrast Actor Studio.

W Teatrze im. J. Osterwy od
2008 r. bra³ udzia³ w prawie
wszystkich spektaklach.
Stworzy³ postaæ J.S. Bacha w
„Kolacji na cztery rêce” w re¿.
J. Tomaszewicza. £¹cznie
kreowa³ oko³o 35 ról teatral-
nych na deskach tylko go-
rzowskiego teatru.

Bra³ udzia³ w projekcie Insty-
tutu teatralnego „Teatr Pol-
ska”, w ramach którego ze
spektaklem „Zapach ¿u¿la”
popularyzowa³ teatr w miejs-
cowoœciach pozbawionych in-
stytucji kultury.

Projekt „Czy umiesz gwiz-
daæ Johanno”, który powsta³ w
ramach zajêæ w gorzowskich
œwietlicach œrodowiskowych,
adresowany by³ do seniorów
w domach pomocy spo³ecz-
nej. Spektakl znakomicie wpi-
suje siê w politykê spo³eczn¹
przeciwdzia³ania wykluczeniu.

W 2010 roku praca Micha³a
Anio³a zosta³a doceniona
umieszczeniem jego nazwis-
ka w presti¿owym, subiektyw-
nym spisie wyró¿niaj¹cych siê
aktorów teatralnych - krytyka
teatralnego Jacka Sieradzkie-
go.

Odznaczony: Br¹zowym
Medalem „Zas³u¿ony Kulturze
Gloria Artis” w 2016 r., Uhono-
rowany: przechodnim tytu³em
najpopularniejszego aktora
teatru „Juliusz 2019”,

Podczas Inauguracji Sezonu
Kulturalnego odznaki honoro-
we „Zas³u¿ony dla Kultury Pol-
skiej” otrzymali:

dr Miros³aw Pecuch - etno-
graf, absolwent Uniwersytetu
im Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Kustosz dyplomo-
wany, pracownik Muzeum Lu-
buskiego im. J. Dekerta na

stanowisku p.o. kierownika filii
Zagroda M³yñska w Bogda-
ñcu. Autor i wspó³autor wy-
staw muzealnych oraz licz-
nych artyku³ów naukowych
m.in. w ,,Custodii - roczniku
muzealnym”, „Roczniku Lubu-
skim” oraz „Nadwarciañskim
Roczniku Historyczno-Archi-
walnym”. Autor publikacji nau-
kowej pt. ,,To¿samoœæ £em-
ków na zachodzie Polski i  na
Ukrainie”  wspó³autor „Kontek-
sty spo³eczno- polityczne akcji
„ Wis³a” w 70 rocznicê wyda-
rzeñ”. Prowadzi dzia³alnoœæ
edukacyjn¹ dla dzieci np. pro-
jekt wakacyjny „Gorzów mo-
zaik¹ wielu kultur-œladami
£emków”. Jest cz³onkiem
Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce,
z którym wspólnie od prawie
30 lat organizuje Ogólnopol-
skie Konkursy Pisanek im. Mi-
cha³a Kowalskiego. Odzna-
czony Srebrnym Krzy¿em
Zas³ugi

Kamila Ma³gorzata Piet-
rzak- Polakiewicz - aktorka
Teatru im. J. Osterwy w Go-
rzowie Wielkopolskim. Absol-
wentka Policealnego Studia
Aktorskiego “Lart Studio” w
Krakowie. W latach 1998-
1999 pracowa³a jako inspi-
cjent - sufler w Teatrze Dra-
matycznym w Elbl¹gu. Od
2000 r. zwi¹zana z gorzow-
skim teatrem.  Debiutowa³a na
gorzowskiej scenie w spektak-
lu „¯egnaj Judaszu” w re¿. R.
Majora. Zagra³a w kilkudziesi-
êciu przedstawieniach m.in.
w: „Balu w operze”, Stilonie -
najlepszym ze œwiatów”,  „Re-
wolucji balonowej” „ Kopciusz-
ku”, „ Królowej Œniegu”, „
Ony”, „ Ma³ym Ksiêciu” „We-
so³ych kumoszkach z Windso-
ru”. Jest autork¹, scena-
rzystk¹, re¿yserk¹ i wyko-

nawc¹ spektaklu dla dzieci
„Baju, baju mój nan najnaju”.
W 2004 r. zagra³a w filmie do-
kumentalnym „ Rozdarcie,
czyli Gombro w Berlinie”. W
2016 r. wygra³a teatralny ple-
biscyt na najpopularniejszego
aktora sezonu i otrzyma³a
„Pierœcieñ Melpomeny”. Za
role w spektaklach: „Rewolu-
cja balonowa” i „Weso³e ku-
moszki z Windsoru” zosta³a
wyró¿niona przez cenionego
krytyka Jacka Sieradzkiego w
jego „Subiektywnym spisie ak-
torów teatralnych”.

