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W Gorzowie powstaje pierwszy zielony przysta-
nek komunikacji miejskiej.  Mam nadzieję, że nie
ostatni. Porośnięta rdestówką Auberta wiata da nie
tylko korzystny efekt wizualny, ale także zacienie-
nie w upalne dni. Oby tylko nie zapomniano o pod-
lewaniu w pierwszych miesiącach aklimatyzacji
roślin.   

Kolejna dobra wiadomość to zapowiedź uwolnie-
nia drzew z betonowych donic, rozstawionych na
śródmiejskim deptaku. Zakładając nowe nasadze-
nia pełnowymiarowych roślin, zyskamy w centrum
strefę termicznego komfortu w miejsce dotychcza-
sowej betonowej patelni. Coś w temacie drgnęło.
Ważne, że miasto wyciągnęło właściwe wnioski,
odchodząc od betonowania wszystkiego, co popad-
nie. Na zieloną dżunglę i Tarzana nie liczę, ale war-
to postawić na ekoprzestrzeń.

Nawiązując do jednej z kultowych komedii, go-
rzowski ,,procent betonu w betonie" przekroczył na-
wet ,,procent cukru w cukrze".   Ważne, by stawiać
na gatunki szybkorosnące. Rachityczne drzewka
postury miotły pani Gieni  cienia nie przyniosą,
znając zaś zamiłowanie części współplemieńców
do niszczenia wszystkiego co popadnie, ciemność
widzę. Pamiętacie zapewne wiśnie japońskie, sa-
dzone kilkanaście lat temu na deptaku przy ulicy
Chrobrego. Przetrwały krócej niż chińskie tenisówki.  

Wszystko wskazuje na to, że wraz z wiosną mias-
to stanie się bardziej zielone. Z nadzieją czekam
też na plany zagospodarowania lewego brzegu
Warty. To miejsce ma potencjał, by stać się zieloną
oazą. 

ROBERT TRĘBOWICZ

Przed nami czas Bożego Narodzenia
W tym roku, z powodu oszczędności, świąteczna iluminacja pojawi się jedynie na Starym Rynku. W
wielu domach także będziemy oszczędzać na świętach. Czasy nie sprzyjają rozrzutności… Ale święta,
to święta. Więcej o świętach Bożego Narodzenia piszemy na s. 8-9.

Zielona oaza
Głos ludu dotarł do ratusza.
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ww  1.12.
1971 r. - na Osiedlu Staszica
rozpoczęto budowę pierwszego
budynku mieszkalnego; pierwsi
lokatorzy wprowadzili się w paź-
dzierniku 1973 r.
2011 r. -zm. Christa Wolf (82
l.), landsberczanka, światowej
sławy pisarka niemiecka, auto-
rka m.in. „Wzorców dzieciń-
stwa”, najgłośniejszej powieści
o Gorzowie.   
ww  2.12.
1957 r. - prymas Polski, kardy-
nał Stefan Wyszyński, zakończył
3-dniową wizytę w Gorzowie.
1968 r. - oddano do użytku nowe
skrzyżowanie ul. Chrobrego i Si-
korskiego, gdzie zainstalowano
pierwszą w mieście sygnaliza-
cję świetlną.
ww  4.12.
1956 r. - w miejsce dotychcza-
sowych wikariuszy kapitulnych
na Ziemiach Zachodnich mia-
nowano biskupów rezydencjal-
nych; biskupstwo w Gorzowie
objął Teodor Bensch, poprzed-
nio administrator apostolski w
Olsztynie; pierwszy administ-
rator gorzowski Edmund No-
wicki został biskupem w Gdań-
sku. 
2000 r. - rozpoczęło działalno-
ść Radio Miejskie Gorzowa,
lokalny program Radia Za-
chód, obecnie Radiów Gorzów;
oficjalna inauguracja
nastąpiła 18 grudnia.
2013 r. - oficjalnie otwarto no-
we targowisko św. Jerzego przy
ul. Przemysłowej.
ww  6.12.
1988 r.  ukończono budowę dru-
giego toru na wydzielonym toro-
wisku ul. Sikorskiego od dawnej
drukarni do skrzyżowania z ul.
Estkowskiego.  
ww  7.12.
1984 r. - gorzowska „Prze-
mysłówka” przekazała Dyrekcji
Wojewódzkiego Szpitala w Bu-
dowie pierwszy ukończony
obiekt szpitala wojewódzkiego -
poradnię ogólną ze 100 po-
mieszczeniami, m.in. 72 gabi-
nety lekarskie i zabiegowe, po-
mieszczenia dla administracji
oraz ośrodek nauczania klinicz-
nego.
ww  8.12.
1999 r. zm. Ryszard Dyrak (49
l.), działacz gospodarczy, b. dy-
rektor GPBP „Gobex”, następ-
nie prezes „Arx-Gobex”, b. po-
seł na Sejm (1989-1991),
współzałożyciel Towarzystwa
Przyjaciół Archiwum i Pamiątek
Przeszłości; zginął w wypadku
samochodowym pod Międzycho-
dem. 
ww  9.12.
2007 r. - w czasie koncertu z
okazji 750-lecia w hali przy ul.
Przemysłowej Piotr Rubik i jego
orkiestra wykonali oratorium
„Habitat”.
ww  10.12.
1957 r. - MPK wprowadziło za-
kaz palenia papierosów w tram-
wajach, zarówno wewnątrz wo-
zów, jak i na pomostach; zakaz
spowodowany został koniecz-
nością... uniknięcia tłoku na po-
mostach.
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Centrum Charytatywne Po-
mocy BliŸniemu im .Jana
Paw³a II w Gorzowie przy ul.
S³onecznej 63 od 7 lat
wspó³pracuje owocnie z Pol-
sko-Niemieckim Towarzys-
twem z Verden  DPG (Deu-
stsch-Polnische Gesellschaft
Verden). Jest to  organizacja
dzia³aj¹ca od 1986 r.  w miej-
scowoœci  Verden, która zaj-
muje siê szerzeniem i
pog³êbianiem kontaktów mi-
êdzy naszymi krajami  w za-
kresie  kultury, biznesu ,
nauki, ale tak¿e  w  zakresie
niesienia pomocy charyta-
tywnej. I w tym zakresie nie-
sienia pomocy
potrzebuj¹cym z naszego re-
gionu, a tak¿e w ostatnim
czasie ludnoœci Ukraiñskiej,
4 razy do roku organizacja
DPG  przywozi dary, które
Centrum Pomocy BliŸniemu

rozprowadza wœród osób
które znalaz³y siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej. S¹ to prze-
de wszystkim: ubrania, arty-

ku³y gospodarstwa domo-
wego,  œrodki sanitarne i hi-
gieniczne dla starszych i
dzieci,  sprzêt rehabilitacyj-

ny jak balkoniki czy wózki
inwalidzkie a tak¿e artyku³y
spo¿ywcze (min. dla
sto³ówki  dla potrzebuj¹cych

przy ul. Chodkiewicza czy
dla Oœrodka dla UchodŸców
z Ukrainy w miejscowoœci
D³ugie). Mi³ym darem s¹ za-
wsze  paczki œwi¹teczne ze
s³odyczami dla dzieci.

Zaanga¿owanie  naszych
Przyjació³ z Niemiec w ra-
mach organizacji DPG s¹
dla naszego Stowarzysze-
nia Pomocy BliŸniemu,  jak
i dla odbiorców umac-
niaj¹ce duchowo, nie tylko
materialnie i s¹  dobrym
przyk³adem mi³oœci BliŸnie-
go. Podczas ostatniej wizy-
ty, która mia³a miejsce 15
paŸdziernika 2022 r. goœcie
z Niemiec przywieŸli dary 5
samochodami. Nastêpna
wizyta zosta³a zaplanowa-
na  ju¿ 16  grudnia przed
œwiêtami Bo¿ego Narodze-
nia.

RED

Przyjechali z przyjacielską wizytą i darami
Rozwija siê wspó³praca  w zakresie niesienia pomocy charytatywnej.

Chodzi o budowê Miejskiej
Elektrowni S³onecznej,
ogromnego przedsiêwziêcia
fotowoltaicznego, który do-
celowo mo¿e produkowaæ
250 megawatów mocy ze
s³oñca. Projekt elektrowni
zosta³ zaprezentowany przez
prezydenta Gorzowa Jacka
Wójcickiego i prezesów za-
rz¹du spó³ki Inneko - £uka-
sza Marcinkiewicza i Ma-
cieja Symeryaka. W spotka-
niu uczestniczy³ równie¿
przewodnicz¹cy rady miasta
Jan Kaczanowski. 

Prace nad projektem w³ad-
ze miasta zleci³y ju¿ pó³tora
roku temu, w kwietniu 2021
roku. Realizatorem przygoto-
wañ jest spó³ka kapita³owa
Inneko. Wartoœæ przygotowy-
wanej elektrowni przekracza
pó³ miliarda z³otych. Aktual-
nie spó³ka reprezentuj¹ca
miasto posiada prawomocne
decyzje administracyjne - lo-
kalizacyjn¹ i o uwarunkowa-
niach œrodowiskowych,
zwi¹zane z usytuowaniem
inwestycji na terenie na-
le¿¹cym do spó³ki Inneko.  

Warunkami sprzyjaj¹cymi
tej inwestycji s¹ równie¿ nie-
du¿e odleg³oœci od g³ównego
punktu zasilania energetycz-

nego i linii wysokiego napi-
êcia, budowanych przez Pol-
skie Sieci Elektroenergetycz-
ne oraz od istniej¹cej obec-
nie i planowanej do
rozbudowy strefy ekono-
micznej. 

- Projekt Miejskiej Elek-
trowni S³onecznej, który dzi-
siaj prezentujemy mogê na-
zwaæ projektem dziejowym,
bez precedensu w skali kraju
- mówi³ Jacek Wójcicki,
prezydent Gorzowa. - Wpi-
suje siê on w dwa istotne dla

wspó³czesnego œwiata za-
gadnienia - w dbanie o eko-
logiê, o sprawy œrodowiska
oraz troski o zapewnienie
dostêpu do energii. 

- Nastêpnym etapem, który
w³aœnie siê rozpocz¹³ jest
wy³onienie doradcy ze-
wnêtrznego - specjalisty, któ-
ry pomo¿e wypracowaæ naj-
lepszy model gospodarczy i
prawny funkcjonowania fab-
ryki oraz model finansowa-
nia tej inwestycji. Taki dorad-
ca jest nam potrzebny, bo

podstawow¹ dzia³alnoœci¹
spó³ki Inneko jest zagospo-
darowanie odpadów i nasza
wiedza w sprawach energe-
tycznych wymaga wsparcia
fachowców - mówi³ Maciej
Symeryak, wiceprezes za-
rz¹du spó³ki Inneko. - Do-
radca bêdzie mia³ na reali-
zacjê tego zadania 12 ty-
godni. Kiedy wy³onimy
najkorzystniejszy model,
rozpoczniemy starania o
uzyskanie warunków
przy³¹czenia. 

- Warto byæ cierpliwym i do-
czekaæ takiego momentu jak
dzisiaj - powiedzia³ Jan Ka-
czanowski, przewodnicz¹cy
rady miasta Gorzowa. -  Te
dobre informacje pokazuj¹, ¿e
myœlimy o przysz³oœci nasze-
go miasta, myœlimy o ekologii i
zapewnieniu naszym miesz-
kañcom taniej energii. . 

Pierwszy pr¹d z miejskiej far-
my s³onecznej móg³by
pop³yn¹æ w 2024 roku. 

Źród³o: URZĄD MIASTA
W GORZOWIE

Będzie 250 megawatów
mocy ze słońca 
Pod koniec paŸdziernika w urzêdzie miasta zaprezentowano projekt, który prezydent Gorzowa nazwa³ dziejowym.

Inwestycji, wartości ponad 500 mln zł, ma powstać na terenie należącym do spółki Inneko
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Podczas ostatniej wizyty, która miała miejsce 15 października 2022 r., goście z Niemiec
przywieźli dary 5 samochodami
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Oprócz zatrudnienia no-
wych pracowników, zakupu
pojemników na odpady oraz
œmieciarek, spó³ka postawi³a
na lepsz¹ komunikacjê z
mieszkañcami. Z myœl¹ o
gorzowianach przy ul. Pod-
miejskiej powsta³o Biuro
Obs³ugi Klienta oraz specjal-
na infolinia.     

Rozszerzenie dzia³alnoœci
Inneko o odbiór odpadów z
pó³nocnej czêœci Gorzowa,
czyli osiedli: Górczyn, Man-
hattan, Dolinki, Piaski by³o
du¿ym, logistycznie skompli-
kowanym wyzwaniem. 

- Sektor II obejmuje
pó³nocn¹ czêœæ miasta, w
której znajduje siê 2622 nie-
ruchomoœci jednorodzinne,
548 wielorodzinnych, w tym
115 powy¿ej 10 kondygnacji
i 109 tzw. mieszanych, 4
gniazda pojemników pó³pod-
ziemnych oraz 13 aptek. To
obszar 86 km2 - wylicza
Ma³gorzata Szyndel, kie-
rownik ds. transportu i logis-
tyki. 

Podobny obszar stanowi
sektor III, czyli po³udniowa
czêœæ miasta. 

- Tutaj mamy 3553 nieru-
chomoœci jednorodzinne,
1189 wielorodzinnych, w tym
51 powy¿ej 10 kondygnacji i
249 mieszanych, 1 gniazdo
pojemników podziemnych
oraz 25 aptek - dodaje M.
Szyndel. 

Do obs³ugi tak du¿ego za-
dania Inneko musia³o z wy-

przedzeniem zaplanowaæ
wzmocnienie swoich dotych-
czasowych zasobów. 

- Zakupiliœmy nowe pojaz-
dy oraz ponad 22 tysi¹ce po-
jemników na odpady. Ze
wzglêdu na to, ¿e nie mieli-
œmy mo¿liwoœci odkupienia
ich od poprzedniego opera-
tora, zdecydowaliœmy ¿e no-
we dostarczymy mieszka-
ñcom z wyprzedzeniem. Dzi-
êki temu zyskaliœmy szansê
zapewnienia ci¹g³oœæ odbio-
ru odpadów. Zorganizowali-
œmy w tym celu du¿¹ akcje
informacyjn¹ - komentuje
£ukasz Marcinkiewicz, pre-
zes Inneko. 

Ju¿ w sierpniu dla miesz-
kañców zabudowañ jednoro-
dzinnych sektora II i III, do-
starczono oko³o 6 tysiêcy pa-
kietów startowych z workami
i nowymi harmonogramami
odbioru odpadów. Pe³n¹ pa-
ra ruszy³o te¿ Biuro Obs³ugi
Klienta, czynne od godziny
8.00 do 18.00. Aktywna jest
te¿ infolinia 95 712-50-69.
Ka¿de zg³oszenie jest anali-
zowane, a w przypadku nie-
rozpoznanych lokalizacji,
kontrola przeprowadzana
jest w terenie. Pracownicy
Inneko kontaktuj¹ siê te¿ z
administratorem nierucho-
moœci. 

- Dla nas 1 wrzeœnia jest
symboliczn¹ dat¹, która
otworzy³a nowy rozdzia³ 

w dzia³alnoœci Inneko. Ma-
my jednak œwiadomoœæ, ¿e

jest to proces, który wymaga
sta³ego zaanga¿owania i do-
skonalenia. Najwa¿niejsza
jest dla nas wspó³praca z
mieszkañcami, reagowanie
na pojawiaj¹ce siê zg³osze-
nia, ich weryfikacja i skutecz-
ne dzia³anie - dodaje prezes
£ukasz Marcinkiewicz.  

Biuro Obs³ugi Klienta mie-
œci siê przy ulicy Podmiej-
skiej 20. Dla zapewnienia
sprawnej realizacji odbioru
odpadów z ca³ego rejonu
Gorzowa, spó³ka Inneko, za-
trudni³a 25 nowych pracow-
ników. 

(RED)

2002 r. - oddano do użytku nowo
zbudowaną ul. Bierzarina z ron-
dem na ul. Podmiejskiej.
2008 r. - w budynku d. Łaźni
Miejskiej otwarto halę tenisa
stołowego Gorzovii, urządzoną
w miejscu dawnego basenu;
urządzono tam salą treningową
z 7 stołami, salę gimnastyczną i
saunę z zapleczem sanitarnym.
ww  11.12.
1917 r. ur. się Zbigniew Łącki,
gorzowski zegarmistrz i fotogra-
fik, pionier sportów samochodo-
wych, współzałożyciel i pierw-
szy prezes Gorzowskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego
(1961-1969), zm. w 1973 r. 
ww  12.12.
1948 r. ur. sie hm  Sylwester
Kuczyński, instruktor harcerski i
żeglarz, b. komendant hufca
ZHP (1980-1985), emerytowany
kierownik Klubu Nauczyciela,
zginął w 2013 r. w katastrofie
śmigłowca.
ww  13.12.
1981 r. - wprowadzono stan wo-
jenny w Polsce; mimo to ks. Wi-
told Andrzejewski odprawił w
katedrze mszę, podczas której
poświęcono związkowy sztandar
Elektrociepłowni; jako kapelan
„Solidarności” zainicjował też
list protestacyjny gorzowskich
duszpasterzy przeciwko wpro-
wadzeniu stanu wojennego, od-
czytany 13.12.1981 w gorzow-
skich kościołach.
ww  14.12.
1916 r. ur. się Paweł Zacharek,
legendarny powojenny przewoź-
nik przez Wartę, później kapitan
barki, zm. w 1991 r.
1999 r. zm. Michał Nagengast
(93 l.), przedwojenny motocy-
klista i rajdowiec, pionier Go-
rzowa i kierownik Powiatowego
Urzędu Samochodowego, orga-
nizator Zlotu Gwiaździstego i
Motoklubu Unia.
2007 r. zm. Aleksander Macie-
jewski (52 l.), gorzowski aktor i
reżyser teatralny. 
ww  15.12.
1957 r. - odsłonięto pomnik
Adama Mickiewicza, ufundowa-
ny w 100-lecie śmierci wieszcza
społecznym wysiłkiem miesz-
kańców Gorzowa.
1945 r. ur. się Andrzej Gordon,
artysta plastyk, autor licznych
grafik erotycznych, ilustracji, a
także obrazów o tematyce sa-
kralnej, zm. w 1992 r.
ww  16.12.
1997 r. zm. Jerzy Szalbierz (50
l.), artysta-fotografik,
współtwórca i pierwszy fotore-
porter tygodnika „Ziemia Go-
rzowska”, prezes Oddziału ZPAF
w Gorzowie.
2011 r. zm. Jerzy Szabłowski
(73 l.), b. kierownik stadion
żużlowego i b. kierownik
drużyny żużlowej Stali. 
2013 r. zm. Wojciech Deneka
(68 l.), b. aktor gorzowski
(1984-1989, 1993-1997).
ww  17.12.
1927 r. ur. się Władysław Kli-
mek, nauczyciel działacz kato-
licki, radny RM I kadencji,
założyciel i wieloletni prezes
oddziału Polskiego Związku Es-
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Współpraca i działanie 
- priorytety Inneko! 
Ju¿ od trzech miesiêcy miejska spó³ka Inneko realizuje zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów z rejonu ca³ego
Gorzowa w ramach nowej umowy. 

Do realizacji odbioru odpadów Inneko zatrudniła także 25 nowych pracowników 
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Inneko oprócz nowych pojazdów zakupiło ponad 22 tysiące
pojemników na odpady

Fo
t. 

IN
NE

KO

Dyrektor (z lewej) Krzysztof Kołecki i prezes Łukasz Marcinkiewicz czuwają, by wszystko
funkcjonowało jak należy

Fo
t. 

