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Włodzimierz Korsak, któremu Sadźmy drzewa
Każda inicjatywa, która przełamie
las wszystko powiedział
zasługuje na szacunek.

Fot. Archiwum

1 sierpnia 2021 r. mijają 135 urodziny Włodzimierza Korsaka. Ten wybitny człowiek lasu,
myśliwy i podróżnik, pisarz i autor książek przyrodniczych przez ponad 20 lat związany był
z Gorzowem. Więcej na s. 9.
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Zieleń w mieście to nie tylko limonkowe tramwaje. Kluczowe są
drzewa. Anemiczne rośliny w betonowych sarkofagach cieszą oko,
ale pożytek mały. Nie znajdziemy
wśród nich cienia w upalny dzień.
Słowa uznania dla jednego z
mieszkańców, który do budżetu
obywatelskiego zgłosił projekt nasadzeń w centrum miasta ponad
160 dużych drzew. Nie jest to tanie
rozwiązanie, ale każda duża roślina na wagę złota. Warto zainwestować w miejską zieleń. Klimat
uczy pokory wobec przyrody. Drzewa widziałbym przy każdej gorzowskiej ulicy. Brakuje ich nie tylko w
centrum. Także na osiedlach.
Mam nadzieję, że gdy tylko pojawi się możliwość dosadzenia
kolejnych drzew na gorzowskich
deptakach (warunki gwarancji),
prezydent pomyśli i o tym. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do narzekania na deptak, ale pamiętacie
jak wyglądało centrum kilkanaście
lat temu? Różnica jest, nawet jeśli
drobne fuszerki psują efekt końcowy. Co do gorzowskich deptaków, razi mnie brak estetycznej
spójności. Każdy fragment wygląda jak z innej bajki. Wyciągnijmy wnioski na przyszłość. Przy-

szarość betonu

najmniej w obrębie centrum warto
przyjąć jednolity standard nawierzchni i tzw. małej architektury.
Lato rozkręca się na dobre, a
tymczasem Park Róż coraz bardziej przypomina popegerowskie
kartoflisko. Na pierwszy rzut oka
nie dzieje się prawie nic. Kolejna
inwestycja przeradza się w "never
ending story". Może do udziału w
miejskich przetargach warto zaprosić… Chińczyków?
Lato to także gorący okres w polityce. Dwie konwencje, prężenie
muskułów. W tym kraju zawsze
ścierały się dwie wizje Polski. Przeciwstawne jak ogień i woda. Czerwień i błękit. Narodowy tradycjonalizm vs. liberalizm społeczny. Ogień
w kontakcie z wodą daje parę, a para napędza tłoki partyjnych machin.
Pytanie, co na to statystyczny Kowalski? Czy z chipsami zasiądzie
przed TV kibicując swoim liderom,
czy powie dość i wyłączy telewizor?
Wielu odczuwa zmęczenie, a nawet osobisty zawód… Także wśród
osób aktywnych. Czy wiodącym
formacjom wystarczy chorągwi,
przekonamy się niebawem…
ROBERT TRĘBOWICZ
Ekonomista, publicysta. Twórca Forum
Interesów Komunikacyjnych Gorzowa
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Wróci³ pomys³ zagospodarowania terenu wokó³ gorzowskich Schodów Donik¹d.
W tym celu wiosn¹ zosta³
przeprowadzony
konkurs
urbanistyczny wœród studentów Politechniki Poznañskiej.
Zwyciêskie prace bêd¹ stanowi³y bazê do rozmów o mo¿liwoœciach zaprojektowania
przestrzeni w kwartale ulic
Drzyma³y, Walczaka i parku
Siemiradzkiego.
Powsta³e w latach 70
ubieg³ego wieku, jako jedna z
bram do parku Siemiradzkiego, od blisko 20 lat stoj¹ zamkniête. Schody Donik¹d od
dawna stanowi¹ element
spo³ecznej dyskusji o przysz³oœci obiektu. Miasto zabiera g³os w tej dyskusji, prezentuj¹c prace studentów Wydzia³u
Architektury
poznañskiej uczelni.
- Wizje i koncepcje studentów pomog¹ w rozmowach o
przysz³oœci tego terenu, bo
Schody Donik¹d nale¿y traktowaæ wy³¹cznie jako jeden z
elementów przestrzeni, który
jest pocz¹tkiem dyskusji, ale
na pewno nie jego najistotniejszym elementem - zapowiedzia³, parafrazuj¹c s³owa prezydenta Jacka Wójcickiego,
podczas czwartkowej konferencji prasowej, wiceprezydent Jacek Szymankiewicz.
Do tematu wracamy, poniewa¿ od ponad roku mamy zrewitalizowany park Siemiradz-

Fot. Archiwum

w 1.08.
1977 r. - do Gorzowa przyłączono wsie Chróścik, Karnin,
Małyszyn, Zieleniec oraz część
sołectw Baczyna, Chwalęcice,
Kłodawa, Santocko, Wawrów i
Wieprzyce; powierzchnia miasta wzrosła z 54 do 78 km kw.
1886 r. ur. Włodzimierz Korsak,
pisarz, podróżnik i przyrodnik,
przez blisko 25 lat związany z
Gorzowem, zm. w Krakowie w
1973 r.
w 2.08.
2007 r. - po 59 latach zakończyło działalność kino „Słońce”.
1993 r. zm. Zygmunt Dolinkiewicz (48 l.), nauczyciel wf w SP
nr 9 i 15, szkoleniowiec piłkarzy ręcznych; od 1994 r. w SP
15 odbywają się ogólnopolskie
turnieje młodzików jego imienia.
w 3.08.
1997 r. - stadion żużlowy przy
ul. Śląskiej otrzymał imię Edwarda Jancarza.
1974 r. zm. dr Władysław Przybylski (55 l.), pionier Gorzowa,
dyrektor Obwodowej Przychodni
PKP (1948-1974), współorganizator, zawodnik i prezes motoklubu „Unia”; zginął
w wypadku samochodowym.
w 4.08.
1987 r. zm. Edward Borowski
(48 l.), elektryk z EC w Gorzowie, w 1980 r. członek MKS, od
1981 r. - przewodniczący Zarządu Regionu Gorzowskiego
NSZZ „Solidarność”, następnie
w strukturach podziemnych.
2011 r. zm. Marek Pudełko (66
l.), aktor, nestor gorzowskiej
sceny; w Gorzowie z krótkimi
przerwami od 1976 r.
w 5.08.
1949 r. - z inicjatywy Ligi Kobiet w ramach aktywizacji zawodowej kobiet powstała Robotnicza Spółdzielnia Pracy
Rymarsko-Galanteryjna, dziś
„Asko-Świt”.
1917 r. ur. Jerzy Uniecki, stomatolog i pionier Gorzowa, b.
żużlowiec, działacz sportów
motoryzacyjnych,
współzałożyciel i prezes Motoklubu Unia, kierownik sekcji
żużlowej Gwardii i Stali, od
1956 r. - w Szczecinie, zm. w
1983 r.
w 7.08.
1915 r. ur. Bolesław Kasierski,
kolejarz i działacz sportowy,
długoletni zawiadowca stacji
Nowe Drezdenko, zawodnik
MKS Lubuszanin i następnie sędzia piłkarski, b. członek zarządu PZPN i GOZPN w Gorzowie (1976-1991), b. przewodniczący Okręgowego Kolegium
Sędziów, zm. w 1995 r.
1927 r. ur. Stefan Kwaśny, legendarny toromistrz Stali, wielokrotnie honorowany tytułem
najlepszego toromistrza w kraju, zm. w 1990 r.
1932 r. ur. Roman Dragon,
„Dragoner”, b. piłkarz,
czołowy zawodnik Unii Gorzów,
z którą awansował w 1959 r. do
II ligi, zm. w Chorzowie w 1985
r..
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Schody Donikąd - co dalej z nimi?

Na razie jednak Schody Donikąd są nieczynne z powodu
zamknięcia…

kiego, ciesz¹cy siê popularnoœci¹ wœród mieszkañców, a
Schody Donik¹d stanowi¹ jego integralny element. Ponadto, w pobli¿u ruszy³y pace prywatnego w³aœciciela, zwi¹zane z zagospodarowaniem
przestrzeni na skrzy¿owaniu
ulic Drzyma³y i Walczaka. - To
doskona³y powód, by wróciæ
do tematu i podj¹æ rozmowy z
w³aœcicielami gruntów w
s¹siedztwie schodów, poniewa¿ teren nie nale¿y w ca³oœci
do miasta. To istotny element
planowania przysz³oœci tego
skweru - zaznaczy³ prezydent
Szymankiewicz.
Konkurs
jest
efektem
wspó³pracy Miasta z Politechnik¹ Poznañsk¹. Studenci

Wydzia³u Architektury pracowali nad rozwi¹zaniami od
marca do czerwca, w ramach
zajêæ z urbanistyki. Zadanie
konkursowe nosi³o tytu³:
„Schody donik¹d - zagospodarowanie przestrzenne wybranego obszaru œródmiejskiego w Gorzowie Wlkp.”.
Wp³ynê³y 22 prace. Zespo³y
studenckie pracowa³y g³ównie
w sk³adach dwuosobowych i
ka¿dy z nich mia³ za zadanie
zaprezentowanie pracy na
czterech planszach i w czêœci
opisowej. By³y zespo³y, które
pokaza³y swoje rozwi¹zania
dodatkowo w formie animacji.
Przedmiotem prac by³y nie tylko same schody, ale tak¿e ich
otoczenie urbanistyczne i za-

gospodarowanie ca³ego kwarta³u.
S¹d
konkursowy,
z³o¿ony z kadry profesorskiej
Politechniki Poznañskiej i
przedstawicieli Miasta Gorzowa, obradowa³ 28 czerwca i
uhonorowa³ trzy prace nagrodami pieniê¿nymi, a dwie wyró¿nieniami.
Pierwsze miejsce zaj¹³ zespó³ Agata Wojtkowiak i Rozalia Idziak, drugie - Natalia
Siemieniuk i Oliwia Rosiñska,
a trzecie Franciszek Wojtkowiak i Pawe³ WoŸniak. Wyró¿nienie otrzyma³ zespó³
Kinga Œredziñska i Aleksandra Œledzik oraz Agnieszka
Dobczyñska i Weronika Wojciechowska.
Zaprezentowane w zwyciêskiej pracy rozwi¹zania,
kreuj¹ now¹ jakoœæ przestrzeni w tym rejonie miasta. W
udany sposób zosta³a wykszta³cona strefa przejœciowa
miêdzy tym co miejskie, a tym
co parkowe. U¿ytkownik ma
mo¿liwoœæ dotarcia na wzniesienie parkowe na kilka
ró¿nych sposobów, w tym, co
jest
istotne
dla
osób
niepe³nosprawnych, drog¹
bez barier architektonicznych.
Udana propozycja zwieñczenia rozwi¹zania multifunkcjonalnym placem i budynkiem
restauracji z panoramicznym
widokiem na miasto. Du¿o

zieleni, fontanna i atrakcyjny
wizerunek od strony miasta
dope³niaj¹ ca³oœæ zamierzenia - wyjaœni³ Dariusz Górny,
miejski architekt.
Rozwi¹zania zaproponowane przez studentów s¹ przede
wszystkim niczym nieskrêpowan¹ wizj¹ mo¿liwoœci zagospodarowania terenu parku
Siemiradzkiego i przestrzeni
wokó³, m.in. wzd³u¿ ulic Walczaka i Drzyma³y. - Istotnym
elementem jest fakt, ¿e studenci nie maj¹ do tego miejsca przywi¹zania sentymentalnego. Ich wizje s¹ prezentacj¹ technicznych mo¿liwoœci
zagospodarowania
istniej¹cych ju¿ obiektów oraz
pokazaniem
mo¿liwoœci
wkomponowania zupe³nie nowych elementów do gorzowskiej przestrzeni - podkreœli³
Jacek Szymankiewicz.
Do koñca roku, na podstawie zaprezentowanych rozwi¹zañ
urbanistycznych,
przeprowadzimy test rynkowy,
polegaj¹cy na rozmowach z
przedstawicielami sektora
prywatnego o mo¿liwoœciach,
szansach oraz zainteresowaniu inwestycj¹ w zmianê przestrzeni wokó³ gorzowskich
Schodów Donik¹d - doda³.
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Widzą więcej, bo mają drona
Hulajnogi elektryczne szybko sta³y siê œrodkiem transportu wykorzystywanym przez wiele osób.
Popularnoœæ jazdy na hulajnodze stale roœnie, dlatego policjanci sprawdzaj¹,
czy wykorzystywane s¹
zgodnie z przepisami, które
od niedawna funkcjonuj¹.
Policjanci z pomoc¹ drona
kontroluj¹ teren miasta.
Od wprowadzenia przepisów reguluj¹cych status hulajnóg elektrycznych minê³o
ju¿ kilka tygodni, dlatego policjanci sprawdzaj¹ jak u¿ytkownicy radz¹ sobie z ich
przestrzeganiem. Funkcjonariusze przypominaj¹, aby
dok³adnie zapoznaæ siê z
obowi¹zuj¹cym
prawem.
Funkcjonuj¹ce przepisy maj¹
przede wszystkim poprawiæ
bezpieczeñstwo, bo by³y ju¿
zdarzenia z udzia³em u¿ytkowników hulajnóg elektrycznych. Ich znajomoœæ
jest wiêc niezbêdna.
Przepisy okreœlaj¹, jak nale¿y poruszaæ siê tymi pojaz-

Fot. Policja
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Policjanci przy pomocy drona sprawdzają jak użytkownicy
hulajnóg radzą sobie z przestrzeganiem prawa drogowego

dami. Pierwszym wyborem
musi byæ droga dla rowerów
lub pas ruchu dla rowerów.
Je¿eli ich nie ma, wówczas
u¿ytkownik mo¿e jechaæ
drog¹, ale tylko wtedy gdy
ruch pojazdów odbywa siê
po niej z dozwolon¹ prêdkoœci¹ nie wiêksza ni¿ 30 km/h.
Gdy ta prêdkoœæ jest wiêksza oraz brakuje drogi dla

rowerów, wówczas kieruj¹cy
hulajnog¹ mo¿e poruszaæ
siê
chodnikiem,
ale
wy³¹cznie z prêdkoœci¹
zbli¿on¹ do prêdkoœci pieszego. Na drodze dla rowerów lub jezdni mo¿e jechaæ z
dopuszczaln¹ prêdkoœci¹ do
20 kilometrów na godzinê.
Dziecko do 10 lat mo¿e poruszaæ
siê
hulajnog¹
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wy³¹cznie w strefie zamieszkania i pod opiek¹ osoby doros³ej. Od 10 do 18 roku
¿ycia niezbêdna jest karta
rowerowa lub prawo jazdy
AM, A1, B1, T, a powy¿ej 18
roku ¿ycia nie trzeba mieæ
uprawnieñ.
Poruszaj¹c siê po chodniku
u¿ytkownik hulajnogi ma
obowi¹zek
ustêpowania
pierwszeñstwa pieszemu
oraz nieutrudniania jego ruchu. Zabrania siê jazdy po
alkoholu, holowania innego
pojazdu, przewo¿enia osoby,
zwierzêcia czy ³adunku. Zapomnijmy o popisywaniu siê
je¿d¿¹c bez trzymania kierownicy, czy czepiania siê innych pojazdów.
Ka¿dy, kto decyduje siê na
jazdê hulajnog¹ elektryczn¹,
przepisy powinien znaæ, by
bezpiecznie poruszaæ siê po
mieœcie. Obowi¹zek ich
przestrzegania po raz kolej-
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ny sprawdzaj¹ policjanci ruchu drogowego gorzowskiej
jednostki. Widz¹ wiêcej, bo
do pomocy maj¹ drona. Hulajnóg elektrycznych nie brakuje zw³aszcza w centrum
miasta. Tu panuje spory ruch
pieszych i samochodów. Do
tego tramwaje i okazuje siê,
¿e chwilowa nieuwaga mo¿e
u¿ytkownika hulajnogi sporo
kosztowaæ. Przy zdarzeniu
drogowym s¹ ma³e szanse,
by wyszed³ bez obra¿eñ. Policjanci zachêcaj¹ wiec, by
na g³owy zak³adaæ kaski i korzystaæ z innych elementów,
które chroni¹ poszczególne
czêœci cia³a. To w po³¹czeniu
ze znajomoœci¹ bêdzie przepisów sprawi, ¿e jazda hulajnog¹ bêdzie bezpieczniejsza.
PODKOM. GRZEGORZ
JAROSZEWICZ
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W GORZOWIE WLKP.

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

Poglądy zewnętrznych autorów tekstów, w tym prowadzących blogi na portalu echogorzowa.pl, nie są tożsame z poglądami redakcji echogorzowa.pl.
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Odeszła legendarna szefowa Letniej
11 lipca zmar³a Aniela Widera, znana gorzowianom jako pani Ania, w³aœcicielka kawiarni Letniej.

Fot. Renata Ochwat

Aniela Widera kierowa³a kawiarni¹ Letnia od 1988 roku.
Przez lata wybudowa³a jedn¹
z najbardziej rozpoznawalnych marek miasta. O tym, ¿e
zmaga siê z ciê¿k¹ chorob¹,
która w koñcu ja pokona³a,
wiedzia³o tylko najbli¿sze otoczenie - rodzina, przyjaciele.
- A tak niedawno odesz³a na
emerytur¹. Mia³a siê cieszyæ
¿yciem i tym, ¿e nie musi ju¿
ciê¿ko pracowaæ - mówi Lech
Serpina, by³y dyrektor Szko³y
Muzycznej I stopnia, ale przede wszystkim muzyk, który
przez lata grywa³ na s³ynnych
dancingach w Letniej.
Aniela Ania Widera przez lata kierowania Letni¹ sprawi³a,
¿e miejsce sta³o siê niezmiernie rozpoznawalne. Mia³a niezwyk³y pos³uch wœród bywalców. Nie zdarza³o siê, aby w
Letniej dochodzi³o do awantur
czy innych zachowañ, które
godzi³yby w spokój publiczny.
Kilka lat temu pani Ania
og³osi³a, ¿e wybiera siê na
emeryturê, a swoj¹ kawiarniê
zamierza przekazaæ rodzinie.
Jednak ani córka, ani wnuczka nie by³y zainteresowane
prowadzeniem biznesu, dlatego te¿ w ubieg³ym roku Letnia
trafi³a na sprzeda¿. Pani Ania
mia³a nadziejê, ¿e dane jej
bêdzie ogl¹daæ Letni¹ pod nowym kierownictwem, ale nadal Letni¹. Niestety, odesz³a…
Tu przypominamy archiwaln¹ rozmowê z p. Aniel¹
Wider¹, opublikowan¹ na
³amach echogorzowa.pl w lipcu 2017 roku.
Letnia bêdzie tak d³ugo,
dopóki wystarczy mi si³
Rozmowa z Aniel¹ Wider¹,
w³aœcicielk¹ i szefow¹ kawiarni Letnia
- Kto teraz przychodzi do
Letniej?
- Przede wszystkim ludzie
starsi, którzy lubi¹ siê bawiæ,
tañczyæ albo zwyczajnie pobyæ ze sob¹. S¹ to ludzie w
wieku przewa¿nie od 60 do
nawet i 90 lat. Mówi¹, ¿e nie
ma dla nich innych lokali w
mieœcie, dlatego przychodz¹
tu. T³umacz¹, ¿e te inne s¹
nowoczesne, ³adne, dla
m³odych, ale oni tam siê Ÿle
czuj¹. A tu maj¹ klimat ze
swojej m³odoœci.
- To siê ci ludzie, którzy
przychodzili tu przed laty?
Stali klienci?
- Wygl¹da to tak, ¿e 30 procent jest sta³ych a pozostali to
w³aœnie ci, którzy nie maj¹
swoich lokali. U nas ¿ycie twa
od rana. Koœ przychodzi poczytaæ gazety, ktoœ zaczyna
dzieñ od kawy. Sta³ych bywalców znam i wiem, ¿e ktoœ pije
kawê sypan¹ w szklance, a
ktoœ inny rozpuszczaln¹. Po
po³udniu przychodz¹ ci, co
wychodz¹ z pracy, tak na
chwilê, ¿eby odetchn¹æ albo
coœ zjeœæ. A w weekendy