Micha³ Wróblewski - pia-
nista jazzowy, kompozytor po-
chodz¹cy z Gorzowa Wlkp.
Absolwent wydzia³u jazzu AM
im. K. Szymanowskiego w
Katowicach na kierunkach:
Fortepian oraz Kompozycja i
aran¿acja. Wystêpowa³ na
wielu festiwalach jazzowych w
kraju i za granic¹: m.in. Jazz
Forum Festival, Festiwal “Jazz
Juniors” w Krakowie, Gorzów
Jazz Celebrations, Festiwal
Ars Cameralis, Jazz na Gui-
do. Laureat nagrody festiwalu
Transatlantyk - Instant Com-
position Contest (2014). Fina-
lista miêdzynarodowego kon-
kursu pianistycznego Nottin-
gham International Jazz
Piano Competition 2012. Au-
tor projektu symfonicznego
Jazz i Orkiestra, nagranego z
Narodow¹ Orkiestr¹ Polskie-
go Radia w Katowicach, z
któr¹ wystêpowa³ m.in. w Mu-
zycznym Studiu Polskiego
Radia. W 2015  r. uznany za
„Now¹ Nadziejê” w corocznej
ankiecie pisma „Jazz Forum”.
Zdobywca nagrody Grand
Prix Jazz Melomanii w kate-
gorii „Nadzieja Roku 2014”. W
2015 r. we wspó³pracy z Te-
rencem Blanchardem nagra³

w studiu, w Nowym Jorku al-
bum „Radiostatik”. Od 2018 r.
wspó³pracuje z polskim jaz-
zmenem Micha³em Urbania-
kiem.

Jerzy G¹siorek - artysta
plastyk, rzeŸbiarz, poeta i ani-
mator kultury, w 2021 r. ob-
chodzi 80 urodziny. Ukoñczy³
Wydzia³ Filozoficzno-Histo-
ryczny na Uniwersyte�cie im.
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu oraz studia podyplomowe
z muzealnictwa i wystawien-
nictwa na Uniwersytecie im.
Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Specjalizuje siê w asam-
bla¿ach, rzeŸbie i architektu-
rze wnêtrz. By³ za³o¿ycielem i
wieloletnim dyrektorem Biura
Wystaw Artystycznych. Przez
ponad 25 lat, kiedy kierowa³
g³ówn¹ galeri¹ wystawien-
nicz¹ Gorzowa, zaprezento-
wa³ gorzowskiej publicznoœci
prace najwybitniejszych pla-
styków polskich. By³ inicjato-
rem i od 1984 r. organizato-
rem Biennale Sztuki Sakralnej
„Sacrum”. Jego starania do-
prowadzi³y do zgromadzenia
najwiêkszej w kraju (poza Mu-
zeum Tatrzañskim w Zakopa-
nem) kolekcji prac
W³adys³awa Hasiora.

Jest autorem kilku tomików
wierszy m.in. „Z szuflady wyj-
ête”, „Peronu ³ez”, „Dlaczego”,
‘” Nie zas³aniaj mi s³oñca”,
oraz „Ja, profan”. Ka¿dy z to-
mów zwiera ok. 100 wierszy,
a wszy�stkie opublikowane
zosta³y w takiej samej, nie-
zwykle oszczêdnej, ale i ele-
ganckiej formie graficznej za-
projektowanej przez autora.
W 2004 r. Jerzego G¹siorka
przyjêto do Zwi¹zku Literatów
Polskich.  

W latach 80 - tych odrestau-
rowa³ zabytkow¹ wie¿ê w
Santoku, w której do dziœ
mieszka i tworzy, maj¹c tam
pracowniê i galeriê swoich
prac. Laureat Motyla - Nagro-
dy Kulturalnej Prezydenta
Miasta Gorzowa Wielkopol-
skiego (1999 r.)

Prezydent Miasta przyzna³ w
tym roku równie¿:

Tytu³ honorowy „Ambasado-
ra Kultury”, który otrzyma³a
Maria Szupiluk jako niekwes-
tionowanym ambasador, re-
prezentuj¹cy nasze miasto i
Polskê na ca³ym œwiecie, po-
nad to w tym roku prowadzo-
ny przez ni¹ Zespó³ „Mali Go-
rzowiacy” obchodzi jubileusz
40-lecia.

Tytu³ honorowy „Promotora
Kultury”, którego laureatem
zosta³o Radio Gorzów, które
wspiera konsekwentnie kul-
turê, promuj¹c „na antenie” lu-
dzi zwi¹zanych z gorzowsk¹
kultur¹, a tak¿e ciekawe, lo-
kalne wydarzenia kulturalne.
Radio to patronuje te¿ najbar-
dziej presti¿owym wydarze-
niom kulturalnym.

WYDZIAŁ KULTURY UM

Motyle na inaugurację sezonu kulturalnego
1 paŸdziernika w  Filharmonii Gorzowskiej odby³a siê XXII Inauguracja Sezonu Kulturalnego.

Tegoroczne Motyle trafiły w ręce Jan Zalewskiego i Michała Anioła
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- Czy obok twego domu
roœnie samo jadalne ziel-
sko?

- Oj nie. Obok mego domu
rosn¹ tak¿e zimowity, bar-
dzo, bardzo truj¹ce roœliny.

- Pytanie o zielsko by³o
nie bez kozery, poniewa¿
jesteœ na etapie wydawa-
nia bardzo ciekawej
ksi¹¿ki kucharskiej.

- No tak, ale przepisów na
zimowity tam nie ma, wiêc
nie trzeba siê martwiæ.

- Zatem na czym polega
niezwyk³oœæ tej ksi¹¿ki?

- Niezwyk³oœæ jest o tyle, ¿e
ja bym jej nie nazwa³a
ksi¹¿k¹ kucharsk¹, chocia¿
ma ponad 80 przepisów na
ró¿nego rodzaju potrawy.
Tam obok czêœci przepiso-
wej s¹ wspomnienia, s¹ opo-
wieœci rodzinne, nie tylko
moje, ale osób ze mn¹ za-
przyjaŸnionych, które
u¿yczy³y mi swoich przepi-
sów domowych i przy okazji
opowiedzia³y historie o swo-
ich babciach, ciotkach. I
choæ te osoby ju¿ nie ¿yj¹, to
nadal w przepisach s¹ ci¹gle
wspominane. Poza tym w tej
ksi¹¿ce jest kilka moich wier-
szy, znalaz³o siê tu tak¿e kil-
ka innych - poetki ze Œl¹ska,
która tak¿e porusza siê w
krêgu roœlin, zdrowego
¿ywienia. To siê ze sob¹ tak
splata, ¿e powstaje nowy
sposób patrzenia na kulina-
ria, gdzie zaspokajane s¹
wszystkie zmys³y - a wiêc i
duchowoœæ, i cielesnoœæ.