IN
NE

KO



� 4 Grudzień 2022 r.roZMowA

perantystów oraz Klubu Inteli-
gencji Katolickiej (1983-1991),
działacz „Wspólnoty Polskiej”,
zm. w 2000 r.
ww  18.12.
1948 r. - włoskim filmem „Dzie-
ci wojny” zainaugurowało
działalność kino „Słońce”, dru-
gie w mieście kino, zamknięte
w 2007 r.
2007 r. zm. Wojciech Jurasz (70
l.), pionier gorzowskiego żużla,
członek drużyny Stali, która w
1961 r. awansowała do I ligi, a
w 1969 r. zdobyła mistrzostwo
Polski.
ww  19.12.
1945 r. - dekretem administra-
tora apostolskiego ks. Edmunda
Nowickiego Kościół Mariacki w
Gorzowie, obecnie p.w. Wnie-
bowzięcia NMP, podniesiony
został do rangi katedry; jedno-
cześnie powołana została z
dniem 1.01.1946 r. parafia ka-
tedralna. 
ww  20.12.
1984 r. zm. Antoni Kapusta (66
l.), wulkanizator, pionier go-
rzowskiego żużla i sędzia żużlo-
wy.
1986 r. zm. Tadeusz Suszko (75
l.), działacz społeczny i sporto-
wy, pionier Gorzowa, pracownik
„Stilonu”, zasłużony działacz
KS Stilon i Wojewódzkiej Fede-
racji Sportu.
ww  21.12.
2012 r. - otwarto po moderniza-
cji ul. Podmiejską.
ww  22.12.
1985 r. zm. Karol Herma (69 l.),
nauczyciel, pionier oświaty go-
rzowskiej, b. dyrektor II LO
(1949-1970) i Korespondencyj-
nego LO (1970-1976).
2012 r. zm. Bolesław Proch (60
l.), b. żużlowiec, zawodnik Fa-
lubazu (1973-1976), Stali
(1977-1980) i Polonii Bydgoszcz
(1981-1987). 
ww  23.12.
1998 r. - grupa przemysłowa
„Rhodia S.A.” z siedzibą w Pa-
ryżu została większościowym
udziałowcem „Stilonu”.
2012. r. zm. Zenon Bauer (99
l.), b. przewodniczący Prezy-
dium MRN (1958-1969), hono-
rowy obywatel Gorzowa.
ww  24.12.
1968 r. - zamknięty został Rol-
niczy Dom Towarowy w Arsena-
le, który następnie rozebrano;
rozpoczęła się przeprowadzka
RDT do nowego obiektu przy ul.
Sikorskiego.
1990 r. - na miasto wyjechały
pierwsze wagony 4EGTW zaku-
pione w KVG Kassel, zwane po-
tocznie „helmutami”.
1868 r. ur. się Emanuel Lasker,
syn barlineckiego rabina, jeden
z najsłynniejszych absolwent
landsberskiego gimnazjum,
najdłużej funkcjonujący mistrz
świata w szachach (1894-1921),
zm. w 1941 r.
ww  25.12.
1984 r.  - w miejsce samodziel-
nego wikariatu bp Wilhelm Plu-
ta erygował parafię pw. św. Ma-
ksymiliana Kolbe przy ul. Cze-
reśniowej; była to jedenasta
parafia katolicka w mieście.
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- Podoba siê panu Go-
rzów?

- Jako architektowi nie.
- Nie widaæ pozytywnych
zmian?

- Mieszkam w Gorzowie od
1948 roku. Dotychczasowi
prezydenci nie czuli wielko-
miejskoœci, do której sami
siê odwo³ywali, ale nie mia³o
to poparcia w czynach. Wie-
le rzeczy mnie tu dra¿ni. Nie
bardzo jest co pokazywaæ
przyjezdnym i którêdy popro-
wadziæ. Rozkopanymi chod-
nikami? Zepsutymi schoda-
mi? Co pokazaæ? Pomalo-
wane elewacje kamienic,
które pilnie nadaj¹ siê do re-
montu, bo w tym stanie tech-
nicznym nie nadaj¹ siê do
u¿ytku? Tak sobie
wyobra¿a³em, ¿e robi¹c de-
ptak, zrobi siê nie tylko to, co
pod nogami, ale te¿ podej-
dzie do tematu komplekso-
wo. Teraz mamy brzydotê
sypi¹cych siê kwarta³ów.
- To centrum. A obrze¿a?
- Ju¿ sam wjazd kolejowy

do miasta zniechêca. Co wi-
dzi turysta? Z jednej strony
otwarte nabrze¿e przy wia-
dukcie, a z drugiej ch³am,
stare gara¿e poniemieckie.
Czyj to jest teren? PKP? Nie,
przecie¿ nie. Dojazd do
miasta powinien byæ wizy-
tówk¹, a od lat szpeci wido-
kiem. To samo dotyczy dróg
dojazdowych do Gorzowa,
od Kostrzyna, Barlinka czy
Poznania. Czy tak ma wy-
gl¹daæ wjazd do miasta wo-
jewódzkiego?
- Piotr Sarzyñski, autor
ksi¹¿ki ,,Wrzask w prze-
strzeni. Dlaczego w Polsce
jest tak brzydko?”, stawia
fundamentalne pytania o
przyczyny chaosu, tandety
i braku dobrej architektu-
ry. Zgadza siê pan z jego
diagnozami?

- Z³y gust Polaków, z³e pra-
wo, nieudolnoœæ w³adz -
wszystko razem. Mieliœmy
na przyk³ad plastyka miej-
skiego, to gdy siê pojawi³a
osoba konkretna i fachowa
zlikwidowano tê funkcjê. Kto
siê teraz zajmuje choæby ko-
lorystyk¹ miasta?

- Ale rola plastyka miej-
skiego by³a ograniczona,
bo tylko opiniotwórcza.
Zdanie plastyka nie by³o
wi¹¿¹ce na przyk³ad dla
prezesów spó³dzielni
mieszkaniowych, którzy
decydowali, by malowaæ
elewacje bloków w ró¿ne
figury geometryczne i ko-
lorami nienadaj¹cymi siê
na elewacje.
- Niebieskie by³y w promo-

cji? Malowali z resztek farb?

Problem w tym, ¿e osoby de-
cyduj¹ce o kolorystyce mias-
ta, nie maj¹ wyobra¿enia, jak
malowaæ. Widzê te¿ brak od-
powiedzialnoœci za to, co siê
robi. Nie ma wiedzy, jak za-
rz¹dzaæ przestrzeni¹. Braku-
je kompetentnych ludzi do
akceptowania lub nie pew-
nych tematów. Mamy
Miejsk¹ Komisjê Urbanis-
tyczno-Architektoniczn¹, jest
te¿ komisja wojewódzka. I
nic. Te same instytucje w
Szczecinie wydaj¹ opinie,
które s¹ brane pod uwagê
przy podejmowaniu dzia³añ
w zakresie architektury. Jeœli
coœ zatwierdzamy, to z kon-
sekwencj¹ egzekwowania.

- Od zatwierdzania mamy
radnych, a ci nie musz¹
znaæ siê na wszystkim.
- Tak, ale je¿eli siê nie

znaj¹, to trzeba by by³o, ¿eby
siê pytali o opinie tych, któ-
rzy maj¹ wiedzê. Dziwi mnie
to, ¿e nie chc¹ s³uchaæ spe-
cjalistów. Jak wygl¹da³o pod-
jêcie decyzji o wykarczowa-
niu kawa³ka ulicy Czereœnio-
wej pod nowe bloki? Kto jest
za, kto przeciw? Przeg³oso-
wane. By³ ten temat na ko-
misji urbanistycznej? Nie. Po
co?
- Pozbywanie siê zieleni
to problem ogólnopolski.
Tak zwane rewitalizacje
koñcz¹ siê zwykle zabeto-
nowaniem centrów miast,
które przed rewitalizacj¹
wygl¹daj¹ lepiej ni¿ po
niej.

- To, co siê robi z zieleni¹,
to skandal. Powstaj¹ nie tyl-
ko miejsca pozbawione
drzew i ¿ycia, ale te¿ rodz¹
siê problemy techniczne,
gdy na przyk³ad spadnie
du¿y deszcz i ta woda nie
ma gdzie siê wch³aniaæ. Wy-

chodz¹ niekompetencje lu-
dzi, którzy nie mog¹ zrozu-
mieæ pewnych rzeczy. De-
cyzje podejmuj¹ abnegaci.
Kto projektowa³ wyp³ytowa-
nie Sikorskiego i  Chrobre-
go? S¹ tu jeszcze jakieœ
s³u¿by? Architekt miasta nie
ma odwagi reagowaæ. W Go-
rzowie panuje jakaœ bez-
czynnoœæ w³adz.

- Od sierpnia 2015 roku
Polska ma ustawê krajob-
razow¹, która mia³a daæ
narzêdzia gminom do -
mówi¹c kolokwialnie -
ogarniêcia przestrzeni.
Sporo gmin skorzysta³o z
tej mo¿liwoœci i podjê³o
konkretne dzia³ania. W Go-
rzowie mamy jedynie
uchwa³ê z paŸdziernika
2015 roku przygotowuj¹c¹
projekt stosownej
uchwa³y. I od siedmiu lat
cisza.
- I znowu - indolencja

w³adz. Nie mo¿na ci¹gle siê
t³umaczyæ i szukaæ wymó-
wek. Starówki w du¿ych
miastach staj¹ siê coraz bar-
dziej ekskluzywne, w Gorzo-
wie to, przepraszam za wy-
ra¿enie, menelnia. Miasto
ci¹gle tylko obiecuje, ¿e
bêdzie robi³o porz¹dki. A tu
trzeba spojrzeæ na temat
szerzej. Nie tylko na kubatu-
ry, ale te¿ na to, kto tam
mieszka. Urbanistyka to
przestrzeñ, estetyka, ale
tak¿e cz³owiek.

- I tu mia³a pomóc rewita-
lizacja, od spo³ecznej po tê
remontow¹. Mieliœmy spe-
cjalistê z £odzi, w magist-
racie powsta³o biuro kon-
sultacji spo³ecznych i rewi-
talizacji. Nie wysz³a nam
ona?

-  Nie wysz³a, bo siê
wed³ug mnie w ogóle nie za-

czê³a. Dzia³ania powinno siê
robiæ w jakimœ cyklu. Naj-
pierw trzeba by by³o zorien-
towaæ siê, kto mieszka w da-
nym miejscu, mówimy o
tkance poniemieckiej, o ka-
mienicach w centrum. Pomy-
œleæ, jak tym ludziom mo¿na
bêdzie pomóc, gdy po re-
moncie wzrosn¹ czynsze.
Potem przejœæ do oceny sta-
nu technicznego tych budyn-
ków, potem do komplekso-
wych remontów. Uda³o siê?

-  Próbowano. Wprawdzie
do innego projektu, ale po-
wsta³ raport z konsultacji
spo³ecznych ,,Miasto-wiz-
ja” o przysz³oœci miejsc
wspólnych w Gorzowie.
Prezydent obieca³, ¿e
wnioski w nim zawarte
bêd¹ ,,cenn¹ inspiracj¹ do
kszta³towania przestrzeni
publicznych w mieœcie”.
Rok 2018/2019. Widzi pan
postêpy?

- Deklaracje prezydenta
Wójcickiego to powtarzanie
tych samych problemów, z
jakimi mamy do czynienia od
wielu kadencji. A to s¹ pro-
ste rzeczy do za³atwienia.
WeŸmy na przyk³ad s³ynn¹
dominantê…

- Kiedy wspomniany ju¿
Piotr Sarzyñski by³ kilka lat
temu w Gorzowie na kon-
ferencji dotycz¹cej archi-
tektury, umówiliœmy siê na
spacer po mieœcie. Wiele
rzeczy szczerze go za-
chwyci³o, jak choæby
obiekt £aŸni Miejskiej czy
Filharmonii. Ale gdy stan-
êliœmy na bulwarze,
cz³owiek, który widzia³ na-
prawdê wiele, za³ama³ siê
patrz¹c na dominantê. Tyl-
ko ¿e ona ju¿ jest…

- No ale nie musi byæ na
zawsze. Dominanta,

,,Paj¹k”, oœmieszaj¹ca i
oszpecaj¹ca miasto, powin-
na zostaæ zlikwidowana,
trzeba j¹ rozebraæ. Ale kto
siê tego podejmie? Z pewno-
œci¹ nie obecni w³odarze
miasta… Gdybym móg³, gdy-
bym mia³ przyzwolenie,
sta³oby siê to w ci¹gu kilku
tygodni - uwzglêdniaj¹c ad-
ministracyjne procedury tego
zabiegu. 

- Problemem nie tylko
Gorzowa jest powszechne
zaœmiecanie miast blasza-
nymi marketami. Obiekt po
Tesco przy ulicy Górczy-
ñskiej, zamiast zostaæ wy-
burzony, bo tylko do tego
siê nadaje, jest zagospo-
darowywany. Miasto pe³ne
jest nie tylko ¿ó³tych skle-
pów czy restauracji, opat-
rzonych   plastikowym lo-
go. Tego nie ma w Europie.

- Lokalizacje takich miejsc
s¹ ju¿ problemem. To, ¿e ta-
kie inwestycje s¹ realizowa-
ne, jest ju¿ s³aboœci¹ syste-
mu. Na szczêœcie prawo siê
zmienia i bêdzie siê odstêpo-
wa³o od studium kierunku
zagospodarowania miasta,
które do tej pory by³o wy-
roczni¹ w kszta³towaniu
przestrzeni. Bêd¹
obowi¹zywa³y ustawy o
obowi¹zkowym wykonaniu
planów gmin, bez honoro-
wania studiów. Wa¿ne bêd¹
tylko plany miejscowe i
szczegó³owe. Przy okreœla-
niu umiejscowienia takich
obiektów trzeba bêdzie
przyst¹piæ do sporz¹dzenia
planu obszarów
nara¿onych na przypadko-
we lokalizacje, bo za czêsto
takie obiekty nijak siê maj¹
do przestrzeni. S¹ to tylko
decyzje urzêdników, a nie
specjalistów. Trzeba po-
rz¹dkowaæ charakter, for-
my, struktury i lokalizacje.   

- Gorzów nie jest piêkny,
nie jest nawet ³adny. Wi-
dzi pan szanse dla tego
miasta?

- Szanse s¹ ogromne, ale
dopóki tak bêd¹ funkcjono-
wa³y struktury zarz¹dzania,
niewiele siê zmieni. Brakuje
pomys³ów, kompetencji, od-
wagi do podejmowania
trudnych decyzji, ale te¿
œrodków. W Gorzowie s¹ lu-
dzie, którzy mówi¹, jak
mog³oby byæ, bo im na tym
bardzo zale¿y. Nie maj¹ oni
jednak praktycznie wp³ywu
na prowadzon¹ gospodarkê
przestrzenno-finansow¹.
Mo¿e to kiedyœ nast¹pi -
ogromne œrodki do Gorzo-
wa trafi³y. Nadzieja umiera
ostatnia…   
- Dziêkujê za rozmowê.

Nie chcą słuchać specjalistów
Z Jerzym Kaszyc¹, by³ym g³ównym architektem województwa gorzowskiego, projektantem m.in. gorzowskich osiedli
Staszica i Górczyn, rozmawia Maja Szanter

J. Kaszyca: Trzeba porządkować charakter, formy, struktury i lokalizacje
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ww  26.12.
1953 r. - w zaadaptowanym bu-
dynku d. Instytutu Higieny przy
ul. Warszawskiej otwarto od-
dział zakaźny Szpitala Miejskie-
go, jednocześnie w gmach daw-
nej „Bethesdy” przy ul. Walcza-
ka 16a, zajmowanym dotychczas
przez Dom Matki i Dziecka,
umieszczono oddział dziecięcy.
ww  27.12.
1972 r. - ukończono budowę
schodów w Parku Siemiradzkie-
go, które z powodu zrezygnowa-
nia w międzyczasie z planów bu-
dowy kawiarni z palmiarnią,
prowadziły ,,donikąd”.
ww  28.12.
1976 r. - oddano do użytku drugi
tor tramwajowy na ul. Kostrzyń-
skiej.
ww  29.12.
1994 r.  - Rada Miejska ustaliła
barwy miejskie i sztandar mias-
ta. 
1992 r. zm. Paweł Macierzewski
(75 l.), kolejarz, b. piłkarz i
działacz sportowy, honorowy
prezes GOZPN, pionier Gorzowa. 
2011 r. zm. inż. Władysław Ma-
zurek (78 lat), b. dyrektor
„Zrembu”,  b. prezes Stali
(1964-1967), organizator i
pierwszy prezes oddziału woje-
wódzkiego SIMP (1977-1979).
2013 r. zm. w wieku 84 lat zm.
Teresa Klimek, wdowa po
Władysławie,  nauczycielka,
działaczka charytatywna. b. pre-
zes KIK, honorowy obywatel Go-
rzowa.
ww  30.12.
2010 r. - udostępniono w całości
trasę S3 z Gorzowa do Szczecina
ww  31.12.
1949 r. -  po rocznej przerwie
wznowiono komunikację tram-
wajową w mieście. 
1952 r. - zakończono budowę to-
ru tramwajowego na ul. Pomor-
skiej i Walczaka i uruchomiono
linię tramwajową nr 5 od dworca
PKP do „Sztucznego Włókna”,
czyli „Stilonu”.
1961 r. - do Gorzowa przyłączo-
no Siedlice, Wieprzyce oraz
Chwalęcice Dolne (dziś Piaski).  
1967 r. - w ZM „Gorzów” zakoń-
czono produkcję ciągników typu
mazur D-50.
1968 r. - Gorzów przekroczył
liczbę 70 tys. mieszkańców i li-
czył 70.923 osób.
1969 r.  - zamknięta została kul-
towa kawiarnia „Wenecja” przy
ul. Sikorskiego 108.
1994 r. - na Starym Rynku przy
fontannie zorganizowano po raz
pierwszy sylwestrowy koncert
połączony z zabawą na wolnym
powietrzu. 
1998 r. - plenerowym koncertem
na Starym Rynku, transmitowa-
nym przez telewizję, mieszkańcy
Gorzowa powitali województwo
lubuskie. 
1917 r. ur. się Irena Dowgie-
lewicz, gorzowska pisarka i
poetka, b. dyrektor fabryki
mebli w Witnicy (1946-1949),
autorka m.in. tomiku „Stadion
dla biedronki” i powieści
„Krajobraz z topolą” o pio-
nierskich latach Witnicy,  zm.
w 1987 r. n
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- Sporo pan podró¿uje po
œwiecie. Które miejsce wy-
war³o na panu szczególne
wra¿enie?

- Szczególnie zapad³a mi w
pamiêæ miesiêczna podró¿
do Ekwadoru, ma³ego kraju,
gdzie jest cudowne wy-
brze¿e, przez œrodek id¹
piêkne Andy, a najbardziej na
wschodzie jest Amazonia.
Widaæ w tym kraju, ¿e miesz-
kaj¹ ró¿ne rasy ludzi i to wi-
daæ od razu. W³óczyliœmy siê
tam z gronem przyjació³ z ta-
kim wstêpnym planem, co
mamy zobaczyæ, ale tam
gdzie siê nam podoba³o zos-
tawaliœmy d³u¿ej. Druga nato-
miast taka wyprawa, któr¹
najmilej wspominam, to Kró-
lestwo Mustang, które le¿y w
obrêbie Nepalu. Otworzy³o
siê ono dopiero na œwiat od
koñcówki XX wieku. Wpusz-
czaj¹ do swojego kraju, gdy
ja by³em, czyli w 2013 roku,
tylko tysi¹c osób rocznie,
trzeba najpierw mieæ ne-
palsk¹ wizê, a potem trzeba
siê staraæ o pozwolenie na
wejœcie do Królestwa Mus-
tangu i wcale nie ma gwaran-
cji, ¿e siê tam dostanie. Mus-
tang to takie surowe miejsce,
pó³pustynny krajobraz, to Hi-
malaje, a ludzie ¿yj¹ w suro-
wych warunkach. W sumie
szliœmy po górach w trójkê
osiemnaœcie dni z plecakami
przez wyj¹tkowe miejsca.
- W takim razie gdzie ko-
lejna podró¿?