Aniela Widera stworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek miasta

przychodz¹ dla zabawy i wtedy jest pe³no. Trafiaj¹ tu ludzie, którzy nie maj¹ ju¿ bliskich, bo wdowcy. Ale bywaj¹
te¿ i ci, których rodzina nie
chce akceptowaæ. Przychodz¹ tak¿e i ci, co domów
nie maj¹. I jak siê patrzy na
tych ludzi, to oni s¹ szczêœliwi,
uœmiechniêci. Jest sens prowadzenia takiego lokalu.
- Ale przed laty Letnia to
by³o takie miejsce, gdzie
przychodzili artyœci gorzowscy.
- Tak, przychodzili. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e ca³a gorzowska ówczesna bohema tu bywa³a. Prowadzê Letni¹ od
1988 roku, wczeœniej pracowa³am w Marago i artyœci bywali w tych lokalach. Znacznie
czêœciej i chêtniej w Letniej.
Bywali aktorzy Jerzy Paukszta, Marek Pude³ko, Alik Maciejewski, Kuba Zaklukiewicz.
Bywa³ malarz Bolek Kowalski,
Kazik Furman, pan Mieczys³aw Rzeszewski, pisarz
Witold NiedŸwiecki, naczelnik
wydzia³u kultury Janusz
S³owik, pan Mieczys³aw
Wachnowski te¿ tu zagl¹da³.
Hieronim Œwierczyñski, który
zreszt¹ ¿artowa³, ¿e na cmentarzu Aleja Zas³u¿onych to
aleja wiadomej firmy i on po
œmierci siê tam nie da pochowaæ. I rzeczywiœcie tak siê
sta³o, ¿e jego prochy nie zosta³y z³o¿one w³aœnie w alei.
Ale przecie¿ na ¿ywo u mnie
gra³ pan Leszek Serpina z
muzykami. No i niestety zosta³a nas garstka. Czasami
przychodzi fotograf Zenon
Kmiecik, ale rzadko, bo zwyczajnie si³ mu brakuje. Jak tu
ju¿ przyjdzie, to zawsze mówi,
¿e mu ¿ycie wraca. Tak¿e pan
Leszek Serpina raz na miesi¹c tu zajrzy. Bywa od czasu
do czasu fraszkopisarz Tadeusz Szyfer. Przecie¿ i Andrzej
Gordon tu bywa³. Przychodzi³
tu zjeœæ. By³ ju¿ wówczas

mocno schorowany i zmêczony ¿yciem. Kiedyœ moja córka,
która mi pomaga³a, mówi³ Mamo, obs³u¿yæ tego pana?
Na co ja jej, ¿e to nie byle kto,
ze znakomity malarz, którego
œwietne obrazy wisia³y w Marago. Bywa³a u nas tak¿e pani
Anna
Makowska-Cieleñ.
Zreszt¹ naprawdê bardzo
wielu znanych.
- Pani Aniu, a co ich tu
œci¹ga³o? Dobre jedzenie,
klimat, pani osoba?
- To wszystko plus w³aœnie
towarzystwo. Jak wychodzili z
Empiku, a nie by³o dok¹d iœæ,
bo Lamus w wakacje jakoœ
dziwnie pracowa³, Filary te¿
nie dzia³a³y, to zjawiali siê tutaj. Oni tworzyli nam niezwyk³y klimat. No przecie¿ to
by³o barwne i znane towarzystwo.
- Ja pamiêtam, jak przed
Letni¹ siedzia³ uwi¹zany
Maks, pies Bola Kowalskiego…
- No a ja to pamiêtam inaczej. Maks nie by³ przywi¹zywany, siedzia³ obok Bola, albo
pod stolikiem. Bolek zawsze
rano szed³ na spacer po dzielnicy i wpada³ do mnie na
kawê. A Maks zawsze z nim
te¿ by³. On zreszt¹ ten kr¹g,
który robi³ od swego domu
przy ul. D¹browskiego przez
Letni¹ do D¹browskiego nazywa³ spacerem z Maksem.
- A spotkania z Furmanem?
- Zachodzi³ tu przez lata. Zawsze go jakoœ wspiera³am. No
i kiedy by³ ju¿ chory, przyszed³. Ja by³am zajêta. Tylko
mu powiedzia³am, ¿eby poszed³ do bufetu, coœ tam sobie
wzi¹³. A on, ¿e mam od³o¿yæ
to, co robiê i siê przytuliæ, bo
siê przyszed³ po¿egnaæ. Mówi³, ¿e jedzie do Szczecina do
lekarza i ju¿ nie wróci. Zaczê³am go pocieszaæ, ¿e to
nie tak, ¿e na pewno wszystko
bêdzie dobrze, ale Kazimierz

mówi³ swoje. No i faktycznie,
to by³ ostatni raz, kiedy go widzia³am. A potem posz³am na
pogrzeb z jedn¹ ró¿¹. Jakoœ
mi by³o nie tak, ale pani Zofia
Biliñska, która tu te¿ kiedyœ
zagl¹da³a, wyjaœni³a mi, ¿e artyœcie niesie siê jedn¹ ró¿ê.
Tak to odchodz¹ od nas bywalcy.
- Ale potem zadzia³o siê
coœ takiego, ¿e przyszli
m³odzi i usi³owali wprowadziæ tu nowych klientów.
- Fakt, wydarzy³o siê coœ takiego. W czasie Reggae nad
Wart¹ to siê dzia³o. Zrobili
koncert przed otwarciem festiwalu. Oni sami zadbali
zreszt¹ o nag³oœnienie, powiesili plakaty. No i zagrali dla ludzi, którzy tu przychodzili.
Zreszt¹ bywalcom akurat ta
impreza siê podoba³a. Podobnie jak Bombay Party i kilka
innych akcji artystycznych robionych gównie przez Marcina
Ciê¿kiego i ludzi z nim zaprzyjaŸnionych. Ale nie prze³o¿y³o
siê to na wymieszanie klientów. M³odzi raczej tu nie
przyjd¹. Bo tu nie ma g³oœnej
muzyki, zreszt¹ ona jest inna,
ani¿eli teraz m³odzi s³uchaj¹.
To s¹ inne pokolenia i inne gusty. Nie da siê pogodziæ gustów jednych i drugich.
- Wróæmy zatem do muzyki. Zaczyna³ Leszek Serpina…
- No w³aœnie, jak Leszek
Serpina gra³, to na instrumentach, na ¿ywo, niezbyt g³oœno.
Marek Pude³ko œpiewa³ albo
te¿ grywa³. Nawet aktor Wojciech Deneka tu grywa³.
Zreszt¹ jak ju¿ siê przeprowadzi³ do Poznania, a córka moja wówczas tam jeŸdzi³a, to
zawsze powtarza³: PrzywieŸ
go³¹bki od mamy, a bêdzie
nocleg za darmo. Kiedyœ
mia³am ciekawe imieniny.
Wojtek Deneka nie wiedzia³,
¿e ja nie jestem Anna a Aniela, no i w Anny gdzieœ grali na

We³nianym Rynku - pan Leszek Serpina, Marek Pude³ko,
jeszcze kilka osób no i Wojtek
Deneka. W³aœnie Wojtek na
klombie narwa³ bukiecik bratków i tak w³aœnie z muzyk¹ i
kwiatami wkroczyli do Letniej.
No i Wojtek w³aœnie wskoczy³
na bufet z okrzykiem „Wszystkiego najlepszego w dniu
imienin!”. Pech chcia³, bufet
nie wytrzyma³, szk³o siê sypa³o. Ja nie wiedzia³am czy
mam p³akaæ, czy siê œmiaæ.
Do dziœ pamiêtam brzêk
t³uczonego szk³a i widzê tego
wystraszonego Wojtka na tym
zdewastowanym bufecie. Ale
jak siê zaczê³am œmiaæ, to i
Wojtek siê rozpogodzi³. Rozbroi³am go te¿ stwierdzeniem,
¿e tak hucznych i mocnych
imienin to ja w ¿yciu nie
mia³am.
Zreszt¹
jak
przyje¿d¿a³ do Gorzowa, to
zawsze do mnie wpada³.
Zreszt¹ wszyscy, którzy wyje¿d¿aj¹ z Gorzowa, a wracaj¹ na urlopy, to do mnie zachodz¹. ¯artuj¹, ¿e sprawdzaj¹, czy Letnia jeszcze jest.
No i siê melduj¹ ci, co teraz w
Anglii mieszkaj¹, w Niemczech, w Norwegii, z Kanady. Ci ludzie siê nie znaj¹
wzajemnie, ja ich znam, bo
przychodzili. Zreszt¹ mogê
nie pamiêtaæ nazwiska, ale
twarze zawsze. I zawsze
s³yszê, ¿e dobrze jest, bo jest
Letnia.
- Przecie¿ to jeden z takich
czytelnych symboli Gorzowa. Jest w œrodku miasta.
Tu odbywaj¹ siê s³ynne tañce. No i przecie¿ przychodzi tu okreœlona klientela.
- Ale te¿ bywa tak, ¿e niektórzy, choæ bawi ich ta muzyka,
to jednak nie wchodz¹ do
œrodka, bo coœ, sami nie
wiedz¹, co. Albo te¿ uwa¿aj¹,
¿e nie jest to dla nich miejsce.
A z kolei inni jakoœ sobie wyobra¿aj¹, ¿e nie wiadomo co
tu siê dzieje. Czasami bywa
tak, ¿e zagl¹daj¹ do Letniej z
kimœ i odkrywaj¹, ¿e to jednak
przyjazne miejsce jest i potem
wracaj¹. Zreszt¹ ja pilnujê porz¹dku, staram siê, ¿eby tu
ka¿dy czu³ siê dobrze. No i
jest tak, ¿e sama uspokajam
klientów, a jak siê nie
s³uchaj¹, to nie maj¹ potem
wstêpu.
- Ale przecie¿ pani klienci
siê pani s³uchaj¹!
- No siê s³uchaj¹. Jakoœ tak
maj¹, ¿e siê faktycznie
s³uchaj¹.
Pani
Aniu,
jaka
przysz³oœæ tego lokalu?
- No tak d³ugo, jak bêdê mia³a
si³y, choæ za dwa miesi¹ce idê
na emeryturê, to go poprowadzê. Mo¿e rok, mo¿e dwa,
ale jednak. Chcia³am, aby
wnuczka przejê³a lokal, ale na
razie siê nie za bardzo kwapi.
- Dziêkujê bardzo, ¿e pani jest.
RENATA OCHWAT
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w 8.08.
2013 r. - w Gorzowie zniesiono
zakaz deptania po trawnikach i
skwerach.
w 9.08.
1947 r. - powstały Gorzowskie
Warsztaty Mechaniczne, Sp. z
o. o. Wieprzyce, która dała początek zakładom „Zremb”.
1992 r. - w Gorzowie odnotowano 37,3o C.
w 10.08.
1945 r. - w browarze przy ul.
Pocztowej w Gorzowie, należącym dawniej do braci
Gross, wznowiono produkcję piwa; później była tu już tylko rozlewnia piwa HSI „Odnowa”.
1947 r. - na bieżni lekkoatletycznej stadionu przy ul. Myśliborskiej zorganizowano pierwszy Złoty Puchar Ziemi Lubuskiej na żużlu; wygrali
leszczynianie, najlepszy z gorzowian, Antoni Kapusta, zajął
III miejsce.
1948 r.- na bazie Spółdzielni
Pracy „Dąb” powstał Zakład
Produkcji Elementów Budowlanych Stolarnia i Parkieciarnia,
później „Stolbud”, który istniał
do 2003 r.
2000 r. - oddano do użytku Rondo Santockie.
w 13.08.
1971 r. - do pierwszego
wieżowca przy placu Staromiejskim wprowadzili się pierwsi
lokatorzy.
2000 r. - bp Adam Dyczkowski
konsekrował kościół pw. św.
Maksymiliana Kolbe w Gorzowie, budowany w latach 19861994.
2011 r. - Stilon Gorzów, następca GKP, wystartował w rozgrywkach IV ligi piłkarskiej.
2011 r. - otwarto wschodnią
część zmodernizowanego bulwaru nad Wartą.
2008 r. zm. Róża Aleksandrowicz (75 l.), kupiec, b. radna
WRN i RM, b. przewodnicząca
gminy muzułmańskiej w Gorzowie.
w 14.08.
2004 r. - gorzowska wyprawa
wysokogórska pod kierownictwem Jana Palejczyka zdobyła
Elbrus (5642 m), najwyższy
szczyt Kaukazu; na szczycie stanęli także Edyta Świderska, Michał Palejczyk, Artur Brykner,
Tomasz Walkowiak, Grzegorz
Palka, Krzysztof Mazurek, Tomasz Wojcieszyński; Artur Brykner zjechał z góry na desce
snowbordowej, skręcając sobie
nogę.
w 15.08.
1945 r. - kardynał August
Hlond, prymas Polski, powołał administrację kościelną
na Ziemiach Odzyskanych;
utworzona została Administracja Apostolska Lubuska,
Kamieńska i Prałatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie;
Gorzów został przekazany
protokolarnie przez sowieckie władze wojskowe administracji polskiej; poświęcono
kościół pw. MB Anielskiej,
obecnie Wniebowzięcia NMP
w Osiedlu Poznańskim; w
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mieście odbyła się pierwsza
impreza muzyczna
1952 - rozpoczęto budowę linii
tramwajowej od ul. Warszawskiej przez Podmiejską i Pomorską do bramy GZWS przy ul.
Walczaka.
1972 r. - Wytwórnia Elementów
Prefabrykowanych w Gorzowie
rozpoczęła produkcję płyt systemu WUFT; z płyt tych zbudowano m. in. Osiedle Staszica.
w 16.08
1950 r. zm. Władysław Andryka
(22 l.), chorąży AK, przywódca
organizacji „Młode Pokolenie
Walczy”; zginął podczas próby
aresztowania przez funkcjonariusza UB w kinie „Capitol”.
w 17.08.
1908 r. ur. wg wersji autobiograficznej - Papusza, czyli Bronisława Wajs, pierwsza cygańska poetka pisząca w języku
romskim, przez blisko 30 lat
związana z Gorzowem, zm. w
1987 r. w Inowrocławiu.
w 19.08.
1998 r. - podczas spotkania
parlamentarzystów i wojewodów z Gorzowa i Zielonej Góry,
w obecności biskupa A. Dyczkowskiego, w Gorzowie podpisano wspólną deklarację, w
której opowiedziano się za równomiernym rozłożeniem kompetencji i odpowiedzialności
pomiędzy obydwa miasta-stolice nowego regionu
w 20.08.
1946 r. - Szkoła Muzyczna zajęła budynek przy ul. Chrobrego
3, gdzie mieści się do dziś.
1937 r. ur. Edmund Migoś,
żużlowiec, zawodnik Stali Gorzów, trzykrotny medalista MŚ,
mistrz Polski z 1970 r., zm. w
2006 r.
1946 r. ur. Edward Jancarz,
żużlowiec, zawodnik Stali
Gorzów i Wimbledon, 12krotny medalista MŚ, 11krotny uczestnik IMŚ, dwukrotny mistrz Polski (1975
i 1983), trzykrotny zdobywca „Złotego Kasku”, zm. w
wyniku zabójstwa w 1992
r.
w 21.08.
1998 r. - w odremontowanym
pałacyku przy ul. Kazimierza
Wielkiego odbyły się pierwsze
śluby.
w 22.08.
1997 r. - dokonano napadu na
oddział banku GBS przy ul.
Małorolnych; łupem bandytów
padło 100 tys. zł.
w 23.08.
1960 r. - oddano do użytku
nową szkołę na Wieprzycach,
dziś SP nr 12 przy ul. Dobrej.
w 24.08.
1994 r. - Henryk Maciej Woźniak został prezydentem Gorzowa; swą funkcję pełnił do
15.06.1998 r.
w 25.08.
1989 r. - ks. Witold Andrzejewski został proboszczem parafii
NP NMP przy ul. Mieszka I, ks.
Eugeniusz Drzewiecki - parafii
MB Różańcowej na Siedlicach;
a ks. Władysław Pawlik -nowej

Sierpień 2021 r.

Trasa ma być początkiem
czegoś większego
Z Ann¹ Kozak, gorzowsk¹ radn¹, jedn¹ z inicjatorek budowy Trasy Siedmiu Wzgórz, rozmawia Robert Borowy
- Jest pani zadowolona z
koñcowego efektu budowy
Trasy
Siedmiu
Wzgórz?
- Przyjêty projekt zosta³
zrealizowany i mo¿na by³oby
powiedzieæ, ¿e trasa zosta³a
skoñczona, ale nie dla mnie.
Uwa¿am, ¿e wymaga ona
jeszcze pewnych zabiegów,
byæ mo¿e kosmetycznych, a
byæ mo¿e trochê wiêkszych.
Ju¿ napisa³am interpelacjê z
propozycj¹ uzupe³nienia trasy o drzewostan, który
wczeœniej by³ zaplanowany,
lecz z powodu ograniczeñ finansowych nie uda³o siê dotychczas zrobiæ nasadzeñ.
Mam nadziejê, ¿e znajd¹ siê
jednak œrodki z puli na
przyk³ad przeznaczonej na
uzupe³nienie w mieœcie zieleni ze wzglêdu na usuwanie
drzew w miejscach prowadzenia nowych inwestycji.
- Co jest najwiêkszym
atutem trasy?
- To, ¿e j¹ mamy. Cieszê
siê, ¿e nie ograniczyliœmy
siê tylko do wybudowania
samego szlaku. S¹ ³aweczki, kosze, wiaty, place zabaw. Sama trasa nie by³aby
fajna, gdyby zosta³a oparta
tylko na œcie¿kach. Dlatego
zale¿a³o nam, ¿eby pojawi³y
siê
miejsca
krótkiego
postoju, ale te¿ punkty edukacyjne. Bardzo wa¿nym
elementem by³o tak¿e stworzenie odpowiednich warunków dla m³odych matek,
¿eby w trakcie spaceru mia³y
mo¿liwoœæ
swobodnego
przewiniêcia swojego malucha, nakarmienia, a nawet
schronienia
siê
przed
gwa³townym deszczem lub
piek¹cym s³oñcem. Ma to
byæ miejsce dla ka¿dego:
dla rodzin, dla seniorów, dla
nas - mieszkañców.
- A czego pani jeszcze
brakuje?
Takich
elementów
,,wow’’, uatrakcyjniaj¹cych
trasê. Chcia³abym, ¿eby pojawi³y siê przyk³adowo imitacje zwierz¹t, lampy solarne,
które
mia³yby
ciekawy
kszta³t, na przyk³ad motyli.
WyobraŸmy sobie spacer
jednym szlakiem, po³¹czonymi œcie¿kami przez gorzowskie parki i osiedla,
miejsca kultowe i te, którymi
chcemy siê chwaliæ goœciom. Od Manhattanu a¿
po Wieprzyce, od Wieprzyc
a¿ na Zakanale. Wszystko
jest mo¿liwe tylko trzeba
chcieæ. A chcieæ to móc. Nasza
trasa
ma
byæ
pocz¹tkiem tego o czym gorzowianie mówili od dawna.
Chodzi o szlak turystyczny,

Fot. Robert Borowy
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PROSTO z miaSTa