- Ze swoj¹ ksi¹¿k¹ wpisu-
jesz siê w ciekawy i chyba
modny obecnie nurt wege-
tarianizmu. Od jak dawna
jesteœ wegetariank¹?

- W pe³ni to bêd¹ cztery la-
ta. Ale muszê siê przyznaæ,
¿e bywaj¹ drobne od-
stêpstwa, co oznacza, ¿e
czasami jadam rybê. Mój or-
ganizm zmusza mnie do te-
go poprzez sny. Œni³o mi siê
- zjedz rybê, zjedz rybê. A ja
s³ucham swego organizmu i
skoro on mówi zjedz rybê, to
ja j¹ jem (œmiech). Ale inne-
go miêsa od czterech lat nie
jem. Bywa³o wczeœniej, ¿e
mia³am d³ugie okresy nieje-
dzenia miêsa, jeszcze bez
refleksji, ¿e swoj¹ postaw¹
chcê troszkê pomóc œwiatu,
¿e nie chcê braæ udzia³u w
pewnych procederach. Dla
mnie najgorszy jest proces
mechanicznego chowu
zwierz¹t, co jest straszne i
okupione wielkim cierpie-
niem zwierz¹t.

- Czy twoim zdaniem w
Gorzowie da siê zauwa¿yæ
klimat dla wegetarian? Lu-
dzie zaczynaj¹ gotowaæ
wegetariañskie jedzenie,
powstaj¹ wegetariañskie
knajpki?

- Nie zawê¿a³abym tego do
kwestii tylko Gorzowa, ale

widaæ ten ruch. Widaæ to
choæby po tym, ¿e ograni-
czamy jedzenie miêsa. To
nas zabezpiecza przed ra-
kiem jelita grubego, bo jest
nierozerwalny zwi¹zek mi-
êdzy rakiem a miêsem.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e
ludzie s¹ zainteresowani
zmian¹ diety, ale ci¹gle ma³o
jest takich miejsc, restaura-
cyjnych miejsc, w których ja
bym mog³a spokojnie coœ
zjeœæ wegañskiego nawet,
czyli takiego, gdzie nie
bêdzie ani mleka, ani miodu
w tym. Ale wszystko idzie do
przodu, zmienia siê na lep-
sze.

- Wróæmy jeszcze do
ksi¹¿ki, która choæ o kuli-
nariach, opowieœciach, to
jednak ma bardzo poetycki
wyraz. Ty potrafisz wyjœæ
poza poezjê?

- Tak, myœlê, ¿e potrafiê.
Przecie¿ pisa³am prozê,
opowiadania, bajki dla dzie-
ci. Ale forma poetycka mi
najbardziej odpowiada, po-
niewa¿ ona jest takim kon-
densatem. To znaczy, ¿e
trzeba uwa¿aæ na ka¿de
s³owo, niczego nie mo¿na
podlewaæ s³owami, nie ma
jak upchaæ waty s³ownej.
Trzeba mieæ w sobie pewn¹
dyscyplinê. A ja lubiê szukaæ
w jêzyku takich rozwi¹zañ,
które mi pomog¹ tê dyscy-
plinê utrzymaæ.

- No w³aœnie. Z jednej
strony zdyscyplinowana
poetka z workiem nagród
na koncie, z drugiej kobie-
ta, która gotuje wegetaria-
ñskie jedzenie i potrafi o
tym fantastycznie napisaæ,
a z trzeciej strony anima-
torka ¿ycia literackiego w
mieœcie. Co wa¿na roczni-

ca literacka, to j¹ upamiêt-
niasz. Po co ty to robisz?

- Lubiê spotykaæ siê z lud-
Ÿmi, a to jest kolejna z mo¿li-
woœci spotkañ. Spotkañ z
ludŸmi, którzy s¹ tak samo
zakrêceni, maj¹ takiego sa-
mego fio³a, jakim jest litera-
tura w ka¿dej ods³onie. I kie-
dy siê spotykamy, to rozmo-
wa jest prosta, bo wiemy, o
czym mówimy, nie musimy
naddawaæ, rozumiemy meta-
forê. Rozumiemy porówna-
nie. I to jest chyba
najwa¿niejsze. Fajn¹ rzecz¹
jest tak¿e i to, kiedy trafiam
na kogoœ, kto nie jest
pisz¹cy, dawno nie mia³ do
czynienia z literatur¹, a na-
gle przyjdzie, pos³ucha i wy-
chodz¹c ze spotkania, jak
choæby ostatnio, po spotka-
niu z Dominik¹ Lewick¹-
Klucznik i Barbar¹ Kunert,
czyli z dziewczynami z
Gdañska, kiedy wysz³a pew-
na pani i powiedzia³a, ¿e ona
potrzebowa³a czegoœ takiego
jak przeplecenie siê ¿ycia z
literatur¹. Literatura staje siê
dla niej wa¿na, bo daje na-
dziejê. Literatura pokaza³a
jej, ¿e nie jest sama ze swoi-
mi problemami, bo ktoœ je
te¿ widzi i opisa³. Takie wy-
darzenia to miód na moje
serce, zw³aszcza w tych wy-
œcigowych czasach. A prze-
cie¿ wiadomo, ¿e literatura
przestaje odgrywaæ jak¹kol-
wiek rolê, w tym tê wiod¹c¹,
jak¹ mia³a kiedyœ. A ja aku-
rat potrzebujê tego, tej roli li-
teratury w ¿yciu i szczêœciem
znajdujê podobnych sobie
ludzi.