- Jest wiele miejsc, które
chcia³bym odwiedziæ. W pla-
nach przed pandemi¹
mia³em Indie, jednak one na
razie przepad³y. Najbli¿ej mi
w tej chwili, z tych dalszych
wypraw, to podró¿ do Wietna-
mu, to taki kraj, który
chcia³bym zobaczyæ, poznaæ
kulturê i oczywiœcie pofoto-
grafowaæ.
- Jest pan znanym go-
rzowskim fotoreporterem,
autorem ksi¹¿ek. Ostatnia
pana wystawa „Nowi S¹sie-
dzi 2022” przedstawia³a
osoby z Ukrainy dotkniête
wojn¹, którzy znaleŸli siê w
Gorzowie. Jakie by³o
przes³anie tej wystawy?

- Pomys³ jest wspólny Gus-
tawa Nawrockiego, dyrektora
Miejskiego Oœrodka Sztuki,
oraz mój. Siedem lat wcze-
œniej zrobiliœmy wystawê „No-
wi S¹siedzi” o osobach z
dwudziestu krajów, które
zwi¹za³y swoje ¿ycie z Go-
rzowem. Teraz w zwi¹zku z
tym, ¿e mnóstwo ludzi z
Ukrainy przyby³o do Polski i
Gorzowa postanowiliœmy, ¿e
im poœwiêcimy tê wystawê.
Przes³anie by³o takie, aby po-
kazaæ mieszkañcom Gorzo-
wa, ¿e to s¹ normalni ludzie,
którzy nie przyjechali tu na
chwilê i tylko, aby tu praco-
waæ. Chcieliœmy pokazaæ

tych ludzi w jak najlepszym
œwietle. Przy szukaniu boha-
terów wystawy bardzo mi po-
mogli znajomi, m.in. znajoma
z Ukrainy, która mieszka w
Gorzowie ju¿ kilka lat. Ona
wyszukiwa³a osoby, t³uma-
czy³a, na czym polega ten
projekt, a ci ludzie bardzo
chêtnie siê zgadzali. Do wy-
stawy by³y dopisane krótkie
teksty zazwyczaj po ukraiñs-
ku, w które nie ingerowali-
œmy. Ujê³a mnie historia
m³odej, bardzo chorej Ukrain-
ki, która leczy siê w Gorzo-
wie. Powiedzia³a, ¿e napisze
ten tekst po polsku, gdy¿
uczy³a siê naszego jêzyka
jeszcze bêd¹c w Ukrainie. To
mi³e, ¿e s¹ takie osoby i chc¹
siê szybko uczyæ naszego
jêzyka.
- Jaki ma pan pomys³ na
kolejn¹ wystawê?

- Teraz spokojnie pracujê
nad dwiema wystawami.
Pierwsza to tradycyjne port-
rety. Druga bêdzie luŸno
zwi¹zana z kilkoma pod-
ró¿ami. Nie mam jednak ¿ad-
nej presji czasu.
- Jak¹ radê da³by pan po-
cz¹tkuj¹cym fotografom?

- Trzeba po prostu robiæ
zdjêcia, nie baæ siê tego,
uœmiechaæ siê do ludzi, roz-
mawiaæ z nimi na ulicy, gdy
siê robi zdjêcia, a zarazem
pokazywaæ szerszemu gronu
te fotografie, konsultowaæ z
innymi, którzy siê bardziej
znaj¹. Teraz m³odzi ludzie
maj¹ ³atwiej, ni¿ wtedy, gdy ja
zaczyna³em. Jest wiele po-
radników, jest dostêp do inter-
netu, gdzie mo¿na znaleŸæ
wiele wskazówek od
m¹drych ludzi. Natomiast nie
demonizowa³bym w tym te-
macie roli sprzêtu, w myœl za-
sady, ¿e im lepszy sprzêt to
lepsze zdjêcie.
- Jak siê pan odnosi do
obecnej mody, mam tu na
myœli popularne selfie?

- Nie jestem fanem takich
zdjêæ, ale te¿ nie mam nic
przeciwko. Oby to siê nie
sta³o karykaturalne, bo
czêsto to takie jest, gdy¿ lu-
dzie zaczynaj¹ robiæ te same
miny. Co jakiœ czas pojawia

siê na œwiecie moda i wszys-
cy ludzie zaczynaj¹ sobie ro-
biæ takie same zdjêcia z
dzióbkami czy z jêzykiem. To
jest czêsto œmieszne i kary-
katuralne, panie s¹ na tych
zdjêciach g³adkie jak z porce-
lany i jest to ma³o naturalne,
im ktoœ bardziej pró¿ny ten
chce wygl¹daæ lepiej na tych
zdjêciach. Te wszystkie apli-
kacje w telefonach popra-
wiaj¹ wyraz twarzy jednym
klikniêciem. Ja to traktujê,
bardziej jako zjawisko socjo-
logiczne.
- Czy zdarza siê, ¿e foto-
grafuje pan przy u¿yciu te-
lefonu?

- Jest takie powiedzenie, ¿e
najlepszy aparat, to taki, któ-
ry masz przy sobie, wiêc cza-
sami jest to po prostu zdjêcie
wykonane telefonem. I mi to
siê zdarza, jeœli nie mam
aparatu przy sobie to
owszem robiê zdjêcie telefo-
nem, który jest dla mnie ta-
kim notatnikiem. Jeœli coœ zo-
baczê, to sfotografuje to i byæ
mo¿e wrócê tam z aparatem.
Lepiej uchwyciæ jakieœ ujêcie
telefonem ni¿ w ogóle.
- Kilkanaœcie lat pracowa³
pan, jako fotograf w me-
diach. Jak wspomina pan
ten okres?

- Zaczyna³em od gazety,
której ju¿ nie ma to by³a „Ga-
zeta Nowa”, ja tam by³em fo-
toreporterem. Natomiast taka
pierwsza du¿a moja praca,
która wiele mi da³a to zatrud-
nienie w „Gazecie Wybor-
czej”. Wiadomo, ¿e ta gazeta
mia³a ogólnopolski zasiêg.
Dziêki tej pracy mog³em poje-
Ÿdziæ po œwiecie, wiele zoba-
czyæ. To te¿ by³a ciê¿ka pra-
ca, gdy¿ trzeba by³o byæ do-
stêpnym siedem dni w
tygodniu i stale w gotowoœci.
Potem pracowa³em jeszcze
trzy lata w „Gazecie Lubu-
skiej”. Szczególnie mi³o
wspominam jednak pracê w
„Gazecie Wyborczej”.
- Jest pan teraz tzw. wol-
nym strzelcem i wybiera
sobie propozycje
wspó³pracy?

- Gdy skoñczy³em pracê w
prasie, zastanawia³em siê, co

robiæ dalej. Kolega przekona³
mnie, aby zaj¹æ siê tym, co
lubiê robiæ najbardziej, czyli
fotografi¹. By³y okresy, ¿e
zleceñ by³o mnóstwo i czasa-
mi siê nie wyrabia³em, by³y
równie¿ zlecenia fantastycz-
ne, ale te¿ czasami bywa³o
mniej pracy. Czêsto robi³em
zdjêcia w korporacjach,
zdjêcia ze szkoleñ, imprez fir-
mowych, du¿o te¿ by³o i jest
fotografii produktowej z
du¿ych firm znanych na
ca³ym œwiecie. Natomiast z
góry za³o¿y³em, i¿ nie bêdê
robi³ zdjêæ œlubnych, komunij-
nych czy z pogrzebów.
- Od jakiegoœ czasu uczy
pan w klasie fotograficznej
w Zespole Szkó³
Odzie¿owych. Widaæ w
m³odych ludziach pasjê i
zainteresowanie fotografi¹?

- Przychodz¹c tutaj uczyæ
zdawa³em sobie sprawê, ¿e
w ka¿dej grupie musi byæ ja-
kaœ piramida, gdzie jest pod-
stawa i na szczyt docieraj¹
nieliczni. S¹ oczywiœcie w
ka¿dej klasie osoby, które
maj¹ pasje, i to jest szczêœcie
dla nauczyciela. Oczywiœcie
nie wszyscy, bo niektórzy
maj¹c 14 czy 15 lat nie
wiedz¹ jeszcze, co robiæ w
¿yciu. Natomiast zdarzaj¹ siê
osoby, które s¹ naprawdê
zdolne i trzeba te diamenty
szlifowaæ.
- Wyposa¿enie szko³y po-
zwala na naukê na odpo-
wiednim poziomie?

- Sprzêt, na którym pracuje-
my w Zespole Szkó³ Od-
zie¿owych jest na bardzo wy-
sokim poziomie i uczniowie
maj¹ œwietnie wyposa¿one
gabinety i mo¿na pracowaæ w
komfortowych warunkach.
- Jest pan laureatem wielu
nagród. Która jest dla pana
najcenniejsza?

- Cenn¹ nagrod¹ by³o dla
mnie nagroda za projekt
zwi¹zany z 750-leciem Go-
rzowa. To by³ album „Gorzo-
wianie XXI wieku”. To by³a
nagroda za najlepsze wyda-
rzenie sezonu, któr¹ otrzy-
ma³em od prezydenta i kapi-
tu³y, a by³o wówczas na-
prawdê wiele imprez i by³a

szalona konkurencja. Do-
sta³em te¿ nagrodê w ogólno-
polskim konkursie reporter-
skim, co te¿ by³o dla mnie
wa¿ne.

-  Pana zdjêcia trafia³y na
ok³adki zagranicznej prasy.
Co to by³y za zdjêcia i co to
za gazety?

- Z koleg¹ z redakcji „Gaze-
ty Wyborczej” robiliœmy du¿y
fotoreporta¿ o ¿o³nierzach ro-
syjskich wracaj¹cych z Nie-
miec do Rosji. Byliœmy w ich
potê¿nym konwoju przez trzy
dni i mogliœmy ich zachowa-
nia i codziennoœæ obserwo-
waæ z bliska. Zdjêcia kupi³a
najwiêksza szwedzka i ja-
poñska gazeta i ukaza³y siê
one we wk³adkach poœwiêco-
nych reporta¿om. Nazwy
szwedzkiej gazety nie pami-
êtam, ale zapamiêta³em na-
zwê tej najwiêkszej japo-
ñskiej gazety, a jej tytu³ to
„Asahi Shimbun”. Natomiast
moje pierwsze zdjêcia, które
trafi³y szerzej do obiegu, to
zdjêcia z otwarcia ruchu bez-
wizowego miêdzy Polsk¹, a
Niemcami. Robi³em je we
Frankfurcie nad Odr¹. By³a
tam olbrzymia demonstracja
neonazistów, którzy byli temu
przeciwni, a ja jako jeden z
nielicznych fotografów zna-
laz³em siê w tym t³umie de-
monstrantów. Pojawi³y siê
moje zdjêcia, w prasie ogól-
nopolskiej, autokaru gorzow-
skiego zespo³u Odeon, który
zosta³ obrzucony kamieniami.
Wtedy zaczê³y siê te kontak-
ty, aby te zdjêcia udostêp-
niaæ. Rok temu dotar³a do
mnie gazeta niemiecka „Mar-
kische Oder Zeitung”, która
wraca³a do tych moich zdjêæ
z okazji 30-lecia tych wyda-
rzeñ.(…).
- Ma pan w swojej kolekcji
jakieœ ulubione zdjêcie, do
którego wraca  z sentymen-
tem?

- Do wielu zdjêæ mam sen-
tyment, zw³aszcza z podró¿y.
Mam takie ulubione zdjêcie,
które wspominam z mojej wy-
prawy do Madagaskaru.
Uchwyci³em moment, gdy
bêd¹c na ³odzi p³yn¹cej ka-
na³em Pangalanes z tubylca-
mi. Ludzie na tej ³odzi goto-
wali posi³ek, unosi³ siê dym i
wœród tych osób siedzia³a
piêkna dziewczyna w kapelu-
szu. To by³a jak scena z fla-
mandzkiego malarstwa. Ten
dym, który ukrywa³ czêœæ
krajobrazu, no i ten niezwyk³y
kapelusz. Od razu dodam, ¿e
nie wieszam sobie ³adnych
widoczków w domu, wisi na-
tomiast u mnie zdjêcie z Ek-
wadoru, a jest to zdjêcie pira-
nii roz³o¿one na stole na tar-
gu, wiêc to taka martwa
natura. Mi siê to zdjêcie
dobrze kojarzy, bo to wspo-
mnienie przygody.
- Dziêkujê za rozmowê.

To jest często śmieszne i karykaturalne
Ze S³awomirem Sajkowskim, podró¿nikiem, nauczycielem, fotoreporterem, rozmawia Przemys³aw Dygas

S. Sajkowski: Lepiej uchwycić jakieś ujęcie telefonem niż w ogóle
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Tym razem uda³o siê dopro-
wadziæ ciep³oci¹g do budynku
przy Dworcowej. Jak t³uma-
czy Pawe³ Nowacki, dyrektor
Zak³adu Gospodarki Miesz-
kaniowej, likwidacja pieców
kaflowych emituj¹cych szkod-
liwe py³y do atmosfery jest
niezwykle wa¿na. Dla miesz-
kañców wygoda, ale dla
wszystkich innych mieszka-
ñców przede wszystkim bar-
dziej czyste powietrze.

Kamienica przy Dworcowej
już ma 

Do miejskiej sieci ciep³owni-
czej skutecznie do³¹czony
zosta³ budynek przy ul. Dwor-
cowej 11. Jak t³umacz¹ w
ZGM ciep³o uruchomiono w
pierwszym z dwóch obiektów
zaplanowanych do w³¹czenia

do miejskiej sieci ciep³owni-
czej. Inwestycja zosta³a zrea-
lizowana w budynku wieloro-
dzinnym przy ulicy Dworco-
wej 11. Roboty polega³y na
likwidacji pieców kaflowych

oraz wykonaniu instalacji dla
potrzeb centralnego ogrzewa-
nia i ciep³ej wody u¿ytkowej w
dziewiêciu lokalach mieszkal-
no-us³ugowych. Przewidziano
równie¿ i wykonano monta¿

liczników na potrzeby syste-
mu przedp³atowego. Wartoœæ
robót 227 tys. z³. 

Dla mieszkañców to przede
wszystkim wygoda, bo ciep³o i
ciep³a woda id¹ z miejskiego
ciep³oci¹gu. Poza tym odpa-
da martwienie siê o zapasy
opa³u na zimê, co w obecnej
sytuacji spo³eczno-politycznej
urasta do rangi wielkiego pro-
blemu. I jak pokazuj¹ do-
œwiadczenia mieszkañców
wpiêtych w miejski ciep³oci¹g
w ramach programu KAWKA,
koszty korzystania z takiego
ciep³a wcale nie musz¹ byæ
wy¿sze.

W imieniu mieszkańców

Jak informuje   Gospodarki
Mieszkaniowej, w³aœnie
Zak³ad na mocy ustawy z

dnia 15 wrzeœnia tego 2022
o szczególnych rozwi¹za-
niach w zakresie niektórych
Ÿróde³ ciep³a w zwi¹zku z
sytuacj¹ na rynku paliw, w
imieniu podmiotów wra¿li-
wych bêd¹cych w zasobach
administrowanych przez
zak³ad, a tak¿e wspólnot
mieszkaniowych z³o¿y³
oœwiadczenia odbiorcy
ciep³a w sprawie ubiegania
siê o ograniczenie cen
ciep³a i podgrzania ciep³ej
wody. 

Oznacza to jedno, ¿e ZGM
wystepuje w imieniu miesz-
kañców o rozs¹dne wyce-
nianie dostarczanego ciep³a
i nieprzerzucanie nadmier-
nych kosztów na barki
mieszkañców.

ROCH

Za czynsz i fundusz remon-
towy mog¹ p³aciæ na poczcie.

- Od lat staramy siê, aby ro-
biæ wszystko ku wygodzie
mieszkañców. I miêdzy inny-
mi st¹d taka decyzja, o
przed³u¿eniu umowy z Po-
czt¹ Polsk¹ jest tym podykto-
wana - t³umacz¹ nam w
Zak³adzie Gospodarki Miesz-
kaniowej.

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej przed³u¿y³ bowiem
na kolejny rok wspó³pracê z
Poczt¹ Polsk¹. Polega ona

na tym, ¿e mieszkañcy zaso-
bu komunalnego mog¹
op³acaæ czynsze i inne op³aty
za korzystanie z zasobu ko-
munalnego w placówkach
Poczty Polskiej. Co istotne,
mog¹ to robiæ bez ¿adnych
prowizji czy dodatkowych
op³at. Bo te bierze na siebie
Zak³ad Gospodarki Mieszka-
niowej.

Ten system zosta³ wymyœlo-
ny podczas pierwszego rzutu
pandemii wirusa COVID w
paŸdzierniku 2020 roku. To

wówczas dyrekcja ZGM zde-
cydowa³a, ¿e dla bezpiecze-
ñstwa zarówno mieszka-
ñców, jak i pracowników
zak³adu lepiej jest rozrzedziæ
liczbê osób p³ac¹cych czyn-
sze w kasie ZGM, która funk-
cjonowa³a przy ul. Armii Pol-
skiej. I to wówczas od listo-
pada 2022 roku
wprowadzono tê mo¿liwoœæ.
Mia³a obowi¹zywaæ przez
rok. Okaza³o siê, ¿e korzysta
z niej ca³kiem sporo miesz-
kañców. Dlatego te¿ ZGM

przed³u¿y³ umowê z Poczt¹
na kolejny, 2022 rok. No i te-
raz znów ZGM informuje, ¿e
us³uga ta przechodzi na rok
kolejny, czyli 2023.

Okazuje siê, ¿e w czasach,
kiedy za czynsz, podobnie
jak i inne op³aty, p³aciæc
mo¿na przez Internet czy te¿
przy choæby w kasach sieci
¯abka, stale jest spora grupa
mieszkañców preferuj¹cych
stary, najbardziej tradycyjny
sposób op³at, czyli w poczto-
wym okienku.

Jak zatem ZGM t³umaczy,
skoro ten system siê spraw-
dza, to czemu nie pójœæ na
rêkê mieszkañcom. Tym bar-
dziej, ¿e choæ oficjalnie pande-
mia COVID jest w odwrocie, to
jednak lepiej zachowywaæ
bezpieczeñstwo i jednak nie
gromadziæ w jednym miejscu.

Obecnie zatem mo¿na za
czynsz p³aciæ stacjonarnie,
na poczcie lub przez Intenet.
Wybór nale¿y do mieszka-
ñców. 

ROCH

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej informuje, i¿ od 1
listopada zmieni³y siê godzi-
ny pracy zak³adu, w tym i do-
stêpnoœci do kierownictwa
zarówno ca³ego ZGM, jak i
poszczególnych kierowników
Administracji Domów Miesz-
kalnych. 

I tak od 1 listopada ca³y
Zak³ad Gospodarki Mieszka-
niowej pracuje nastêpuj¹co:

- poniedzia³ek, œroda,
czwartek od godziny 7.00 do
godz. 15.00;

- wtorek od godz. 7.00 do
godz. 16.00;

- pi¹tek od godz. 7.00 do
godz. 14.00.

Zatem godziny przyjêæ inte-
resantów w sprawach skarg i
wniosków uk³adaj¹ siê na-
stêpuj¹co:

Dyrektor oraz Zastêpca Dy-
rektora ds. Techniczno-Eks-
ploatacyjnych przyjmuj¹:

- w ka¿dy wtorek od godz.
14.00 do godz. 16.00;

- w ka¿da œrodê od godz.
11.00 do godz. 14.00.

ZGM przypomina jednak,
¿e spotkanie z dyrektorami
mo¿liwe jest po uprzednim

uzgodnieniu terminu w se-
kretariacie ZGM przy ul.
We³niany Rynek 3 - I piêtro,
pokój nr 10, osobiœcie lub te-
lefonicznie pod numerem 95
7387101.

Natomiast kierownicy Ad-
ministracji Domów Mieszkal-
nych, kierownicy dzia³ów
oraz pracownicy wszystkich
komórek organizacyjnych
przyjmuj¹ interesantów w
sprawach wed³ug rozk³adu:

- poniedzia³ek, œroda,
czwartek od godz. 8.00 do
godz. 15.00;

- wtorek od godz. 10.00 do
godz. 16.00;

- pi¹tek od godz. 9.00 do
godz. 14.00 i tak¿e po
uprzednim zarezerwowaniu
terminu (telefonicznie lub
osobiœcie);

Biuro Zamiany Mieszkañ
przyjmuje interesantów:

- poniedzia³ek, czwartek
od godz. 9.00 do godz.
15.00;

- wtorek od godz. 9.00 do
godz. 16.00.   

