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Niby można pójść na spacer i
popatrzeć na kwitnące wierzby.
Niby jest spokój, ale go nie ma.

Nie ma spokoju od 24 lutego.
Wtedy o 5.00 zmieniła się euro-
pejska rzeczywistość. W Ukrainie
wybuchła wojna, a polska granica
stała się granicą wolnego, spokoj-
nego świata. Do granicy z jednej
strony ciągnęli i ciągną uchodźcy.
Ludzie wyrzuceni z własnych do-
mów, którzy uciekali i uciekają
przed bombami i rzezią. Po dru-
giej stronie, tej spokojnej i wolnej
natychmiast pojawili się ludzie
dobrej woli. Jedni z odzieżą, je-
dzeniem i ogromną determinacją
– koniecznością pomocy oraz
przekonaniem, że tak właśnie
trzeba, bo inaczej nie można. Inni
jeszcze oferując mieszkanie, po-
kój czy choćby ciepły kąt u siebie. 

To, co się wydarzyło od tamtego
czasu, przerosło wszystkich.
Większość z nas ruszyła do po-
mocy. Większość, bo nie wszys-
cy, co nie jest niczym niezwykłym.
Tu w mieście natychmiast po-
wstały miejsca noclegowe, do
pracy ruszyli wolontariusze z ję-
zykami rosyjskim i ukraińskim.
Przedsiębiorcy, niekiedy wręcz ze
łzami wyprawiali swoich dobrych
od lat pracowników na wojnę ze

słowami – tylko nie dajcie się tam
zabić. Jeszcze inni stali po kilka-
dziesiąt godzin w Korczowej, Me-
dyce, Hrebennem w oczekiwaniu
na rodziny właśnie tych, co poszli
na wojnę. 

Co za czas nam nastał…Wojen-
ny czas.

A przed nami przecież świątecz-
ny czas. Inne to jednak będą
święta niż zwykle, bo w wielu do-
mach trudno się je śniadanie ze
świadomością, że tuż obok w ja-
kiejś sali gimnastycznej czy oś-
rodku wypoczynkowym siedzą
kobiety z dziećmi, którym ten po-
siłek staje w gardle. A tam, gdzieś
wcale nie tak daleko w Ukrainie
giną, cierpią, ledwo dychają nie
tylko żołnierze, ale tak że matki,
dzieci, staruszkowie, którzy nie
chcieli lub nie dali rady uciec
przed wojną.

Pomagamy od pierwszej chwili
tego nieludzkiego konfliktu. Każdy
jak umie i jak może, i każdy z nas
ma nadzieję, że to ostatni dzień,
kiedy to zło się dzieje. Nigdy
wcześniej nie doświadczyliśmy
tak wielkiego zjednoczenia, tak
wielkiej solidarności z sąsiadami.
Oby jak najszybciej to się skoń-
czyło.

RENATA OCHWAT

Ukraina potrzebuje
naszej pomocy!
W Ukrainie wojna, czyli zniszczenia,  śmierć i łzy. Ukraińcy  rozpaczliwie potrzebują
wszechstronnego wsparcia i pomocy. I pomagamy. Więcej na s. 7-10.

Pierwszy taki świąteczny czas
Niby śniadanie takie samo, a jednak nie takie samo. 