- Zwróæ uwagê, ¿e w Go-
rzowie jest jednak ca³kiem
sporo ludzi, którzy bior¹
udzia³ w ¿yciu literackim.

Literatura jednak ciêgle
jest w ¿yciu.

- Oczywiœcie, ¿e jest. I ja
siê z tego cieszê. Ale mogê
tu dodaæ jedno narzekanie.
Otó¿ gorzowscy artyœci z re-
gu³y bior¹ udzia³ tylko w wy-
darzeniach, które dotycz¹
tylko ich. S¹ promocj¹ tylko
ich ksi¹¿ki czy te¿ spotka-
niem z nimi. Bywa tak, ¿e na
festiwalu literackim zaliczaj¹
tylko punkt, gdzie siê pre-
zentuj¹ a potem ju¿ ich nie
ma. Oczywiœcie nie jest to
problem tylko Gorzowa. Sta-
ram siê z tym walczyæ, ale
jest, jak jest.

- Przez lata razem z Ag-
nieszk¹ Kopaczyñsk¹-
Moskaluk robi³aœ festiwal
poetycki FurmanKa, po-
œwiêcony twórczoœci Kazi-
mierza Furmana, który ab-
solutnie festiwalowym po-
et¹ nie by³. A wam siê
uda³o pokazaæ jego poezjê
w bardzo ró¿ny sposób.

- Od dwóch lat ten festiwal
robi Agnieszka, ale przez la-
ta faktycznie robi³yœmy go
razem. Nie trzeba byæ poet¹
z tak zwanego pierwszego
œwiecznika, aby jego poezja
przez lata potrafi³a ¿yæ. Po-
ezja Furmana jest aktualna.
Od pocz¹tku wiedzia³am, ¿e
ona w³aœnie taka jest. Wie-
dzia³am, ¿e Furman jest ta-
kim twórc¹, który nie zaginie.
I nie dlatego, ¿e my mu nie
damy umrzeæ. Ale dlatego,
¿e jego twórczoœæ porusza
takie nuty, takie elementy
naszego ¿ycia, ¿e jest ak-
tualna bez wzglêdu na czas.
Mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e
choæby i przez to, ¿e Kazi-
mierz bywa³ na festiwalach,
odbiera³ mnóstwo nagród,
by³ znany i wielu krytyków pi-

sa³o bardzo dobrze o jego
poezji, by³ popularny. Jednak
najbardziej popularny jest te-
raz, po latach kiedy odszed³.
Odchodzimy bowiem od jego
postaci, jako Kazimierza Fur-
mana, barwnego poety, a
skupiamy siê w³aœnie na je-
go poezji.

- Jednym s³owem uda³o
nam siê w Gorzowie mieæ
poetê, który jest stale
obecny.

- Oczywiœcie, ¿e tak. Bar-
dzo siê z tego cieszê. Ma³o
tego, bywa tak, ¿e twórcy,
którzy przyje¿d¿aj¹ pierwszy

raz do Gorzowa, s³yszeli o
mieœcie wczeœniej w³aœnie
przez poezjê i osobê Kazi-
mierza Furmana. Bywa te¿,
¿e jak jestem w Gdañsku dla
przyk³adu, to s³yszê - no tak,
byliœmy w Gorzowie, trafili-
œmy do was przez Furmana.

- Mamy województwo z
dwiema stolicami i jedn¹
nagrodê literack¹ - Lubu-
ski Wawrzyn Literacki, któ-
rego ty te¿ jesteœ lau-
reatk¹. Co jest takiego, ¿e
oni tam na po³udniu maj¹
wiêcej uzdolnionych pisa-
rzy pisz¹cych proz¹? 

- By³a nawet taka konferen-
cja, na której siê nad tym za-
stanawialiœmy. Jest jakiœ ge-
nius loci. Jest ten duch jakie-
goœ miejsca. Ale tak
naprawdê tego nikt jeszcze
nie rozgryz³. Przecie¿ miejs-
cem, który siê wybija, jest
choæby Wroc³aw.

- Ale to jest wielkie mias-
to.

- Fakt, ale w takich sytua-
cjach przypominaj¹ mnie siê
s³owa Marcina Œwietlickiego,
który mówi, ¿e aby zostaæ
poet¹, musia³ siê przeprowa-
dziæ do Krakowa. Pisa³ wcze-
œniej, ale musia³ byæ w tym
odpowiednim miejscu,
wœród takich a nie innych
wydawców, takich a nie in-
nych odbiorców, aby jego
poezja siê rozœwietli³a. Nikt
za bardzo nie wie, na czym
to polega. Tak jest, ¿e w jed-
nym miejscu coœ dzia³a, a w
innym nie. Nie tworzê po-
dzia³ów na województwa,
miasta, myœlê o zachodniej
stronie kraju.

- Dziêkujê bardzo.