I w tym przypadku spot-
kanie z kierownikiem biura
mo¿na zarezerwowaæ tele-
fonicznie pod numerem 95
7387129 lub 609 512 408.

Ponadto ZGM zaprasza
klientów do za³atwiania
spraw drog¹ telefoniczn¹,
mailow¹ lub  koresponden-
cyjn¹, sk³adaj¹c dokumen-
ty i pisma w sprawie do
skrzynek na korespon-
dencjê zainstalowanych
przed siedzibami ADM
oraz ZGM.

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

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie s¹ 
wstanie sp³aciæ zaleg³ych 
nale¿noœci.
Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug
tel. 95 7387 101 wew.4
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl 

Zamiana Mieszkañ
ul. We³niany Rynek 3
tel. 95 7387 129
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. 95 7387 242
adm1@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm1

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. 95 7387 150
adm2@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm2

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. 95 7387 173
adm3@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm3

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. 95 7387 194
adm4@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm4

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
tel. 95 7387 203
adm5@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm5

Dla mieszkańców to przede wszystkim wygoda
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Każdy mieszkaniec zasobu komunalnego może przyjść w
swojej sprawie do dyrekcji ZGM lub kierowników poszcze-
gólnych ADM
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Miejskie ciepło w kolejnych
budynkach komunalnych
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej konsekwentnie realizuje politykê przywracania czystego powietrza w mieœcie. 

Na poczcie można zapłacić za czynsz
Przez kolejny  rok mieszkañcy zasobów komunalnych nie musz¹ ju¿ iœæ do kasy w Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej. 

Zmieniły się godziny pracy ZGM
Ka¿dy mieszkaniec zasobu komunalnego mo¿e przyjœæ w swojej sprawie do dyrekcji ZGM lub kierowników
poszczególnych ADM. 



�7Grudzień 2022 r. AkADEMIA IM. JAkUBA Z pArADYŻA

Wydzia³ Administracji i
Bezpieczeñstwa Narodowe-
go Akademii im. Jakuba z
Parady¿a od 4 lat prowadzi
studia pierwszego stopnia
na kierunku kryminologia
stosowana o profilu prak-
tycznym.

Bezpieczeñstwo jest jedn¹
z najwy¿szych wartoœci,
które daje poczucie spoko-
ju, pewnoœci oraz rozwoju.
Nie jest to jednak rzecz
trwa³a, w zwi¹zku z tym wy-
maga ogromnego wysi³ku
ze strony pañstwa w postaci
wspó³pracy wszystkich in-
stytucji, organów rz¹do-
wych i samorz¹dowych oraz
s³u¿b pañstwowych w celu
zapewnienia odpowiednie-
go poziomu bezpiecze-
ñstwa i porz¹dku publiczne-
go. Wychodz¹c naprzeciw
potrzebom edukacyjnym w
tym zakresie, Akademia im.
Jakuba z Parady¿a w Go-
rzowie Wielkopolskim
kszta³ci na kierunku krymi-
nologia stosowana.

Studia w tym zakresie
przygotuj¹ przysz³ego ab-
solwenta do realizacji za-
dañ z zakresu mechaniz-
mów przestêpczych, gdzie
w procesie wykrywania
sprawców przestêpstw stu-
dent bêdzie zdobywa³
wiedzê o elementach
mog¹cych ujawniæ prze-
stêpcê. Ponadto bêdzie
móg³ rozwin¹æ umiejêtno-
œci praktyczne i nauczy
siê analizowania czynni-
ków przestêpczych oraz
stosowania specjalistycz-
nych technik kryminalis-
tycznych. W trakcie stu-
diów zostan¹ przekazane
metody nowoczesnej diag-
nostyki kryminologicznej i
wykorzystywania innowa-
cyjnych rozwi¹zañ informa-
tycznych, które usprawni¹
codzienn¹ pracê organów
œcigania.

Kierunek kryminologia sto-
sowana jest rewelacyjn¹
propozycj¹ studiów dla
osób, które myœl¹ o pracy w
organach œcigania, s¹
otwarte na nowe doœwiad-
czenia, podejmuj¹ wyzwa-
nia i chc¹ zdobywaæ wy-
kszta³cenie w obszarze
nauk prawnych, spo³ecz-
nych i nauk o bezpiecze-
ñstwie. Wybieraj¹c kierunek
kryminologia stosowana na

Wydziale Administracji i
Bezpieczeñstwa Narodowe-
go student obiera perspek-
tywy w wyj¹tkowym, odpo-
wiedzialnym zawodzie funk-
cjonariusza s³u¿b porz¹dku
publicznego i nabywa uni-
katowe umiejêtnoœci teore-
tyczne i praktyczne, które
mo¿e uzupe³niæ o praktyki
zawodowe w instytucjach
odpowiedzialnych za bez-
pieczeñstwo wewnêtrzne.

Kszta³c¹c studentów na
naszym kierunku, zapozna-
jemy ich z etapami realizacji
przestêpstwa, które nazy-
wane s¹ formami stadialny-
mi. W przypadku prze-
stêpstwa umyœlnego pun-
ktem wyjœcia do jego
dokonania jest zamiar po-
pe³nienia czynu. Z uwagi na
to, ¿e przestêpstwem zgod-
nie z jego definicj¹ mo¿e
byæ tylko czyn cz³owieka,
czyli uzewnêtrznione za-
chowanie, sam zamiar
bêd¹cy procesem myœlo-
wym nie stanowi jeszcze
formy stadialnej. Do form
stadialnych pope³nienia
przestêpstwa nale¿¹: - przy-
gotowanie, - usi³owanie, i -
dokonanie.

Kryminologia jest nauk¹
spo³eczn¹ zajmuj¹c¹ siê
m.in. czynem zabronionym,
jakim jest przestêpstwo,
oraz osob¹ sprawcy takiego

czynu w obszarze jego za-
chowania. Uwzglêdnia rów-
nie¿ elementy ochrony ofia-
ry oraz systemów zapobie-
gania i przeciwdzia³ania
pope³nianiu przestêpstw.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze,
cele kszta³cenia na krymi-
nologii stosowanej na Wy-
dziale Administracji i Bez-
pieczeñstwa Narodowego
AJP bêd¹ obejmowa³y za-
kresy prawa karnego mate-
rialnego i procesowego,
psychologii oraz nauk o
bezpieczeñstwie. Praktycz-
ne i teoretyczne zajêcia z
przedmiotów dotycz¹cych
nauki o przestêpstwie, ana-
lizy kryminalnej, zachowa-
nia ludzi w sytuacjach za-
gra¿aj¹cych ¿yciu i zdrowiu,
jak równie¿ dzia³alnoœci or-
ganów œcigania w zapobie-
ganiu i wykrywaniu spraw-
ców przestêpstw, pozwol¹
absolwentom na zdobycie
specjalistycznej wiedzy, któ-
ra mo¿e zostaæ wykorzysta-
na w dalszej pracy w insty-
tucjach pañstwowych odpo-
wiedzialnych za
bezpieczeñstwo we-
wnêtrzne pañstwa. Na
szczególne podkreœlenie
zas³uguje fakt, ¿e nabywa-
ne w trakcie studiów umiej-
êtnoœci bêd¹ równie¿ obej-
mowaæ zasady etyki
dzia³ania s³u¿b porz¹dku

publicznego w trakcie czyn-
noœci wykrywczych, jak
równie¿ politykê antydys-
kryminacyjn¹ i przeciw-
dzia³anie zachowaniom ko-
rupcyjnym. Dodatkowym
elementem szkolenia bêd¹
tematy zwi¹zane z proce-
sem wykrywania sprawców
przestêpstw oraz prawami i
obowi¹zkami, jakie
przys³uguj¹ stronom, tj. po-
krzywdzonemu, œwiadkowi.
W elementach procesu
kszta³cenia wskazane zo-
stan¹ równie¿ tematy
zwi¹zane z zabezpiecze-
niem œladów, które jako do-
wody w sprawie bêd¹ sta-
nowi³y podstawê wniosko-
wania o przebiegu
zdarzenia przestêpczego. 

Tak postawione cele
kszta³cenia zostan¹
osi¹gniête dziêki wysoko
wykwalifikowanej kadrze
naukowo-dydaktycznej na-
szej Akademii. Wieloletnie
doœwiadczenie w prowadze-
niu zajêæ, niejednokrotnie
po³¹czone z praktyk¹
zwi¹zan¹ ze s³u¿b¹ w sze-
roko pojêtych organach œci-
gania, pozwol¹ na przeka-
zywanie bardzo specjalis-
tycznej wiedzy studentom
kierunku kryminologia sto-
sowana.

Zajêcia bêd¹ prowadzone
w grupach tematycznych

stanowi¹cych jedn¹ ca³oœæ
nauki, jak¹ jest kryminolo-
gia. Po teoretycznych wpro-
wadzeniach w przedmioty,
jakimi s¹ elementy prawa
karnego materialnego, obej-
muj¹ce podstawowe defini-
cje przestêpstwa jako czynu
zabronionego, wskazuj¹ce
ró¿nice pomiêdzy innymi
czynami zabronionymi, pro-
ces kszta³cenia omówi usta-
wowe znamiona prze-
stêpstw, wska¿e kontratypy
i wy³¹czenia winy w polskim
prawie, jak równie¿
spo³eczne i prawne obo-
wi¹zki informowania orga-
nów œcigania o prze-
stêpstwie. Kolejnym etapem
bêdzie zdobywanie wiedzy
przez studentów z zakresu
prawa procesowego, poz-
naj¹, jakie informacje stano-
wi¹ podstawê do wszczêcia
postêpowania, kto i w jaki
sposób zawiadamia organy
œcigania oraz jakie cele i
sk³adowe procesu karnego
wystêpuj¹ do jego zako-
ñczenia poprzez akt
oskar¿enia lub umorzenie
sprawy. Poza teoretycznymi
elementami kszta³cenia stu-
dent kierunku kryminologia
stosowana bêdzie mia³
mo¿liwoœæ poznania prak-
tycznej czêœci nauki o prze-
stêpstwie poprzez æwicze-
nia i w³asne analizy w budo-
waniu wersji œledczych z
za³o¿onych czynów prze-
stêpczych. Studium przy-
padku oparte bêdzie rów-
nie¿ na doœwiadczeniach
kadry naukowo-dydaktycz-
nej, które zosta³y zdobyte w
trakcie wieloletnich do-
œwiadczeñ w pracy s³u¿b
porz¹dku publicznego.

Nauka na kierunku pozwa-
la zapoznaæ siê z elementa-
mi techniki kryminalistycz-
nej, gdzie studenci mog¹
poznaæ podstawy ujawnia-
nia i zabezpieczania œladów
kryminalistycznych. Ich ob-
szar materialny obejmuje
m.in. œlady daktyloskopijne,
biologiczne, traseologiczne,
mechanoskopijne oraz
u¿ycia broni palnej. Student
ma mo¿liwoœæ zapoznania
siê z pewnymi elementami
pracy technika kryminalisty-
ki na miejscu zdarzenia,
sam mo¿e przenieœæ œlad li-
nii papilarnych na foliê dak-
tyloskopijn¹, dokonaæ odle-

wu obuwia pozostawionego
na miejscu zdarzenia, czy
uzupe³niæ protokó³ oglêdzin
rzeczy, który ujawni jako
œlad/dowód w sprawie.

Na ten niezbêdny zespó³
wiadomoœci sk³adaj¹ siê
podstawowe pojêcia, takie
jak m.in.: prawo, system
Ÿróde³ prawa, hierarchia
Ÿróde³ prawa, norma praw-
na oraz rodzaje aktów
prawnych. S¹ to wiadomo-
œci wstêpne, podstawowe,
stanowi¹ce swoisty „ele-
mentarz” funkcjonariuszy
organów œcigania, którymi
mog¹ zostaæ nasi absol-
wenci. Prawid³owe zrozu-
mienie tych wiadomoœci
oraz ich zapamiêtanie jest
niezbêdne do opanowania
treœci nauczania przewi-
dzianych w programie stu-
diów kryminologia stosowa-
na, a tym samym niezbêdne
do tego, aby w profesjonal-
ny sposób wykonywaæ po-
wierzone zadania po pod-
jêciu pracy. 

Absolwenci naszego kie-
runku bêd¹ mogli, po zako-
ñczeniu studiów, ubiegaæ
siê w postêpowaniu kwalifi-
kacyjnym o przyjêcie do
s³u¿b odpowiedzialnych za
bezpieczeñstwo i porz¹dek
publiczny. Do jednych z naj-
wiêkszych formacji mundu-
rowych w tym zakresie na-
le¿y Policja, która zgodnie z
zapisami rozporz¹dzenia
Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji w
sprawie szczegó³owych wa-
runków odbywania szkoleñ
zawodowych oraz doskona-
lenia zawodowego w Policji
pozwala Komendantowi
G³ównemu Policji zawieraæ
porozumienia ze szko³ami
wy¿szymi prowadz¹cymi
studia na kierunku prawo,
administracja, bezpiecze-
ñstwo wewnêtrzne i bezpie-
czeñstwo narodowe o reali-
zacji w ramach tych kierun-
ków treœci kszta³cenia
wybranych z programu
szkolenia zawodowego pod-
stawowego policjantów. Po-
wy¿sze powoduje, ¿e absol-
wenci takich kierunków, po
przyjêciu do s³u¿by, odby-
waj¹ skrócone szkolenia
podstawowe zawodowe rea-
lizowane dla policjantów.

dr in¿. ROBERT MACIEJCZYK
WAiBN AJP
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Kryminologia stosowana, która „szuka przestępcy”
Wykszta³cenie na kierunku kryminologia stosowana przygotuje do pracy w roli funkcjonariusza s³u¿b porz¹dku publicznego.
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Zwykle jest tak, ¿e ubiera-
my choinkê, k³adziemy pod
obrus sianko, na stó³ 12 po-
traw i zaczynamy œwiêta. Ale
czasami przychodzi myœl,
ale dlaczego w³aœnie tak? 

Choinka przyszła do nas z
Niemiec

Zwyczaj ubierania choinki
w okresie Bo¿ego Narodze-
nia przywêdrowa³ do Polski z
Niemiec na prze³omie XVIII i
XIX wieku. Wczeœniej na pol-
skich wsiach panowa³a tra-
dycja ustawiania w rogu cha-
ty snopka zbo¿a. Potem za-
st¹pi³o go drzewko iglaste,
ale podwieszone pod sufi-
tem. Jednak jak siê okazuje,
zwyczaj ubierania drzewek
jest jeszcze starszy. Pocho-
dzi z £otwy i w Ÿród³ach
mo¿na przeczytaæ, ¿e z
1510 roku, czyli jeszcze
sprzed Reformacji. Tradycyj-
nie œwi¹teczne drzewko
ubiera siê w Wigiliê, jednak
coraz czêœciej odchodzimy
od tego zwyczaju i ubieramy
choinki znacznie wczeœniej. 

Wygl¹d drzewka zmieni³
siê przez lata. Obecnie kolo-
rystyka ozdób ma okreœlone
znaczenie:  zielony symboli-
zuje ¿ycie, czerwony na-
wi¹zuje do krwi Chrystusa,
z³oty odzwierciedla bogac-
two i królewskie pochodze-
nie Jezusa. 

Kolacja wigilijna czyli 12
potraw

Dawniej wierzono, ¿e na
wigilijn¹ kolacjê powinno siê
przygotowaæ nieparzyst¹

liczbê potraw - uwa¿ano, ¿e
to przyniesie domownikom
szczêœcie. Nie bez znacze-
nia by³ równie¿ status
spo³eczny rodziny: w bied-
nych domach przygotowywa-
no jedynie siedem dañ,
szlachta biesiadowa³a przy
dziewiêciu potrawach, na
dworach magnackich serwo-
wano 11 potraw. Obecnie
dañ na wigilijnym stole po-
winno byæ 12 - istniej¹ dwa
wyt³umaczenia tej liczby.
Mo¿e to byæ nawi¹zanie do
dwunastu miesiêcy (ka¿de
danie na jeden miesi¹c, aby
w ¿adnym momencie w roku
niczego nie zabrak³o) albo
do 12 aposto³ów. 

Mikołaj nosi się na
czerwono

Miko³aj, który przynosi
dzieciom podarki ma czer-
wony kubrak, czerwone
spodnie, tak¹ czapkê. Poza
tym jest dobrodusznym pa-
nem - siwym i uœmiechni-
êtym. Ale warto wiedzieæ, ¿e
pierwszy raz postaæ œw. Mi-
ko³aja pojawi³a siê w 1823
roku w wierszu „Wizyta Œwi-
êtego Miko³aja” Clementa
Moore’a. W tym utworze Mi-
ko³aj zosta³ przedstawiony
jako elf mieszkaj¹cy w jaski-
ni i ubrany w br¹zowy strój.
Kilka lat póŸniej w 1863 roku
rysownik Thomas Nast na
zlecenie amerykañskiego ty-
godnika „Harper’s” naryso-
wa³ Miko³aja jako starszego
cz³owieka o okr¹g³ych po-
liczkach i bia³ych bokobro-
dach. Obecny wygl¹d i strój

œw. Miko³aja zawdziêczamy
ilustratorowi Huddonowi
Sundblomowi, który w 1931
roku specjalnie do reklamy
Coca-Coli narysowa³ znan¹
postaæ staruszka z siw¹
brod¹ w czerwonym stroju. I
nie nale¿y myliæ tego
Miko³aja ze œwiêtym - bisku-
pem Mirry, który by³ dobro-
czyñc¹ i szlachetnego serca
cz³owiekiem.

Sanie Mikołaja i czerwony
nos Rudolfa

Dziœ ka¿de dziecko niemal
na ca³ym œwiecie wie, ¿e Mi-
ko³aj jeŸdzi po œwiecie sania-
mi wype³nionymi prezentami,
a ci¹gn¹ je renifery. Pierw-
sze informacje o reniferach
w³aœnie równie¿ pojawi³y siê
w wierszu Clementa Moo-
re’a. Autor wymieni³ wtedy
dziewiêæ reniferów o imio-
nach: Kometek (Comet),
Amorek (Cupid), B³yskawicz-

ny (Blizten), Fircyk (Dasher),
Pysza³ek (Prancer), Tancerz
(Dancer), Z³oœnik (Vixen),
Profesorek (Donner), Rudolf
(Rudolph). Najwa¿niejszemu
reniferowi z ca³ego zespo³u
dopiero po latach zosta³
przyprawiony czerwony nos.
Wszystko za spraw¹ napisa-
nej przez Roberta L. Maya w
1939 roku ksi¹¿eczki, któr¹
sieæ sklepów Montgomery
Ward rozdawa³a dzieciom.
Czerwononosy renifer Ru-
dolf rozœwietla³ w niej drogê
Miko³ajowi i pomóg³ mu roz-
dawaæ dzieciom prezenty. W
popularyzacji Rudolfa po-
mog³a te¿ znana piosenka
„Rudolph the Red-Nosed
Reindeer”. Obecnie te¿ czer-
wonemu nosowi Rudolfa
przypisuje siê funkcje nokto-
wizji, bo jak wiadomo, sanie
Miko³aja musz¹ umieæ prze-
drzeæ siê przez mg³ê czy za-
mieæ.

Karp na wigilii, ale tylko
w Polsce

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

Opłatek też musi być

Zwyczaj ³amania siê op³at-
kiem podczas wigilii swoje
korzenie bierze z pocz¹tków
chrzeœcijañstwa. Choæ w
tym okresie nie by³ on jesz-
cze ³¹czony z wigili¹, a ist-
nia³ jako symbol komunii
duchowej wspólnoty chrze-
œcijañskiej. Pierwsi chrze-
œcijanie ³amali siê - dzielili
chlebem. Op³atek znany z
teraŸniejszych czasów wy-
twarzany by³ zdecydowanie
póŸniej. Pierwotnie rolê
op³atka pe³ni³ b³ogos³awio-
ny chleb, który b³ogos³awio-
no i dzielono siê nim z wier-
nymi. Dziœ to specjalne pie-
czywo produkowane
g³ównie przez siostry zakon-
ne. Wielu Polaków potrafi
sobie wyobraziæ wigiliê bez
wielu rzeczy, ale bez op³at-
ka jednak nie. 