Fo
t. 
Ar
ch
iw
um
 W
Sz
W
 w
 G
or
zo
wi
e



ww  1.04.
1896 r. - przy obecnej ul. Kosy-
nierów Gdyńskich, uruchomiono
zakład wodociągowy i oddano
do użytku kanalizację uliczną. W
1958 r. powstało Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji, dziś spółka PWiK.
ww  2.04.
1987 r. zm. Tadeusz Byrski (81
l.), dyrektor teatrów w Kiel-
cach, Poznaniu, Łodzi i Gdań-
sku,, reżyser filmowy i radiowy,
w l. 1962-1966 współtwórca
sukcesów artystycznych Teatru
im Juliusza Osterwy w Gorzo-
wie pod kierownictwem jego
żony Ireny Byrskiej (1901-
1997).
2013 r. zm. dr. Piotr Franków
(75 l.),  nauczyciel i historyk, b.
dyrektor SP nr 8 (1970-1984) i
WOM (1984-1991), działacz
TMLiKPW. 
ww  4.04.
2009 r. zm. Janusz Hrybacz (84
l.), nauczyciel, kombatant, pio-
nier miasta, kolekcjoner wil-
nianów, założyciel i b. prezes
gorzowskiego oddziału Polskie-
go Towarzystwa Archeologicz-
nego i Numizmatycznego
(1966-1987).
ww  5.04.
1940 r. ur. ks. prałat Witold An-
drzejewski, kanonik honorowy
kapituły katedralnej, b. kapelan
gorzowskiej „Solidarności”, od
1989 r. - proboszcz w kościele
p.w. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Gorzowie, b. aktor go-
rzowski (1960-1966), zm. w lu-
tym 2015 r.
ww  8.04.
1945 r. - Leon Kruszona, pó-
źniejszy wiceprezydent miasta,
przyprowadził drugą 21-oso-
bową grupę operacyjną z
Wągrowca.
2009 r. - na placu Grunwaldz-
kim uruchomiono nową fontan-
nę
ww  10.04.
1984 r. - w gorzowskim teatrze
odbyła się premiera „Przygód
dobrego wojaka Szwejka” z
Markiem Pudełko w roli
tytułowej; wyreżyserowany
przez Bohdana Mikucia spektakl
miał 27 przedstawień dla pon. 8
tys. widzów. 
2010 r. zm. Anna Maria Borows-
ka (81 l.), współorganizatorka i
wiceprezes Gorzowskiej Rodziny
Katyńskiej; zginęła wraz z wnu-
kiem Bartoszem w katastrofi
smoleńskiej.
ww  11.04.
2001 r. zm. Bolesław Kowal-
ski (60 l.), artysta-plastyk,
pierwszy szef delegatury
ZPAP, pierwszy plastyk miej-
ski (1975-1976); jest autorem
m.in. sgraffito na Starym
Rynku (Obotrycka), które
przedstawiaj panoramę Go-
rzowa. 
ww  12.04.
1951 r. - utworzone zostały Go-
rzowskie Zakłady Włókien
Sztucznych, później ZWCh „Sti-
lon”.
ww  13.04.
1816 r. ur. Hermann Paucksch,
syn tokarza, założyciel zakładów
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Pierwsz¹ imprez¹ otwie-
raj¹c¹ natomiast jubileu-
szowy rok by³ Memoria³
Jerzego Ku³aczkowskie-
go, który szefowa³
S³owiance w trakcie jej
budowy i wiele lat póŸniej.
Memoria³ Jego  Imienia,
pod patronatem przewod-
nicz¹cego Rady Miasta
Gorzowa Jana Kacza-
nowskiego, odby³ siê na
pocz¹tku marca. W me-
czu watepolowym junio-
rów (rocznik 2003 i m³od-
si) spotka³y siê dwie go-

rzowskie dru¿yny -
GKPW-59 oraz Alfa.
Stworzy³y one ciekawe wi-
dowisko, widaæ by³o, ¿e
skupi³y siê na grze ofen-
sywnej, czego efektem
by³o wiele ³adnych goli i
du¿o emocji.

Ostatecznie wygra³a eki-
pa kierowana przez trene-
ra Piotra Diakonowa,
czyli Gorzowski Klub Pi³ki
Wodnej 9:4, ale wynik w
tym przypadku by³ spraw¹
drugorzêdn¹. Liczy³a siê
fajna zabawa oraz

uczczenie pamiêci Jerze-
go Ku³aczkowskiego,
pierwszego prezesa
S³owianki w latach 2002-
2009, osoby bardzo
dobrze znanej wielu go-
rzowianom, tak¿e z tego,
¿e przez dziewiêæ lat pisa³
do naszego portalu oraz
gazety felietony i komen-
tarze odnosz¹ce siê do
otaczaj¹cej nas rzeczy-
wistoœci. Niestety, od-
szed³ nagle 22 marca
2021 roku, w wieku 73 lat.

ROBERT BOROWY

Waterpoliści uczcili pamięć prezesa Słowianki 
28 kwietnia minie 25 lat istnienia Centrum Sportowo-rehabilitacyjnego  ,,S³owianka’’.