A. Kozak: Ma to być miejsce dla każdego: dla rodzin, dla seniorów, dla nas - mieszkańców

z miejscami do wypoczynku
i rekreacji, z k¹cikami edukacyjnymi, a to wszystko
przy wykorzystaniu i poszanowaniu naturalnych walorów naszego piêknego miasta. Liczymy na to, ¿e znajd¹
siê osoby, które bêd¹ chcia³y
kontynuowaæ nasz pomys³ w
kolejnych latach i kolejnych
miejscach grodu nad Wart¹.
My zaczynamy, Wy skoñczcie!
- Sk¹d w ogóle wzi¹³ siê
pomys³ budowy trasy?
- G³ówn¹ intencj¹ by³o zachêcenie ludzi do wychodzenia z domów. Kiedy pomys³
siê rodzi³ nie wiedzieliœmy
jeszcze, ¿e zaatakuje nas
pandemia, ale ju¿ wtedy
da³o siê zaobserwowaæ, ¿e
aktywnoœæ wiêkszoœci z nas
najczêœciej ogranicza³a siê
do spotkañ z przyjació³mi i
znajomymi na czacie, a z rodzin¹ przed telewizorem.
Niestety, wraz z rozwojem
techniki staliœmy siê niewolnikami wszelkich urz¹dzeñ.
¯eby jednak zachêciæ do
wychodzenia z domów
uznaliœmy, ¿e trzeba stworzyæ miejsce do takich
wspólnych spacerów i spotkañ.
- Kto by³ inicjatorem pomys³u?
- By³o nas troje. Obok mnie
byli to panowie Maciej
Zió³kowski i Hilary B³onka.
Wspólnie pracowaliœmy nad
projektem i powiem wprost,
¿e jesteœmy dumni z tego,
ale muszê tutaj oddaæ równie¿ to, ¿e mieliœmy silne
wsparcie od grupy mieszkañców pasjonuj¹cych siê codziennymi spacerami nordic
walking. Narzeka³y one, ¿e
nie ma odpowiednich tras do
takich spacerów i wysz³y z
propozycj¹, ¿eby wykorzys-

taæ zasoby miasta w rejonie
dawnego poligonu. To siê
spodoba³o wielu innym
mieszkañcom osiedla Staszica, Centrum, Piasków podobnie jak m³odym matkom,
którym brakowa³o fajnego
miejsca do spacerów i zabawy dla swoich pociech. (…).
- Co by³o najtrudniejsze
w trakcie realizacji prac?
- Zawsze przy tego rodzaju
pracach pojawiaj¹ siê ró¿ne
problemy. Nie inaczej by³o w
tym przypadku. Zaczê³o siê
od wytyczenia szlaku. Nie
by³o to proste. Tereny popoligonowe w wielu miejscach
s¹ mocno zapuszczone,
du¿o jest poroœniêtych dzikich krzaków. Do tego
ca³oœæ musieliœmy spi¹æ z
planem zagospodarowania
przestrzennego. Kilka razy
wybraliœmy siê z miejskimi
urzêdnikami na spacer zanim to wszystko zosta³o odpowiednio wyrysowane. Ale
wybraliœmy najbardziej optymaln¹ trasê. Jeœli czegoœ mi
trochê szkoda, to ¿e nie zahaczyliœmy o specyficzn¹
czarn¹ sosnê stoj¹c¹ na jednej z górek, a taki by³ zamys³. Przykro to mówiæ, lecz
w tym miejscu zawsze znajduje siê spora sterta œmieci
pozostawiana
przez
,,mi³oœników’’ spo¿ywania
alkoholu. Dlatego ominêliœmy ten fragment, ale liczê,
¿e w przysz³oœci od g³ównej
trasy zostan¹ zrobione odnogi i to miejscu ju¿
uporz¹dkowane znajdzie siê
na trasie. Nie powinniœmy
bowiem poddawaæ siê i
ustêpowaæ ba³aganiarzom.
Sporo dyskusji by³o nad
przygotowaniem samego
projektu, du¿o rozmawialiœmy na temat choæby szerokoœci œcie¿ki. Ostatecznie z

powodów finansowych pewne pomys³y nie zosta³y zrealizowane.
- Niewiele zabrak³o, a pomimo pozytywnego g³osowania inwestycja nie zosta³aby w ogóle wykonana.
- Musieliœmy przekonaæ
radnych i w³adze miasta,
¿eby do³o¿y³y ponad 270 tysiêcy z³otych do ca³oœci,
gdy¿ w okresie prowadzenia
przetargów znaleŸliœmy siê
w czasie gwa³townych podwy¿ek materia³ów budowlanych, jak te¿ i us³ug. Liczy
siê jednak efekt koñcowy,
pokonaliœmy wszystkie bariery i trasa zosta³a zbudowana, ale - jak powiedzia³am na wstêpie - nie
skoñczona.
- Je¿eli ktoœ jeszcze nie
odwiedzi³ szlaku, to w jakim kierunku powinien siê
udaæ, ¿e móc ca³oœæ zwiedziæ?
- Najlepiej pojechaæ autobusem w kierunku cmentarza i wysi¹œæ na ulicy ¯wirowej na przystanku przy
Biedronce. Potem podejœæ
do ulicy Bazaltowej, na koñcu której znajduje siê
pierwszy bardzo ³adny plac
zabaw.
S¹
huœtawki,
zje¿d¿alnie, piaskownica,
szykowany jest zjazd linowy.
Jest to równie¿ pocz¹tek trasy. Dalej przechodzimy
przez poligon i udajemy siê
w kierunku ulicy S³owiañskiej i B³otnej. W Parku
S³owiañskim niebawem pojawi siê drugi plac zabaw,
który zostanie przeniesiony
z Parku Ró¿. Trzeci plac
bêdzie na B³otnej.
- Wspomnia³a pani, ¿e ta
trasa mog³aby byæ pocz¹tkiem czegoœ wiêkszego
w
Gorzowie.
Pocz¹tkiem stworzenia

podobnych tras w innych
miejscach. Jest to mo¿liwe?
- Oczywiœcie, my zrobiliœmy taki „zaczynek” projektu
miejskiego i zachêcamy
mieszkañców, ¿eby kontynuowali to dzie³o. W Gorzowie mamy tzw. szlak niebieski. Jest to trasa krajobrazowa, która zaczyna siê
od ul. Chrobrego przy mostku przez K³odawkê - Park
Siemiradzkiego - Al. Odrodzenia Polski - Park Kopernika - ul. Walczaka. Czas
przejœcia tej czterokilometrowej trasy, to oko³o pó³torej
godziny. Trasa ta wiedzie
przez piêkne gorzowskie
parki, chcieliœmy zainspirowaæ mieszkañców - by
po³¹czyæ te trasy w jedn¹
ca³oœæ. Myœlê, ¿e nazwa dla
ca³oœci takiego gorzowskiego szlaku ju¿ jest, bo jak
wiemy Gorzów niczym
Rzym le¿y na siedmiu wzgórzach.
- Czy przygotowuj¹c takie atrakcje dla mieszkañców mo¿na obroniæ siê
przed aktami wandalizmu,
które ju¿ dotknê³y Trasê
Siedmiu Wzgórz?
- Wandalizm to jeden z najczêstszych problemów dotykaj¹cych w zasadzie ka¿d¹
miejscowoœæ w Polsce. Brak
szacunku do mienia publicznego, niszczenie tablic,
³awek,
staje
siê
nieod³¹cznym elementem
¿ycia w mieœcie. Tych, którzy niszcz¹ jest niewielkie
grono, ale s¹ oni bardzo
uci¹¿liwi. Uwa¿am, ¿e powinniœmy zwracaæ wszyscy
na to uwagê. Dlatego, ¿e
takie postepowania powoduj¹ znaczne ubo¿enie naszego
miasta.
Dobro
wspólne powinniœmy szanowaæ wszyscy - gdy¿ jest
nasze, powstaje ono z naszych pieniêdzy, konkretnie z naszych podatków.
Dlatego powinniœmy rozpocz¹æ od edukacji, od nauki - ¿eby nie niszczyæ naszego dobra.
- Co mo¿na zatem zrobiæ,
¿eby ograniczyæ takie sytuacje?
- Edukowaæ. Je¿eli raz wydaliœmy pieni¹dze na inwestycjê - powinniœmy j¹ szanowaæ. Ka¿da kolejna wydana z³otówk¹ na naprawienie
szkody po wandalu - to
z³otówka mniej na nowe
dzia³ania. Musimy dalej staraæ siê zaszczepiæ w ludziach t¹ œwiadomoœæ. Tak
naprawdê robimy sobie sami
krzywdê.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Nauka selekcji odpadów

KALENDARIUM
Sierpień 2021

„Zielona Szko³a - Zielone Przedszkole” - to program doskonale znany ju¿ wszystkim placówkom edukacyjnym w regionie.

Fot. Archiwum Inneko

Historia tego programu siêga pierwszych lat obecnego
wieku. Pocz¹tkowo g³ównym
celem akcji by³o zaanga¿owanie dzieci i m³odzie¿ w zbieranie zu¿ytych baterii. Kilka lat
temu poszerzono zakres
zbierania odpadów o surowce
wtórne oraz zu¿yty sprzêt
elektryczny i elektroniczny.
- Pierwotnie zbieraj¹c stare
baterie program realizowaliœmy we wspó³pracy z firm¹
REBA, zajmuj¹c¹ siê odzyskiem tego surowca - mówi
Kamila Czajka, specjalistka
ds. kontaktów z klientami w
INNEKO. - Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymywali ciekawe nagrody. Siedem lat temu pojawi³ siê pomys³ jednej
z naszych pracownic, ¿eby
poszerzyæ zakres zbierania
odpadów tak¿e o makulaturê,
nakrêtki plastikowe oraz
zu¿yty sprzêt elektryczny i
elektroniczny, a w ten sposób
pomóc ekonomicznie placówkom oœwiatowym. Jako
spó³ka przystaliœmy na to,
oferuj¹c za zebrane odpady
okreœlone stawki finansowe,
które potem placówki mog³y
wykorzystaæ na w³asne potrzeby - t³umaczy.
Kolejne edycje przynosi³y
dalszy rozwój programu, ale i
istotne zmiany. Przed dwoma
laty powrócono do nagród i w
tej chwili s¹ one naprawdê atrakcyjne. W zesz³ym roku dla
najlepszych klas i grup przygotowano projektor multime-

Segregacja i właściwa utylizacja odpadów jest już koniecznością

dialny, zestaw kina domowego, telewizor, zajêcia laboratoryjne z biologii, chemii, fizyki lub cybernetyki w Klubie
M³odego Wynalazcy oraz zajêcia na Polu Golfowym Zawarcie. W tym roku bêdzie
podobnie.
Pandemia wcale nie ograniczy³a zaanga¿owania uczestników programu. Ta aktywnoœæ jest wci¹¿ bardzo wysoka, a najlepszym dowodem
s¹ dane statystyczne z ostatnich trzech lat. Obrazuj¹ one,
jak uk³ada³a siê zbiórka w
okresie przedpandemicznym i
w latach, w których borykamy
siê z koronawirusem. W roku
szkolnym 2018/19 w programie uczestniczy³o 69 placówek, które wspólnie zebra³y

blisko 65 ton odpadów. Statystycznie da³o to 0,94 tony na
uczestnika. W nastêpnym roku ta ostatnia liczba by³a bardzo podobna, natomiast w
ostatnim roku szkolnym, w
którym szkolny lockdown
trwa³ wyj¹tkowo d³ugo, tych
placówek mieliœmy 37 i
wspólnie zebra³y one ponad
46 ton, co da³o du¿y wy¿szy
jednostkowy wskaŸnik, bo a¿
1,24 tony.
- To pokazuje, ¿e pomimo
trudnoœci najbardziej zaanga¿owani nasi partnerzy nie
poddali siê i poradzili sobie
œwietnie, zbieraj¹c wiêcej nawet odpadów ni¿ w poprzednich latach - kontynuuje nasza rozmówczyni. - Zreszt¹
od lat mamy grupê sta³ych

uczestników, bardzo zaanga¿owanych w akcjê i jej promocjê. Ponadto, co wa¿ne,
ograniczyliœmy siê do zapraszania placówek tylko z terenu naszego oddzia³ywania,
czyli Zwi¹zku Celowego Gmin
MG-6, co mia³o wp³yw na spadek liczby placówek, ale powoli przybywaj¹ nam nowe ju¿
tylko z naszego terenu - dodaje.
Nagrody s¹ wa¿ne, lecz
zdecydowanie wa¿niejsza
jest promocja dzia³añ ekologicznych. Dlatego g³ównym
celem programu jest zaanga¿owanie dzieci i m³odzie¿
w tworzenie systemu gospodarki odpadami i umiejêtnoœæ
wyselekcjonowania jak najwiêkszej iloœci ró¿nych frakcji

z odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Konsekwencj¹ tego jest zmniejszanie
negatywnego oddzia³ywania
na œrodowisko. Ucz¹c siê selekcji odpadów od najm³odszych lat przedszkolaki i
uczniowie w przysz³oœci bêd¹
to czyniæ automatycznie, na
czym zyska ekologia i wszyscy wko³o. Maj¹c wiêksz¹
œwiadomoœæ przynosz¹ ponadto te dobre praktyki do domów. Szko³y dostaj¹ od organizatora akcji specjalne pojemniki na zbiór baterii, reszt¹
zbiórki zajmuj¹ siê same. Kiedy ju¿ nazbieraj¹ wiêksz¹
iloœæ odpadów zg³aszaj¹ do
INNEKO, które przyje¿d¿a,
odbiera i je zagospodarowuje,
wczeœniej oczywiœcie wszystko wa¿¹c na potrzeby konkursu.
- Przed nami jest zakoñczenie ostatniej edycji i rozpoczêcie jubileuszowej, dwudziestej - kontynuuje pani Kamila. Ka¿da nowa rozpoczyna siê 1
paŸdziernika, a koñczy 30
czerwca. We wrzeœniu natomiast og³aszamy wyniki, rozdajemy nagrody oraz zbieramy zg³oszenia od placówek
oœwiatowych. Zg³osiæ siê
mo¿e ka¿da placówka, zarówna publiczna, jak i prywatna. W przypadku szkó³ mówimy o wszystkich typach, w
tym równie¿ o ponadpodstawowych - koñczy.
RB

Mamy bogactwo różnych rozwiązań
Trzy pytania do Dariusza Górnego, architekta miejskiego w Gorzowie

Fot. Bart³omiej Nowosielski/UM

- Studenci Wydzia³u Architektury Politechniki Poznañskiej wziêli udzia³ w konkursie urbanistycznym na
zagospodarowanie kwarta³u wokó³ Schodów Donik¹d. Sk¹d pomys³, ¿eby
zaprosiæ do tego konkursu
m³odych ludzi?
- W zesz³ym roku podjêliœmy
z Politechnik¹ Poznañsk¹ rozmowy na temat wspó³pracy i
kiedy pojawi³a siê propozycja
rozpisania konkursu uznaliœmy, ¿e warto zaprosiæ do niego studentów w³aœnie tej
uczelni. Stwierdziliœmy, ¿e
punkt widzenia m³odych ludzi,
w tej grupie s¹ tak¿e œwie¿o
dyplomowani architekci po
pierwszym stopniu studiów,
mo¿e byæ bardzo ciekawy
choæby z tego powodu, ¿e s¹
z zewn¹trz. (…). Dla uczestników konkursu najwiêkszym
magnesem by³a sama nazwa
omawianego obiektu, byli bardzo ciekawi historii, a po gotowych pracach widaæ, ¿e szukali naprawdê ciekawych rozwi¹zañ
wkomponowania

schodów w nowo zaprezentowany obszar. Pamiêtajmy,
¿e m³odzi architekci zajmowali siê zagospodarowaniem ca³ego wskazanego
terenu, gdy¿ konkurs mia³
na celu odnowienie dyskusji na temat nie tylko schodów, ale ca³ego obszaru.
Zw³aszcza, ¿e jesteœmy po

rewitalizacji Parku Siemiradzkiego, trwaj¹ te¿ inne
prywatne inwestycje w pobli¿u, bo nie ca³y teren jest
miejski.
- Studenci maj¹ du¿o
œwie¿oœci, temperamentu,
ale nie maj¹ jeszcze doœwiadczenia. Jak w sumie
wypad³y te propozycje?

- Przy formu³owaniu warunków konkursowych przyjêliœmy zasadê, ¿e nie bêdziemy
wprowadzaæ nadmiernych
ograniczeñ, ¿eby daæ swobodê przy prezentacji ró¿nych
rozwi¹zañ urbanistycznych.
Przez to niektóre prace w
swoich decyzjach projektowych s¹ bardzo odwa¿ne, ale

to dobrze, gdy¿ nam zale¿a³o
na materiale jak najbardziej
ró¿norodnym. Zamys³ mamy
taki, ¿e jeœli któreœ z
rozwi¹zañ zostanie w du¿ej
czêœci wykorzystane, to oczywiœcie zostanie ono równie¿
wzbogacone o nowe elementy i tym zajmie siê zespó³
maj¹cy bogate doœwiadczenie
projektowe oraz realizacyjne.
- ¯adna z tych wizji nie zostanie zrealizowana, na ile jednak
zostan¹ wykorzystane?
- Na bazie tych prac i pokazanych rozwi¹zañ urbanistycznych zostanie przeprowadzony test rynkowy. Maj¹c tak
bogaty materia³ ³atwiej bêdzie
rozmawia³o siê nam z ka¿dym
partnerem, prezentuj¹c mu
potencja³ danego terenu w
postaci konkretnych animacji,
które s¹ przygotowane. A mamy bogactwo ró¿nych rozwi¹zañ. Dziêki temu szybciej
mo¿na zachêciæ inwestorów
najpierw do dyskusji nad wyborem koncepcji, potem ju¿
do wspó³pracy inwestycyjnej.
RB

parafii Pierwszych Polskich Męczenników na Górczynie.
2010 r. - mecenas Stanisław
Żytkowski został honorowym
obywatelem Gorzowa.
1915 r. ur. Otton Warda, ślusarz, pionier miasta i ZM „Gorzów”, działacz PPS, b. prezes
Stali (1951), zm. w 1987 r.
w 26.08.
1989 r. - rozpoczął się I Międzynarodowy Przegląd Cygańskich Zespołów Pieśni i Tańca,
obecnie „Romane Dyvesa”.
w 27.08.
2001 r. - Gorzów jako pierwsze
miasto w kraju rozpoczął akcję
znakowania psów przy pomocy
identyfikatorów mikroprocesorowych, wszczepianych pod
skórę
w 28.08.
1913 r. ur. Witold Karpyza, pionier Gorzowa, nestor gorzowskich
nauczycieli i instruktorów harcerskich, podróżnik, rysownik, gawędziarz i pamiętnikarz, zm. w
2009 r.
w 30.08.
1959 r. - odbyły się pierwsze
Mistrzostwa Gorzowa na żużlu;
imprezę wygrał przebywający na
urlopie wojskowym Bronisław
Rogal z Legii, który jeżdżąc na
Rotrax JAP-ie był klasą dla samego siebie i zdobył komplet punktów, drugie miejsce zajął Tadeusz Stercel, trzeci był Jerzy Flizikowski, na dalszych miejscach
uplasowali się kolejno: Mieczysław Cichocki, Edmund Migoś,
Edward Pilarczyk, Jerzy Padewski,
Zdzisław Boniecki, Jan Stanisławski, Franciszek Słobodzian, Wojciech Jurasz i Bogdan Szafrański
2013 r. zm. Stanisław Wojciechowicz (78 l.), nauczyciel i działacz
sportowy, nauczyciel wf w Technikum Ekonomicznym (1954-1955),
następnie w Liceum Pedagogicznym i w II LO (1973-1977), pionier
stilonowskiej siatkówki, pierwszy
przewodniczący Wojewódzkiej Federacji Sportu, urzędujący wiceprzewodniczący WFS oraz ZO
Szkolnych Zespołów Sportowych
(1986-1990).
w 31.08.
1969 r. - rozebrany został zabytkowy Arsenał.
1982 r. - w rocznicę podpisania
porozumień gdańskich w śródmieściu Gorzowa doszło do starć
zwolenników „Solidarności” z
milicją; oddziały ZOMO zaatakowały tłum, które zgromadził się
przy katedrze; po spacyfikowaniu Starego Rynku walki przeniosły się na inne ulice miasta,
na ul. Chrobrego i sąsiednich
zbudowano kilka barykad.
1989 r. - w rocznicę Porozumień Sierpniowych na cmentarzu komunalnym odsłonięto pomnik na grobie Edwarda Borowskiego.
2002 r. - otwarte zostały ulice
Piłsudskiego i Górczyńska,
wzbogacone o drugie jezdnie,
dwa ronda i dwa przejścia podziemne
1930 r. ur. Edmund Wadzyński,
pionier gorzowskiego hokeja,
budowniczy „Lostostilu”, zm. w
n
2013 r.
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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

Pieczo³owicie odtworzone detale nowej elewacji kamienicy przy ul. Armii Polskiej zachwycaj¹ przechodniów.
To kolejna miejska kamienica, która zosta³a perfekcyjnie
odnowiona.
- Teraz widaæ, jak piêkne
mog³oby byæ miasto, gdyby
wszystkie kamienice tak wygl¹da³y - komentuj¹ przechodnie, których zatrzymuje œwie¿o
odnowiona fasada starej kamienicy. To kolejna ju¿ udana
renowacja na jednej z ulic Nowego Miasta. - Teraz wszystkie remonty w³aœnie tak siê
odbywaj¹ - mówi¹ specjaliœci z
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej.