Sianko, czyli nawiązanie
do szopki

K³adziemy je pod bia³ym ob-
rusem na stole wigilijnym.
Symbolizuje ono miejsce, w
którym przyszed³ na œwiat Je-
zus - grotê w Betlejem, gdzie
miesza³y zwierzêta oraz sia-
no, na którym le¿a³ po urodze-
niu. To te¿ jest zwyczaj, który
przyszed³ wraz z choink¹ z
Niemiec. Wczeœniej symbo-
lem szopy by³ snop zbo¿a
ustawiany w k¹cie chaty.

Kolędować małemu…

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

OPRAC. ROCH

Korzysta³am miêdzy innymi
z „Encyklopedii staropol-
skiej” Zygmunta Glogera,
„S³ownika mitów i tradycji
kultury” W³adys³awa Kopali-
ñskiego.

Mikołaj, który przynosi dzieciom podarki ma czerwony kub-
rak, czerwone spodnie, taką czapkę. W Gorzowie przez lata
wcielał się w niego nieżyjący już Jerzy Bułaj, znany muzyk,
konferansjer i  wodzirej
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Bez opłatka i choinki nie ma świąt
Sk¹d wziê³a siê u nas choinka? Dlaczego na wigiliê musi byæ 12 potraw, dlaczego Miko³aj musi byæ ubrany na czerwono? 

W tym roku na przygotowa-
nia œwi¹teczne cieniem k³ad-
zie siê wojna za wschodnia
granic¹ oraz rosn¹ce ceny
niemal wszystkiego. Przygo-
towania do œwi¹t jednak ju¿
trwaj¹. Tradycyjnie w skle-
pach pojawi³y siê bo¿onaro-
dzeniowe dekoracje, kalen-
darze adwentowe i mnóstwo
innych rzeczy, które nierozer-
walnie ³¹cz¹ siê z tymi œwi-
êtami. 

Tak naprawdê œwiêta
Bo¿ego Narodzenia zaczy-
naj¹ siê w³aœnie ju¿ na mie-
si¹c przed. Bo wtedy zaczy-
naj¹ siê porz¹dki, nastawia-
nie zaczynu na piernik.
Dopiero jak ju¿ wszystko jest
wypucowane, pouk³adane,
dekoracje zawieszone, przy-
chodzi czas na wielki fina³ -
ustawienie choinki i nakrycie
sto³u bia³ym obrusem. Bo
przecie¿ smako³yki na ten
stó³ trzeba przygotowaæ

wczeœniej. Tak wygl¹daj¹
przygotowania w ka¿dym do-
mu - katolickim, ewangelic-
kim, prawos³awnym w tak¿e
w domach, w których nie wy-
znaje siê religii. Bo dziœ
Bo¿e Narodzenie to nie tylko
prze¿ycie religijne, to tak¿e
tradycja i rytua³ oczekiwany
przez ca³y rok.

Polscy ewangelicy maj¹ tak¹
tradycjê, ¿e dzieciom kupuj¹
kalendarze adwentowe. Po-
magaj¹ one najm³odszym wy-
znawcom doczekaæ do œwi¹t.
Kalendarze te maj¹ z regu³y
40 oczek do ods³oniêcia i
ka¿de dziecko codziennie jed-
no otwiera. Ale kalendarze
adwentowe dla swoich dzieci
kupuj¹ nie tylko ewangelicy,
których na terenach Ziem Za-
chodnich nie ma zbyt du¿o.
Zwyczaj upowszechnia siê
tak¿e w katolickich domach. 

Kalendarze adwentowe to
nie jedyny zwyczaj ewange-

licki , który coraz intensyw-
niej wchodzi do obyczaju ka-
tolickich lub œwieckich do-
mów. W tej tradycji jest to
ozdobny wieniec po³o¿ony
lub zwieszony w wa¿nym
miejscu mieszkania, z czte-
rema œwiecami zapalanymi

kolejno w ka¿d¹ kolejn¹ nie-
dzielê adwentu.

Kolejnym obyczajem, jaki
wolniutko szczepi siê w na-
szych domach, jest stawia-
nie œwieczników  adwento-
wych w oknach. Zgodnie z
tradycj¹ œwiece powinny byæ

zapalana w kolejne tygodnie
adwentu, ale tym siê ci, co je
stawiaj¹, raczej nie przej-
muj¹ i zapalaj¹ je od razu. 

Najm³odsi zaczynaj¹ tak
naprawdê œwiêtowaæ od 6
grudnia, bo wówczas
Miko³aj, albo Gwiazdor, w
zale¿noœci od tego, sk¹d go-
rzowianie przyjechali, przy-
nosi pierwsze prezenty.  Za-
zwyczaj s¹ to jakieœ drobiaz-
gi pod poduszk¹, ma³e
rzeczy. Wiêksze znajd¹ siê
pod choink¹.

Bo rzeczywiœcie biskup Mi-
ry ¿y³ przed wiekami i poma-
ga³ ubogim oraz potrze-
buj¹cym. 

W niektórych domach
w³aœnie 6 grudnia dzieci
pisz¹ listy do œw. Miko³aja z
proœb¹ o prezenty. I bywa,
¿e te, co wrzuc¹ listy do
prawdziwych skrzynek po-
cztowych, a potem dostaj¹
odpowiedŸ zza Ko³a Biegu-

nowego, gdzie w Finlandii
ma swoj¹ g³ówn¹ bazê do-
brotliwy œwiêty. A to za
spraw¹ Poczty Polskiej, któ-
ra od kilku lat listy zaadreso-
wane do œwiêtego w³aœnie
tam kieruje.

A kiedy kolacja w domo-
wym zaciszu ju¿ zjedzona,
prezenty rozpakowane, kol-
êdy siê s¹cz¹ z radia czy
p³yty. Raczej nie ma co li-
czyæ na kolêdników, choæ
przez ostatnie lata ta forma
œwiêtowania zaczyna³a wra-
caæ na gorzowskie ulice. 

RENATA OCHWAT

Posi³kowa³am siê ksi¹¿k¹
Joanny £agody, Mai £agody-
Marciniak, Anny Gotowiec,
Œwiêta w polskim domu, Wy-
dawnictwo Publicat, b.r.w.
oraz opracowaniami socjolo-
gicznymi na temat nowych
tradycji i obyczajów
œwi¹tecznych w Polsce.

Święta to nie tylko przeżycia religijne
Bo¿onarodzeniowe dekoracje od lat ju¿ pojawiaj¹ siê w sklepach tu¿ po Wszystkich Œwiêtych. 

Świąteczne artykuły i dekoracje pojawiają się w sklepach i
bazarach tuż po dniu Wszystkich Świętych
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W Gorzowie i okolicach ob-
chodzi siê œwiêta Bo¿ego
Narodzenia tak, jak dawniej
gdzieœ na Kresach, w
Ma³opolsce czy £ódzkiem.
St¹d bowiem przyjechali pol-
scy osadnicy na pozyskane
ziemie i przywieŸli ze sob¹
obyczaje - w tym œwi¹tecz-
ne.

Bo¿e Narodzenie to czas
magiczny. Decyduje o tym
pora roku, szybko zapada
ciemnoœæ, trzeba siê wspo-
magaæ sztucznym œwiat³em.
Nieroz³¹cznym atrybutem
dla wielu jest choinka, któr¹
siê ubiera, a nie przystraja,
na stó³ k³adzie siê
przewa¿nie bia³y obrus, a na
nim stawia siê talerz dla nie-
spodziewanego goœcia. Do
tego dochodzi jeszcze 12
potraw, które musza siê zna-
leŸæ na wigilijnym stole. - To
jest w³aœnie magia, ale i ste-
reotyp zakorzeniony g³êboko
w kulturze - mówi dr Maciej
Dudziak, kulturoznawca z
Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a.

Tradycja przede wszystkim

Dr Maciej Dudziak t³uma-
czy, ¿e takie ustawienie ak-
centów wynika z tradycji.
Wa¿na jest bowiem bogata
obrzêdowoœæ Bo¿ego Naro-
dzenia z momentem central-
nym i jednoczeœnie
pocz¹tkiem tych œwi¹t, czyli
Wigili¹. - Wszak jest parado-
ksem, ¿e dzieñ, który w³aœci-

wie nie jest jeszcze
œwi¹teczny, jest jednocze-
œnie pocz¹tkiem i kulminacj¹
Bo¿ego Narodzenia - mówi
naukowiec. I dodaje, ¿e
w³aœnie Wigilia w polskiej
tradycji jest najwa¿niejszym
momentem tych œwi¹t.

I choæ przesiedleñcy do
Gorzowa przyjechali z
ró¿nych stron, to wypracowa³
siê ju¿ wspólny model ob-
chodzenia œwi¹t. Wygl¹da
on nastêpuj¹co: wigilia, ro-
dzina, choinka, prezenty.
Jednak jak zauwa¿aj¹ kultu-
roznawcy, do tego modelu

ostatnio dochodzi nowy ele-
ment - kolêdnicy. Jednak w
tym roku w³aœnie ze wzgl¹du
na pandemiê raczej kolêdni-
ków trudno siê spodziewaæ,
choæ od kilku lat zaczynali
siê coraz mocnej wpisywaæ
w œwi¹teczny rytua³ - oczeki-
wany i chciany. 

Choć ze stron różnych, to
jednak z akcentem na
Wschód

Jeœli popatrzeæ na gorzow-
skie œwi¹teczne sto³y, to nie-
mal na ka¿dym znajd¹ siê
takie same lub podobne po-

trawy. I to bez ró¿nicy, czy
dom jest katolicki, ewange-
licki, prawos³awny lub taki,
gdzie religia nie odgrywa
¿adnej roli. Musi byæ wiêc ry-
ba na kilka sposobów, kom-
pot z suszu, ale te¿ pierogi z
kapust¹ i grzybami. - Ma³o
kto sobie wyobra¿a, ¿eby ich
na wigilii nie by³o, a to prze-
cie¿ potrawa wybitnie
wschodnia - mówi Maciej
Dudziak i dodaje, ¿e w³aœnie
takie przejmowanie zwycza-
jów z innych krêgów nazywa-
ne bywa ciep³¹ agresj¹.
Ciep³¹, bo œwietnie przyjmo-

wan¹, natychmiast uzna-
wan¹ za swoj¹. Tak¿e kom-
pot z suszu jest potraw¹
przywiezion¹ w poci¹gach
jad¹cych z Kresów czy z
Podlasia.

Oczywiœcie, da siê spotkaæ
jeszcze domy, gdzie serwuje
siê kutiê, œledzie z rodzynka-
mi czy œli¿yki - tak¿e potrawy
ze Wschodu, ale to ju¿ rzad-
koœæ. 

Wielokulturowość to skarb

Gorzów od pocz¹tku swo-
jej polskiej historii by³ mias-
tem wielokulturowym. Przy-
jechali tu bowiem ludzie z
ró¿nych stron by³ej Rzeczy-
pospolitej, bo z utraconych
Kresów, Wileñszczyzny,
okolic Lwowa, Stanis³awo-
wa, ale te¿ z Wielkopolski,
Ma³opolski czy innych typo-
wo polskich krain geogra-
ficznych. Ma³o tego, przyje-
chali ludzie o ró¿nych wy-
znaniach - bo katolicy,
prawos³awni, grekokatolicy,
ale te¿ ewangelicy, wy-
znawcy ró¿nych innych  re-
ligii. Ka¿dy z nich ma swoje
tradycje, ka¿dy z nich œwi-
êtuje po swojemu. Nierzad-
ko bowiem gorzowianie za-
siadaj¹ do dwóch wigilii -
katolickiej i prawos³awnej,
bo jedno z ma³¿onków jest
katolickiego wyznania, a
drugie - obrz¹dku wschod-
niego. - I tylko siê cieszyæ,
¿e tak jest. Bo to skarb nie-
zwyk³y. Dwa razy siê œwi-

êtuje - mówi Agnieszka
Kaczmarek, która ma tak¹
sytuacjê w³aœnie. - Ca³a ro-
dzina czeka na te œwiêta.
Bo podwójne prezenty, ale
podwójna, z lekka ró¿na wi-
gilia, ka¿dy to lubi. Nawet
czasami najbli¿szych s¹sia-
dów zapraszam, bo te¿ po-
lubili wschodnie specja³y -
dodaje.

W³aœnie taki uk³ad kulturo-
wy chwal¹ te¿ naukowcy.
Maciej Dudziak dodaje, ¿e
mieszkamy na pograniczu
polsko-niemieckim, nieda-
leko mamy Berlin. W sa-
mym naszym mieœcie
mieszkaj¹ ju¿ Chiñczycy,
Niemcy i jeszcze parê
ró¿nych innych grup etnicz-
nych. Nietrudno te¿ za-
uwa¿yæ olbrzymi¹ diasporê
ukraiñsk¹, która od kilku lat
silnie zaznacza swoj¹
obecnoœæ. - I taka sytuacja
bêdzie siê pog³êbia. Im
prêdzej to zrozumiemy i za-
akceptujemy, tym szybciej
bêdzie nam siê lepiej ¿yæ.
Taka otwartoœæ na nowe,
inne spowoduje, ¿e w na-
stêpnych latach bêdzie nam
tylko lepiej. Bo przecie¿
¿yjemy w Europie, która ju¿
w czêœci jest bez granic.
Ludzie swobodnie siê prze-
mieszczaj¹, tak samo oby-
czaje i tradycje. I nikt tego
raczej nie zatrzyma. I trze-
ba nauczyæ siê z tym ¿yæ -
mówi Maciej Dudziak

RENATA OCHWAT 

Gorzów od początku swojej polskiej historii był miastem wielokulturowym, co czego potwier-
dzeniem jest organizowana przez lata „Wigilia Narodów”
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Magia świąt Bożego Narodzenia
Tradycje przy wigilijnym, bożonarodzeniowym stole przywędrowały do nas  wraz z przesiedleńcami, którzy zjechali tu z różnych stron świata.

Ka¿dy z nas ma swoje ulu-
bione wigilijne potrawy, kol-
êdy i œwi¹teczne obrzêdy.
Wszêdzie jednak musi byæ
choinka, mniej lub bardziej
przystrojona i b³yszcz¹ca
œwiecide³kami. Bo choinka,
to choinka, choæ bywaj¹ stro-
jone na ró¿ne sposoby. Cho-
inka przywêdrowa³a do nas z
Niemiec i tak mocno siê za-
korzeni³a, ¿e nie
wyobra¿amy sobie bez niej
œwi¹t. No bo i gdzie niby
mielibyœmy sobie prezenty
pod³o¿yæ, gdyby nie by³o
choinki? 

W sklepach, marketach,
ale i na osiedlowych placach
pojawi¹ siê wkrótce w sprze-
da¿y choinki. ¯ywe w doni-
cach i œwie¿o œciête na plan-
tacjach. Od wyboru do kolo-
ru. Owszem, do nabycia s¹
równie¿ choinki z tworzyw

sztucznych, które spotkaæ
mo¿na w szerokim wyborze,
ale nie maj¹ one jednak tego
zapachu i uroku, co natural-
ne drzewa, choæ nie ka¿dy z
ró¿nych powodów chce mieæ
¿ywe drzewko. Je¿eli jednak
choinka ma byæ ¿ywa, to
jak¹  wybraæ - œwierkow¹, z
jod³y a mo¿e daglezji? Jak
te¿ póŸniej j¹ traktowaæ, by
przedwczeœnie nie zrzuca³a
igliwia i przetrzyma³a w
dobrym stanie przynajmniej
do œwiêta Trzech Króli, jak
nakazuje tradycja? 

W tradycji polskiej na cho-
inkê przeznacza siê drzewo
iglaste z gatunków œwierk,
jod³a, daglezja i sosna. Domi-
nuj¹ jednak œwierki i  jod³y,
które wystêpuj¹  w wielu od-
mianach - s¹ m.in. korea-
ñskie, kalifornijskie, kauka-
skie i szereg innych. Œwierk

pospolity zielony, nasz polski,
charakteryzuje siê intensyw-
nym zapachem. Jod³y nie ma-
ja tego zapachu, choæ kau-
kaska po wniesieniu do domu

i ogrzaniu wydziela olejki ete-
ryczne. Za to jod³a jest trwal-
sza, nie gubi praktycznie igie³
i mo¿e staæ bardzo d³ugo,
przy w³aœciwej pielêgnacji.

Najwa¿niejsze przy choin-
ce, po wniesieniu do domu,
jest zapewnienie jej dostêpu
do wody. Œwie¿a choinka
wrêcz ¿³opie wodê, przeciêt-
ne drzewko w ci¹gu pierw-
szej doby potrafi wypiæ oko³o
litra wody. PóŸniej tej wody
potrzebuje coraz mniej, ale
w stojaku stale powinna byæ.
Ponadto choinka nie powin-
na staæ za blisko Ÿród³a
ciep³a.

Mo¿na tak¿e kupiæ choinkê
ukorzenion¹, z ziemi¹ w do-
nicy. Przy zakupie takiego
drzewka trzeba jednak zwró-
ciæ uwagê przede wszystkim
na to czy nie ma zbyt ma³ego
pojemnika z ziemi¹. Czêsto
bowiem bywa tak, ¿e w pi-
êciolitrowym pojemniku ma-
my dwumetrowe drzewko, co
jest nieporozumieniem, gdy¿
nie ma wykszta³conego sys-

temu korzeniowego. To tak
jakby œwie¿o œciête wsadzo-
no do wiadra z  piaskiem.
Dwumetrowe drzewko po-
winno mieæ pojemnik 25-lit-
rowy. 

Choinki w donicach po
przyniesieniu do domu tak¿e
nale¿y intensywnie podlaæ.
PóŸniej mo¿na ju¿ na spo-
kojnie uzupe³niaæ wilgoæ.
Wa¿ne jest, aby drzewko nie
dosta³o przyrostów, bo pó-
jdzie na zmarnowanie. Dlate-
go nale¿y je trzymaæ w tem-
peraturze do 23 stopni, z da-
la od grzejników i przez czas
nie d³u¿szy ni¿ trzy tygodnie.
Przy odpowiedniej pielêgna-
cji i stopniowej aklimatyzacji,
czyli powolnym wynoszeniu
na balkon lub taras, mo¿na
bêdzie póŸniej posadziæ je w
ogrodzie lub na dzia³ce.

ZET

Choinki pachnące lasem i … prezentami
Bo¿e Narodzenie to œwiêta, które Polacy wyj¹tkowo  kochaj¹, wspominaj¹ i na ró¿ne sposoby prze¿ywaj¹. 

Bez choinki nie ma świąt Bożego Narodzenia. Choinka być
musi…Najlepiej żywa, ale może być też sztuczna
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Po trzech rozbiorach Polski
przez Rosjê, Austriê i Prusy
225 lat temu, 26 stycznia
1797 r., zaborcy podpisali w
Petersburgu ostateczn¹ kon-
wencjê rozbiorow¹ Rzeczypo-
spolitej, na mocy której du¿e
europejskie pañstwo, jakim
by³a wówczas Polska, wyma-
zano z mapy Europy. Do tej
konwencji dodano tajny arty-
ku³, w którym zapisano, ¿e
„samo imiê Polski bêdzie na
zawsze wymazane z prawa
narodów”. Po 123 latach nie-
woli Polska siê odrodzi³a i od-
budowa³a w³asn¹ pañstwo-
woœæ. Jednak tego tajnego ar-
tyku³u pañstwa zaborcze
nigdy nie cofnê³y, a ta groŸba
sprzed 225 lat jeszcze ci¹gle
wisi w powietrzu...
Tê historiê rozbioru Polski
bêdziemy pamiêtaæ choæby
dlatego, ¿e do upadku na-
szego kraju przyczynili siê
wtedy jej najbli¿si s¹siedzi
wspomagani moraln¹ zgni-
lizn¹ obyczajów oraz
zdrad¹ czêœci polskich
magnatów - ówczesnych
polityków - flirtuj¹cych z za-
borcami. W tamtym czasie
Europa rozbrzmiewa³a fran-
cuskimi has³ami wolnoœci,
równoœci i braterstwa - i nie
przeszkadza³o to wymordo-
waæ ok. 2 milionów Francu-
zów w imiê nowego ³adu.
Wtedy to mocarstwa zabor-
cze równie¿ zamierza³y wpro-
wadziæ nowy œwiatowy ³ad,
którego celem by³o wymaza-
nie Polski raz na zawsze z
mapy œwiata i podzielenie mi-
êdzy siebie europejskich stref
panowania.