Miód na serce w tych wyścigowych czasach
Z Beat¹ Patrycj¹ Klary, poetk¹, animatork¹ ¿ycia literackiego, laureatk¹ wielu nagród literackich, rozmawia Renata Ochwat

B. P. Klary: Bywają drobne odstępstwa, co oznacza, że czasami jadam rybę
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na Grobli
na groblę gdzie jarmarcznym wozem
zajechał jabłek zapach
dzwonkiem butem rozkołysanym wypłynął
tramwaj wprost z Warty

srebrnoszarym krokiem mróz słał mu dywan
w drodze ku słońcu
gałęzie drzew kościelnych
zatęskniły za nim
niedoszli globtroterzy

zapach jabłek drażnił
słał się opadniętymi liśćmi
ginącymi pod miotłą zamiatacza
i gonił za tramwajem

słońce szło mu na spotkanie
zwijając dywan z zapachem jabłek
węzeł u góry wiążąc z promieni

tramwaj nie zdążył

w Warcie chęć na jabłka utopił
Gorzów 1964

Jerzy „Łapa” Łapiński
sędzia lekkoatletyczny, trener, nauczyciel, poeta



Monografi¹ ksi¹¿nica
uczci³a swoje urodziny.

- To by³a pionierska i mrów-
cza praca, stworzyæ biblio-
tekê w Gorzowie po II wojnie
- mówi S³awomir Szenwald,
dyrektor Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Zbigniewa Herberta.
Ksi¹¿nica, jedna z najstar-
szych instytucji kultury w pol-
skim Gorzowie w³aœnie ob-
chodzi 75-lecie dzia³alnoœci.
Uczci³a ten jubileusz solidn¹
monografi¹ zatytu³owan¹
„Wojewódzka i Miejska Bib-
lioteka Publiczna im. Zbig-
niewa Herberta w Gorzowie
Wielkopolskim w latach
1946-2020”. W zespole re-
dakcyjnym znaleŸli siê Ed-
ward Jaworski - by³y dyrektor
WiMBP, który j¹ rozbudowa³,
S³awomir Szenwald  - obec-
ny dyrektor, który such¹
nog¹ przeprowadzi³
ksi¹¿nicê przez czas pande-
mii i wyznaczy³ trendy
dzia³alnoœci w czasie zarazy
oraz prof. Krzysztof Wasi-
lewski, by³y pracownik
ksi¹¿nicy, dziœ prorektor Poli-
techniki Koszaliñskiej.

Ju¿ do legendy miejskiej
przesz³o zdanie, ¿e historia
biblioteki w polskim mieœci
zaczê³a siê od 12 pierw-
szych czytelników, którzy za-

czêli korzystaæ z zasobów
ksi¹¿nicy w 1946  roku, kie-
dy to na potrzeby w³aœnie
biblioteki w³adze miasta
przeznaczy³y pomieszczenia
w Domu Spo³ecznym przy
ul. £okietka 24, dziœ zwyk³a
kamienica. Na pocz¹tku
ksi¹¿ek nie by³o zbyt du¿o,
bo coœ ponad 200. Rol¹ naj-
wa¿niejsz¹ w tamtym bardzo
pionierskim czasie, bo biblio-
teka powiatowa zaczê³a
dzia³aæ w 1946 roku, by³o
dostarczenie dostêpu do pol-

skiej ksi¹¿ki mieszkañcom
powiatu, w którym polskich
ksi¹¿ek, poza tymi przywie-
zionymi przez przesiedle-
ñców zwyczajnie nie by³o. 

Biblioteka dzia³a³a
popo³udniami, bo przecie¿
przed po³udniem wszyscy
byli w pracy lub w szkole. I
co ciekawe, dostêp do zaso-
bu by³ p³atny. Doroœli p³acili
50 z³ miesiêcznie, m³odzie¿
25 z³. I jak podaj¹ Ÿród³a,
biblioteka szybko zaczê³a
stawaæ siê popularna. Ros³o

czytelnictwo, tych pierw-
szych 12 czytelników szybko
uros³o, bo dziennie bywa³o
po 170 czytaj¹cych. Zaczê³o
tak¿e przybywaæ ksi¹¿ek,
szybko trzeba by³o pomyœleæ
o innych siedzibach. Powsta-
wa³y biblioteki w oœciennych
miastach oraz punkty biblio-
teczne zlokalizowane w
szko³ach, ale i w prywatnych
mieszkaniach. Trwa³ ferment
biblioteczny, który stabili-
zacjê zyska³ dopiero w okoli-
cach 1960 roku. 

Warto przypomnieæ, ¿e w
pionierskich czasach biblio-
teki inaczej wygl¹da³y oraz
trochê inaczej funkcjonowa³y.
Ksi¹¿ki by³y opakowywane w
jednolite ok³adki, najczêœciej
z szarego papieru po to, aby
chroniæ przed zniszczeniem.
Przecie¿ to by³o dobro nie-
zwyk³e. No i ksi¹¿ki podawa³
czytelnikom bibliotekarz. Nie
by³o dostêpu do pó³ek. Mu-
sia³o min¹æ sporo czasu, bo
a¿ dziewiêæ lat i powstaæ Filia
nr 1 przy ul. Grobla 23, ¿eby
czytelnicy zyskali wolny do-
stêp do pó³ek, czyli mogli siê
oddawaæ przyjemnoœci grze-
bania w tych szarych ok³ad-
kach i odnajdywania poszu-
kiwanych ksi¹¿ek. 

Ale z biegiem czasu zmie-
nia³a siê sama biblioteka,
zmieniali siê czytelnicy,
zmienia³y siê mody czytelni-
cze. Powsta³a sieæ miejskich
filii, ksi¹¿ka stawa³a siê co-
raz bardziej dostêpna. 