Stare ale piękne

Fot. Renata Ochwat

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

Perełka ozdobiła ulicę
Nowego Miasta

Jak t³umaczy Robert Jankowski, wicedyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej,
w tym rejonie wszystkie remonty fasad musz¹ byæ
uzgodnione z konserwatorem
zabytków, poniewa¿ ca³y obszar Nowego Miasta, czyli
dzielnicy powsta³ej poza murami miejskim na prze³omie
XIX i XX wieku jest wpisany
do rejestru zabytków. Oznacza to, ¿e wszelkie remonty
musz¹ byæ w szczegó³ach
uzgadniane.
- Wszystkie detale musimy
odtworzyæ, ustalamy tak¿e kolor z konserwatorem. Prace na
ka¿dym etapie odbywaj¹ siê
pod nadzorem konserwator-

Cały obszar Nowego Miasta, czyli dzielnicy powstałej poza murami miejskim na przełomie XIX i XX wieku jest wpisany do
rejestru zabytków

skim - mówi Robert Jankowski.
No i efekty takich dzia³añ s¹
widoczne. Wyremontowana
fasada jest przyk³adem, jak
powinno siê postêpowaæ z zabytkow¹ substancj¹.

Dobre przykłady już są

Odnowiona elewacja na Armii Polskiej nie jest pierwsz¹,
która zachwyca. Od ponad
dwóch lat kilka numerów dalej
przechodniów zachwycaj¹
dwie inne, w których tak¿e

odtworzono wszelkie detale i
zadbano o pieczo³owite wykonanie prac. - Oj dobrze by
by³o, ¿eby takich remontów
by³o
wiêcej.
Gorzów
wygl¹da³by jak Berlin - mówi¹
przechodnie.
Podobnie jest z naro¿n¹ kamienic¹ u zbiegu ulic D¹browskiego i £okietka, która ma
tak¿e odnowion¹ fasadê i te¿
jest przyk³adem na to, jaki
efekt mo¿na uzyskaæ, kiedy
siê przeprowadzi remont
zgodnie ze sztuk¹.

W Zak³adzie Gospodarki
Mieszkaniowej ju¿ wiedz¹, ¿e
kolejne wspólnoty szykuj¹ siê
do podobnych remontów. Trochê dzia³a zazdroœæ, trochê
dobrze pojêty snobizm. My tylko mo¿emy przyklaskiwaæ i
pomagaæ, jak tyko mo¿emy mówi Robert Jankowski.
O remoncie myœli dla
przyk³adu wspólnota kamienicy przy Wybickiego, ale na razie w³aœciciele zbieraj¹ pieni¹dze, bo tu fasada jest bardzo skomplikowana i wymaga

powa¿nych nak³adów. Do remontu przymierzaj¹ siê tak¿e
s¹siedzi z Armii Polskiej, ale w
ka¿dym przypadku kwesti¹
najwa¿niejsz¹ s¹ pieni¹dze,
bo remonty fasad s¹ jednak
kosztowne.
Warto tu dodaæ, ¿e Nowe
Miasto jest stylistycznie jednorodne, utrzymane w stylu secesji berliñskiej. Podobn¹ zabudowê ogl¹daæ mo¿na
w³aœnie w Berlinie, zw³aszcza
w dzielnicy Prenzlauer Berg.
ROCH

Lokale komunalne dla potrzebujących
Miasto wraz z ZGM wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkaniowym gorzowian.
- W tym roku na remonty
wolnych mieszkañ komunalnych otrzymaliœmy z Urzêdu
Miasta 800 tys. z³. Jest to
wy¿sza kwota ni¿ w ubieg³ym
roku, kiedy dotacja wynios³a
630 tys. - mówi Pawe³ Nowacki, dyrektor Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej. Remont
mieszkañ komunalnych, które
wracaj¹ do ZGM w ramach ruchu ludnoœci, jest na chwilê
obecn¹ jednym z dwóch sposobów przekazywania lokali
komunalnych, na które czekaj¹ gorzowianie. Ponadto w
ramach realizacji powy¿szych
prac przygotowywane s¹ równie¿ lokale socjalne, które
pos³u¿¹ do realizacji wyroków
eksmisyjnych.

Fot. Archiwum

Adresy

Sierpień 2021 r.

Dotacja pozwoli na remonty

Wspólne dzia³ania Miasta i
Zak³adu zmierzaj¹ do z³o¿enia
wniosku o pozyskanie dofinansowania na remont substancji mieszkaniowej z funduszu dop³at którego obs³ugê

Przejmowane lokale często są zdewastowane i wymagają
poważnych remontów

prowadzi Bank Gospodarstwa
Krajowego. - Jest to dla nas
bardzo wa¿ny projekt, który
mo¿e w najbli¿szej przysz³oœci
przyczyniæ siê do remontu
wiêkszej iloœci mieszkañ.
- Najwa¿niejsz¹ informacj¹
jest ta, ¿e nabór do programu
jest ci¹g³y a zwrot kosztów
kwalifikowanych wynosi nawet
80%.
W przygotowanych
za³o¿eniach wypracowano

dwa modele prac remontowych. Pierwszy z nich zak³ada
wykonanie robót najbardziej
kosztownych - instalacje
elektryczna, gazowa, pod³ogi
czy stolarka okienna i
drzwiowa oraz przejêcia na
siebie procedury uzyskania
wszystkich
niezbêdnych
uzgodnieñ, decyzji konserwatorskich czy pozwoleñ na
budowê.

Z naszych doœwiadczeñ wynika, ¿e powy¿sze dzia³ania
przysparza³y najwiêcej trudnoœci osobom remontuj¹cym
mieszkania we w³asnym zakresie - t³umaczy Pawe³ Nowacki. Nastêpnie tak przygotowane lokale trafi¹ na wykaz
mieszkañ do remontu przez
przysz³ego najemcê. Mieszkañcom znajduj¹cym siê na liœcie przydzia³u lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony
pozostan¹ tylko prace wykoñczeniowe.
Drugi z nich przewiduje kompleksowy remont mieszkania
z myœl¹ o rodzinach najbardziej potrzebuj¹cych czy osobach niepe³nosprawnych.

15 dla kolejki, pięć dla
domu seniora

Obecnie Miasto jest na etapie sk³adania wniosku, gdzie
wskazano do odnowienia 20
mieszkañ gminnych - 15 z
nich zostanie wyremontowanych czêœciowo i skierowa-

nych do osób oczekuj¹cych w
kolejce na lokal komunalny,
kolejne piêæ to bêd¹ mieszkania w Domu Seniora przy ul.
Stefanii Hejmanowskiej i te zostan¹ przygotowane pod klucz
- precyzuje Pawe³ Nowacki.
Ale to nie koniec dobrych informacji. ZGM wraz z Wydzia³em Spraw Spo³ecznych
ju¿ pracuje i przygotowuje lokale do przebudowy a zakres
wykonanych prac ma podnieœæ standard zamieszkania.
Dotyczyæ to bêdzie przede
wszystkim przestawiania siê z
ogrzewania piecowego na
eta¿owe gazowe - i tu s¹ potrzebne wszelkie zgody budowalne. Tak¿e na poprawê czekaj¹ mieszkania, w których nie
ma toalet lub ³azienek. - Mo¿e
siê to wydaæ dziwne, ale nadal
s¹ takie mieszkania w Gorzowie i my chcemy je przebudowaæ, podnieœæ w nich standard - zapowiada Pawe³ Nowacki.
ROCH

Sierpień 2021 r.

GOSPOdaRKa

7

8

ROzmOWa

Sierpień 2021 r.

Mieszkamy w pięknym mieście Bez publiczności
- Maluje pani Gorzów,
miasto uczyni³a tematem
swoich witra¿y, fotografuje
te¿. Co takiego jest w tym
mieœcie, ¿e je pani uwiecznia?
- Przede wszystkim architektura miasta. Kamienice z secesyjnymi zdobieniami. To
mnie fascynuje od lat. Chodzi³am
ulicami,
robi³am
zdjêcia, a potem te motywy
przenios³am czy to do witra¿y,
czy to do innych prac. Bardzo
wielu gorzowian nie wie, ¿e
mieszka w piêknym mieœcie.
Nie ma pojêcia, ¿e na kamienicach s¹ takie piêkne dekoracje, takie piêkne motywy.
- Gorzów jest piêkny?
- Oczywiœcie. Powiem tylko,
¿e jak mia³am swoj¹ wystawê
w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej, to wielu
by³o zdziwionych, ¿e takie
piêkne motywy mo¿na znaleŸæ w Gorzowie. Dziwili siê,
¿e mo¿na tu zaleŸæ smoki na
kamienicach. Ma³o tego, kilka
osób zaczê³o chodziæ i szukaæ
tych motywów. Bardzo wielu
ludzi nie docenia miasta. Id¹,
patrz¹ w chodnik, albo niewiele wy¿ej i zwyczajnie nie
wiedz¹, ¿e kamienice maj¹
coœ, co mo¿e im siê spodobaæ. Trzeba tylko popatrzeæ
wy¿ej.
- A jak u pani zaczê³o siê
ogl¹danie miasta w taki
sposób, ¿eby zobaczyæ tê
urodê?
- Mnie od zawsze interesowa³a secesja. Lubiê ten styl.
Dlatego w pewnej chwili zaczê³am szukaæ takich miejsc.
Tych smoków, potem motywy
roœlinne, nastêpnie jeszcze inne. Oczywiœcie nie sposób nie
zachwyciæ siê katedr¹, najstarszym zabytkiem. Potem zaczê³am te motywy przenosiæ
do swoich prac. Secesja gorzowska sta³a mi siê potrzebna do mojej sztuki.
- Od kiedy siê pani ni¹ zajmuje?
- Praktycznie od dzieciñstwa.
Chodzi³am na lekcje do M³odzie¿owego Domu Kultury, potem przyszed³ czas na prywatne lekcje - z malarstwa, grafiki,
rysunku. Zawsze to by³o obecne. Próbowa³am ró¿nych technik, ró¿nych stylów. Bo ja robiê
naprawdê ró¿ne rzeczy - piszê
ikony, robiê grafiki. Ne lubiê
monotonii.
- No i robi pani jeszcze witra¿e….
- Moje witra¿e to s¹ witra¿e
malowane. Nie zajmujê siê ciêciem szk³a i oprawianiem go
w o³ów. Malujê je - kontury, potem wype³nienia i powstaje
w³aœnie taki malunek na szkle.
Ale to te¿ wymaga pracy i precyzji. Szk³o trzeba odt³uœciæ,

- Co to za pomys³ by³, aby
zrobiæ spektakl o nosoro¿cu, a dok³adniej o Stefanii?
- Przyszed³ oto taki pomys³
do g³owy, ¿eby dzieciaki te¿ w
jakiœ sposób uto¿samiaæ z
miastem. Mnie siê wydaje, ¿e
jest to ciekawa maskotka,
postaæ, z któr¹ mog¹ siê
uto¿samiæ ci najm³odsi. A poniewa¿ taki nosoro¿ec zosta³
znaleziony pod Gorzowem, to
dlaczego¿ by nie? Ktoœ ma
krasnale, ktoœ ma czarownice,
ktoœ inny Bachusiki, a my
mo¿emy mieæ nosoro¿ca.
- Trudno siê uto¿samiæ z
nosoro¿cem. Proœciej jednak z krasnoludkiem.
- Tak, ale jak siê przyjdzie na
spektakl do Teatru Osterwy, to
mo¿na siê zakochaæ w tym
nosoro¿cu. Jest to mo¿liwe,
¿eby siê w Stefanii zakochaæ.
- No to jak siê mo¿na zakochaæ w nosoro¿cu? Bo mnie
tu wyobraŸnia siê koñczy.
- Przede wszystkim w historii
nosoro¿ca, która stworzy³a
Iwona Kusiak. Historia prawdziwa tego odnalezionego nosoro¿ca nie jest to¿sama z
tym, co siê dzieje na scenie.
To zabawa trochê o tolerancji,
trochê o samotnoœci, trochê o
tym, ¿e ka¿dy z nas szuka
swego miejsca i próbuje je
znaleŸæ. No i ten nosoro¿ec
znajduje je w naszym mieœcie.
- Jesteœmy w trakcie wakacji, z regu³y to taki czas odpoczynku. Wszyscy myœl¹,
¿e w tym czasie aktorzy nic
nie robi¹. Prawda to?
- Wiesz, to jest ró¿nie, to
kwestia indywidualna. Teatry
maj¹ czasami wolne, a czasami pracuj¹. Teraz by³ czas
pandemii, to ju¿ zupe³nie czas
siê poprzestawia³. Ja mogê
mówiæ za siebie. Ja w wakacje
pracujê. Inni te¿ pracuj¹ i to
ciê¿ko.
- Jak aktorzy prze¿yli
w³aœnie tê pandemiê?
- To nie by³ ³atwy czas. Próbowaliœmy graæ jakieœ koncerty on line. Ja robi³em jakieœ
s³uchowiska, bajki dla dzieciaków z moich ulubionych
Gwiezdnych Wojen. Ale w
pewnym momencie brakuje
publicznoœci. I to jest straszne. Dobrze, ¿e by³a moja praca w radiu, gdzie mam œwiadomoœæ, ¿e jednak ktoœ mnie
s³ucha. I wówczas zupe³nie
inaczej siê prowadzi audycjê.
- Wyt³umacz mi, na czym
polega fenomen publicznoœci. Dlaczego publicznoœæ
musi byæ w teatrze?
- Nie wiem, na czym to polega. Nie wiem, ja to czujê, ¿e
bez publicznoœci nie ujedziesz. To pewna energia, która p³ynie od nas ze sceny, i od

I. Mazur: Bywa, że wchodzę do jakiejś bramy, odwracam się i nagle mam niezwykły obrazek

nanieœæ kontur, wype³niæ. No i
te¿ mam na koncie w³aœnie
witra¿e z katedry, z koœcio³a
p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego, z koœcio³a Piêciu
Polskich Mêczenników. Do tego zrobi³am repliki witra¿y z
Muzeum Lubuskiego - taki
kwietny motyw oraz motyw ze
œwiêtym Hubertem. Jeœli chodzi o witra¿e katedralne, to te¿
bywa, ¿e dopiero na mojej wystawie ktoœ zobaczy³ je tak naprawdê, w moich pracach, bo
jak idzie do koœcio³a, to nie
patrzy na okna, a szkoda.
- Modnym jest zainteresowanie histori¹ miasta. Sk¹d
siê to bierze?
- Po czêœci z takich wystaw,
jak moje. Bo jak pokazywane
by³y moje prace w bibliotece,
to sporo ludzi je ogl¹da³o, dopytywa³o siê o szczegó³y
Wiem to od pañ, które tam
pracuj¹ i obserwowa³y zainteresowanie. Niektórzy nawet
robili sobie zdjêcia moich prac
tak, aby samemu potem pójœæ
pod dany adres i samemu popatrzeæ na zdobienie czy
szczegó³ architektoniczny. I te¿
o to chodzi, aby ktoœ poszed³
sam obejrzeæ jednego czy
drugiego smoka, Gorgonê czy
cokolwiek. Tak te¿ jest z tymi
koœcielnymi witra¿ami. Po to
robiê wystawê, aby pokazaæ te
rzeczy, aby je promowaæ,
mo¿e aby niektórzy zobaczyli,
¿e takie rzeczy s¹ w Gorzowie. Powtórzê, uwa¿am, ¿e te
rzeczy s¹ zwyczajnie piêkne.
- Odkrywa pani urodê Nowego Miasta, bo sfotografowa³a pani ul. Mickiewicza,
która pozornie absolutnie
nie wydaje siê byæ fotogeniczna.
- Tam jest mnóstwo ciekawych rzeczy, mnóstwo piêknych - jak bramy, jak kamienice niestety do wyburzenia. Po-
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wiem tak, papier czasami jest
znacznie trwalszy od innych
materia³ów. I jak ja te elementy
namalujê, narysujê, sfotografujê, to to ma szansê przetrwaæ. Kamienica zostanie wyburzona, ale œlad po niej
bêdzie. To bêdzie wyraŸny
œlad, ¿e coœ takiego istnia³o,
ale nie przetrwa³o.
- Pani wchodzi te¿ na podwórka czy zagl¹da do klatek schodowych.
- Udaje siê czasami. Powiem
kolokwialnie, czai³am siê
ostatnio na wejœcie do takiej
jednej z witra¿ami i siê w koñcu uda³o. Jak siê chce, to siê
uda. Czasami bowiem od ty³u
mo¿na zobaczyæ coœ znacznie
ciekawszego. Tak jest choæby
z tym fa³szywym murem mauretañskim w Liceum Katolickim czy przepiêknym gankiem
zdobionym p³ytkami na Kosynierów Gdyñskich. Bywa, ¿e
wchodzê do jakiejœ bramy, odwracam siê i nagle mam niezwyk³y obrazek, jakby z minionej epoki.
- Ogl¹danie miasta to jedna rzecz, a poznawanie historii to druga.
- Oczywiœcie. Mam w domu
ksi¹¿kê o gorzowskiej secesji.
Zbieram publikacje dotycz¹ce
przesz³oœci miasta, chodzê na
spotkania poœwiêcone dziejom miasta, chodzi³am jak nie
by³o pandemii, i mam nadziejê, ¿e wrócê do tego, jak to
siê wszystko skoñczy. Zbieram te¿ stare widoki Gorzowa.
Pochwalê siê te¿, ¿e moje
w³asne kartki z widokami Gorzowa te¿ siê jakiœ czas temu
ukaza³y. To by³a seria dla Poczty Polskiej, w której na
akwarelkach namalowa³am
koœcio³y gorzowskie - namalowa³am cerkiew, katedrê, kaplicê ewangelick¹ na Walczaka oraz te kaplicê na cmenta-

rzu Œwiêtokrzyskim - greckokatolick¹. Seria ukaza³a siê w
2009 roku.
- Gdyby przysz³o pani zaprosiæ kogoœ do Gorzowa,
to co by pani pokaza³a takiej
osobie?
- Katedrê, bo najstarsza. Potem mury miejskie, bo choæ
niedu¿o ich jest, ale jednak s¹.
Jakby siê da³o, to podwórko
Liceum Katolickiego z tym murem mauretañskim, no i oczywiœcie kamienice Nowego
Miasta.
Ale
do
tego
do³o¿y³abym jeszcze wiadukt piêknie wyremontowany. A jako zwieñczenie - Muzeum Lubuskie. Ach, no jeszcze o tego
trzeba dodaæ Czerwony Koœció³, bo jest niezmiernie ciekawy przez te malunki jak mozaiki. Jedyny taki w mieœcie i
okolicy. (…).
- Jest pani gorzowiank¹,
jest pani z tego dumna i
uwa¿a, ¿e miasto jest ³adne.
- Dok³adnie tak. A jak ktoœ
przyjedzie i zechce zobaczyæ
urodê tego miasta, to mu sama poka¿e, bo wiem, gdzie
jest coœ interesuj¹cego, ³adnego, zachwycaj¹cego. Ostatnio
nawet moja kole¿anka, te¿ gorzowianka zreszt¹ zadzwoni³a
i zaproponowa³a, ¿ebym j¹
oprowadzi³a (œmiech). Bo ja
ponoæ wiem wszystko. Oczywiœcie, ¿e siê zgodzi³am. Czemu nie. Poka¿e jej smoki gorzowskie, jedyn¹ w mieœcie
g³owê ze sznurami, ogl¹daæ
jest co. Ale to nie wszystko, bo
ja jeszcze robiê ró¿ne rzeczy takie ozdoby na g³owê, broszki, w których wykorzystujê motywy gorzowskie. Mo¿e ktoœ
chcia³by mieæ bluzkê ze smokiem z £okietka? Ja jestem
bardzo manualna i miasto dostarcza mi niezmiernie du¿o
inspiracji.
- Dziêkujê bardzo.