Dzisiaj UE epatuje tymi sa-
mymi has³ami, tylko posze-
rzonymi o praworz¹dnoœæ i
now¹ marksistowsk¹ ideolo-
giê moralnoœci. Próbuj¹ wpro-
wadziæ Europejczykom Zielo-
ny £ad, którego has³a s¹
s³uszne, a tymczasem prakty-
ka pokazuje, ¿e bêdzie to po-
wolne przejmowanie kontroli
nad pañstwami i ich gospo-
dark¹ w myœl komunistyczne-
go ideologa UE Altiero Spi-
nellego. Komuniœci ju¿ próbo-
wali wprowadziæ nowy i
szczêœliwy ³ad, pocz¹wszy od
krwawej rewolucji francuskiej
z 1789 r., a póŸniej bolszewic-
kiej z 1917 r. i jeszcze w in-
nych pañstwach, w interesie
klasy robotniczej, które to re-
wolucje, ponoæ w interesie
spo³eczeñstwa, poch³onê³y
przynajmniej 100 milionów
ofiar ludzkich. Tê „szczêœli-
woœæ” wprowadzali te¿ komu-
niœci w latach 1932-33 na
Ukrainie, gdzie zag³odzili
przynajmniej 6 milionów Bogu
ducha winnych Ukraiñców. 24
lutego 2022 r. Putin „z troski”
wywo³a³ wojnê przeciwko na-
rodowi ukraiñskiemu, w której
w pierwszym roku jej trwania
zginê³o przynajmniej 40 tys.

m³odych obroñców Ukrainy.
Rosja znów ma mocarstwowe
i imperialne zapêdy, a od-
wieczny jej sojusznik, Niemcy,
przejê³y dzisiaj kontrolê nad
UE i blokuj¹ bezprawnie fun-
dusze dla Polski, Wêgier oraz
innych „niepos³usznych” kra-
jów, a przy tym udaj¹, ¿e
udzielaj¹ Ukraiñcom pomocy,
dopominaj¹c siê kompromisu
z Putinem - oczywiœcie kosz-
tem Ukrainy.

W Polsce czêœæ polityków
gra w niemieckiej orkiestrze,
inna czêœæ stawia na grê w
szeregach Putina. Znajduje-
my siê w nie³atwej sytuacji,
tak jak to ju¿ by³o w naszej
historii, w kleszczach tych
samych dwóch
wzrastaj¹cych w si³ê mo-
carstw, co budzi moje wiel-
kie obawy. Historia jakby
siê powtarza. W tej sytuacji
Polska musi budowaæ w³asn¹
siln¹ armiê i bezpieczeñstwo
w sojuszu ze Stanami Zjed-
noczonymi oraz swoj¹ si³¹ mi-
litarn¹ wzmacniaæ uk³ad Trój-
morza. A Niemcy… Niemcy w
II wojnie œwiatowej wymordo-
wali nam 5,2 miliona naszych
rodaków, wœród których pra-
wie po³owa by³a narodowoœci
¿ydowskiej.

Niemcy ¿yj¹ dzisiaj w dobro-
bycie; wzbogacili siê na kra-
dzie¿y polskiego dorobku,
ukradli nasze dzie³a kultury i
sztuki, wywieŸli nam surowce
i p³ody rolne, fabryki i maszy-
ny; ukradli polskim matkom
200 tys. dzieci do germaniza-
cji, wywieŸli miliony Polaków
na roboty przymusowe do
Rzeszy, a póŸniej nie zap³acili
¿adnych odszkodowañ za
krzywdy wyrz¹dzone Pola-
kom podczas II wojny œwiato-
wej. Chc¹ te krzywdy wojen-
ne przemilczeæ i zafa³szowaæ,
a niektórymi swoimi zbrodnia-
mi nawet obci¹¿yæ ofiary - Po-
laków. Próbuj¹ nam przypisaæ
udzia³ w Holokauœcie
¯ydów... Jest to bezczelne
k³amstwo i próba zrzucenia z
siebie winy za mordowanie
narodu ¿ydowskiego. A my
dzisiaj mamy siedzieæ cicho i
pos³usznie wykonywaæ pole-
cenia „panów Europy”…

Na to godziæ siê nie bêdzie-
my - k³amstwa bêdziemy pro-
stowaæ i nie pozwolimy siê
poni¿aæ. Bêdziemy przypo-
minaæ Niemcom prawdê o
ich ludobójstwie i niszczeniu
Polski. Nie pozwólmy, a¿eby
nam ubli¿ali i byli zarozumiali
wobec nas, Polaków, których
skrzywdzili i których wraz z
¯ydami chcieli ca³kowicie
unicestwiæ, a ziemiê polsk¹ i
jej bogactwo przeznaczyæ dla
Niemców - „narodu nadlu-
dzi”. ¯yj¹ jeszcze polscy
œwiadkowie tego barbarzy-
ñstwa, a depozyt pamiêci
przekazuj¹ swoim dzieciom i
wnukom.

Mamy oto kolejn¹ rocz-
nicê grudnia 1944 r., kiedy
to wiele naszych rodzin roz-
poczê³o przygotowania do
przesiedlenia siê z Kresów
Wschodnich na odzyskane
Ziemie Zachodnie i Pó³noc-
ne. Pierwsze transporty prze-
siedleñców, 77 lat temu, przy-
je¿d¿a³y do Gorzowa Wielko-
polskiego ju¿ w styczniu 1945
r., po kilka rodzin w jednym
bydlêcym wagonie i z niewiel-
kim dobytkiem. Tu na Zie-
miach Zachodnich, w Gorzo-
wie, pocz¹tkowo zamieszkali
tymczasowo, bo Niemcy wy-
wo¿eni wtedy na punkt zbior-
czy w S³ubicach, a nastêpnie
za Odrê mówili, ¿e tu wróc¹ i
¿ebyœmy pilnowali ich dobyt-
ku. „Tego pianina pilnuj szcze-
gólnie, bo ja tu szybko wrócê”
- mówi³ Niemiec do mojego
ojca, wtedy 18-letniego
ch³opaka… „Niemcy wy-
wo¿eni za Odrê dostali odpo-
wiednie zaprowiantowanie,
miejsca noclegowe, a póŸniej
mieszkania i finansowe utrzy-
manie” - wspomina mój oj-
ciec.
Przesiedleñcy po przyje-
Ÿdzie tu na zachód, m.in. do
Gorzowa, zastali wszêdzie
zwa³y gruzu, spl¹drowane
przez wojska sowieckie i ra-
busiów poniemieckie
mieszkania bez pr¹du i wo-
dy, na wsi puste spi¿arnie
oraz brak wszystkiego, a
¿ycie zaczynali od nowa.
Szczególnej krzywdy dozna³y
wtedy dzieci, dzisiejsi nasi
dziadkowie i babcie, którzy tu
na zachodzie Polski, w Go-
rzowie, zaczynali od dotkliwej
biedy i utraconych szans na
przerwan¹ wojn¹ naukê.
W 83. rocznicê napaœci
Niemiec na Polskê, 1 wrze-
œnia 2022 r., na Zamku Kró-

lewskim w Warszawie, w
miejscu ca³kowicie znisz-
czonym przez Niemców w
1944 r. i odbudowanym w
latach 70. z ofiar ca³ego na-
rodu polskiego, Parlamen-
tarny Zespó³ ds. Oszacowa-
nia Wysokoœci Odszkodo-
wañ Nale¿nych Polsce od
Niemiec za Szkody Wy-
rz¹dzone w Trakcie II Wojny
Œwiatowej zaprezentowa³
raport dotycz¹cy strat po-
niesionych przez Polskê w
wyniku agresji i okupacji
niemieckiej w latach 1939-
1945. Zespó³ ten pod kierow-
nictwem pos³a Arkadiusza
Mularczyka wyliczy³, ¿e Pol-
ska straci³a wówczas w sumie
6 bln 220 mld 609 mln z³otych
(stan na rok 2021), co po
przeliczeniu stanowi 1 bilion
532 mld dolarów.

Niemcy, nastêpcy prawni III
Rzeszy, nie poczuwaj¹ siê do
obowi¹zku zadoœæuczynienia
za zbrodnie, szkody i rabunek
naszego kraju, nie maj¹ woli
naprawienia szkód. G³osz¹,
¿e Polska zrzek³a siê repara-
cji w 1953 r., co jest oczywi-
œcie nieprawd¹. Dokumenty
komunistycznego wtedy
rz¹du w Polsce, z roku 1953,
tego zrzeczenia nie potwier-
dzaj¹ prawnie.
Nale¿y ubolewaæ, ¿e
czêœæ polskich pos³ów
otwarcie dziœ zapewnia, ¿e
je¿eli dojd¹ do w³adzy, to
wycofaj¹ z Niemiec wnio-
sek obecnego rz¹du o repa-
racje. Niemcy maj¹ wiêc inte-
res w tym, by jak najprêdzej
dosz³o do zmiany rz¹du w
Polsce, skutkiem czego repa-
racje sta³yby siê nieaktualne z
mocy decyzji rz¹du w War-
szawie. W celu przyspiesze-
nia zmiany rz¹du próbuj¹ na-
wet nasz kraj „zag³odziæ” fi-

nansowo, jak to powiedzia³a
w paŸdzierniku 2020 r. wice-
szefowa PE i by³a minister
sprawiedliwoœci Niemiec Ka-
tarina Barley... Choæby tylko z
tego powodu Polska w tej ka-
dencji nie otrzyma pocovido-
wych funduszy z KPO, ani te¿
innych pieniêdzy nam na-
le¿nych!

Niemcy za œmieræ swoich
obywateli i zniszczenia pod-
czas II wojny œwiatowej naj-
wiêksze odszkodowania
wyp³aci³y… obywatelom Nie-
miec - a¿ 89 mld euro. Po-
dobnych odszkodowañ ocze-
kuj¹ te¿ polskie ofiary i dzisiaj
jeszcze ¿yj¹ce polskie Dzieci
Wojny. Ludzie ci do dzisiaj od-
czuwaj¹ skutki II wojny œwia-
towej, wspominaj¹ bliskich
pomordowanych przez Nie-
mców i pamiêtaj¹, z jakich
ruin odbudowywali miasta i
wsie, gospodarkê, obiekty
edukacji i nauki, kultury i sztu-
ki. Niemcy wyniszczyli nasz
kraj i zepchnêli Polaków na
znacznie ni¿szy poziom roz-
woju spo³ecznego i gospodar-
czego, marginalizuj¹c nas na
wiele lat w Europie i na œwie-
cie.
Niemcy jeszcze przed roz-
poczêciem wojny mia³y
wyj¹tkowo zbrodnicze za-
miary likwidacji Polski i uni-
cestwienia ca³ego naszego
narodu. Polacy i ¯ydzi mieli
zostaæ ca³kowicie wymordo-
wani, a ich maj¹tek mieli
przej¹æ Niemcy. Adolf Hitler w
swoim przemówieniu
wyg³oszonym 22 sierpnia
1939 r. w Obersalzbergu do
oficerów Wehrmachtu przed-
stawi³ g³ówne cele, jakie nie-
mieckie wojska mia³y realizo-
waæ w Polsce: „Nasz¹ si³¹ jest
nasza szybkoœæ i nasza bru-
talnoœæ. [...] W tym celu przy-
gotowa³em na razie tylko na
wschodzie moje oddzia³y To-
tenkopf [formacja SS, znana z
okrucieñstwa i wiernoœci A.
Hitlerowi - przyp. mój: A. W.],
rozkazuj¹c im zabijaæ bez
mi³osierdzia i bez litoœci
mê¿czyzn, kobiety i dzieci
polskiego pochodzenia i pol-
skiej mowy. [...] A wówczas
nastanie okres panowania
Niemiec nad œwiatem. [...]
B¹dŸcie twardzi, b¹dŸcie bez-
litoœni, dzia³ajcie szybciej i
brutalniej ni¿ przeciwnicy. [...].
A teraz na wroga! W Warsza-
wie bêdziemy œwiêciæ przywi-
tanie!” (T. Ku³akowski, Gdyby
Hitler zwyciê¿y³..., Warszawa
1959, s. 22-23). 

Niemcy ow³adnê³a wtedy
ideologia narodowego socja-
lizmu, a Rosjê opanowa³ nie-
wiele ró¿ni¹cy siê od niej bol-
szewicki marksizm; socjaliz-
my te walczy³y o
pierwszeñstwo panowania
nad Europ¹ i œwiatem. Straty
materialne Polski spowodo-
wane przez narodowoso-

cjalistyczne Niemcy w II
wojnie œwiatowej siêga³y
ok. 80% naszego narodo-
wego maj¹tku. Niemieccy
okupanci zniszczyli nam po-
nad 162 tys. budynków
mieszkalnych i 353 876 za-
gród wiejskich, 14 tys. fabryk,
84 tys. warsztatów rzemieœlni-
czych oraz 968 tys. gospo-
darstw domowych, 72% za-
budowy mieszkalnej, 90% dó-
br kultury i nauki, zabytków,
koœcio³ów i bibliotek z 22 mi-
lionami ksi¹¿ek.
Niemcy zrujnowali War-
szawê w 85% i zamienili na-
sz¹ stolicê w ha³dy gruzu;
straty materialne naszej
stolicy wynios³y 54 miliardy
dolarów (wg kursu z 2004
r.). Zrujnowali szko³y i uniwer-
sytety, szpitale, oœrodki zdro-
wia oraz sanatoria; zniszczyli
nam 65% przemys³u che-
micznego, 60% elektrotech-
nicznego, 55% odzie¿owego,
53% spo¿ywczego i 48% me-
talowego, a z cudem
ocala³ych naszych fabryk wy-
wieŸli najlepsze maszyny
oraz surowce.

Zdewastowali tak¿e polskie
rolnictwo, ukradli nam nasze
byd³o i inne zwierzêta gospo-
darcze. Zagrabili lub znisz-
czyli  2465 lokomotyw, 6250
wagonów i 64 statki. Znisz-
czyli 5948 km torów kolejo-
wych, 47 767 metrów
bie¿¹cych mostów kolejo-
wych i wiaduktów oraz 14 900
km dróg o twardej nawierzch-
ni. To tylko niektóre z nie-
mieckich zniszczeñ na ziemi
polskiej.

Dzieci Wojny i stalinowskich
przeœladowañ uwa¿aj¹, ¿e
musi byæ nieuchronnoœæ kary
za wywo³anie wojny oraz za
jej skutki. Jeœli sprawca
zbrodni, zniszczeñ i przeœla-
dowañ nie bêdzie mia³ obo-
wi¹zku zadoœæuczynienia, to
jest to niesprawiedliwe i
wrêcz zachêca do wszczyna-
nia zbrojnych konfliktów, za-
równo w Europie, jak i na
œwiecie. Przyk³adem tego
jest dzisiaj wojna Rosji prze-
ciwko Ukrainie. Rosja, pod
presj¹ opinii œwiatowej,
bêdzie zmuszona naprawiæ
szkody wyrz¹dzone Ukrai-
ñcom, wyrównaæ im ich wo-
jenne straty, tak jak Niemcy
za zniszczenia w II wojnie
œwiatowej musz¹ zap³aciæ re-
paracje i odszkodowania Po-
lakom.
W œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia wszystkim przeba-
czamy, ale dla sprawiedli-
woœci i dobra przysz³ych
pokoleñ nie mo¿emy za-
pomnieæ uczynionego z³a.
Za zbrodnie, krzywdy,
zniszczenia i poniewierkê
oczekujemy naprawienia
krzywd oraz zadoœæuczy-
nienia.

AUGUSTYN WIERNICKI

Domagamy się sprawiedliwości i pokoju! 
W 225. rocznicê konwencji wymazuj¹cej Polskê z mapy Europy… W 90. rocznicê Wielkiego G³odu w Ukrainie… 

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes  Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.
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Karina Alicja przysz³a na
œwiat 30 czerwca. Pani Kry-
styna, mama dziewczynki,
by³a w 28. tygodniu ci¹¿y i
przesta³a odczuwaæ ruchy
dziecka. Gdy trafi³a do Wie-
lospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzo-
wie, specjaliœci z oddzia³ów
ginekologii i noworodkowe-
go podjêli b³yskawiczn¹ de-
cyzjê o cesarskim ciêciu.
Dziœ o tamtych dramatycz-
nych chwilach przypominaj¹
zdjêcia maleñkiej Kariny i
ró¿owy kocyk, prezent od
cioci, z pami¹tkowym haf-
tem „Karina Alicja,

30.06.2022 r., 14.55, 560 g i
29 cm”. 

Maleńki człowiek,
ogromny sukces

Karinka jest oczkiem w
g³owie rodziców i dum¹
ca³ego Oddzia³u Noworodko-
wego z Pododdzia³em Inten-
sywnej Opieki nad Noworod-
kiem, gdzie przez ostatnie
miesi¹ce toczy³a siê walka o
dziecko. - Mamy za sob¹ i
dobre, i naprawdê ciê¿kie
chwile. Obecny œwietny stan
dziecka to ogromny sukces
ca³ego zespo³u - mówi kie-
ruj¹ca oddzia³em dr n. m.in.

Barbara Michalczyk, specja-
lista pediatrii, neonatologii i
neurologii dzieciêcej.  

Dziewczynka wa¿y teraz
ponad 3200 g, ma spory
apetyt i sporo energii. - Ina-
czej ni¿ wiêkszoœæ wczeœnia-
ków, które zazwyczaj nie s¹
ruchliwe. W przypadku Kari-
ny uda³o nam siê unikn¹æ
wielu typowych dla takich
dzieci powik³añ - mówi dr Mi-
chalczyk.

Karinka ma za sob¹ d³ugie
tygodnie w inkubatorze na
„noworodkowym OIOM-ie”.
Przez ten czas rodzice byli u
niej codziennie. Pierwszy raz

w historii oddzia³u noworod-
kowego mama wczeœniaka
odby³a te¿ coœ w rodzaju kur-
su opieki nad maluszkiem
pod okiem specjalistów. 

Całodobowa lekcja opieki

Zanim Karinka zosta³a wy-
pisana ze szpitala, pani Kry-
styna zosta³a ponownie
przyjêta na oddzia³ po³o¿ni-
czy, ¿eby mog³a spêdzaæ z
córeczk¹ dzieñ i noc, ucz¹c
siê, jak postêpowaæ z dziec-
kiem, które wymaga szcze-
gólnej opieki. 

- To s¹ œwiatowe standar-
dy, które chcemy wprowa-

dziæ tak¿e u nas - zapowiada
dr Barbara Michalczyk i wy-
jaœnia, ¿e ca³odobowa „nau-
ka” na oddziale przygotowu-
je na sytuacje, które u nowo-
rodków s¹ normalne, a które
u rodziców mog¹ wywo³aæ
stres. 

- Uczê siê na przyk³ad,
¿eby po kolorze skóry rozpo-
znawaæ, czy muszê podaæ
dziecku tlen - mówi³a mama
Kariny. Dziewczynka, jak
wiele wczeœniaków, potrze-
buje wsparcia oddechowe-
go, dlatego rodzice musieli
opanowaæ m.in. obs³ugê
koncentratora tlenu. 

Po paru dobach wspólnego
pobytu w szpitalu córka i ma-
ma zosta³y wypisane do do-
mu. 