Zbiory ksi¹¿ek uzupe³niaæ
zaczê³y tak¿e zbiory p³yt, ka-
set, p³yt CD z muzyk¹, filma-
mi i ksi¹¿k¹ mówion¹, bo w
koñcu przyszed³ czas i na
czytelników ociemnia³ych,
którzy korzystaj¹ z literatury
pisanej alfabetem Braille’a. 

Skokowo sytuacja zmieni³a
siê po wybudowaniu nowego

gmachu, obok starej willi
Hansa Lehmanna. Czytelni-
cy i bibliotekarze zyskali no-
woczesn¹ przestrzeñ do
ró¿nych dzia³añ zwi¹zanych
z ksi¹¿k¹ i s³owem. 

W jednym nowoczesnym,
przeszklonym budynku zna-
laz³y swoje siedziby specja-
listyczne oddzia³y do tej pory
rozsiane po centrum. No i
biblioteka sta³a siê centrum
kultury.- Takie by³o wyzwanie
czasów. Tak  po prostu trze-
ba - mówi³ wiele razy Ed-
ward Jaworski, by³y dyrektor,
który podj¹³ dzie³o rozbudo-
wy. 

Dziœ trudno jest zliczyæ
wszystkie dzia³ania, jakie
prowadzi ksi¹¿nica. Poczy-
naj¹c od wypo¿yczenia
ksi¹¿ki, przez spotkania lite-
rackie, spotkania naukowe,
dzia³ania wydawnicze, pro-
mocjê czytelnictwa w ró¿ne,
bardzo ciekawe sposoby,
wystawy prezentuj¹ce za-
równo ksi¹¿kê, jak i twórców
ksi¹¿ek, ale i wydarzenia od-
nosz¹ce siê do historii i kul-
tury regionu, jak i Polski. 

W³aœnie o tym wszystkim
jest monografia, dwa i pó³ ki-
lo historii jednej z najwa¿nie-
jszych polskich instytucji kul-
tury.

ROCH
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Skokowo sytuacja WiMBP zmieniła się po wybudowaniu nowego gmachu, obok starej willi
Hansa Lehmanna

Fo
t. 
Ar
ch
iw
um

Dwa i pół kilo historii, opowieści i książek
To ju¿ 75 lat minê³o od chwili, gdy pierwsi czytelnicy, a by³o ich 12 oraz pierwsze ksi¹¿ki zaczê³y ¿yæ jako biblioteka. 

Gorzowskie Archiwum Pa-
ñstwowe w zesz³ym roku ob-
chodzi³o 70-lecie, ale okazja
do krótkiego œwiêtowania po-
jawi³a siê dopiero niedawno. I
choæ AP mia³o ró¿nych kie-
rowników, to w³aœciwie wszyst-
kim, którzy bywali w tej instytu-
cji, w³aœnie na pierwsz¹ myœl
zawsze przychodzi pani Sta-
nis³awa Janicka, zwana pani¹
Steni¹. Przez ponad pó³ wieku
czyta³a trudne alfabety, odkry-
wa³a niezwyk³e historie, roz-
mawia³a z ludŸmi. I choæ ode-
sz³a osiem lat temu, to jej duch
stale siê unosi w tej szacownej
instytucji.

Stanis³awa Janicka urodzi³a
siê 1 stycznia 1928 roku w
Korcu na Wo³yniu, w rodzinie
lokalnego restauratora. Pol-
skie rodziny w tamtym czasie
na Wo³yniu, dziœ czêœci
pó³nocnej Ukrainy to by³ gene-
ralnie œwiat ludzi w miarê za-
mo¿nych, których staæ by³o na
posy³anie dzieci do szkó³. Tak
te¿ sta³o siê z ma³¹ Stasi¹,
która dopiero potem sta³a siê
Steni¹. W Korcu skoñczy³a
piêæ klas polskiej podstawów-
ki. Ale potem 17 wrzeœnia
1939 roku na Wo³yñ wkroczy³a
Armia Czerwona. Jednak Ste-

ni uda³o siê skoñczyæ jeszcze
dwie klasy rosyjskiej dziesi-
êciolatki. Choæ nie ma ¿ad-
nych potwierdzeñ, a sama
Stanis³awa niechêtnie tamten
czas wspomina³a, mo¿na
za³o¿yæ, ¿e rosyjskie bukwy
sobie przyswoi³a, zreszt¹ jak i
kilka innych alfabetów.

Po przewaleniu siê frontu II
wojny œwiatowej rodzina zos-
ta³a przesiedlona do Wa³cza.
Tam doroœli wziêli siê za
uprawê i handel warzywami, a
Stanis³awa posz³a do szko³y,
gdzie w 1949 roku bez proble-
mu zda³a maturê.

By³a jedn¹ z nielicznych, któ-
re w tamtych czasach zdecy-
dowa³y siê na studia. I to nie
byle gdzie, bo na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim na
Wydziale Filologii Roma-
ñskiej. Dyplom ukoñczenia
studiów I stopnia ze specjal-
noœci¹ bibliotekarsk¹ otrzy-
ma³a 16 grudnia 1952 r. Po-
tem jeszcze dosz³a bieg³oœæ
w czytaniu d³ugich niemiec-
kich czcionek zwanych szwa-
bach¹ oraz ³aciñskiej paleo-
grafii oraz neogotyckiego pis-
ma rêcznego. Jakby siê tak
zastanowiæ, to by³a poliglo-
tk¹.