Popieraj¹ go w tym gorzo-
wscy radni. Aby j¹ stworzyæ
zrezygnuje z budowy Cen-
trum Przesiadkowego i zaku-
pu budynku po dawnym ban-
ku przy ulicy Jagielloñczyka.
Rezerwa zapewni bezpie-
czeñstwo w funkcjonowaniu
miasta i w realizacji
najwa¿niejszych inwestycji. 

- Rosn¹ca inflacja, wzrost
cen paliwa, materia³ów bu-
dowlanych czy energii to
czynniki, które w istotny spo-
sób mog¹ wp³yn¹æ na funk-
cjonowanie Gorzowa - po-
wiedzia³ Jacek Wójcicki, pre-
zydent Gorzowa. - Kolejne
miesi¹ce mog¹ te problemy
pog³êbiæ, dlatego uznaliœmy,
¿e konieczne jest tworzenie

rezerwy finansowej, która
zapobiegnie zak³óceniom w
realizacji najwa¿niejszych in-

westycji, funkcjonowaniu ko-
munikacji czy innych
wa¿nych dla miasta zadañ.

Tak¹ rezerwê finansow¹
mo¿na uzyskaæ, rezygnuj¹c
z niektórych inwestycji i wy-

datków, tych, które nie s¹
dzisiaj priorytetowe - mówi³
prezydent. (…).

Prezydent i radni poinfor-
mowali, ¿e miasto rezygnuje
z budowy Centrum Przesiad-
kowego oraz zakupu budyn-
ku po dawnym banku przy
ulicy Jagielloñczyka. To
stworzy ponad 43-milionow¹
rezerwê. Zdecydowano rów-
nie¿, ¿e na kilka miesiêcy za-
mro¿one zostan¹ realizacje
tych inwestycji z bud¿etu
obywatelskiego, które jesz-
cze nie zosta³y rozpoczête.
Po ustabilizowaniu sytuacji fi-
nansowej i gospodarczej
miasto wróci do ich realizacji. 

WIES³AW CIEPIELA
RZECZNIK PRASOWY UM

Gorzów wstrzymuje realizację
niektórych inwestycji
Miastu potrzebna jest rezerwa na trudne czasy - uwa¿a prezydent Jacek Wójcicki.

Nie będzie budowane centrum przesiadkowe, planowane przy dworcu PKP 
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Piotr Doniec to nauczyciel,
b. wicekurator oœwiaty i wy-
chowania, d³ugoletni dyrektor
Zespo³u Szkó³ Budowlanych
w Gorzowie. W czerwcu sko-
ñczy³by 87 lat. Pochodzi³ z
Ma³opolski, ukoñczy³ UAM w
Poznaniu. Pracê  zawodow¹
zaczyna³ jako nauczyciel w
szkole æwiczeñ Liceum Pe-
dagogicznego w Sulechowie
(1953-1954), póŸniej praco-
wa³ w Przybymierzu, gm. No-
wogród Bobrz. i w ¯aganiu,
nastêpnie by³ wiceprzewod-
nicz¹cym PPRN (wicesta-

rost¹) w ¯aganiu (1969-
1974), a od 1974 do
31.05.1975 by³ naczelnikiem
powiatu w Miêdzyrzeczu. Na-
le¿a³ do ekipy, któr¹ Sta-
nis³aw Nowak, pierwszy wo-
jewoda gorzowski, œci¹gn¹³
w 1975 r. do Gorzowa, zosta³
wtedy wicekuratorem oœwia-
ty i wychowania,  a w 1979-
1991 by³ dyrektorem  Ze-
spo³u Szkó³ Budowlanych,
gdzie do 2001 r. uczy³ jesz-
cze matematyki.

W 1954 wst¹pi³ do ZSL,
ostatnio nale¿a³ do PSL; by³

m.in. prezesem ko³a wiej-
skiego w Przybymierzu, pre-
zesem PK ZSL w ¯aganiu,
nastêpnie cz³onkiem WK
ZSL w Gorzowie, w 1978
zosta³ wiceprezesem MK
ZSL w Gorzowie; w 2010 i
2014 z listy PSL kandydowa³
do RM, wczeœniej próbowa³
to ju¿ w 1990 r.

Spocz¹³ obok swej pierw-
szej ¿ony Amalii (1933-
1971) na cmentarzu komu-
nalnym (kw. 28A, rz. 16, nr
25).