Karina jest jednym z wielu
wczeœniaków, ratowanych
na gorzowskiej neonatologii
(najmniejsze dziecko
wa¿y³o 450 g). Oddzia³ ma
trzeci, najwy¿szy stopieñ
referencji, co oznacza le-
czenie na poziomie oœrod-
ka klinicznego. Neonatolo-
dzy asystuj¹ przy poro-
dach, a noworodkowy
OIOM jest najlepiej wypo-
sa¿ony w województwie lu-
buskim.

560 gramów ludzkiego szczęścia
Gdy siê urodzi³a, mieœci³a siê na d³oni doros³ego cz³owieka! Dziœ Karinka to rumiany, niemal czteromiesiêczny niemowlak, który niedawno opuœci³
gorzowsk¹ neonatologiê. 

Pani Krystyna, mama Kariny, pod okiem dr n. Med. Barbary Michalczyk i innych specjalistów
uczyła się opieki nad wcześniakiem
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O tamtych dramatycznych chwilach przypominają zdjęcia maleńkiej Kariny i różowy kocyk,
prezent od cioci, z pamiątkowym haftem „Karina Alicja, 30.06.2022 r., 14.55, 560 g i 29 cm”. 
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

- Na œwiecie jest ju¿ oko³o
420 milionów wegetarian,
w Polsce oko³o trzech mi-
lionów i z ka¿dym rokiem
liczby te rosn¹. Dlaczego
wed³ug pana zmienia siê
kultura ¿ywienia?

- Mamy coraz wiêksz¹
œwiadomoœæ zdrowotn¹. Od-
powiednio zbilansowana die-
ta wege jest zdrowsza od
miêsnej. Jest tu choæby du¿o
wiêcej warzyw ni¿ w ,,trady-
cyjnym” od¿ywianiu. Jedze-
nie pozbawione miêsa jest
³atwo przyswajalne dla orga-
nizmu, dostarcza kompleksu
witamin i sk³adników od¿yw-
czych.
- A co z niedoborami
bia³ka, bo g³ównie jego do-
tycz¹ w¹tpliwoœci w takim
modelu od¿ywiania?

- Wbrew pozorom stosuj¹c
dietê wege dostarczamy
du¿o bia³ka, na przyk³ad spo-
ro tego sk³adnika maj¹ roœli-
ny str¹czkowe. Poza tym,
wed³ug najnowszych badañ,
jako spo³eczeñstwo jesteœmy
przebia³kowani, zakwaszeni i
nale¿y ograniczyæ przyjmo-
wanie bia³ka w od¿ywianiu.
Jest to jeden z mitów, ¿e aby
byæ zdrowym, nale¿y jeœæ
bardzo du¿o bia³ka. A ju¿ na

pewno wówczas, gdy upra-
wia siê sport. A mamy dziœ
tak wielu sportowców, z kul-
turystami w³¹cznie, ¿e mit
ten nale¿y od³o¿yæ.
- Nie jesteœmy urodzony-
mi ,,bia³ko¿ercami”. Mleko
matki cz³owieka ma naj-
mniej bia³ka spoœród
wszystkich ssaków. Jed-
nak nadal obowi¹zuje stan-
dard obiadowy dla dzieci -
zjedz kotlet, a warzywa
mo¿esz zostawiæ.

- WHO zaleca dziœ
spo¿ywanie 0,8 grama bia³ka
na kilogram masy cia³a. Nie-
doborów bia³ka w zasadzie
trudno siê nabawiæ, chyba ¿e
g³odujemy. Jest ono w wy-
starczaj¹cej iloœci w warzy-
wach, kaszach i innych po-
karmach wegetariañskich.
Kluczowe jest tu zró¿nicowa-
nie diety, o które jednak w
miêsnej diecie te¿ warto pa-
miêtaæ, mo¿e nawet bardziej.  
- Jakie korzyœci daje we-
getariañski i wegañski mo-
del ¿ywienia?

- Czujemy siê l¿ejsi, mamy
wiêcej energii, dieta taka jest
ogólnie zdrowsza. Miêso nie
jest dziœ miêsem, jakie jedli
nasi przodkowie. Wtedy po-
lowali na zwierzêta ¿yj¹ce w

naturze. Dziœ jemy miêso
zwierz¹t z hodowli prze-
mys³owej, pe³ne hormonów
wzrostu, antybiotyków,
szkodliwych azotanów i azo-
tynów. Miêso jest po prostu
z³ej jakoœci. Nie widzê obec-
nie powodów, dla których
cz³owiek w XXI wieku mu-
sia³by spo¿ywaæ miêso.
- Dotykamy tu tak¿e istot-
nych kwestii etycznych.

- Nie jest zwolennikiem na-
chalnej reklamy diety wega-
ñskiej, jednak uwa¿am, ¿e
ka¿dy, kto je miêso, powi-
nien obejrzeæ kilka filmów

pokazuj¹cych, jak wygl¹daj¹
hodowle przemys³owe czy
ubój zwierz¹t. Po prostu nie
krzywdŸmy innych istot i nie
dok³adajmy siê do niszcze-
nia Ziemi. W ka¿dym mo-
mencie mo¿emy zawróciæ z
tej drogi, a wierzê, ¿e plane-
ta sobie poradzi z odbu-
dow¹.  
- Bezmiêsny model ¿ywie-
nia jest znany od staro¿yt-
noœci. Pitagoras, da Vinci,
To³stoj, Einstein, Tesla,
Edisson - to tylko niektórzy
znani wegetarianie. Wszys-
cy podkreœlali kwestie

etyczne zwi¹zane z jedze-
niem miêsa.

- Olga Tokarczuk, laureatka
literackiej nagrody Nobla mó-
wi, ¿e za piêædziesi¹t lat
cz³owiek bêdzie jad³ miêso
chowaj¹c siê w piwnicach,
bo bêdzie siê wstydzi³, ¿e je
inne istoty. Mo¿e faktycznie
tak to bêdzie wygl¹daæ, po
partyzancku.
- Jaka grupa klientów naj-
czêœciej odwiedza pañsk¹
restauracjê?

- G³ównie m³odzie¿, ale jest
to te¿ ogólna tendencja, ¿e
najwiêcej wegetarian i wegan
jest w grupie do 35. roku
¿ycia. M³odzi ludzie s¹ bar-
dziej œwiadomi, du¿o wiedz¹,
czytaj¹, chc¹ byæ modni, a
wege jest modne. Mamy te¿
regularnie przychodz¹ce
starsze osoby, ale i rodziców
z ma³ymi dzieæmi.
- Jednym z mitów zwi¹za-
nych z wegetarianizmem i
weganizmem jest to, ¿e po-
si³ki te s¹ md³e, nijakie,
monotonne, a w ogóle to
weganie jedz¹ tylko trawê.

- Dopiero przechodz¹c na
dietê wege mo¿na odkryæ, na
ile sposobów i w ilu smakach
mo¿na przyrz¹dziæ na
przyk³ad zwyk³ego buraka,

zamiast klasycznego starcia
ich do kotleta. Mo¿na odkryæ,
¿e fasola nie jest jedna, ¿e
soczewic jest tyle kolorów,
rodzajów i ¿e ka¿dy z nich
smakuje inaczej. A jak sma-
kuj¹ wegañskie s³odycze!
Gotowanie wege na
pocz¹tku wymaga kreatyw-
noœci, ale póŸniej jest to za-
bawa, jak z tworzeniem mu-
zyki - jest naprawdê nieogra-
niczona iloœæ mo¿liwoœci i
kombinacji.

- Dla wielu osób rezygna-
cja z miêsa wydaje siê nie-
mo¿liwa…
- Istnieje teoria, ¿e wprowa-

dzanie nowych nawyków zaj-
muje dwadzieœcia jeden dni.
Tyle wystarczy, aby rzuciæ pa-
lenie, zrezygnowaæ z cukru,
zacz¹æ regularnie æwiczyæ.
Czasem trwa to oczywiœcie
d³u¿ej. Ja uwa¿am, ¿e na
przejœcie z klasycznej diety na
wege potrzeba oko³o dwóch -
trzech miesiêcy. Jak cz³owiek
zacznie siê tak od¿ywiaæ, nie
wyobra¿a sobie powrotu do
starego modelu. Tendencja
jest widoczna na ca³ym œwie-
cie. To idzie jak walec - powo-
li, ale skutecznie.

- Dziêkujê za rozmowê.
MAJA SZANTER

J. Jusiel: Odpowiednio zbilansowana dieta wege jest zdrow-
sza od mięsnej
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Gotowanie daje nieograniczone możliwości
- Na pocz¹tku dieta wege wymaga kreatywnoœci, ale póŸniej to jest zabawa mo¿liwoœciami i smakami - mówi Jakub Jusiel, w³aœciciel jedynej w
Gorzowie restauracji wegañskiej ,,Bazylia i groszek’’.

- Pomaganie masz we
krwi?
- Chyba tak. Od 22 lat od-

dajê krew. Po raz pierwszy -
gdy mia³em 18 lat, w rodzin-
nej Czêstochowie.
- Decyzja o zarejestrowa-
niu siê i oddaniu szpiku
by³a impulsem czy d³ugo
siê zastanawia³eœ?
- Zarejestrowa³em siê 21

sierpnia 2010 roku. By³a to
przemyœlana decyzja, ale
poniek¹d to, ¿e regularnie
oddawa³em wczeœniej krew,
spowodowa³o, ¿e by³a to dla
mnie naturalna i racjonalna
decyzja.
- Znalezienie genetyczne-
go bliŸniaka wbrew pozo-
rom nie jest ³atwe. U Cie-
bie ile to trwa³o?

- To prawda. Trzeba pa-
sowaæ do siebie pod
k¹tem antygenów zgodno-
œci tkankowej, a ten uk³ad
daje piêæ miliardów kom-
binacji. Informacjê z
DKMS o tym, ¿e wtedy
pó³roczny Adrian potrze-
buje pomocy, otrzyma³em

po dwóch latach od rejest-
racji.
- Wiele osób boi siê po-
brania szpiku. Jest czego?

- Absolutnie nie. Ja mia³em
wykonane w narkozie pobra-
nie z talerza koœci biodrowej,
po czym zosta³em w klinice
na obserwacji, ale materia³
pobierany jest równie¿ z krwi
obwodowej. Tutaj proces
trwa kilka godzin, gdzie
pod³¹czeni jesteœmy do ma-
szyny, tutaj nie ma narkozy..
Dawca jest pod najlepsz¹
mo¿liw¹ opiek¹. Przed po-
braniem mamy przeprowa-
dzon¹ seriê badañ. S¹ to ba-
dania kompleksowe, jest wy-
wiad medyczny. Jesteœmy
jako dawcy proszeni o wy-
pe³nienie d³ugiej ankiety me-
dycznej na temat naszego
zdrowia, które póŸniej po-
twierdzone zostaje seri¹ ba-
dañ. Nie ma siê czego baæ,
dbaj¹ o nas, dawców najlep-
si specjaliœci.
- Ci¹gle jesteœ zarejestro-
wany. Ile razy mo¿na od-
daæ szpik?

- Komórki macierzyste re-
generuj¹ siê w ci¹gu oko³o
dwóch tygodni, wiêc dawc¹
mo¿na byæ wielokrotnie -
dwa razy mo¿na oddaæ
krwiotwórcze komórki macie-
rzyste i dwa razy szpik z ta-
lerza koœci biodrowej.
- Odda³byœ szpik ponow-
nie?
- Oczywiœcie. Jeœli decydu-

jemy siê na rejestracjê w ba-

zie, powinniœmy odpowie-
dzialnie podejœæ do podjêtej
decyzji.

- Pomog³eœ dziecku i ura-
towa³eœ ¿ycie. O takich, jak
Ty, mówi¹ - bohater.  Tak
siê czujesz?
- Nie, w ¿adnym wypadku.

Jeœli zdecydowa³em siê byæ
w bazie DKMS, to natural-
nym jest, ¿e liczy³em siê z
tym, ¿e kiedyœ przyjdzie ten

dzieñ. Œwiadomie siê zapi-
sa³em i kiedy przysz³a infor-
macja z Fundacji, ¿e ktoœ po-
trzebuje pomocy, po prostu
zaczêliœmy dzia³aæ.
- Pozna³eœ dziecko, które
dziêki Tobie mog³o wróciæ
do zdrowia.
- Tak, po dwóch latach w

Krakowie, podczas uroczys-
tej gali zorganizowanej z
okazji 65-lecia krakowskiego
Oœrodka Hematologiczne-
go, na scenie Teatru im.
Juliusza S³owackiego,
mia³o miejsce nasze spot-
kanie, by³o du¿o emocji i
wzruszeñ. Wtedy pozna³em
Adriana, jego mamê oraz
ich najbli¿sz¹ rodzinê. By³a
radoœæ, wdziêcznoœæ, spo-
kój.  Trudno to opisaæ. Cza-
sami zamiast mówiæ, lepiej
wykonaæ prosty gest - zare-
jestrowaæ siê jako dawca, a
potem trzymaæ w d³oni
ma³¹ r¹czkê, która ufnie
zaciska swoje palce na
twoich. 

- Kto mo¿e zostaæ dawc¹
i jak to zrobiæ?

- Dawc¹ szpiku mo¿e zostaæ
ka¿da zdrowa osoba w wieku od
18 do 55 lat, o ogólnie dobrym
stanie zdrowia tj. nie obci¹¿ona
chorobami genetycznymi, dzie-
dzicznymi, przewlek³ymi. Pakiet
rejestracyjny oraz szczegó³y do-
tycz¹ce oddawaniu szpiku znaj-
duj¹ siê na stronie www.dkms.pl
{http://www.dkms.pl/}
- Dziêkujê za rozmowê.

MAJA SZANTER

Trzeba pasować do siebie
- Pobranie szpiku absolutnie nie boli, a mo¿e uratowaæ czyjeœ ¿ycie - mówi £ukasz Kulczyñski, dawca szpiku, na co dzieñ pracownik Biura
Prezydenta Miasta Gorzowa.

Ł. Kulczyński:  Liczyłem się z tym, że kiedyś przyjdzie ten
dzień
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· Wed³ug danych
zamieszczonych na
www.dkms.pl, w Polsce co 40
minut ktoœ dowiaduje siê, ¿e
ma nowotwór krwi.
· Tylko 25 proc. dawców
znajduje zgodnego dawcê w
rodzinie.
· Aby zwróciæ uwagê na ten
problem i uhonorowaæ osoby
oddaj¹ce szpik, ustanowiono
Dzieñ Dawcy Szpiku. W
Polsce obchodzony jest on od
2002 roku.
· Szpik kostny jest niezbêdny
do leczenia nowotworu krwi.
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- Czym jest dla pana ro-
wer?
- Wielkim przyjacielem,

zw³aszcza ten mój. To jest
moja „Œwinka”, któr¹ je¿d¿ê
po Europie, czy po prostu
przemieszczam siê na co
dzieñ po Gorzowie. Wielki
przyjaciel i kompan w pod-
ró¿y. Jazda na rowerze spra-
wia mi ogromn¹ przyjem-
noœæ.
- Dlaczego „Œwinka”?
- Od nazwy Checker Pig.

Dosta³em j¹ w prezencie od
kolegi. Na pocz¹tku by³a
czarna. Teraz jest koloru
bia³ego. To mój niezawodny
kompan podró¿y.
- Od kiedy uprawia pan
turystykê rowerow¹?

- Od trzech lat.
- Jak to siê zaczê³o?
- Ca³kiem przypadkowo. W

którymœ momencie przysz³a
mi do g³owy myœl, ¿eby poje-
chaæ gdzieœ dalej rowerem.
Wtedy to jeszcze nie by³a
„Œwinka” tylko zwyk³y „gó-
ral”. Moja pierwsza trasa
by³a z Gorzowa do Œwiebo-
dzina pod pomnik Jezusa i z
powrotem. Pamiêtam, wró-
ci³em wtedy o godzinie 22 i
by³em mocno zmêczony mi-
mo, ¿e to tylko 150 kilomet-
rów. Obecnie, podczas mo-
ich podró¿y, robiê tych kilo-
metrów znacznie wiêcej.

- Ma pan na swoim kon-
cie wiele fascynuj¹cych
wypraw, m.in.  Gibraltar,
Stambu³, czy ostatnio
Przyl¹dek Pó³nocny w Nor-
wegii. Co sk³oni³o pana do
tak dalekich podró¿y na
jednoœladzie?

- Przede wszystkim chêæ
zwiedzania. Gdy dosta³em w
prezencie „Œwinkê” jazda na
rowerze przerodzi³a siê w
pasjê. Obieram sobie za cel
dan¹ miejscowoœæ, wsiadam

na rower i jadê. Wracam
stamt¹d albo na rowerze, al-
bo samolotem. Zdarza³o mi
siê te¿ wracaæ poci¹giem i
autobusem. To jest dla mnie
wielka przygoda. Dziêki tym
podró¿om piszê kartê historii
swojego ¿ycia.
- Która z tych wypraw
by³a najtrudniejsza?

- Nie wiem. Patrz¹c z per-
spektywy czasu ka¿da wy-
daje siê byæ taka sama.
Ostatnia wyprawa to by³o el-
dorado. By³o a¿ za ³atwo.
Tam by³o tyle pustych domo-
stw, w których mog³em od-
pocz¹æ, ¿e nie musia³em
wk³adaæ du¿o wysi³ku, ¿eby
przetrwaæ jad¹c do celu.
Owszem, mia³em podczas
swoich podró¿y kilka niebez-
piecznych zdarzeñ. Takie
dwa najgroŸniejsze by³y, jak
jecha³em na Monte Casino.

- Co tam siê wydarzy³o?
- Raz o ma³y w³os nie

wpad³em do rzeki z przês³a.
By³o co prawda napisane, ¿e
droga jest zamkniêta, ale po-
myœla³em, ¿e obejdê j¹ la-
sem. Okaza³o siê, ¿e by³ tam
remontowany most. Szed³em
po przêœle nad spor¹ rzek¹,
wielkoœci Odry. Bêd¹c po-
œrodku musia³em siê niestety
wróciæ. Zajê³o mi to jakieœ
dwie godziny. W dalszej dro-
dze, w okolicach Florencji,
kiedy jecha³em terenem gó-
rzystym natrafi³em na urwi-
sko. Zostawi³em rowerem
nad przepaœci¹ i poszed³em
po bardzo stromym wzgórzu
torowaæ sobie drogê, spraw-
dziæ, co mnie czeka, jak
bêdê niós³ rower. Na
szczêœcie w obu sytuacjach
skoñczy³o siê na strachu.
Dla mnie nie ma takiej sytua-

cji, ¿e nie da siê przejœæ. Za-
wsze jest jakieœ rozwi¹zanie.
- Jednym s³owem nie ma
dla pana rzeczy niemo¿li-
wych do zrobienia?

- Nie ma. Mo¿na dokonaæ
wszystkiego, potrzeba tylko
chêci i cierpliwoœci. Jeœli
mia³bym rozebraæ na drobne
czêœci rower tylko po to,
¿eby przejœæ dalej, zrobi³bym
to.
- Jak wygl¹da pana dzieñ
w podró¿y?

- Schemat jest ten sam.
Wstaæ rano, zjeœæ po¿ywne
œniadanie, wsi¹œæ na rower i
jechaæ przed siebie. Nie
mo¿na siê spieszyæ, bo
jad¹c w tak dalek¹ podró¿
trzeba rozk³adaæ si³y po rów-
no. Gdy nadchodzi wieczór
trzeba poszukaæ schronienia
na noc.
- Ile pokonywa³ pan
dziennie kilometrów?

- Ró¿nie. Najmniej to by³o
44 kilometry, a najwiêcej 555
podczas podró¿y na Nord-
kapp.
- Od czego to zale¿a³o, ile
w danym dniu pokona³ pan
kilometrów?

- Od bardzo wielu czynni-
ków. Od pogody, kierunku i
si³y wiatru, ukszta³towania
terenu, czy kondycji organiz-
mu. Jad¹c w terenie górzy-
stym przy dobrych warun-
kach pokonujê oko³o 120 ki-
lometrów. Dla porównania,
jad¹c po równym terenie
tych kilometrów zrobiê 250.
- Czym siê kieruje pan
wybieraj¹c trasy swoich
wypraw rowerowych?