Po studiach pracowa³a w
ró¿nych miejscach. Ale w
1954 roku rodzina przenosi siê
do Gorzowa. Pani Stenia za-
czyna pracê w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej przy ul. £okiet-
ka, potem jest jeszcze praca w
ksiêgarni przy ul. Sikorskiego,
a¿ w koñcu, 15 wrzeœnia 1959
roku podejmuje pracê w Archi-
wum Pañstwowym i pozostaje
tu do koñca, do emerytury, a
tak¿e ju¿ na emeryturze, bo
bez archiwum ¿yæ zwyczajnie
nie umia³a.

Zawsze siê dokszta³ca³a,
dlatego te¿ skoñczy³a Pody-

plomowe Studium Archiwistyki
(kurs wy¿szy) w Instytucie His-
torii i Archiwistyki Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Potem by³o jeszcze trochê in-
nych wa¿nych kursów.

Pani Stenia - jak j¹ wszys-
cy nazywali - koledzy z pra-
cy, prze³o¿eni, przyjaciele
archiwum i zwykli bywalcy
opracowa³a samodzielnie
lub wspó³uczestniczy³a w
opracowaniu inwentarzy do
wielu zespo³ów archiwal-
nych. Najwa¿niejsze z nich
to: akta miast Brójce
(1982), Pszczew (1993),

Trzciel (1994), Skwierzyna
(1996).

Pasj¹ jej by³o znajdywanie
ciekawostek na archiwal-
nych pó³kach - to ona od-
kry³a opowieœæ o pogrzebie
Egipskiej ksiê¿niczki w Jan-
czewie - przypomnia³a
jedn¹ z g³oœniejszych cere-
monii pogrzebowych, jaka
siê odby³a w Europie w la-
tach 20. XX wieku, czyli
zwróci³a ¿ycie Marcie von
Carnap. To jej siê chcia³o
opisaæ spotkanie Augusta II
Mocnego z Piotrem I i jego
nieco wulgarn¹ ¿on¹ Kata-
rzyn¹, do jakiego dosz³o w
XVIII wieku w Landsbergu.

Takich odkryæ poczyni³a wie-
le. Wiêkszoœæ z nich mo¿na
przeczytaæ na ³amach Nad-
warciañskiego Rocznika His-
toryczno-Archiwalnego. Przez
lata zasiada³a w Towarzystwie
Przyjació³ Archiwum i
Pami¹tek Przesz³oœci oraz we
w³adzach gorzowskiego od-
dzia³u Polskiego Towarzystwa
Historycznego. Ma³o tego,
by³a we w³adzach Polskiego
Zwi¹zku Esperantystów, bo i
ten jêzyk zna³a.

W 2011 roku by³a jedn¹ z
osób zaproszonych do podpi-

sania aktu erekcyjnego nowej
siedziby Archiwum. ¯artowa³a
wówczas, ¿e prze¿y³a wszyst-
ko, co siê zdarzy³o archiwum a
teraz jest zwyczajn¹ rezy-
dentk¹.

Ale przez lata pracy sta³a siê
dobrym duchem, legend¹ za
¿ycia. Nigdy nie lubi³a, kiedy
siê tak o niej mówi³o. A jednak
tak by³o. Ka¿dy, kto z bywal-
ców przychodzi³ do Archiwum,
czeka³ na spotkanie z pani¹
Steni¹, na s³ówko z ni¹.

Ma³o kto wiedzia³, ¿e pani
Stenia mia³a jeszcze inne
hobby w ¿yciu. Wspomaga³a
swoich s¹siadów, w ró¿ny
sposób to robi³a. Pomaga³a
wype³niaæ dokumenty do
urzêdów ró¿nych, jak trzeba
by³o to sz³a tam z kimœ nie-
obznajomionym w urzêdni-
czych trybach. Jak trzeba
by³o, to coœ przet³umaczy³a,
napisa³ list. Ot, bo po prostu
tak mia³a.

Ta poliglotka, dobra kobieta
lubi³a jeszcze jedno - graæ na
elektronicznych organach, któ-
re mia³a w swoim mieszkanku
na osiedlu Staszica. Ale o tym
to ju¿ naprawdê ma³o kto wie-
dzia³…

RENATA OCHWAT

Była niezwykłym duchem Archiwum
Dziœ Stanis³awa Janicka patrzy na swoje ukochane archiwum z p³yty Jej dedykowanej. 

Pani Stenia czytała trudne alfabety, odkrywała niezwykłe his-
torie, rozmawiała z ludźmi
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Aspiracje by³y wy¿sze, ale
ka¿dy medal ma swoj¹ war-
toœæ.

- Srebrny medal zdobyty po
trudnym pocz¹tku, ale i
œwietnej walce przez ca³y se-
zon, smakuje naprawdê
dobrze.- zapewnia³ zaraz po
toruñskiej dekoracji Bartosz
Zmarzlik.

Ju¿ po zakoñczeniu rozgry-
wek w PGE Ekstralidze za-
pad³y najwa¿niejsze miêdzy-
narodowe rozstrzygniêcia.
Wielkie emocje prze¿ywali-
œmy obserwuj¹c walkê Bar-
tosza Zmarzlika o trzeci z
rzêdu z³oty medal indywi-
dualnych mistrzostw œwiata.
Pomimo piêciu zwyciêstw i
trzech drugich miejsc na je-
denaœcie turniejów gorzo-
wianin nie zdo³a³ wyrównaæ
rekordu Ivana Maugera z lat
1968-1970 i nie zosta³ dru-
gim w historii ¿u¿lowcem,
którzy trzykrotnie z rzêdu
stan¹³ na najwy¿szym stopniu
podium w IMŒ. Nasz ¿u¿lo-
wiec trafi³ w tym roku na na-
prawdê godnego siebie rywa-
la, Artioma £agutê, z którym
tak naprawdê rywalizowa³ od
turniejów we Wroc³awiu,
gdzie to dwukrotnie zwyciê¿y³
i da³ sygna³, ¿e jest gotowy
walczyæ o z³oty medal. 