Fot. Archiwum C. ¯o³yñskiego

Z Cezarym ¯o³yñskim, aktorem i re¿yserem Teatru im. J.

Fot. Archiwum Iwony Mazur

Z Iwon¹ Mazur, gorzowsk¹ plastyczk¹ i rêkodzielniczk¹ rozmawia Renata Ochwat

C. Żołyński: Mamy swoje środowisko
ze sobą

widowni na scenê. Bez tego
zwyczajne nic nie ma.
- Jak przychodzi publicznoœæ i dzwoni komórka…
- To przeszkadza. Ale jak
publicznoœæ siedzi zaczarowana, to pomaga. Ta pandemia,
wbrew pozorom, uœwiadomi³a
nam, albo lepiej utwierdzi³a
nas w przekonaniu, ¿e bez
publicznoœci teatr kompletnie
nie istnieje.
- Nie mo¿na graæ do pustej
sali.
- No nie. Jak mówi³em, graliœmy koncerty on line, z Mariuszem Smoliñskim, Markiem
Popisem i Mariuszem Ambro¿ukiem. No graliœmy. I to
jest coœ takiego, ¿e stoisz na
scenie. Niby masz tê energiê,
patrzysz w przestrzeñ, a tam
jest pusto. Siedzi pan akustyk, siedzi pan od œwiat³a,
uœmiechaj¹ siê do nas, podnosz¹ kciuki, ale poza tym
jest pe³na pustka. Ja to nawet
chcia³em jakichœ swoich znajomych zaprosiæ, ¿eby tak
smutno nie by³o, ale przecie¿
i tego nie mo¿na by³o. To by³o
przedziwne doœwiadczenie.
Grasz do pustej sali, do nikogo. Wiesz, czasami zdarza
siê, ¿e gdzieœ przyje¿d¿asz,
na jakiœ koncert, nie ma
pe³nej publicznoœci, ale jednak ktoœ ciê s³ucha. Grasz
wówczas dla tych kilku, kilkunastu osób i jest sympatycznie. A tu by³a kompletna pustka i jeszcze ta œwiadomoœæ,
¿e tak bêdzie, bo nikt nie
przyjdzie, nie wejdzie, nie
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spóŸni siê. Nic. Pusto. Nawet
nie zadzwoni ¿adna komórka.
- Przez wakacje bêdziesz
przygotowywa³ pewien ciekawy projekt dla Filharmonii
Gorzowskiej. Czêsto siê
zdarza, ¿e ludzie zwi¹zani z
ró¿nymi instytucjami kultury wspó³pracuj¹ ze sob¹?
- Dla mnie to jest rzecz bardzo normalna, ¿e to tak jest.
Tak zreszt¹ powinno byæ.
Wszêdzie to wygl¹da inaczej.
Dla mnie to fajna sprawa, jeœli
siê wspó³pracuje ze sob¹. Mamy swoje œrodowisko artystyczne i wspó³pracujemy ze
sob¹. Dziêki takiej wspó³pracy
pozna³em kilku bardzo ciekawych ludzi, o których wiedzia³em, ¿e s¹, ale tylko tyle.
Prosty przyk³ad. Graliœmy jakiœ czas temu projekt Cohen z
Przemkiem
Raminiakiem,
znakomitym pianist¹, ale w
pewnym momencie Przemek
przesta³ mieæ czas, dlatego na
jego miejsce wszed³ Mariusz
Smoliñski, i nagle siê okaza³o,
¿e to znakomity muzyk i fajny
facet.
- Jak ta wspó³praca wygl¹da w Gorzowie?
- Ró¿nie. Ale idzie ku
dobremu. W ubieg³ym roku
powsta³a inicjatywa Dobry
Wieczór Gorzów. Kilka instytucji na jednej scenie, czyli fajna jakoœæ. Wczeœniej by³y
Zjednoczone Si³y Kultury. To
jest bardzo dobre.
- Cezary, czy ty kiedyœ
masz zamiar robiæ spektakle dla doros³ych?

ntarze ●

- Nie. Nie mam zamiaru
(œmiech). Nie mam takiej potrzeby kompletnie. A ostatnio
utwierdzi³em siê w tym, kiedy
na Nocnym Szlaku Kulturalnym podeszli do mnie ludzie
tacy w moim wieku, ale z synem - takim dwudziestokilkuletnim, i w³aœnie ten syn
utwierdzi³ mnie w przekonaniu, ¿e nie ma potrzeby rzucaæ rzeczy dla dzieci. On bowiem jako dziecko gra³ u mnie
Dyrektora Cyrku w jakimœ
spektaklu szkolnym. No i to
by³o niezwyk³e. A jego przesympatyczny tata stwierdzi³,
¿e jestem tak kojarzony z t¹
twórczoœci¹. I mnie to pasuje.
Bo to jest bardzo fajne.
- Dlaczego?
- Bo uczysz siê niesamowitej
pokory i szczeroœci oraz czystoœci myœlenia. Tu nie musisz
kombinowaæ. Musisz byæ
prawdziwy w tym, co chcesz
przekazaæ. I to siê wówczas
sprawdza. Publicznoœæ dzieciêca wtedy bije brawo. I tu
dobry przyk³ad. Zrobiliœmy tego nosoro¿ca. Podszed³ do
mnie znajomy i mówi - wiesz,
mój trzyletni syn wytrzyma³
ca³y spektakl, ca³e pó³torej godziny i siê nie nudzi³. I to jest
w³aœnie to. Jeœli z³apiesz fajn¹
relacjê, dobry sposób na robienie bajek dla dzieci i dzieciaki to kupuj¹, to po co zmieniaæ. Robiæ coœ dla doros³ych,
¿eby chodzili, krêcili nosami i
mówili, ¿e to mo¿na zrobiæ
inaczej. To weŸ i zrób….
(œmiech).
- Cezary, ty jesteœ te¿ bardzo mocno w Gorzowie kojarzony z ró¿nymi dzia³aniami wokó³ Gwiezdnych Wojen. Bêdzie spektakl?
- To jest pomys³ dyrektora
teatru Jana Tomaszewicza,
aby zrobiæ Gwiezdne Wojny.
To mia³o byæ wczeœniej,
ani¿eli Nosoro¿ec. Sprawa
rozbi³a siê o prost¹ rzecz - o
pieni¹dze. Ale pomys³ nie zosta³ zarzucony, tylko od³o¿ony
w czasie. I bêdzie spektakl inspirowany Gwiezdnymi Wojnami u Osterwy. Dlaczego
nie? Pandemia zwyczajnie
sprawi³a, ¿e musieliœmy to
prze³o¿yæ. Ale bêdzie, bo
wiem, ¿e sporo osób a to czeka.
Ile
razy
widzia³eœ
Gwiezdn¹ Sagê?
- Ojej, ojej, nie wiem. Ja tego
nie zliczê. Nie ma takiej mo¿liwoœci, aby to policzyæ. Ci¹gle
dochodz¹ nowe seriale na
motywach Sagi. No jest tego
mnóstwo. Warto ogl¹daæ
Gwiezdn¹ seriê i kupiæ sobie
jak¹œ figurkê. Ja sobie ostatnio znów kupi³em tak¹
ma³¹…. (œmiech).
- Dziêkujê za rozmowê.

1 sierpnia 2021 r. obchodzimy 135 urodziny W³odzimierza Korsaka.
Ten wybitny cz³owiek lasu,
myœliwy i podró¿nik, pisarz i
autor ksi¹¿ek przyrodniczych
przez ponad 20 lat zwi¹zany
by³ z Gorzowem. Trwa³¹ po
nim pami¹tk¹ w naszym
mieœcie jest pomnik w Parku
Górczyñskim. Ponadto w
K³odawie znajduje siê “Korsakówka”- Izba Pamiêci
W³odzimierza
Korsaka,
gdzie zgromadzono liczne
po nim pami¹tki. By³a jeszcze w Gorzowie ksiêgarnia
jego imienia, przy ul. Hawelañskiej, ale ju¿ jej nie ma.
„Gdy poznamy piêkno lasu
i ukochamy je tak g³êboko,
jak tylko bêdzie nas na to
staæ, wówczas szczêœcie
prawdziwe zawita w progi
naszego ¿ycia, uczucie bowiem nasze oddamy sile nieœmiertelnej, umieœcimy je w
miejscu jak najpewniejszem,
oprzemy to nasze szczêœcie
na twardej opoce, na czemœ,
czego nikt nigdy odebraæ nie
potrafi.” - pisa³ W³odzimierz
Korsak w 1934 r. w „Darach
lasu”.
Kocha³
las
w
najg³êbszym tego s³owa sensie - z niego czerpa³ twórcze
inspiracje, radoœæ ¿ycia i si³y
do przetrwania trudnych
chwil, ale te¿ lasom s³u¿y³
swoj¹ prac¹ zawodow¹,
twórczo œci¹ literack¹ i plastyczn¹, dzia³alnoœci¹ na
rzecz ochrony przyrody. By³
wielkim ³ow czym nie tylko w
œciœle myœliwskim znaczeniu. Wy³awia³ tajemnice lasu,
utrwala³ je w s³owach, rysunkach, na zdjêciach, a t¹ twórczoœci¹ pozyskiwa³ dla lasu
ludzkie serca. Chyba tylko
cz³owieka
niewra¿liwego
mo¿e pozostawiæ obojêtnym
dorobek Korsaka, a jego
¿ycie nie zafascynowaæ.
W³odzimierz Korsak urodzi³
siê l sierpnia 1886 roku w
Aniñsku, w ówczesnej guberni! witebskiej (Bia³oruœ) w rodzinie ziemiañskiej, której
korzenie szlacheckie -zarówno ze strony matki, Emilii z
domu So³tan, jak i ojca Bronis³awa z bobynickich Korsaków - siêgaj¹ XV w.
Pocz¹tkowo naukê pobiera³
od guwernerów w domu, nastêp nie kszta³ci³ siê w Gimnazjum im. Miko³aja l w Rydze, a póŸniej na Akademii
Rolniczej w Taborze (Czechy). W okresie studiów intensywnie zwiedza³ kraje Europy Zachodniej. Po ich ukoñczeniu zarz¹dza³ maj¹tkiem
rodzinnym. W 1916 r. podj¹³
szereg wypraw myœliwskoprzyrodniczych do Azji. Po

Trwałą pamiątką po Wł. Korsaku w naszym mieście jest jego pomnik w Parku Górczyńskim,
gdzie towarzyszy mu wierny pies

zakoñczeniu l wojny œwiatowej i konfiskacie dóbr w
Aniñsku przez w³adze radzieckie, osiad³ w Warszawie, gdzie pracowa³ jako
rachmistrz w banku, kartograf i t³umacz w Wojskowym
Instytucie Geograficznym. W
latach 1923-25 pracowa³ w
Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Pañstwowych jako g³ówny
³owczy Rze czypospolitej.
Nastêpnie dogl¹da³ dóbr Jaros³awa Potockiego na Polesiu, a od 1929 r. a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej by³
³owczym na WileñszczyŸnie.
Po wojnie osiad³ w Gorzowie, gdzie do chwili przejœcia
na emeryturê w 1949 r. równie¿ pracowa³ jako ³owczy.
Debiutowa³ opowiadaniami,
które w latach 1904-1907
drukowane by³y na ³amach
„£owca Polskiego”. W 1922
roku wyda³ sw¹ pierwsz¹
ksi¹¿kê „Rok myœliwego”,
która sta³a siê popularnym
podrêcznikiem myœlistwa. W
okresie miêdzywojennym
ukaza ³o siê jeszcze 10 jego
ksi¹¿ek o tematyce przyrodniczej i myœliwskiej, w tym
„Na tro pach przyrody”, która
sta³a siê lektur¹ szkoln¹. W
1929 r. zosta³ cz³onkiem
Zwi¹zku Literatów Polskich.
Po wojnie wznowieñ doczeka³y siê „Leœne ogniska”, „Ku
indyjskiej rubie¿y” i „Na tropach przyrody”. Ostatni¹ jego ksi¹¿k¹ by³a „Las mi powiedzia³”, która ukaza³a siê
w 1969 r. Wiele prac pozosta³o w maszynopisach.
Ksi¹¿ki swe sam ilustrowa³,
pocz¹tkowo tylko rysunkami,
póŸniej tak¿e zdjêciami. Wy-

Fot. Archiwum

Osterwy rozmawia Renata Ochwat

Włodzimierz Korsak,
któremu las wszystko
powiedział

Fot. Archiwum

teatr nie istnieje

artystyczne i współpracujemy
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Włodzimierz Korska był wybitnym człowiekiem lasu, myśliwym i podróżnikiem, pisarzem i autorem książek przyrodniczych

stawy swych rysunków i
akwareli mia³ m.in. w Wilnie,
warszawskiej „Zachêcie”,
Poznaniu, Lwowie.
By³
te¿
prekursorem
ochrony przyrody w Polsce w 1936 roku proponowa³
utwo rzenie pierwszego parku narodowego w okolicy
Wilna, w Gorzowie by³
za³o¿ycielem i przez kilka lat
przewodnicz¹cym Oddzia³u
LOP. Odznaczony zosta³
najwy¿szym odzna czeniem
myœliwskim „Z³om”, a tak¿e
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i
krzy¿em „Polonia Resti-tuta”.

Zmar³ 23 wrzeœnia 1973 roku w Krakowie, w 1983 r. jego zw³oki - zgodnie z
ostat ni¹ wol¹ - przeniesione
zosta³y do Gorzowa.
O W³odzimierzu Korsaku pamiêtaj¹ gorzowscy myœliwi,
którzy nie tylko ufundowali pomnik w parku Górczyñskim,
ale organizuj¹ tak¿e konkursy
fotograficzne jego imienia. Pamiêtaj¹ m.in. dlatego, ¿e by³
cz³onkiem za³o¿ycielem i
pierwszym prezesem Gorzowskiego
Towarzystwa
£owieckiego, które powsta³o
27. paŸdziernika 1945 r.
D.F./RED
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Ratunek dla chorych
z tętniakiem aorty

Fot. Archiwum WSzW

Fot. Archiwum WSzW

Pierwszy takie zabieg w historii gorzowskiego szpitala, który ma przełomowe znaczenie w leczeniu tętniaka aorty.

Dr n. med. Radosław Turowski - chirurg naczyniowy z Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie, autor pierwszego zabiegu wszczepienia stentgraftu w tej lecznicy

Wprowadzenie do „koszyka usług” gorzowskiego szpitala operacji wszczepiania stentgraftów pozwala na wyrównanie szans pacjentów z tego regionu, i doprowadzenie chirurgii
naczyniowej w tej części województwa lubuskiego do standardów obowiązujących na całym
świecie

Na pocz¹tku lipca chirurdzy naczyniowi po raz pierwszy w historii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp.
wykonali
zabieg
wszczepienia stentgraftu niewielkiej syntetycznej rurki
wzmacniaj¹cej œciany naczynia (lub tworz¹cej nowe
po³¹czenie pomiêdzy naczyniami). To milowy krok w rozwoju lecznicy. Stentgrafty
wykorzystywane s¹ u pacjentów, u których lekarze
zdiagnozowali têtniaki aorty.
- Têtniak aorty jest tak¹
chorob¹, która najczêœciej
pojawia siê niespodziewanie
i zwykle bardzo szybko zbie-

kszta³t. Stentgrafty zwykle
wprowadzane s¹ do aorty
przez têtnicê udow¹, a nastêpnie mocowane w miejscu wystêpowania têtniaka.
Stentgraft u¿yty w Wielospecjalistycznym Szpitalu
Wojewódzkim w Gorzowie
Wlkp. to identyczna proteza,
jak¹ wszczepia w USA. Chirurdzy naczyniowi z Gorzowa korzystali te¿ z takich samych narzêdzi i urz¹dzeñ jak
robi¹ to ich koledzy za oceanem.
- To by³ nasza pierwsza taka operacja w tym szpitalu mówi dr Rados³aw Turowski.
- Ka¿dy zabieg, który wykonywany jest pierwszy raz,

r e k l a m a

ra œmiertelne ¿niwo - mówi
dr n. med. Rados³aw Turowski - chirurg naczyniowy
z Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp., autor
pierwszego
zabiegu
wszczepienia stentgraftu w
tej lecznicy. - Chory zwykle
nie jest œwiadomy faktu, ¿e
ma têtniaka. Tak te¿ by³o w
przypadku naszego pacjenta. Nie wiedzia³, ¿e chodzi z
„uzbrojon¹
bomb¹”
wewn¹trz organizmu. Odkryliœmy go przypadkowo,
podczas zupe³nie innego
badania. By³ du¿y. Mia³ prawie 80 mm. Nie mogliœmy
czekaæ. Pacjent zosta³ przyj-

êty do szpitala, a my zaczêliœmy dzia³aæ.
Kilka dni przed zabiegiem
têtniak zosta³ dok³adnie zwymiarowany. Wszystko po to,
aby wszczepiany stentgraf
pasowa³ idealnie.
- Stentgraf to niewielka
„sprê¿ynka”
(wielkoœci
d³ugopisu) pokryta dakronem,
umieszczana
wewn¹trz naczynia krwionoœnego w celu rozprê¿enia
naczynia od wewn¹trz - wyjaœnia dr Rados³aw Turowski. - Dakron po rozci¹gniêciu siê w stosownym segmencie
organizmu
dopasowuje siê do rozmiaru
aorty i „zapamiêtuje” nadany

jest zabiegiem trudnym. Byliœmy
przygotowani
na
wszystkie mo¿liwe scenariusze. Na szczêœcie zabieg
przebieg³ bez najmniejszych
komplikacji.
Wprowadzenie do „koszyka us³ug” gorzowskiego
szpitala operacji wszczepiania stentgraftów pozwala na
wyrównanie szans pacjentów z tego regionu, i doprowadzenie chirurgii naczyniowej w tej czêœci województwa
lubuskiego
do
standardów obowi¹zuj¹cych
na ca³ym œwiecie. Dostêpnoœæ tej metody leczenia powoduje, ¿e pacjenci
leczeni z powodu têtniaka

aorty bêd¹ mieli szansê na
normalne ¿ycie i szybk¹ rekonwalescencjê.
- Operacje otwarte z powodu têtniaka aorty wi¹za³y siê
z du¿ym ryzykiem powik³añ,
których nie obserwuje siê po
wszczepieniu stentgraftu mówi dr Rados³aw Turowski.
- Nasz pacjent móg³ byæ wypisany do domu ju¿ w nastêpnej dobie po zabiegu.
Zatrzymaliœmy go dzieñ
d³u¿ej do obserwacji, ale ju¿
z nim ustaliliœmy, kiedy
bêdzie móg³ wróciæ do swoich codziennych zajêæ - z koszeniem trawnika w ogrodzie
w³¹cznie.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

aKademia im. jaKUBa z PaRadYŻa
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Zdobywanie kluczowych
kwalifikacji i kompetencji
Studia na Wydziale Technicznym w Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim s¹ gwarancj¹ sukcesu zawodowego.