JZ

Nie żyje długoletni dyrektor „Budowlanki”
4 marca na gorzowskim cmentarzu pochowany zosta³ Piotr Doniec. 
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Przewodniczący RM Jan Kaczanowski w towarzystwie
Barbary Kułaczkowskiej (wdowy po ś.p. J. Kułaczkowskim)
oraz obecnej szefowej Słowianki Joanny Kasprzak Perki
wręczyli nagrody zwycięzcom memoriału
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mechanicznych w Gorzowie,
fundator fontanny na Starym
Rynku, honorowy obywatel
miasta, zm. w 1899; w 1896 r. z
okazji swych 80 urodzin ofiaro-
wał miastu środki na budowę
fontanny; została ona urucho-
miona w 1897 r., rzeźby, które
zdemontowano w 1941 r., zre-
konstruowano w 1997 r.
ww  15.04.
1962 r. - drużyna Stali zadebiu-
towała w I lidze na żużlu, prze-
grywając wyjazdowy mecz w
Częstochowie z „Włókniarzem”
35:42; gorzowianie pozostawali
w ekstraklasie przez 40 lat. 
1999 r. - gorzowscy saperzy po
raz ostatni obchodzili Dzień Sa-
pera.
1929 r. ur. Ludwina Nowicka,
aktorka gorzowska (1961-1962,
1980-1990), absolwentka I LO
(1949),  współtwórczyni i ani-
mator wielu teatrów amator-
skich w Gorzowie zm. w 2005 r.
ww  19.04.
2004 r. - gorzowskie koszykarki
z AZS PWSZ po sześciu latach
ponownie awansowały do eks-
traklasy.
ww  20.04.
1947 r. - na zakończenie Tygo-
dnia Ziem Odzyskanych w Go-
rzowie odbył się 40-tysięczny
wiec mieszkańców Ziemi Lubu-
skiej z udziałem Władysława
Gomułki, ówczesnego ministra
Ziem Odzyskanych. 
ww  21.04.
1989 r. - MRN ustaliła nazwy
kilkunastu nowych ulic na tzw.
jednostce A Górczyna oraz na
Piaskach, powstały m.in. ul.
Dekerta, Dowbora Muśnickiego,
Komisji Edukacji Narodowej, a
także Aleja Odrodzenia Polski.
2000 r. - siatkarze Stilonu zos-
tali wicemistrzami Polski;
pierwszy sukces gorzowskich
siatkarzy w ekstraklasie.
1955 r. ur. Jerzy Krajewski, b.
kajakarz i trener kajakarzy Ad-
miry, zm. w 2013 r. 
ww  22.04.
2009 r. - obok przedszkola przy
ul. Wiejskiej posadzono pierw-
sze drzewko renety landsber-
skiej.
1999 r. zm. Lucjan Leśniewski
(69 l.), dwukrotny komendant
hufca ZHP w Gorzowie (1956-
1957 i 1960-1973).
ww  23.04.
1909 r. ur. Florian Kroenke,
honorowy obywatel Gorzowa,
b. burmistrz Wągrowca, orga-
nizator polskiej administracji
w Gorzowie, pełnomocnik
rządu na obwód gorzowski i
pierwszy starosta, b. wicewo-
jewoda poznański i kierownik
Ekspozytury Urzędu Woje-
wódzkiego w Gorzowie (w la-
tach 1946-1949), zm. w 2004
r.
1994 r. zm. Wiesław Strebejko
(49 l.), artysta plastyk, sceno-
graf, plakacista, zasłużony
działacz gorzowskiej kultury,
ostatni prezes GTSK.  
ww  24.04.
1971 r. - powołana została filia
WSWF w Poznaniu, później In-
stytut i Wydział Zamiejscowy
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Po 20 latach od ich zamkni-
êcia z powodu zagro¿enia
katastrof¹ budowlan¹ wiado-
mo tylko tyle, ¿e ten swoisty
ju¿ symbol Gorzowa ma byæ
jednak wyburzony. Ale czy
coœ nowego tam w koñcu po-
wstanie?