Rosjanin podj¹³ rêkawicê i
do samego koñca trwa³a za-
ciêta rywalizacja pomiêdzy
tymi zawodnikami. Wystar-
czy spojrzeæ na liczby. Zmar-
zlik i £aguta wspólnie wygrali
dziesiêæ turniejów. Tylko
inauguracyjny w Pradze pad³
³upem innego zawodnika, a

by³ nim Maciej Janowski. Da-
lej, Zmarzlik i £aguta a¿ w pi-
êciu rundach zajmowali dwie
pierwsze pozycje, a raz
pierwsz¹ i trzeci¹. Nigdy
wczeœniej nie zdarzy³o siê,
¿eby dwóch ¿u¿lowców tak
zdominowa³o ca³y cykl, cze-
go efektem by³a te¿ koñcowa
punktacja. Br¹zowy medalis-
ta mistrzostw œwiata Emil
Sajfutdinowa³ straci³ do
swojego rodaka a¿ 43 punk-
ty, a do Polaka 39 punktów. 

- Artiom £aguta by³ w nie-
samowitym gazie przez ca³y
sezon i dlatego nie uda³o mi
siê go pokonaæ. Moim ce-
lem by³o zdobycie z³otego
medalu, ale dla mnie ka¿de
miejsce na podium to spory
sukces. Za mn¹ dopiero
szeœæ sezonów startów w
Grand Prix a ju¿ mam piêæ
medali. Wierzê, ¿e kolejne
lata tak¿e przynios¹ mi wie-
le radoœci i sukcesów - do-
da³ Zmarzlik.

Klasyfikacja generalna te-
gorocznych mistrzostw wy-
gl¹da³a nastêpuj¹co: 1.  Ar-
tiom £aguta (Rosja) 192; 2.
Bartosz Zmarzlik (Polska)
189; 3. Emil Sajfutdinow
(Rosja) 149; 4. Maciej Ja-
nowski (Polska) 129; 5.
Fredrik Lindgren (Szwecja)
129; 6. Tai Woffinden (Wiel-
ka Brytania) 112; 7. Leon
Madsen (Dania) 108; 8. Max
Fricke 94; 9. Jason Doyle
(obaj Australia) 87; 10. Ro-

bert Lambert (Wielka Bryta-
nia) 82; 11. Anders Thom-
sen (Dania) 73; 12. Martin
Vaculik (S³owacja) 54; 13.
Matej Žagar (S³owenia) 45;
14. Dominik Kubera (Pol-
ska) 44; 15. Oliver Ber-
ntzon (Szwecja) 32; 16.
Krzysztof Kasprzak (Pol-
ska) 28.

Dwa tygodnie po rozdaniu
medali siedem dru¿yn naro-
dowych spotka³o siê w Man-
chesterze, gdzie na stadio-

nie Belle Vue rywalizowa³o o
zwyciêstwo w Speedway of
Nations. Faworytami byli
bia³o-czerwoni, którzy poje-
chali w najsilniejszym sk³ad-
zie. Bartkowi Zmarzlikowi
partnerowa³ Maciej Janow-
ski, a rezerwowym by³ indy-
widualny i dru¿ynowy mistrz
œwiata juniorów - Jakub Mi-
œkowiak. Nasi zawodnicy
œwietnie jeŸdzili przez dwa dni,
pewnie wygrali rundê zasad-
nicz¹, w której prawdziw¹
gwiazd¹ by³ Zmarzlik. Przegra³
on tylko jeden wyœcig z Leo-
nem Madsenem. 

Niestety, system tych rozgry-
wek jest tak skonstruowany,
¿e o mistrzostwie nie decyduje
suma punktów, lecz ostatni, fi-
na³owy wyœcig, w którym pre-
miowane jeszcze s¹ ekipy z
miejsca drugiego i trzeciego. I
tak siê sta³o w tym finale. Wy-
gra³ Zmarzlik, ale za jego ple-
cami przyjechali Brytyjczycy -
Lambert i Daniel Bewley, zaœ
Janowski na wyjœciu z drugie-
go ³uku pojecha³ za blisko
bandy, gdzie znajdowa³o siê
mnóstwo luŸnej nawierzchni
i zaliczy³ niegroŸny uœlizg,
ale o tyle fatalny, ¿e pozbawi³
Polaków z³otego medalu.

Klasyfikacja koñcowa Spe-
edway of Nations: 1. Wielka
Brytania - 64+5 w finale; 2.
Polska - 74+4 (Bartosz
Zmarzlik 42+4; Maciej Ja-
nowski 31+u; Jakub Miœko-
wiak 5); 3. Dania - 68 pkt; 4.
Australia - 49 pkt; 5. Francja
- 47 pkt.; 6. £otwa - 42 pkt.;
7. Szwecja - 30 pkt.

RB

Podwójne srebro Zmarzlika na koniec sezonu
Gorzowscy ¿u¿lowcy zakoñczyli tegoroczny sezon ligowy z br¹zowym medalem, a Bartosz Zmarzlik dwukrotnie odbiera³ srebrne medale
mistrzostw œwiata. 

Medaliści SGP 2021. Od lewej: Bartosz Zmarzlik, Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow
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