Fot. ArchIwum AJP

Na Wydziale Technicznym
prowadzone s¹ 3,5-letnie
studia in¿ynierskie oraz 1,5roczne studia magisterskie w
trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto prowadzony jest program studiów
dualnych, gdzie oprócz
udzia³u w tradycyjnych
wyk³adach, laboratoriach,
projektach i æwiczeniach studenci uczestnicz¹ w sta¿ach
u ponad 40 pracodawców
naszego regionu. Pozwala to
nie tylko na zdobycie kluczowych kwalifikacji i kompetencji, ale tak¿e na podjêcie pracy i uzyskanie dochodów ju¿
w czasie studiów. Na pierwszym roku studiów jest mo¿liwoœæ poznania firm, a nastêpnie podejmuje siê decyzjê o przyst¹pieniu do
programu studiów dualnych.
3,5-letnie studia in¿ynierskie oferowane na Wydziale
Technicznym to:
1. AUTOMATYKA I ROBOTYKA - umo¿liwia zdobycie
interdyscyplinarnej wiedzy z
zakresu
przedmiotów
zwi¹zanych z automatyk¹,
robotyk¹, informatyk¹, elektronik¹, mechanik¹ i elektromechanik¹, metodami sterowania procesami przemys³owymi oraz metodami
projektowania komputerowych uk³adów sterowania robotów i sztucznej inteligencji.
Dziêki mo¿liwoœci studiowania dualnego oraz odbywania
praktyk studenci ju¿ podczas
studiów zdobywaj¹ doœwiadczenie w rzeczywistym œrodowisku zawodowym oraz
przygotowanie praktycznie
do podjêcia pracy zawodowej jako projektanci nowoczesnych systemów automatyzacji i robotyzacji, projektanci uk³adów sterowania
robotów, systemów biomedycznych i biotechnologicznych, a tak¿e jako twórcy
systemów pomiarowych i decyzyjnych.
2. ENERGETYKA - studenci podczas studiów zdobywaj¹ wiedzê praktyczn¹ w
zakresie najnowoczeœniejszych technologii w dziedzinie wytwarzania, przesy³u,
rozdzia³u i u¿ytkowania energii elektrycznej. Studia na
kierunku energetyka zapewniaj¹ zdobycie specjalistycznego wykszta³cenia, bêd¹cego odpowiedzi¹ na rosn¹c¹
rolê problemów zwi¹zanych
z ekologicznym i efektywnym
wytwarzaniem, przesy³em,
dystrybucj¹ i wykorzystaniem
energii elektrycznej. Wykszta³cenie zdobyte podczas
studiów jest oparte na wiedzy technicznej z obszaru

techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Studenci kierunku energetyka, po ukoñczeniu dodatkowego szkolenia i zdaniu
egzaminu, maj¹ mo¿liwoœæ
uzyskania
wymaganych
,,Prawem energetycznym’’
zawodowych œwiadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urz¹dzeñ,
instalacji i sieci elektroenergetycznych. Poprzez mo¿liwoœæ studiów dualnych oraz
praktyki zawodowe, studenci
w czasie studiów s¹ przygotowywani do pracy w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych
siê m.in. projektowaniem i
eksploatacj¹ w obszarze
energetyki zawodowej i rozproszonej,
zak³adach
zwi¹zanych z wytwarzaniem,
przetwarzaniem,
przesy³aniem i dystrybucj¹
energii.
3. INFORMATYKA - w trakcie studiów studenci poznaj¹
metody tworzenia narzêdzi
informatycznych zwi¹zanych
z nowoczesnymi technologiami. W ramach mo¿liwoœci
studiowania dualnego oraz
odbywanych praktyk ju¿ podczas studiów zdobywaj¹ doœwiadczenie w rzeczywistym
œrodowisku
zawodowym.
Dzia³aj¹ce studenckie ko³a
naukowe
umo¿liwiaj¹
pog³êbianie wiedzy i umiejêtnoœci praktycznych zgodnie z
indywidualnymi zainteresowaniami. Studenci kierunku
informatyka zdobywaj¹ wiedzê w obszarze metod, technik i narzêdzi stosowanych
przy rozwi¹zywaniu zadañ
in¿ynierskich zwi¹zanych z
obs³ug¹ sprzêtu informatycz-

nego, programowaniem i
praktycznym pos³ugiwaniem
siê szerokim spektrum narzêdzi informatycznych. Studiowanie kierunku informatyka jest najlepsz¹ drog¹ do
samorealizacji oraz zdobycia
ciekawej pracy w firmach inf o r m a t y c z n y c h
wytwarzaj¹cych i utrzymuj¹cych systemy informatyczne, firmach zajmuj¹cych
siê wdra¿aniem sprzêtu i
oprogramowania. Studenci
maj¹ mo¿liwoœæ podjêcia
pracy jako analitycy systemowi i biznesowi, projektanci
oprogramowania, programiœci oprogramowania, testerzy
oprogramowania. S¹ równie¿
przygotowani do pracy jako
projektanci systemów mikroprocesorowych, programiœci
jêzyków niskopoziomowych,
konstruktorzy i operatorzy
systemów sterowania. Maj¹
tak¿e praktyczne umiejêtnoœci do podjêcia zatrudnienia w
obszarze projektowania i
eksploatacji sieci komputerowych, w tym w zakresie szeroko pojêtego bezpieczeñstwa systemów i sieci.
4. IN¯YNIERIA BEZPIECZEÑSTWA - studia umo¿liwiaj¹ naukê diagnozowania i
oceny zagro¿eñ na etapie
projektowania i konstrukcji
maszyn, urz¹dzeñ i systemów, które podnios¹ poziom
bezpieczeñstwa. Studia na
kierunku in¿ynieria bezpieczeñstwa s¹ równie¿ zwi¹zane z diagnozowaniem i
ocen¹ bezpieczeñstwa w warunkach eksploatacyjnych
oraz z dzia³aniem ograniczaj¹cym poziom ewentualnych zagro¿eñ. In¿ynier po

ukoñczeniu tego kierunku
posiada tak¿e i potrafi wykorzystaæ wiedzê w zakresie
zarz¹dzania bezpieczeñstwem,
psychologii,
rozwi¹zañ prawnych oraz obci¹¿eñ organizmu cz³owieka
w warunkach stresu i innych
nadmiernych obci¹¿eñ. Poprzez mo¿liwoœæ studiowania
dualnego oraz praktyki zawodowe studenci zdobywaj¹
liczne umiejêtnoœci praktyczne i mog¹ znaleŸæ zatrudnienie na takich stanowiskach
jak in¿ynier bezpieczeñstwa
maszyn, mechanik maszyn i
urz¹dzeñ przemys³owych,
in¿ynier utrzymania ruchu,
in¿ynier serwisu, in¿ynier
procesu. Podczas studiów
rozwijaj¹ tak¿e wiedzê z zakresu bezpieczeñstwa informatycznego, co umo¿liwia
podjêcie pracy jako specjalista ds. bezpieczeñstwa IT, architekt bezpieczeñstwa systemów, specjalista ds. cyberbezpieczeñstwa, in¿ynier
bezpieczeñstwa, in¿ynier
systemowy ds. pamiêci masowych i systemów wykonywania kopii zapasowych.
· MECHANIKA I BUDOWA
MASZYN - studenci s¹
kszta³ceni zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia gospodarczego. W toku studiów
poznaj¹ nowoczesne metody, techniki i narzêdzia z zakresu m.in. in¿ynierii materia³owej, materia³ów konstrukcyjnych,
mechaniki
technicznej, wytrzyma³oœci
materia³ów, grafiki in¿ynierskiej i CAD, podstaw automatyki i robotyki, metrologii,
obrabiarek numerycznych
CNC, in¿ynierii jakoœci, tech-

nologii ³¹czenia metali. Proces kszta³cenia pozwala na
nabycie umiejêtnoœci w zakresie projektowania oraz
konstruowania maszyn i
urz¹dzeñ, projektowania procesów
technologicznych,
in¿ynierii wytwarzania maszyn i urz¹dzeñ oraz zasad
ich eksploatacji. Studenci
znajduj¹ zatrudnienie na takich
stanowiskach
jak
in¿ynier nadzoru mechanicznego, in¿ynier serwisu,
in¿ynier produkcji, in¿ynier
mechatronik, in¿ynier spawalnik, in¿ynier monta¿u,
in¿ynier jakoœci, in¿ynier mechanik technolog, in¿ynier
mechanik konstruktor, mechanik utrzymania ruchu,
specjalista ds. planowania,
specjalista ds. rozwoju,
in¿ynier - projektant CAD.
1,5-roczne studia magisterskie oferowane na Wydziale Technicznym to:
1. INFORMATYKA (nowoœæ) - studia na kierunku informatyka stwarzaj¹ mo¿liwoœæ
nabycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej
oraz specjalistycznej, gdy¿
stanowi¹ uzupe³nienie wiedzy z zakresu studiów pierwszego
stopnia.
Celem
kszta³cenia jest dostarczenie
nowoczesnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejêtnoœci niezbêdnych do wykonywania pracy zawodowej
bezpoœrednio po ukoñczeniu
studiów, w tym podejmowania i prowadzenia w³asnej
dzia³alnoœci. W programie
kszta³cenia studiów drugiego
stopnia utworzono modu³y
uzupe³niaj¹ce w zakresie
in¿ynierii oprogramowania i
baz danych, sieci komputerowych i systemów teleinformatycznych oraz programowania urz¹dzeñ technicznych.
Absolwenci kierunku informatyka - studia drugiego
stopnia zdobêd¹ wykszta³cenie umo¿liwiaj¹ce zatrudnienie na takich stanowiskach
pracy jak analityk systemowy
i biznesowy, projektant oprogramowania, programista
oprogramowania,
tester
oprogramowania, architekt
sieci, administrator systemów, serwerów i sieci komputerowych, operator sieci,
projektant systemów mikroprocesorowych, programista
jêzyków niskopoziomowych,
konstruktor i operator systemów sterowania.
2. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia oferuj¹
kompleksowe wykszta³cenie
w zakresie budowy maszyn,
zasad projektowania, konstruowania i wytwarzania

oraz eksploatacji. Poza
przedmiotami podstawowymi, których poznanie jest konieczne do dalszego poszerzania wiedzy, studenci poznaj¹ techniki i narzêdzia z
zakresu m.in.: analizy i optymalizacji
konstrukcji,
wspó³czesnych materia³ów
in¿ynierskich, komputerowego wspomagania w projektowaniu i wytwarzania (CAD,
CAM i CAE) czy zintegrowanych systemów wytwarzania.
Proces kszta³cenia pozwala
na nabycie umiejêtnoœci w
zakresie in¿ynierii jakoœci,
in¿ynierii maszyn i urz¹dzeñ
oraz urz¹dzeñ i procesów
technologicznych w przemyœle, a program kszta³cenia
jest zgodny z zapotrzebowaniem przemys³u regionu lubuskiego. Zajêcia prowadzone s¹ w nowoczesnych laboratoriach, znajduj¹cych siê w
Laboratorium Œrodowiskowym, z wykorzystaniem
œwiatowej klasy sprzêtu, który pozwala zapoznaæ studentów z najnowoczeœniejszymi
rozwi¹zaniami pracy in¿yniera mechanika i przejœæ z teorii do praktyki. Studenci,
dziêki mo¿liwoœci studiowania dualnego oraz praktykom
zawodowym potrafi¹ efektywnie stosowaæ nowoczesne techniki komputerowe i
metody kreowania innowacji
oraz maj¹ przygotowanie do
kierowania projektami technicznymi, transferu wiedzy i
jej zastosowañ, wykorzystania najnowszych technologii i
realizacji zadañ w zespo³ach
miêdzynarodowych.
Wydzia³ Techniczny Akademii im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim,
dziêki wspó³pracy z otoczeniem, ³¹czy wysoki poziom
kszta³cenia z prowadzeniem
badañ naukowych. To co
wyró¿nia Wydzia³ Techniczny na tle du¿ych jednostek,
to umo¿liwienie studentom
zdobywania
kluczowych
kwalifikacji i kompetencji zawodowych i d¹¿enia do zdobywania praktycznego doœwiadczenia ju¿ na etapie
studiów. Wydzia³ Techniczny, dysponuj¹c odpowiedni¹
kadr¹
naukowo-dydaktyczn¹, bardzo dobr¹ baz¹
dydaktyczn¹ o najwy¿szym
standardzie oraz - dodatkowo - dziêki kszta³ceniu
wspólnie z przemys³em daje
ogromn¹ szansê na rozwój
naszego miasta i ca³ego regionu.
dr in¿. ALEKSANDRA
RADOMSKA-ZALAS
DZIEKAN WYDZIA³U
TECHNICZNEGO AJP
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Mamy zrezygnować z węgla
Europejski Zielony £ad to ambitny plan dzia³añ w odpowiedzi na zmiany klimatu.
siê na portfelach naszych rodzin. Obejmie ono szeroko
pojêt¹ dziedzinê œrodowiska,
energetykê, transport, przemys³, rolnictwo, rybo³ówstwo,
leœnictwo oraz dziedzinê finansowania. Bêdzie to wymaga³o ogromnej wymuszonej
transformacji spo³eczno-gospodarczej w Europie i
potê¿nych nak³adów poszczególnych pañstw, tak¿e Polski.
Dzia³ania bêd¹ dotyczyæ takich sektorów, jak elektroniczny, baterii elektrycznych, opakowañ, tworzyw sztucznych,
wyrobów w³ókienniczych, budownictwa oraz ¿ywnoœci.
Ma byæ czysta energia, ale
czy bêdzie ona przystêpna
cenowo? Grozi nam przez to
dro¿yzna! S³uszny poniek¹d
kierunek na zielony ³ad skoñczy siê totalnym sprzeciwem wiêkszoœci ubo¿szych
spo³eczeñstw, a i te bogatsze równie¿ nie bêd¹ w stanie tych obci¹¿eñ wytrzymaæ. Fala demonstracji
przejdzie ulicami europejskich miast. Ucierpi polskie
rolnictwo i polskie lasy. Profesor Jacek Hilszczañski w
jednym ze swoich artyku³ów
pisze, ¿e strategia Zielonego
£adu dla lasu jest niebezpieczna z punktu widzenia
ochrony przyrody. W Polsce
ma byæ œciœle chronionych ok.
2,5 mln ha lasów, czyli praktycznie wszystkie lasy w wieku ponad 80 lat. Spowoduje to
spadek pozysku drewna o
50%, co wpêdzi Lasy Pañstwowe w nêdzê finansow¹ i
w problemy, jakie wynik³y w
ochronie Puszczy Bia³owieskiej.
Nowy Zielony £ad to
przyk³ad zaw³aszczania kolejnych obszarów ¿ycia i gospodarki, o których nie wspomina
siê w traktacie UE. Lasy dotychczas by³y w kompetencji
pañstw cz³onkowskich, a teraz
zaw³adn¹æ chce nimi biurokracja z Brukseli. W rolnictwie
mo¿e byæ jeszcze gorzej.
Wprawdzie samo rolnictwo
otrzyma zielone œwiat³o, ale
przecie¿ Polskê pozbawiono
w wiêkszej czêœci przetwórstwa rolno- spo¿ywczego oraz
przechowalnictwa - i to bêdzie
g³ównym w¹skim gard³em tej
niby-nowej szansy polskiego
rolnictwa. Stratedzy unijni
wiedz¹, co robi¹… w interesie
tych najbogatszych. Ale chyba
siê przelicz¹.
G³ównych architektów tych
poniek¹d s³usznych dzia³añ
zgubi zach³annoœæ i chêæ
przechytrzenia s³abszych oraz
panowania przy tej okazji nad
wszystkimi gospodarkami w
UE. To ju¿ nie te czasy, ¿e ludzie ³atwo poddawali siê hegemonii - nawet jeœli to bêd¹
szlachetne has³a ochrony
matki natury. Kraje biedniejsze nie s¹ w stanie poradziæ

Fot. Archiwum

Mamy obowi¹zek ratowaæ
matkê ziemiê, dbaæ o jej czystoœæ oraz o godne warunki
¿ycia ludzi i wszelkich stworzeñ. Komisja Europejska
13 lipca br. przyjê³a najwiêksz¹ w historii UE strategiê klimatyczno-energetyczn¹. Jej celem jest zredukowanie do 2030 r. emisji
CO2 o co najmniej 55% w stosunku do roku 1990. To jeden
z najwa¿niejszych dokumentów Europejskiego Zielonego
£adu. Czy ta inicjatywa
wp³ynie na nasz¹ dobrze zapowiadaj¹c¹ siê koniunkturê
gospodarcz¹? Ambicj¹ twórców tego planu jest ograniczenie globalnego ocieplenia poprzez maksymalne obni¿enie
poziomu emisji CO2 i uzyskanie efektu równowagi miêdzy
emisj¹ i poch³anianiem gazów
cieplarnianych.
Mo¿emy siê spodziewaæ
doœæ tragicznych skutków dla
naszej gospodarki, przede
wszystkim wzrostu kosztów.
Opodatkowana bêdzie energia, zostan¹ ustalone nowe
normy emisji CO2 dla samochodów, nowe normy efektywnoœci energetycznej dla budynków, nowe wytyczne dla
odnawialnych Ÿróde³ energii
oraz nowe sposoby wspierania czystych paliw i czystego
transportu, czystego powietrza, czystej wody, i zdrowej
¿ywnoœci. Wydaje siê to zasadniczo s³uszne - gdyby jednak nie w¹tpliwoœci wielu
pañstw, szczególnie tych na
dorobku. Wszystko wskazuje
na to, ¿e ten plan Fransa Timmermansa ma byæ realizowany kosztem najs³abszych grup
spo³ecznych, tych pañstw najbiedniejszych. Polski Rz¹d jak
na razie nie wyra¿a zgody na
takie rozwi¹zania. Polski Instytut Ekonomiczny podaje, i¿
potencjalne roczne koszty wynikaj¹ce z tego, co Polska ma
p³aciæ za mo¿liwoœæ emisji
CO2, w przeliczeniu na gospodarstwo domowe wynios¹
373 euro tylko w przypadku
transportu oraz 429 euro w
odniesieniu do budynków
mieszkalnych. Dokument Europejskiego Zielonego £adu
bêdzie mia³ wybitnie hamulcowy wp³yw na nasz¹ gospodarkê oraz przyczyni siê
do zubo¿enia naszych rodzin. S¹ te¿ g³osy odmienne,
które wskazuj¹, ¿e Polska
mo¿e przez ten pakiet klimatyczny osi¹gn¹æ niezale¿noœæ
energetyczn¹. Tylko czy ludzie to wytrzymaj¹?… Moim
zdaniem nie!
Unia
zobowi¹za³a
siê
osi¹gn¹æ neutralnoœæ klimatyczn¹ do 2050 r. i ustanowi³a
pakiet klimatyczny zwany „Fit
for 55”. To nic innego, jak nowe prawo unijne, które bêdzie
ingerowa³o w rozwój gospodarek krajów UE i które odbije

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.