- Zburzymy schody, ale wte-
dy, kiedy bêdziemy wiedzieli
co dalej - tak oznajmi³ prezy-
dent Jacek Wójcicki dla Ga-
zety Lubuskiej. I niemal na-
tychmiast doczeka³ siê ripo-
sty tych, którzy nie chc¹
zmiany status quo w cen-
trum, ale domagaj¹ siê re-
montu miejsca, o którym nie-
mal wszyscy myœl¹, ¿e jest
znakiem rozpoznawczym
miasta. Wa¿nym, jak siê oka-
zuje.

Miała być i palmiarnia i
kawiarnia

Schody Donik¹d powsta³y
na pocz¹tku lat 70. XX wieku.
Dok³adnie 7 wrzeœnia 1971
roku zosta³a wydana zgodna
na budowê tej konstrukcji. W
dziurawej pierzei ulicy Drzy-
ma³y Schody zaprojektowa³
poznañski architekt Jêdrzej
Hubert. Oprócz Schodów na
jego konto nale¿y dopisaæ
dom towarowy Kokos przy
Starym Rynku - dziœ miejsce
znanej pizzerii oraz ci¹g
handlowy przy ul. Sikorskie-
go.

Kilkubiegowe, licz¹ce 241
stopni schody, lekka kon-
strukcja, wyprowadza³y na
wzgórze bêd¹ce czêœci¹ par-
ku Siemiradzkiego. Mia³y pro-
wadziæ do Palmiarni takiej jak
w Zielonej Górze, z kawiar-
ni¹. Z wielkich planów nic nie
wysz³o i Schody, których bu-
dowa trwa³a rok i dwa mie-
si¹ce, bo zosta³y oddane 27
grudnia 1972 roku, ostatecz-
nie prowadzi³y i prowadz¹
Donik¹d, czyli na platformê

widokow¹ z naprawdê cie-
kaw¹ panoram¹ miasta.

Wybudowa³a je nie-
istniej¹ca ju¿ gorzowska
Przemys³ówka. Budowa roz-
poczê³a siê z wielkim rozma-
chem. Wykarczowano wiêk-
szoœæ drzew. Jednak niesta-
bilnoœæ pod³o¿a oraz trudny
dostêp do skarpy koparek i
innego sprzêtu spowodowa³,
¿e prace postêpowa³y powoli.
Ciê¿ki sprzêt ustawiono na
specjalnych podestach, ale
wiêkszoœæ prac wykonywano
rêcznie.

Schody wylewano na miej-
scu, chocia¿ czêœæ z nich
montowana by³a z prefabry-
katów w Stilonie i stamt¹d
przywo¿ona na teren budo-
wy. W roku 1972  Gazeta Go-
rzowska podawa³a - Budowa
kawiarni i innych obiektów na
górze parkowej jest przewi-
dziana dopiero w póŸnie-
jszym terminie, budowane
wiêc schody obecnie bêd¹
prowadzi³y donik¹d (...)
bêdzie to etap przejœciowy.

Dziki trawnik i krzyż

Po zakoñczeniu budowy go-
rzowianie przestraszyli siê te-
go, co zobaczyli. Otó¿ kon-
strukcja zosta³a umieszczona

na skarpie praktycznie
ogo³oconej z zieleni i wy-
gl¹da³o to koszmarnie. Po
1975 roku, kiedy Gorzów sta³
siê miastem wojewódzkim,
szczególn¹ uwagê zwrócono
na zieleñ miejsk¹, tym sa-
mym zainteresowano siê
“nag¹” skarp¹. Próbowano
zasadziæ roœliny ziemnozielo-
ne jednak one wysycha³y za-
nim zd¹¿y³y siê ukorzeniæ.
Zostawiono wiêc skarpê
sam¹ sobie. Jej zbocza dziko
zarastaæ zacz¹³ bez, akacja,
cis, kolcowój oraz trawy.

W kwietniu 1995 roku na
szczycie uczestnicy Diecez-
jalnych Dni M³odzie¿y ustawi-
li drewniany krzy¿. Pad³a rów-
nie¿ propozycja by z okazji
50-lecia administracji koœciel-
nej stan¹³ tam pomnik
wdziêcznoœci. Pomys³ ks. ka-
nonika Stanis³awa Garncarza
zosta³ odrzucony przez
ówczesnych radnych Unii
Wolnoœci i SLD.