- Przygodami, które mnie
czekaj¹ na danej trasie.
Mo¿e powiem, co mnie
sk³oni³o do wyprawy na
Nordkapp. By³ to czwarty

kierunek, którego mi brako-
wa³o, poza kilkudziesiêcioma
kilometrami, ¿eby przeje-
chaæ ca³¹ Europê. Pierwsza
moja trasa to objazd Polski.
Uwa¿am, ¿e ka¿dy kto jeŸdzi
rowerem powinien to zrobiæ.
Wsiad³em na moj¹ „Œwinkê”
z plecakiem i wyruszy³em.
- Druga podró¿ by³a ju¿
zdecydowanie bardziej wy-
magaj¹ca…

- Zgadza siê. Drugi by³ Gib-
raltar. To by³a najd³u¿sza tra-
sa z moich wszystkich do-
tychczasowych, któr¹ od-
by³em po przejechaniu tylko
Polski. Wynosi³a on 8,5 ty-
si¹ca kilometrów. Spa³em w
lesie na hamaku.  Z racji,
¿eby by³ to czas pandemii,
najlepiej by³o izolowaæ siê od
ludzi. Generalnie, ca³y czas
by³o ciep³o. Musia³em tylko
zabezpieczyæ siê przed
deszczem. Zdarza³o siê, ¿e
jak spotyka³em na swojej
drodze jakiœ fajny budynek,
to bunkrowa³em siê w nim na
noc. Oczywiœcie, wczeœniej
analizowa³em, czy nic mi nie
zagra¿a i bêdê bezpieczny.
- Nastêpnie by³o Monte
Cassino i póŸniej Stambu³.

- Tak. Stambu³ to zupe³nie
inna kultura i ludzie. Bardzo
chcia³em postawiæ stopê na
innym kontynencie i podczas
tej wyprawy uda³o mi siê to
osi¹gn¹æ. Do Azji
przep³yn¹³em promem. W
samym Stambule przeje-
cha³em 40 kilometrów na ro-
werze do lotniska. W tym ro-
ku by³ Nordkapp, czyli „za-
mkniêcie” Europy. Bardzo
wa¿nym elementem tej wy-
prawy by³a wizyta u œwiêtego
Miko³aja. Niesamowite
prze¿ycie.
- Jakoœ specjalnie przy-
gotowuje siê pan do swo-
ich wypraw?

- Przed wypraw¹ na Nord-
kapp przygotowywa³em siê
pod k¹tem fizycznym. Du¿o
biega³em. Jad¹c do Stam-
bu³u nic nie robi³em. Poje-
cha³em z marszu. Na co
dzieñ jestem aktywnym
cz³owiekiem i to jest bardzo
pomocne podczas takich
podró¿y.
- Ucz¹ czegoœ takie wy-
prawy?

- Ucz¹ wiele, ale nie tego
najwa¿niejszego.
- Czyli?
- Nie mogê powiedzieæ.
- Ile ma pan ³¹cznie ju¿
przejechanych kilometrów
na rowerze?

- Nie wiem. Na liczniku,
który mam przy rowerze
obecnie jest ponad 40 tysi-
êcy. Ile przejecha³em, gdy
licznik by³ zepsuty, tego nie
wiem. Nie liczê.
- Dok¹d planuje pan ko-
lejn¹ podró¿?

- Planowaæ mo¿na, ale do
tego potrzebne s¹ fundu-
sze. Chcia³bym pokonaæ
Road 66 w Stanach Zjedno-
czonych. Jest to trasa
licz¹ca cztery tysi¹ce kilo-
metrów.
- To takie rowerowe ma-
rzenie?

- Tak, ale obawiam siê, ¿e
na marzeniach mo¿e siê
skoñczyæ, poniewa¿ nie
mam ju¿ œrodków finanso-
wych na kolejne wyprawy.
Chcia³bym pojechaæ rów-
nie¿ do Singapuru, czy na
Wyspê D¿akartê.
- Takie wyprawy rowero-
we s¹ dla ka¿dego?

- To wszystko zale¿y od
psychiki danej osoby. Prze-
de wszystkim trzeba to lu-
biæ i umieæ zorganizowaæ
siê w lesie, ¿eby przetrwaæ
noc. To nawet nie musi byæ
rower. Mo¿na wybraæ siê w
podró¿ nawet na wrotkach.
Wa¿ne, ¿eby to lubiæ.
Jad¹c na Nordkapp spot-
ka³em na swojej drodze
Salvadora, który szed³ z
Nordkappu na Sycyliê…
pieszo. Ta podró¿ zajmie
mu oko³o rok czasu. To po-
kazuje, ¿e niewa¿ne jest,
jak i czym. Licz¹ siê przede
wszystkim chêci.
- Jest pan bratem trzy-
krotnej medalistki olim-
pijskiej Anety Koniecznej.
Nie ci¹gnê³o pana do ka-
jakarstwa?

- Nie. Jakoœ ta ³ódka nie
dzia³a³a na mnie, nie
ci¹gnê³o mnie do kajakar-
stwa. Jak Aneta zaczyna³a
swoj¹ karierê by³em ma³ym
ch³opcem. Próbowa³em
swoich si³ w bieganiu,
mia³em jechaæ na mistrzo-
stwa Polski, ale nie zos-
ta³em powo³any i ¿ycie siê
tak potoczy³o, ¿e zrezygno-
wa³em  z tego sportu. Aneta
jest wzorem pracowitoœci.
To, co osi¹gnê³a w ¿yciu
jest wielkie. Staram siê nie
zostaæ w tyle i stawiam so-
bie wysoko poprzeczkê.
Wiem, ¿e Aneta jest ze
mnie dumna.
- A siostra próbowa³a
zaszczepiæ w panu bakcy-
la do kajaków?
- Nie, poniewa¿ przez

d³u¿szy czas nie mog³em w
ogóle uprawiaæ sportu z
uwagi na to, ¿e jako ma³e
dziecko mia³em powa¿ny
wypadek i operacjê.

- Ona jest dla pana wzo-
rem?

- Przede wszystkim men-
torem. Najwiêkszym. Aneta
jest legend¹. Mam te¿
drug¹ siostrê, Katarzynê,
która jest oficerem Mary-
narki Wojennej. Jestem z
nich bardzo dumny.
- Dziêkujê za rozmowê.

M. Pastuszka: Na liczniku, który mam przy rowerze obecnie jest ponad 40 tysięcy kilometrów
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Ważne, żeby to lubić
Z Mariuszem Pastuszk¹, gorzowianinem, który w ci¹gu roku pokonuje na rowerze tysi¹ce kilometrów, rozmawia Dorota Waldmann

Przez dłuższy czas nie mogłem w ogóle uprawiać sportu…
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Dzikie œlizgawki urz¹dzono
na stawach, zalewach oraz
w zakolach Warty. By³o to
niebezpieczne, no i musia³
byæ têgi mróz.

W 1958 roku Edmund Wa-
dzyñski, by³y  hokeista Legii
Warszawa, rozpocz¹³ trenin-
gi z grupa ch³opców na za-
marzaj¹cych rozlewiskach
Warty. Mo¿na powiedzieæ,
¿e tworzy³ siê zal¹¿ek
dru¿yny, ale nie by³o lodo-
wiska, dlatego na pocz¹tku
lat 60-tych Edmund Wadzy-
ñski podj¹³ starania o to, by
zainteresowaæ spraw¹ w³ad-
ze miejskie. Z jego inicjatywy
powsta³ w styczniu 1963 ro-
ku Spo³eczny Komitet Budo-
wy Sztucznego Lodowiska z
sekretarzami partii na czele.
Obecnoœæ osób z grona
w³adz lokalnych mia³a za-
pewniæ sukces budowy lodo-
wiska, a przejêcie sekcji ho-
kejowej pod skrzyd³a
Zak³adu W³ókien Chemicz-
nych Stilon mia³a spowodo-
waæ przyspieszenie budowy
lodowiska. 

Motorem napêdowym spra-
wy ca³y czas pozostawa³ nie-
strudzony E. Wadzyñski.
Zanim rozpoczê³a siê budo-
wa profesjonalnego lodowis-
ka,  postara³ siê o wylanie
„du¿ej œlizgawki” z oœwietle-
niem    i bandami w Parku
S³owiañskim. Natomiast pra-
ce przy budowie lodowiska
zaczê³y siê w maju 1966 ro-
ku, choæ entuzjaœci sztucz-
nego lodowiska natrafiali na
liczne przeszkody. Nie wolno
by³o np. budowaæ sztucz-
nych lodowisk   w miastach
poni¿ej 150 tysiêcy mieszka-
ñców, chyba ¿e by³o to mias-
to wojewódzkie.  Trzeba by³o
wiele zabiegów, by administ-
racyjne przepisy i zakazy
omijaæ. Rzeczywistoœæ gos-
podarcza  tamtych czasów
sprawia³a tak¿e, ¿e wiele
materia³ów budowlanych po
prostu brakowa³o, nie mo¿na
ich by³o zdobyæ. Jak pisa³
„Stilon Gorzowski” w czer-
wcu 1966 roku, najwa¿nie-
jszym problemem, po spra-
wach urzêdowych, by³o zdo-
bycie rur, które mia³y byæ
zamontowane pod tafl¹.
Uda³o siê ten problem roz-
wi¹zaæ, dziêki wspó³pracy z
hut¹ „Jednoœæ” w Siemiano-
wicach. Lodowisko mia³o byæ
budowane w ramach czynu
spo³ecznego, Komitet zwra-
ca³ siê wiêc do wielu instytu-
cji i miejscowych w³adz o po-
moc. Najwiêkszy wk³ad   w
budowê lodowiska mia³
oczywiœcie ZWCh Stilon,
który przekaza³ dzia³kê pod
lodowisko. Ju¿ sam fakt
przekazania terenu nie-
odp³atnie pozwoli³ obni¿yæ
kosztorys wstêpny o kwotê
rzêdu 4-5 milionów ówczes-
nych z³.

Pierwsze spychacze z Go-
rzowskich Zak³adów Mecha-
nicznych pojawi³y siê na bu-
dowie w maju 1966 roku,
mia³y one przygotowaæ nie-
ckê pod lodowisko. O pra-
cach przy budowie lodowis-
ka regularnie wspomina³y lo-
kalne media („Gazeta
Gorzowska”, „Stilon Gorzow-
ski”) Informowano ile godzin
spo³ecznie przepracowali
pracownicy gorzowskich
zak³adów, zgodnie z PRL-
owskim ruchem przodow-
nictwa pracy. Wymieniano
przodowników, a sami pra-
cownicy Stilonu - o czym
wspomina³a zak³adowa ga-
zeta - przepracowali 27 tysi-
êcy godzin roboczych. Istot-
nym wk³adem Stilonu w bu-
dowê lodowiska by³o tak¿e
popularyzowanie samego
przedsiêwziêcia, tworzenie
odpowiedniego klimatu
wœród ró¿nych zak³adów go-
rzowskich. Wœród gorzowian
czêsto jednak pojawia³y siê

symptomy zniecierpliwienia,
gdy¿ efektów dzia³alnoœci
nie by³o widaæ i na terenie
budowy niewiele siê dzia³o.
Mia³o to m.in. odzwierciedle-
nie w zamieszczonej w „Sti-
lonie Gorzowskim” Zak³ado-
wej Szopce Noworocznej w
grudniu 1965 roku: „Czeka-
my trzy lata blisko. Gdzie jest
sztuczne lodowisko? Tylko
na chodnikach œlisko. Cze-
kamy 3 lata  blisko. Gdzie
jest sztuczne lodowisko?”.

Jednak w drugiej po³owie
1966 roku oraz w pierwszej
po³owie 1967 widoczne by³y
ju¿ efekty budowy tafli. O
ogromie pracy œwiadcz¹ bu-
dowlane statystyki: pod tafl¹
znalaz³o siê 20 km rur, wyko-
nano 7 tysiêcy spawów,
zu¿yto 900 metrów szeœcien-
nych betonu, usuniêto ty-
si¹ce metrów ziemi. Na
podk³ad tafli zu¿yto 1025 wy-
wrotek ¿wiru. Jak wygl¹da³y
kwestie finansowe zwi¹zane
z budow¹ lodowiska? Koszt

wyniós³ 8,5milionów z³otych,
z czego po³owa pieniêdzy
pochodzi³a z dotacji Totaliza-
tora Sportowego. Dla porów-
nania sztuczne lodowisko w
Szczecinie kosztowa³o oko³o
16 milionów z³otych. Cieka-
wostk¹ by³ fakt, ¿e równie¿
zawodnicy Stilonu  z sekcji
hokejowej pracowali przy bu-
dowie lodowiska w ramach
czynu spo³ecznego. Mia³o to
miejsce w sierpniu 1967 ro-
ku, w godzinach od 9 do 12,
a praca ta by³a traktowana
jako „trening si³owy” - takie
informacje znalaz³em w go-
rzowskim archiwum w teczce
poœwiêconej budowie Lodos-
tilu. P³yta lodowiska mia³a
1800 metrów  i otoczona
by³a band¹. Obiekt mia³
oœwietlenie, z megafonów
p³ynê³a muzyka, na miejscu
mo¿na by³o wypo¿yczyæ i
naostrzyæ ³y¿wy, funkcjono-
wa³a kawiarenka.

Przed oddaniem lodowiska
w u¿ytkowanie rozpisano

konkurs na jego nazwê.
Przy jej tworzeniu nale¿a³o
braæ pod uwagê kombi-
nacjê trzech pojêæ: Stilon,
lodowisko, Gorzów. Osta-
tecznie nowy obiekt otrzy-
ma³ nazwê ”Lodostil”. Jakie
argumenty o tym zdecydo-
wa³y? By³a to najbardziej
dŸwiêczna  i oddaj¹ca cha-
rakter obiektu nazwa. Lodo-
wisko znajdowa³o siê przy
Stilonie, za³oga, dyrekcja
zak³adu mia³y najwiêkszy
wk³ad w powstanie i utrzy-
maniu obiekt. Tak¹ argu-
mentacjê mo¿na by³o
przeczytaæ  w Gazecie Go-
rzowskiej. Inne popularne
nazwy to ”Gorzostil” oraz
„Stilonka” (tak mia³a siê na-
zywaæ druga mniejsza tafla,
której jednak nigdy nie wy-
budowano). Zwyciêzcy kon-
kursu otrzymali bezp³atne
karty wstêpu na lodowisko
przez ca³y sezon P³ytê lo-
dowiska udostêpniono
mieszkañcom 6 stycznia
1968 roku. By³o to 17
sztuczne lodowisko w Pol-
sce i jedyne w ówczesnym
województwie zielonogór-
skim.  Wstêp na gorzowskie
lodowisko by³ p³atny, regu-
lamin i cennik wywieszono
na widocznym miejscu, a
za³oga Stilonu mia³a ulgo-
we op³aty wstêpu. Wszyscy
jednak podkreœlali, ¿e wa-
runki na lodowisku s¹ pro-
wizoryczne. Nie by³o do-
stêpu do szatni, obiekty to-
warzysz¹ce i drogi
dojazdowe do lodowiska
by³y w budowie. Lodowisko
czeka³o na II etap budowy

Gorzowianie jednak mogli
od wrzeœnia do kwietnia je-
Ÿdziæ na ³y¿wach po tafli.
„Lodostil” czêsto by³ wy-
pe³niony amatorami
³y¿wiarstwa, przybywa³a
tam m³odzie¿ z gorzow-
skich szkó³  Du¿ym zainte-
resowaniem cieszy³y siê or-
ganizowane tam bale kos-
tiumowe. Obiekt czynny by³
nawet do godziny23. Wyni-
ka³y z tego pewne problemy
natury „regulaminowej”. Je-
den  z czytelników „Stilonu
Gorzowskiego” w liœcie do
redakcji zarzuca³, ¿e po go-
dzinie 22 „ na tafli  znajduj¹
siê dzieci i m³odzie¿ w wie-
ku szkolnym „solo”, bez
opieki starszych co jest
jawnym naruszeniem regu-
laminów szkolnych”. Apelo-
wa³ on, by o tej godzinie nie
wpuszczaæ dzieci i m³od-
zie¿ na lodowisko. W tym
samym liœcie bywalec „Lo-
dostilu” skar¿y³ siê równie¿
na ”rozwydrzonych wyrost-
ków”, którzy nie dbali o
bezpieczn¹ jazdê na lodo-
wisku. Przy „Lodostilu”
dzia³a³y szkó³ki ³y¿wiarskie,
sekcje hokejowe oraz
³y¿wiarstwa figurowego.

Hokeiœci Stilonu pierwszy
mecz rozegrali 13 stycznia
1969 roku z kolegami ze
Szczecina. Mecz zakoñczy³
siê zdecydowanym zwy-
ciêstwem goœci. Trener Wa-
dzyñski dostrzega³ wady
swoich zawodników, za-
pewnia³ jednak, ¿e wkrótce
Stilon bêdzie siê liczy³ na
hokejowej mapie Polski.
S³owa trenera wkrótce
sprawdzi³y siê i hokeiœci
rozgrywali mecze w II lidze
hokeja, byli nawet o krok od
awansu do I ligi.

W styczniu 1970 roku w
grodzie nad Wart¹ po raz
pierwszy rozegrano mecz
miêdzynarodowy, w którym
Stilon pokona³ dru¿ynê z
NRD (Dynamo Malchin)
10:2. Do Gorzowa przy-
je¿d¿a³y te¿ inne dru¿yny z
krajów „demokracji ludo-
wej”, ale tak¿e ze Szwecji
i Finlandii. W tych towarzy-
skich potyczkach wyraŸnie
wygrywali z gospodarzami.
Po jednym z takich spotkañ
Skandynawowie, widz¹c w
czym graj¹ stilonowcy, zos-
tawili im ca³y swój sprzêt
hokejowy.

W po³owie lat 70-tych za-
pad³a decyzja o uczynienie
z „Lodostilu” „normalnego”
lodowiska  z zadaszeniem,
oœwietleniem i funkcjonal-
nymi trybunami. Zadania
podjê³o siê w 1975 roku
Gorzowskie Przedsiêbior-
stwo Budownictwa Prze-
mys³owego, czyli popularna
“Przemys³ówka”. By³a rów-
nie¿ zgoda dyrekcji Stilonu
na stworzenie lodowiska z
prawdziwego zdarzenia.
Skoñczy³o siê niestety, jak
to w “dekadzie sukcesu” by-
wa³o, najpierw rozgrzeba-
niem obiektu, potem jego
zamkniêciem. Co gorsza
wkrótce zamkniêto œliz-
gawkê dla mieszkañców, a
lodowisko by³o tylko do-
stêpne dla hokeistów. Nie-
stety,  po kilku kolejnych la-
tach zabrak³o lodowiska i
dla hokeistów, i sekcja ho-
keja upad³a. 

Po 14 latach „Lodostil”
przesta³ dzia³aæ, choæ go-
rzowianie ca³y czas mieli
nadziejê na remont lodowis-
ka i ponowne jego otwarcie.
W 1987 roku przy ulicy Po-
morskiej pojawi³y siê nawet
brygady budowlane. Mia³
powstaæ nowoczesny pawi-
lon, a po obu stronach tafli
betonowe trybuny na 3 ty-
si¹ce widzów. W planach
by³a równie¿ budowa nowe-
go oœwietlenia. Jak siê oka-
za³o by³y to tylko plany. Dziœ
po lodowisku pozosta³o
wspomnienie, a tylko naj-
starsi gorzowianie  mog¹
wskazaæ miejsce, gdzie kie-
dyœ by³o lodowisko.

PRZEMYS³AW DYGAS
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Lodowisko miało być budowane w ramach czynu społecznego, co oznaczało wsparcie ze
strony różnych zakładów
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Motorem napędowym budowy lodowiska cały czas pozostawał niestrudzony E. Wadzyński
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Jak „Lodostil” czynem społecznym budowano
Po wojnie amatorzy ³y¿ew mogli w Gorzowie tylko marzyæ o prawdziwym lodowisku. 
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