sobie z na przyk³ad redukcj¹
gazów cieplarnianych na poziomie wyznaczonym przez
„Fit for 55”, a co dopiero z ca³¹
transformacj¹.
Jak wiêc powinna wygl¹daæ zasada sprawiedliwej transformacji? I tu zaczyna siê dopiero problem!
Kraje rozwiniête zobowi¹za³y
siê przeznaczyæ 100 mld USD
do 2025 r. na wspieranie
pañstw s³abszych. Oczywiœcie, ¿e jest to kwota stanowczo zbyt ma³a. Istnieje powa¿na obawa, ¿e bogate pañstwa bêd¹ chcia³y ten
Zielony £adu przeprowadziæ
kosztem tych biedniejszych.
W grudniu 2018 r. Polska
podjê³a siê organizacji konferencji klimatycznej ONZ
(COP24) w Katowicach. Dziêki polskiemu wk³adowi naukowemu przedstawiono wówczas wyniki badañ œwiatowych, jak równie¿ osobistych
naszego uczonego œp. prof.
Jana Szyszki. Argumenty
prof. Szyszki co do walki z
CO2 znacznie uelastyczni³y
podejœcie uczestników konferencji, którzy zrozumieli, ¿e
wiele biedniejszych pañstw
nie
bêdzie
w
stanie
udŸwign¹æ w tak krótkim czasie ciê¿arów transformacji klimatycznej. Profesor Jan
Szyszko zwróci³ wtedy
uwagê, ¿e mo¿na znacznie
taniej i lepiej rozwi¹zywaæ
ten problem gazów cieplarnianych i nie kwestionuj¹c
szeregu metod redukcji
szkodliwych gazów, wskaza³ na rolê przyrody. Wed³ug
polskich badañ lasy w Polsce
poch³aniaj¹ 42 mln ton CO2, a
na jednego Polaka przypada
161 drzew w samych tylko La-

sach Pañstwowych, a przecie¿ s¹ jeszcze lasy i zadrzewienia prywatne i gminne.
Lasy s¹ fabryk¹ tlenu. 1 ha
lasu w wieku aktywnej wegetacji zaspokaja potrzeby
czystego powietrza nawet
dla 5 tys. ludzi. Równoczeœnie te same drzewa
poch³aniaj¹ dwutlenek wêgla,
który jest g³ównym czynnikiem zmian klimatycznych.
„Nasze drzewa rodzime, takie
jak klon, buk, akacja, lipa,
œwierk, d¹b czy jesion, dostarczaj¹ nam najwiêksze iloœci
tlenu oraz poch³aniaj¹ CO2 i
substancje toksyczne, takie
jak dwutlenek siarki, metale
ciê¿kie, o³ów, miedŸ, cynk i
kadm. Dziêki obecnoœci
drzew w naszym otoczeniu
jest mniej szkodliwych substancji, w tym py³ów i gazów.
W leœnym powietrzu jest ich 2
tys. razy mniej ni¿ w powietrzu
miasta i do tysi¹ca razy mniej
substancji szkodliwych dla
zdrowia ni¿ w pobli¿u aglomeracji przemys³owych” - mówi
Anna Malinowska, rzecznik
Lasów Pañstwowych. Dlatego w naszym zielonym Gorzowie musimy dbaæ o nasze bogactwo, jakim s¹ parki i bogate miejskie
zadrzewienie, musimy dalej
sadziæ drzewa i dbaæ o gospodarkê leœn¹. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e jeœli drzewa
obumieraj¹, zaczynaj¹ stopniowo w wyniku gnicia i
rozk³adu uwalniaæ dwutlenek
wêgla.
Jest
wiele
przes³anek
œwiadcz¹cym za tym, ¿e przy
s³usznej strategii dba³oœci o
klimat i realizowania Zielonego £adu kilku krajom europejskim przy tej okazji marzy siê

wypracowanie przewagi gospodarczej. Dlatego jest tyle
podejrzeñ co do intencji unijnych urzêdników. Narzucenie
w krótkim czasie realizacji tego planu i bez przygotowania
siê tych s³abszych pañstw
stwarza sytuacjê, ¿e kilka
pañstw europejskich przejmie
kontrolê nad ca³¹ gospodark¹
UE, a Niemcy w porozumieniu
z Rosj¹ spróbuj¹ ju¿ przej¹æ
kontrolê nad energetyk¹ Europy. Na tle tego wszystkiego
musimy doceniæ wa¿n¹ rolê
Polski w sojuszu Grupy Wyszehradzkiej, a tak¿e w uk³adzie Trójmorza. Dziwne, ¿e tego wielu polityków nie rozumie.
Polska ma do 2050 r. zrezygnowaæ z wêgla jako Ÿród³a
energii. Tymczasem w³aœnie
w tym roku, szczególnie w lipcu, cena wêgla na rynkach
œwiatowych bije rekordy. Polskie kopalnie wychodz¹ na
prost¹ pod wzglêdem rentownoœci i nie nad¹¿aj¹ z jego wydobyciem na eksport.
Czy w tej sytuacji mamy zamykaæ kopalnie, bo tak sobie ¿yczy Unia? Sk¹d mamy
wzi¹æ energiê elektryczn¹ i
ciepln¹ po rezygnacji z
wêgla? No chyba dro¿sz¹ z
Niemiec. Czy wybudujemy w
tym czasie elektrownie atomowe? Dotychczas ¿adnej
nie mamy…
Ju¿ siê mówi o likwidacji silników benzynowych i diesli
oraz o przejœciu na napêdy
elektryczne do 2050 r. One
te¿ musz¹ mieæ Ÿród³o pr¹du
do ³adowania swych akumulatorów. Analitycy obliczyli, jakie
to ha³dy zu¿ytych akumulatorów trzeba bêdzie wówczas
utylizowaæ, jakie te¿ bêdzie
ogromne zapotrzebowanie na
energiê do ich utylizacji. Jest
ju¿ zaawansowana technologia paliwa wodorowego, które
zast¹piæ ma te elektryczne. I
znowu rewolucja energetyczna oraz wyœcig do wykorzystania wodoru, mo¿e te¿ geotermii czy s³oñca. Wiadomo,
¿e wygraj¹ w tym wyœcigu narzuconym planem Timmermansa ci, którzy bêd¹ pierwszymi w zielonej energii. Czy
tak trudno zrozumieæ, do czego zmierza ten wyœcig energetyczny Zielonego £adu?
W Polsce by³ niedawno doradca amerykañskiej dyplomacji Derek Chollet po to,
¿eby uprzedziæ Rz¹d polski,
¿e nie powinien podwa¿aæ
uk³adu Joe Biden - Angela
Merkel w sprawie Nord
Stream2 i nie krytykowaæ porozumienia z Putinem. Chollet
przyjecha³ nas trochê postraszyæ, co nam wolno, a czego
nam nie wolno, i ¿e mamy siedzieæ cicho… Osobiœcie odbieram to jako kolejny w historii dramat Polski. Kiedy bowiem w naszych polskich

sprawach dogadywano siê
bez naszego udzia³u, to koñczy³o siê to dla Polski bardzo
Ÿle. W wielkiej polityce nie ma
przypadków. Fakty wskazuj¹,
¿e mamy do czynienia z interesami geopolitycznymi i nowym podzia³em wp³ywów. Pytanie pozostaje otwarte,
gdzie i po której stronie
nas, Polaków, zadekretowano, na co zgodzi³y siê USA,
Niemcy i Rosja. Jest mo¿liwe, ¿e ju¿ coœ ustalili. Gruzjê i
Ukrainê Rosja okroi³a, teraz
atakuje Litwê i Polskê, próbuje
nas zniewoliæ energetycznie.
Na nasze terytoria przerzuca
siê islamskich emigrantów
bez ¿adnej kontroli w celu wywo³ania lokalnych konfliktów o
pod³o¿u cywilizacyjnym, buduje siê polityczn¹ agenturê
wp³ywu i odpowiedni¹ kadrê
przyuczon¹ do wojny hybrydowej. Niepokoj¹ce s¹ te¿
g³osy niektórych naszych polityków, jakby im ten stan rzeczy pasowa³ i odpowiada³a im
dominacja niemiecka w Europie i wobec Polski.
Zale¿noœæ
od
obcych
pañstw ju¿ kiedyœ w historii
przerabialiœmy, nawet ze skutkiem 123 lat porozbiorowej
niewoli. Teraz mo¿e byæ to
niewola energetyczna i gospodarcza - na razie… Tylko ¿e
Unia Europejska milczy w
tych sprawach, jak zreszt¹ w
wielu innych kwestiach dotycz¹cych Polski oraz innych
pañstw Europy ŒrodkowoWschodniej, które ca³kiem
nieŸle siê rozwijaj¹ i zaczynaj¹ podnosiæ g³owê w sprawach swego samostanowienia.
Tempo rozwoju tych pañstw
jest imponuj¹ce. Polska
przyk³adowo ma obecnie jedne z najlepszych wyników
gospodarczych i finansowych
w UE. Podobnie Bu³garia, Rumunia, Litwa czy Wêgry. Drastycznie spada zainteresowanie prac¹ na zachodzie.
W³aœnie to mo¿e byæ przyczyn¹ próby zablokowania tego imponuj¹cego rozwoju
przez biurokracjê UE. To,
¿e musz¹ konkurowaæ z tymi gospodarkami, martwi
Francuzów, Niemców czy
Holendrów. Powinniœmy siedzieæ cicho i przyjmowaæ
ograniczenia adresowane
do nas…Mo¿e nawet ogranicz¹ nam pieni¹dze z Funduszu Odbudowy Gospodarki po COVID-19 pod pretekstem
jakiejœ
praworz¹dnoœci, nie bacz¹c
nawet na nasz¹ Konstytucjê… Mimo tych wszystkich problemów Opatrznoœæ
jest dla nas, Polaków, ³askawa; widaæ to po kondycji
polskiej gospodarki oraz jej
zasobach finansowych. Deo
gratias.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Zawarcie to fajne miejsce
do mieszkania
Z Grzegorzem Musia³owiczem, za³o¿ycielem i szefem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zawarcia, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum

- Obecnie jest tak, ¿e Zawarcie, dzielnica le¿¹ca na
lewym brzegu Warty ma
niemal w ca³oœci zachowany dawny uk³ad urbanistyczny.
- Na pewno, ale nie da siê
ukryæ, ¿e choæby galeria
handlowa NovaPark zaburzy³a jednak ten historyczny
uk³ad. Podobnie jest z przebiegiem przebudowanej ulicy
Grobla, prowadz¹cej dziœ fatalnym zakosem do mostu
Staromiejskiego. Te dwie inwestycje wyraŸnie zmieni³y
dawny uk³ad tej czêœci dzielnicy. Galeria swoj¹ wielkoœci¹ szczególnie.
- Ale pozosta³a czêœæ
dzielnicy wygl¹da jednak
tak, jak przed wojn¹. Zachowa³a siê przecie¿ dzielnica Maksa Bahra. Nawet
bloki spó³dzielni Budowlani, które powsta³y w œrodku tego akurat kwarta³u,
jakoœ mocno nie szpec¹.
Myœli pan, ¿e jest szansa,
aby utrzymaæ ten charakter dzielnicy?
- Myœlê, ¿e szansa jest i to
ogromna. Natomiast wszelkie decyzje le¿¹ w rêkach
w³adz miasta. Tym bardziej,
¿e Zawarcie to miejsce,
gdzie w ostatnim czasie nie
tak wiele siê budowa³o, wiêc
dzielnicê mo¿na jeszcze
m¹drze zagospodarowaæ.
Mo¿na przecie¿ atrakcyjnie
uzupe³niæ brakuj¹c¹ zabudowê. Proszê pamiêtaæ, ¿e
tej
zabudowy
brakuje
g³ównie tam, gdzie sz³a droga tranzytowa, czyli ulice
Grobla, Wa³ Okrê¿ny, Przemys³owa, tam, gdzie ogromna czêœæ budynków musia³a
zostaæ
wyburzona
ze
wzglêdu na ich stan techniczny. Przez lata szed³ tamtêdy intensywny ruch, jeŸdzi³y TIR-y, historyczna zabudowa ulega³a szybkiej
degradacji. Na szczêœcie pozosta³a czêœæ dzielnicy jest
praktycznie nietkniêta od
wojny, choæ wymaga du¿ych
nak³adów na remonty. Bo
Rosjanie, owszem, palili
miasto, ale g³ównie budynki
na prawym brzegu Warty.
- Zatem czy wy, Stowarzyszenie, widzicie jakichœ
inwestorów, którzy chcieliby wykorzystaæ urodê tej
w³aœnie dzielnicy?
- Póki co, nie bardzo. Jedyne ruchy, jakie widaæ, to w
odniesieniu do czerwonego

●

G Musiałowicz: Nasza dzielnica ma ogromny, nie do końca wykorzystany potencjał…

Spichlerza, który jest w
rêkach prywatnych. Powsta³
jeden czy drugi hotel, kilkanaœcie kamienic przesz³o kapitalne remonty. W dalszej
czêœci, bli¿ej stadionu ¿u¿lowego, istnieje klimatyczne
osiedle domów jednorodzinnych, ale pozosta³a zabudowa pozosta³a doœæ jednorodna.
- Zawarcie ma te¿ niebywa³y plus, bonus, jakbyœmy tego nie nazwali - to
ludzie, którym siê chce.
- No tak. Nie da siê ukryæ,
¿e mamy nadreprezentacjê
takich ludzi po tej stronie rzeki. Co poskutkowa³o miêdzy
innymi i tym, ¿e uda³o siê
wywalczyæ strefê rewitalizacji nie tylko na Zamoœciu, ale
i na Zakanalu. Natomiast jak
ta rewitalizacja postêpuje, to
ju¿ temat na inn¹ rozmowê.
- Ale mnie chodzi o takie
widome dzia³ania, jak choæby zawarciañskie pocztówki, swego rodzaju
przebój „na rynku”, zechcia³o siê wam zawalczyæ
o murale nawi¹zuj¹ce do
przemys³owej historii tej
czêœci miasta.
- Ostatnie murale wed³ug
projektu Romana Piciñskiego, inicjatywa jednej z najbardziej aktywnych mieszkanek do bud¿etu obywatel-

skiego, owszem, pokazuj¹,
jak ta dzielnica wygl¹da³a
kiedyœ. Natomiast nas bardzo niepokoi, mówiê tu i o
Stowarzyszeniu, i o naszym
Komitecie Rewitalizacji, ¿e
pojawiaj¹ siê plany sprzeda¿y ziemi pod budowê hal
czy hipermarketu budowlanego. A w³aœnie takie informacje zaczê³y pojawiaæ siê
kilka lat temu. Najbardziej
niepokoj¹ce jest to, ¿e takie
dziwne zamiary dotycz¹ zabytkowej dzielnicy, do tego
po³o¿onej tak blisko œcis³ego
centrum. Naszym zdaniem
nale¿a³oby przeanalizowaæ
rozwój Zawarcia w kierunku
dzielnicy
mieszkaniowous³ugowej,
a
nie
przemys³owej we wspó³czesnym sensie, bo od tego s¹
strefy przemys³owe na obrze¿ach miast. Dziœ nawet
„Zremb” wyraŸnie razi, a ponadto
uprzykrza
¿ycie
mieszkañcom dzia³aj¹c w takiej lokalizacji.Nie jest to
wiêc po¿¹dany kierunek rozwoju. Równie¿ o Nova Parku
mo¿emy mówiæ ró¿ne rzeczy, ale hitem architektury na
pewno galeria nie jest. Wracaj¹c zaœ do widokówek - by³
to pomys³ jednego z cz³onków Stowarzyszenia Adama
Mrukowicza, a ich wydanie
by³o nieco na uboczu

g³ównego nurtu naszej
dzia³alnoœci. A potem okaza³o siê, ¿e to w³aœnie z tych
widokówek jesteœmy najbardziej znani. Przypomnê, ¿e
najpierw pokazywa³y one
obecny stan zawarciañskich
pere³ek w konkursie og³oszonym wœród mieszkañców,
póŸniej by³a seria fotografii
m. in. Edyty Mackiewicz i
Krzyœka Jakubczaka. Kilka
lat póŸniej, kiedy zobaczyliœmy jeden z rysunków Romana Piciñskiego, pojawi³
siê pomys³, ¿e mo¿e albo
wypuœciæ reedycjê pocztówek przedwojennych, albo
wykorzystaæ w³aœnie te rysunki. I okaza³o siê to absolutnym hitem, bo ludzie
wci¹¿ do nas dzwoni¹ i kartki
rozchodz¹ siê b³yskawicznie.
Zw³aszcza ¿e od pocz¹tku
ich ide¹ jest to, ¿e s¹ darmowe, ostatnie wydaliœmy dziêki finansowemu wsparciu
piekarni Szypiórkowski. Planujemy zreszt¹ kontynuacjê.
- Tym bardziej, ¿e przecie¿ macie hity architektury. Przecie¿ na Zawarciu
zlokalizowany jest najciekawszy koœció³, jaki jest w
mieœcie - mam na myœli
modernistyczny koœció³
Chrystusa Króla. Jak ju¿
mówi³am, macie wiele takich elementów, które de-

cyduj¹ o odrêbnoœci tej
dzielnicy.
- Prawda, mamy. Ja tylko
¿a³ujê, ¿e nie uda³o siê popchn¹æ dalej sprawy statusu
Pomnika Historii dla tego
w³aœnie koœcio³a, bo to jedyny taki zabytek w Polsce. Z
tego powodu powinien byæ
wiêc szczególnie chroniony.
Ale akurat nie tylko od to nas
zale¿a³o…
- Jeszcze do niedawna o
Zawarciu
pokutowa³a
czarna legenda, ¿e to niebezpieczna dzielnica. Jak
to naprawdê z tym jest?
- Ja myœlê, ¿e nasza
dzia³alnoœæ oraz wypuszczenie serii widokówek odegra³o bardzo du¿¹ rolê marketingow¹ pokazuj¹c, ¿e
Zawarcie jest w rzeczywistoœci ciekaw¹, ambitn¹ dzielnic¹, a nie ca³kiem zapomnian¹
i
niepotrzebn¹
czêœci¹ miasta o ciemnym
obliczu.
Zreszt¹
dla
przyk³adu za warszawsk¹
Prag¹ te¿ ci¹gnie siê czarna
legenda, która nie do koñca
jest prawdziwa. Oczywiœcie
trudno to porównywaæ, bo
oba miasta maj¹ inn¹ wielkoœæ. Jednak obie dzielnice
maj¹ podobne obci¹¿enie,
rzek³bym, genetyczne. Ale
dodam tylko, ¿e klimat Pragi
z lat 60-70. XX wieku jest

faktycznie zbli¿ony do tego
na Zawarciu, który mo¿na
zobaczyæ na fotografiach
mieszkañców w albumach
przygotowanych przez Zbigniewa Sejwê czy zdjêciach
Waldemara Kuæki, wydanych przez Muzeum Lubuskie. Przypomnê jeszcze,
¿e na Zawarciu dzia³a³ legendarny rynek, na który
zje¿d¿a³o siê ca³e miasto i
okolica. Pamiêæ o nim nadal
jest ¿ywa. Istnieje sporo
zdjêæ tego zawaciañskiego
bazaru i zdarza siê, ¿e trafiaj¹ one do mnie, bo niekiedy mieszkañcy wygrzebuj¹
takie
stare
papierowe
zdjêcia ró¿nych czêœci
miasta. No i staramy siê,
aby te widoki nie przepad³y.
- Jak siê mieszka na Zawarciu?
- Dla mnie akurat dobrze.
Tyle tylko, ¿e ja mogê o tym
mówiæ z nieco innego punktu widzenia. Mieszkam bowiem w budynku, który powsta³ - jak i ca³e Osiedle
U³añskie- w latach 80. i 90.
XX wieku. Trzeba pamiêtaæ
jednak, ¿e na historycznym
Zawarciu mamy dwa rodzaje przedwojennych budynków. Jedne to solidna zabudowa kamieniczna, gdzie s¹
du¿e przestronne i wygodne
mieszkania, choæ oczywiœcie wymagaj¹ sporych
nak³adów. A drugie to budynki
robotnicze
przy
Œl¹skiej, Towarowej, Fabrycznej czy Waryñskiego.
Tam mieszkania s¹ z regu³y
niedu¿e,
ni¿sze,
maj¹
w¹skie klatki schodowe, a
niekiedy wejœcia wprost z
zewnêtrznych odkrytych galerii. Nie jest to zbyt komfortowe i zdajê sobie sprawê,
¿e tam mieszkañcom ¿yje
siê znacznie trudniej. Na
szczêœcie program „Mieszkaæ lepiej”obj¹³ w znacz¹cej
czêœci Zawarcie. Ale i tak
sporo tej zabudowy czeka
na remonty. No i te piece…
Mimo to uwa¿am, ¿e tu siê
dobrze mieszka, to samo
mówi¹ mi czêsto s¹siedzi,
którzy nie zamieniliby swego miejsca zamieszkania na
inne ze wzglêdu na przestrzeñ, klimat, zieleñ i bliskoœæ Warty. Tak wiêc jak
widaæ nasza dzielnica ma
ogromny, nie do koñca wykorzystany potencja³…
- Bardzo dziêkujê za rozmowê.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Człowiek wielu zalet
i niezwykłych pasji
Witolda Karpyzê gorzowscy harcerze, nauczyciele i wychowankowie dobrze pamiêtaj¹ i czêsto wspominaj¹.