Skarpa, jak skarpa, jakoœ
mocno ludzi nie bulwerso-
wa³a. Krzy¿ natomiast tak.
Sta³ siê niemal natychmiast
celem przeró¿nych ataków.
Pad³ on nawet pod ciosami
siekiery. Jednak zosta³ usta-
wiony na nowo i stoi tam.

Dziœ ju¿ nie budzi ¿adnych
uczuæ. Gorzowianie siê do
niego przyzwyczaili.

Różne próby animacji

Magistrat gorzowski od sa-
mego pocz¹tku nosi³ siê z za-
miarem remontu i przywróce-
nia tego miejsca do ¿ycia.
Choæ tak naprawdê schody
¿yj¹. Mimo p³otków i tabliczek
z zakazami, ci¹gle trwa tam
ruch. Latem pod nimi miesz-
kaj¹ bezdomni, wiecznie tam
ktoœ przesiaduje. Wystarczy
siê nimi przejœæ, aby odkryæ
mnóstwo pot³uczonego szk³a.
Ale oficjalnie to miejsce jest
wy³¹czone z ¿ycia.

Ju¿ w 2008 roku odby³ siê
pierwszy konkurs na zagos-
podarowanie tego miejsca.
Pomys³y by³y wiêcej ni¿ fan-
tastyczne. Mi³oœników przyro-
dy w mieœcie o ból g³owy
przyprawia³y wizje schodów
pancernych w typie i stylu
przypominaj¹cych Bulwar
Zachodni. Oczywiœcie nic z
tego nie wysz³o, ca³oœæ zako-
ñczy³a siê jedynie prezen-
tacj¹ pomys³ów.

Potem w³asny projekt opra-
cowa³ znany gorzowski archi-
tekt Pawe³ Sierakowski. Mia³y
byæ windy, szklane wrota do

przysz³oœci i strumyk. Co wy-
sz³o - ka¿dy widzi.

Ostatni¹ prób¹ odpowiedzi
na pytanie - co dalej by³ kon-
kurs architektoniczny z
ubieg³ego roku, w którym
udzia³ wziêli studenci Politech-
niki Poznañskiej. Te¿ zapropo-
nowali wizje z ograniczeniem
zieleni, z jakimiœ pancernymi,
masywnymi rozwi¹zaniami.
Ale i to nic nie przynios³o.

Aż tu nagle bomba....

Sytuacja nabra³a dynamiki
w ostatnich dniach, kiedy pre-
zydent oznajmi³, ¿e schody
zostan¹ wyburzone, dzia³ka
zabudowana, ale ma na-
dziejê, ¿e funkcja schodów
jakoœ tam jednak zostanie.

Mi³oœnicy Gorzowa nie po-
zostawili s³ów w³odarza bez
echa. W mediach spo³eczno-
œciowych zagotowa³o siê od
komentarzy. Pisane ró¿nym
jêzykiem, niektóre pe³ne in-
wektyw nie daj¹ z³udzeñ.
Mieszkañcy nie chc¹, aby
akurat to miejsce zosta³o
zmienione. Wiêkszoœæ chce,
aby schody wyremontowaæ i
przywróciæ ich funkcjê - pro-
wadzenie Donik¹d.

Co bêdzie dalej? Zobaczymy...
RENATA OCHWAT

Zburzyć, remontować
czy budować?
Mija pó³ wieku od wybudowania Schodów Donik¹d, które prowadz¹ do Parku Siemiradzkiego. 

Fo
t. 
Ar
ch
iw
um

Tak wyglądają Schody Donikąd po 50 latach od ich wybudo-
wania i 20 latach po zamknięciu
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Jedna z propozycji zagospodarowania tego miejsca z cza-
sów prezydentury Tadeusza Jędrzejczaka
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Wychowania Fizycznego AWF w
Poznaniu.
ww  25.04.
1947 r. - rozkazem MON-u 4.
Łużycki Pułk Saperów pod do-
wództwem płk. Franciszka Ozie-
rańskiego został przeniesiony z
Poznania do Gorzowa i zajął
dawne koszary im. Strantza; po-
czątek polskiego garnizonu. 
ww  26.04.
2008 r. - po wygranej w Lesznie
koszykarki AZS PWSZ zajęły III
miejsce w ekstraklasie, zdoby-
wając pierwszy medal MP w
historii gorzowskiej koszykówki.
ww  27.04.
1958 r. - w miejscu dawnej „Ca-
fé Voley” i „Polonii” otwarta
została kawiarnia „Wenecja”,
założona przez Spółdzielnię
Usług Różnych; był to jeden z
najpopularniejszych lokali w
Gorzowie, nazwa nawiązywała
do werandy zbudowanej na pa-
lach nad rozlewiskiem Kłodaw-
ki, lokal funkcjonował do 1969
r.
1959 r. - Unia Gorzów rozegrała
na własnym stadionie przy ul.
Myśliborskiej spotkanie towa-
rzyskie z mistrzem Polski,
drużyną ŁKS, zorganizowane
przez kierownika sekcji piłkar-
skiej Unii, Gertrudę Przybylską,
wygrali goście 7:1, honorową
bramkę dla gorzowian zdobył
Marian Cichosz. 
1987 r. - MRN powołała Klub
Mysli Twórczej „Lamus” oraz
nazwała szereg ulic na Karni-
nie, w rejonie al. Niepodległoś-
ci na Górczynie i w rejonie ul.
Owocowej na Piaskach.
ww  28.04.
2002 r. - premier Leszek Miller
wziął udział w otwarciu Centrum
Rehabilitacyjno-Sportowego
„Słowianka”.
ww  29.04.
1951 r. - ks. Edmund Nowicki,
odsunięty przez władze admi-
nistrator diecezji gorzowskiej,
mianowany został przez pa-
pieża Piusa XII koadiutorem
niemieckiego biskupa Gdańska
M. Spletta z prawem następ-
stwa.
1962 r. - na stadionie przy ul.
Śląskiej odbył się pierwszy
żużlowy mecz I-ligowy, w któ-
rym debiutująca w rozgrywkach
drużyna Stali uległa Sparcie
Wrocław 32:45.
ww  30.04.
1964 r. - w gorzowskim teatrze
odbyła się premiera komedii
Hieronima Lubomirskiego „Don
Alvares” w reż. Ireny Byrskiej,
jedyny gorzowski spektakl poka-
zany na żywo w telewizji; rolę
tytułową grał Witold Andrzejew-
ski, wówczas aktor teatru, pó-
źniej kanonik i proboszcz w Go-
rzowie 
1974 r. - uroczyście otwarto
Park Kopernika, który „Stilon”
przekazał miastu.
2011 r. - piłkarze GKP rozegrali
swój ostatni mecz w I lidze,
przegrywając na własnym bois-
ku z KSZO Ostrowiec1:2; następ-
ne mecze oddano walkowerem.
n

KALENDARIUM
Kwiecień 2022

- Co jest takiego nie-
zwyk³ego w grze w golfa?

- W golfie ca³y czas
d¹¿ymy do doskona³oœci.
Jest to gra, o której mo¿emy
powiedzieæ, ¿e nie istnieje
dla niej meta, tu nauka trwa
w nieskoñczonoœæ. Ponadto
rywalizowaæ mo¿na tutaj na
ka¿dym poziomie. Organizo-
wane s¹ turnieje, których
struktury rywalizacji dostoso-
wane s¹ dla osób
pocz¹tkuj¹cych, œredniozaa-
wansowanych i zaawanso-
wanych. Poza tym graj¹c w
golfa, wbrew panuj¹cej opi-
nii, trzeba mieæ kondycjê. U
nas na polu gramy dwa razy
dziewiêæ do³ków, zajmuje to
oko³o od czterech do piêciu
godzin. Wówczas przecho-
dzi siê od 10 do 12 kilomet-
rów. Na nogach. Meleksy do
wypo¿yczenia  mamy dwa,
ale zazwyczaj przeznaczone
s¹ dla obs³ugi. Golf jest gr¹
bardzo przyjazn¹, towa-
rzysk¹ i wymagaj¹c¹ ogrom-
nej koncentracji. Moim zda-
niem jest to sport, który w
naszym kraju dopiero bêdzie
siê rozwija³ na du¿o wiêksz¹
skalê. Generalnie tendencje
na œwiecie s¹ takie, ¿e przez
pandemiê wszystkie pola
œrednio zaliczy³y wzrost o
20% ludzi rozpoczynaj¹cych
grê w golfa. Dlaczego? Bo
jest to sport uprawiany na
œwie¿ym powietrzu. 
- Golf to sport dla ca³ych
rodzin?