Pochodził z Kresów

Witold Karpyza urodzi³ siê
28 sierpnia 1913 roku we wsi
Zienowce, niedaleko Ciereszek, Krasnego Grodu, Werejek. To dzisiejsze Kresy
Wschodnie, Ziemia Wo³kowyska, ziemie utracone po II
wojnie œwiatowej, kolebka i
macierz druha Witka, jak
przez lata Go nazywali. Skoñczy³ najpierw szko³ê powszechn¹, potem trafi³ w
1930 roku do Seminarium
Nauczycielskiego
w
Œwis³oczy, a po jego likwidacji tej szko³y koñczy³ edukacjê w seminarium w Grodnie. Skoñczy³ je w 1936 roku
i otrzyma³ dyplom nauczyciela szko³y powszechnej. Zaraz po seminarium zacz¹³
pracê w szkole im. Józefa
Pi³sudskiego w Rosi.
Od samego pocz¹tku kultywowa³ swoj¹ wielk¹ pasjê,
jakim by³ rysunek i malarstwo. Utrwala³ g³ównie kresowe krajobrazy. Sztuki tej
uczy³ siê na trwaj¹cej trzy lata letniej szkole malarstwa,
która dzia³a³a w s³ynnym Liceum Krzemienieckim na
Ukrainie (tam gdzie urodzi³
siê Juliusz S³owacki i po dziœ
jest jego muzeum). Po wybuchu II wojny œwiatowej i zajêciu Rosi przez Sowietów
Witold Karpyza nadal pracowa³, ale ju¿ w bia³oruskiej
szkole w Rosi, a po okupacji
miasteczka w 1941 roku
przez Niemców pracowa³ jako ksiêgowy w miejscowej
mleczarni.

Żołnierz i harcerz

Od pocz¹tku wojny dzia³a³
w podziemnych strukturach
wojskowych, w szeregach

r e k l a m a

Armii Krajowej. By³ komendantem Rosi. Skoñczy³ nawet Szko³ê Podchor¹¿ych.
Ludzie, którzy go pamiêtali z
tamtych czasów, podkreœlali,
¿e by³ bardzo odwa¿nym
¿o³nierzem i œwietnym organizatorem. Pod koniec wojny,
decyzj¹ kierownictwa Polskich Si³ Zbrojnych w Londynie, zosta³ odznaczony
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi z
Mieczami i otrzyma³ wojskowy stopieñ podporucznika.
Równoczeœnie te¿ dzia³a³ jako
harcerz.
Przeszed³
wszystkie szczeble harcerskiej drabiny - od zwyk³ego
skauta, a¿ do instruktorskich
insygniów.
Po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej jak wielu Polaków
z Kresów musia³ opuœciæ kraj
rodzinny. Losy przywiod³y go
do Gorzowa Wielkopolskiego. I tu od pierwszych chwil
wzi¹³ siê energicznie do pracy - w³¹czy³ siê w ruch
tworz¹cy polsk¹ szko³ê a
tak¿e harcerstwo.
Najpierw uczy³ plastyki, a
po ukoñczeniu matematyki
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Gdañsku uczy³
w³aœnie tego przedmiotu. I
jak pamiêtaj¹ go uczniowie by³ znakomitym wyk³adowc¹
tego trudnego przedmiotu.
Poza prac¹ zawodow¹ zajmowa³ siê aktywnie dzia³alnoœci¹ harcersk¹, by³ komendantem gorzowskiego
Hufca ZHP w latach 19481949. Poza tym za³o¿y³ m.in.
Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Turystycznego, by³ jego
pierwszym prezesem, a
tak¿e jednym z za³o¿ycieli
Gorzowskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego. Po zmianach w
1956 r. zosta³ ponownie wybrany na funkcjê komendanta hufca, ale odmówi³ przyjêcia poczwórnego komendanckiego
srebrnego
sznura. Jednak przez lata
bardzo aktywnie wspomaga³
œrodowisko
harcerskie,
wspiera³ te¿ harcerstwo na
Kresach.
W roku 1973 po 37 latach
pracy pedagogicznej uda³

fot. Kazimierz Ligocki/WiMBP

By³ harcerzem, pisarzem,
kronikarzem Ziemi Wo³kowyskiej, gawêdziarzem, nauczycielem i wychowawc¹.
- By³ wspania³ym cz³owiekiem. Osob¹ o wielu pasjach,
oddanym
swoim
idea³om - mówi¹ gorzowscy
instruktorzy Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, jego wychowankowie i kontynuatorzy jego stylu ¿ycia i pracy.

W. Karpyza - harcerz, pisarz, kronikarz Ziemi Wołkowyskiej,
gawędziarz, nauczyciel i wychowawca

siê na emeryturê i przez
d³ugi okres czasu pracowa³
w bibliotece pedagogicznej
w Gorzowie. W ci¹gu ca³ego
¿ycia Witold Karpyza ani na
chwilê nie zapomnia³ o
swych stronach ojczystych, o
kraju Wo³kowyskim.

Pisał całe życie

Jego wielk¹ pasj¹, jedn¹ z
wielu, by³a historia Ziemi
Wo³kowyskiej. Bada³ dzieje,
opiera³ siê w wielu ró¿nych
Ÿród³ach rozsianych w licznych archiwach Polski,
Bia³orusi, Litwy, a tak¿e w
pracach naukowych i kronikarskiej literaturze.
Zostawi³ po sobie 27 tomów rêkopisów, które zawieraj¹ historiê Wo³kowyska i
powiatu wo³kowyskiego oraz
oko³o 300 grafik i akwarel, na
których s¹ przedstawione
zabytki architektoniczne i
historyczne Ziemi Wo³kowyskiej i okolic. Oprócz wymienionych tomów monografii
Witold Karpyza zostawi³
cztery tomy wspomnieñ, które przekaza³ bibliotece Ossolineum we Wroc³awiu. Witold

Karpyza jest równie¿ autorem licznych prac historycznych, dotycz¹cych Ziemi Gorzowskiej.
Witold Karpyza by³ cz³owiekiem bardzo zdyscyplinowanym, który z ogromn¹ odpowiedzialnoœci¹ podchodzi³
do ka¿dego zadania, którego
siê podejmowa³. Niesamowicie pracowity, niestrudzony
publicysta i naukowiec codziennie siada³ do biurka, by
zapisaæ chocia¿by jedn¹ linijkê kroniki rodzimej Wo³kowyszczyzny. ¯eby byæ bardziej wydajnym, w wieku 92
lat opanowa³ obs³ugê komputera! Bo trzeba pamiêtaæ,
¿e jego przes³aniem by³o
has³o - dzieñ bez zapisania
choæby jednej linijki, dniem
straconym.
Jego „Materia³y do dziejów
szkolnictwa i oœwiaty w
pó³nocno-zachodniej czêœci
powiatu wo³kowyskiego” wysz³y w tomie naukowym
„Studia Wratislaviensis” wydanym przez Uniwersytet
Wroc³awski. Poszczególne
wspomnienia z dzieciñstwa
ukaza³y siê w latach 70-80.

XX wieku w wileñskiej polskiej gazecie „Czerwony
Sztandar”. Tak¿e drukiem
ukaza³y siê równie¿ jego artyku³y o Rosi, Wo³pie, Izabelinie i ich pomnikach historycznych w kwartalniku
Bia³ostockiego Towarzystwa
Naukowego „Bia³ostocczyzna” oraz w miesiêczniku
„Goniec Kresowy”, drukowanym organie Towarzystwa
Przyjació³ Grodna i Wilna.
Warto tu dodaæ, ¿e wiele z
tych miejsc, jak katolickie koœcio³y, cerkwie prawos³awne,
dworki szlacheckie czy inne
wa¿ne zabytki, ju¿ nie istniej¹ i zachowa³y siê tylko
dziêki pasji druha Witolda.
Jego teksty drukowa³y równie¿ „G³os znad Niemna”
oraz „Magazyn Polski”.
Witold Karpyza by³ te¿
dobrym duchem organizacji
spo³ecznej Stowarzyszenie
Rodzin Ziemi Wo³kowyskiej z
centrum w Gdañsku, która w
1995 r. wyda³a album jego
rysunków z krótkimi i niezwykle rzetelnymi notkami
historycznymi pt. „Z teki rysunkowej Witolda Karpyzy Zabytki Ziemi Wo³kowyskiej”.
Staraniem Przemys³awa Mikusiñskiego z Lêborka zosta³y wydane tomy artyku³ów
Witolda Karpyzy pt. „Ziemia
Wo³kowyska”.
Pisa³ tak¿e fantastyczne
gawêdy - opowiadania, jakich nie mo¿e zabrakn¹æ na
¿adnej porz¹dnej harcerskiej
zbiórce czy te¿ obrzêdowym
ognisku. Te miniaturki harcerskiego stylu ¿ycia, choæ
trochê straci³y na aktualnoœci, jeœli chodzi o realia
¿ycia, nadal s¹ szalenie aktualne, jeœli chodzi o wymowê
wychowawcz¹
i
ideow¹.

Raz skautem, całe życie
skautem

To skautowskie zawo³anie
druh Witold realizowa³ przez
ca³e ¿ycie. Wierny idea³om
lorda Roberta Baden-Powella uczy³ ich swoich nastêpców i wychowanków.
Nigdy nie za³o¿y³ w³asnej rodziny. Pytany o przyczyny,

nie zdradza³ Ÿród³a swego
wyboru. By³ aktywny prawie
do koñca. Przez wiele lat
mieszka³ przy ul. Sikorskiego, w 1992 r. prze¿y³ wypadek
samochodowy
potr¹ci³o go auto i od tej pory
by³ unieruchomiony. Do koñca ¿ycia mieszka³ w Domu
Pomocy Spo³ecznej. Opiekowali siê nim miêdzy innym
harcmistrz Bogdan Zalewski
i harcmistrz Sylwester Kuczyñski.
Za swoj¹ bardzo bogat¹
dzia³alnoœæ zarówno niepodleg³oœciow¹, jak i harcersk¹
oraz wychowawcz¹ i wydawnicz¹ odznaczony by³ Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Medalem Komisji
Edukacji
Narodowej,
Krzy¿em Armii Krajowej,
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi dla
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
Odszed³ na Wieczn¹ Wartê
3 marca 2009 roku i pochowany jest w Kwaterze
Zas³u¿onych na cmentarzu
komunalnym w Gorzowie.
Pamiêtam druha Witka, albo Wicia, bo tak by³ przez
nas nazywany, jak przychodzi³ do hufca, a potem do
siedziby Gorzowskiej Komendy Chor¹gwi ZHP przy
ul. niegdyœ genera³a Karola
Œwierczewskiego, dziœ kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Wysoki, mimo wieku
charyzmatyczny, wyprostowany, wpada³ na chwilkê po
jakieœ materia³y, które dla
niego przysz³y. Ma³omówny
wobec tych, których nie
zna³, ale zawsze uprzedzaj¹co grzeczny, mi³y i zainteresowany wobec tych,
których zna³. W³aœciwie nic
nie by³o dla niego problemem, otwarty na œwiat i otaczaj¹cych go ludzi. Wielki
cz³owiek, wielkiego formatu,
kompletnie nieskupiony na
sobie, nakierowany na drugiego cz³owieka. Takim pamiêtaj¹ go ci, którzy poznali
trochê bli¿ej.
RENATA OCHWAT
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Mistrz świata został wreszcie mistrzem kraju
Bartosz Zmarzlik zosta³ siódmym w historii ¿u¿lowcem Stali Gorzów, który wywalczy³ z³oty medal indywidualnych mistrzostw Polski.
nie przyje¿d¿a³ do mety jako
drugi i trzykrotnie odbiera³
,,jedynie’’ srebrne medale.
- Kiedy Bartek ju¿ wszed³
na najwy¿szy stopieñ podium poczu³em dumê i radoœæ,
zw³aszcza
¿e
ogl¹da³em zawody wprost z
trybun
leszczyñskiego
,,Smoka’’, razem z du¿¹
grup¹ by³ych najlepszych
polskich ¿u¿lowców, gdy¿
zostaliœmy zaproszeni na zawody przez Polski Zwi¹zek
Motorowy - mówi pierwszy
trener nowego mistrza i indywidualny mistrz Polski z 1977
roku Bogus³aw Nowak.
Same zawody by³ œwietn¹
promocj¹ ¿u¿la, du¿o ciekawego dzia³o siê na torze, a fina³owy wyœcig przejdzie do
historii, jako jeden z naj³adniejszych biegów w fina³ach
IMP.

Fot. Robert Borowy

Uczyni³ to w drugiej dekadzie lipca na torze w Lesznie.
- W ostatnich latach czêsto
mi wypominano, ¿e brakuje
mi tego z³otego medalu, ¿e
nie trzymam ciœnienia w fina³ach i nie potrafiê zdobyæ
mistrzostwa. Cieszê siê, ¿e
ju¿ go mam, zw³aszcza ¿e
wczeœniej siêgn¹³em po dwa
tytu³y mistrza œwiata. Teraz
znowu mogê siê jeszcze bardziej cieszyæ speedwayem.
Nic ju¿ nie muszê, a tylko
mogê - krótki oceni³ swój
sukces.
Radoœæ jest tym wiêksza,
¿e Bartosz Zmarzlik stan¹³
na najwy¿szym stopniu podium w swoim jubileuszowym, dziesi¹tym finale.
Wczeœniej kilka razy wygra³
rundê zasadnicz¹, ale w biegach fina³owych ju¿ tak
dobrze mu nie sz³o. Trzykrot-

Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Janusz Kołodziej , czyli
podium IMP 2021 r. w Lesznie

- O akcji Zmarzlika w ostatnim biegu zapewne jeszcze
d³ugo bêdziemy rozprawiaæ kontynuuje Bogus³aw Nowak.
- Bartek zaskoczy³ mnie wyborem pola, liczy³em, ¿e weŸmie pierwsze, a wzi¹³ najbardziej zewnêtrzne. On jest ju¿
na tyle jednak dojrza³ym za-

wodnikiem, ¿e wiedzia³ co robi.
Zosta³ co prawda ostro potraktowany przez rywali w pierwszym
³uku, przez co spad³ na ostatnie
miejsce. Na szczêœcie odpowiednio siê rozpêdzi³ i przy wyjœciu z drugiego popisa³ siê fantastyczn¹ akcj¹, po której wyprzedzi³ wszystkich rywali. Bartek

podkreœli³ tym atakiem, ¿e dojrza³ ju¿ do tego, ¿eby radziæ sobie w trudnych chwilach - doda³
Nowak.
Przypomnijmy, ¿e pierwszym gorzowskim z³otym
medalist¹ IMP zosta³ w 1970
roku Edmund Migoœ. Potem
dwukrotnie uczynili to Zenon
Plech (1972 i 1974) oraz Edward Jancarz (1975 i 1983),
a po ,,drodze’’ czapkê Kadyrowa odebra³ Bogus³aw Nowak w 1977 roku. Na nastêpne triumfy musieliœmy
czekaæ bardzo d³ugo i sta³y
siê one udzia³em zawodników, którzy przybyli z innych
klubów do Stali. W 2009 roku
mistrzem kraju zosta³ Tomasz Gollob, a piêæ lat póŸniej Krzysztof Kasprzak.
2021 rok przejdzie do historii
jako triumf kolejnego wychowanka Stali.

Poza dziewiêcioma z³otymi
medalami w gorzowskim
skarbcu znajduje siê jeszcze
po dwanaœcie medali srebrnych i br¹zowych. Ich autorami s¹:
Srebrne - Bartosz Zmarzlik (2015, 2019-20), Jerzy
Rembas (1976 i 1984), Edmund Migoœ (1968), Edward
Jancarz (1974), Boles³aw
Proch (1978), Mieczys³aw
WoŸniak (1979), Piotr Œwist
(1995), Krzysztof Kasprzak
(2013) i Przemys³aw Pawlicki (2017).
Br¹zowe - Andrzej Pogorzelski (1964-66), Edward
Jancarz (1968, 1976 i 1981),
Piotr Œwist (1993 i 2002), Bogus³aw Nowak (1973), Mieczys³aw WoŸniak (1977), Tomasz Gapiñski (2015) i Szymon WoŸniak (2020).
RB

W oczekiwaniu na play off w żużlowej lidze
Rozgrywki w fazie zasadniczej w PGE Ekstralidze dobiegaj¹ koñca.
W sierpniu czeka nas tylko
jedna pe³na kolejka. Ostatnia, a zosta³a ona zaplanowana dopiero na 20 i 22 bm.
¯u¿lowcy Moich Bermudów
Stali Gorzów po znakomitym
rozpoczêciu sezonu, mieli
póŸniej kilka s³abszych momentów, ale wygrywaj¹c na
pocz¹tku lipca w Czêstochowie praktycznie ju¿ wtedy
zapewnili sobie awans do
strefy medalowej. Jest to

r e k l a m a

ósmy awans od 2011 roku.
Wczeœniejsze siedem zawsze koñczy³y siê medalem. Przypomnijmy, ¿e w latach 2014 i 2016 nasi zawodnicy
zostawali
dru¿ynowymi mistrzami Polski, w latach 2012, 2018 i
2020 cieszyli siê ze srebrnych medali, a w sezonach
2011 i 2017 z br¹zowych
kr¹¿ków. Czy tradycja zostanie podtrzymana?

Faza play off rozpocznie
siê dopiero 5 wrzeœnia i potrwa przez kolejne trzy tygodnie do 26 wrzeœnia, kiedy to zaplanowano rozegranie rewan¿owych spotkañ o
z³oty i br¹zowy medal. Faworytem do mistrzowskiego
lauru od pocz¹tku praktycznie sezonu jest dru¿yna Betardu Sparty Wroc³aw, z
czym zgadzaj¹ siê nawet
szefowie gorzowskiego klu-

bu. Prezes Marek Grzyb w
licznych wywiadach stawia,
¿e w³aœnie wroc³awianie
siêgn¹ po z³oty medal.
- W sporcie wszystko mo¿e
siê
wydarzyæ,
dlatego
bêdziemy walczyæ do koñca,
ale w tej chwili g³ównym celem jest awans do fina³u rozgrywek - mówi.
Podobnego zdania jest trener Stanis³aw Chomski,
który trochê martwi siê

postaw¹ swoich juniorów i
zawodników z pozycji U-24.
- Ca³y czas pracujemy,
¿eby wnosili oni do dorobku
dru¿yny trochê wiêcej punktów ni¿ dotychczas, gdy¿
niemal ca³y ciê¿ar w tej
chwili opiera siê na czwórce
seniorów. Póki jad¹ skutecznie jest dobrze, ale mo¿e
przecie¿ przytrafiæ siê komuœ s³abszy dzieñ - zaznacza.

Budowie formy nie sprzyjaj¹
problemy niektórych zawodników, zw³aszcza Kamila Nowackiego, który przez wiêksz¹
czêœæ sezonu boryka siê kontuzjami. K³opoty sprzêtowe ma
do tego Markus Birkemose.
Trzeba jednak sobie z tym
wszystkim poradziæ, jeœli za kilka tygodni chce siê walczyæ o
29 medal dru¿ynowych mistrzostw Polski w historii klubu.

RB
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