- Zdecydowanie tak. Prze-
widujemy nawet specjalne
pakiety dedykowane w³aœnie
dla rodzin. Graæ w golfa
mo¿na zacz¹æ tak naprawdê
w ka¿dym wieku, nie ma
ograniczeñ. W tej chwili w
naszej szkó³ce najm³odszy
gracz ma siedem lat. Wiek
nie ma tutaj znaczenia. Na
naszym polu golfowym bar-
dzo czêsto graj¹ rodzice ze
swoimi dzieæmi. W Gorzowie
jest ma³¿eñstwo, które gra w
golfa, a ich córka jest ju¿ w
dru¿ynie narodowej Polski
juniorów i reprezentowa³a
nasz kraj na mistrzostwach
Europy w Portugalii. 
- Wraz z wiosn¹ zwiêksza
siê aktywnoœæ fizyczna na
œwie¿ym powietrzu. Jak
przebiega³y przygotowania
do sezonu wiosennego na
polu golfowym?

- Tak naprawdê nie mieli-
œmy koñca sezonu, ponie-
wa¿ od ubieg³ego roku roz-
poczêliœmy zimow¹ ligê
Pneumat Winter Cup. Roz-
grywaliœmy równie¿ turnieje
tematyczne, m.in. turniej nie-
podleg³oœciowy w listopa-
dzie, turniej miko³ajkowy, a
tak¿e z okazji 30. fina³u Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy, czy Dnia Kobiet. 10
kwietnia ruszamy ju¿ z co-
roczn¹ Ulton Golf Lig¹. 

- Na czym polegaj¹ prace
kosmetyczne na samym
polu?

- Podobnie, jak w przypad-
ku osób, które uprawiaj¹
trawê w ogródkach, robimy
aeracjê oraz wertykulacjê,
czyli usuwamy materiê orga-
niczn¹ i zwiêdniêt¹ trawê po
zimie oraz napowietrzamy
j¹. Do tego dochodzi równie¿
piaskowanie. Bêdziemy
tak¿e nawoziæ, ale jeszcze
nie w tym momencie, ponie-
wa¿ nie ma jeszcze wegeta-
cji. Co prawda w dzieñ pogo-
da jest ³adna, ale w nocy s¹
przymrozki, a musi byæ w no-
cy co najmniej 6-7 stopni,
¿eby ruszy³a wegetacja tra-
wy. Trawa jeszcze nie roœnie.

- Jak pan wspomnia³, se-
zon na polu golfowym
praktycznie trwa ca³y rok.
Zim¹ jest du¿e zaintereso-
wanie gr¹ w golfa?

- Oczywiœcie, ¿e tak. Ma-
ksymalna liczba osób, które
mog¹ graæ w turniejach w
okresie zimowym, czyli kiedy
jest krótszy dzieñ, wynosi 52
osoby i praktycznie w
ka¿dym mieliœmy komplet.
Szkó³ka juniorska nawet zim¹
nie przestawa³a æwiczyæ. W
tej chwili w sekcji æwiczy u
nas grupa 38 dzieci, co
uwa¿am za bardzo dobry wy-
nik, ale ci¹gle ma³o. Bêdzie-
my ich dalej rozwijaæ i szkoliæ.
- Przewidujecie na ten
rok wprowadzenie jakiœ
nowoœci?

- Przewidujemy wiêksz¹ ak-
tywnoœæ dla spo³eczeñstwa
w okresie wakacyjnym. Mam
nadziejê, ¿e uda nam siê zor-
ganizowaæ wiêcej dni otwar-
tych, poniewa¿ przez ostat-
nie dwa lata pandemia
znacz¹co uniemo¿liwia³a
nam organizacjê wiêkszych
imprez. Zaczynamy 9 kwiet-
nia Gorzowskim Rajdem
Wielkanocnym. W przypadku
rajdu dzieci zakoñczy siê on
na polu golfowym, gdzie
bêdzie meta. Pod koniec
kwietnia bêdzie kolejny bieg,
który równie¿ zakoñczy siê u
nas. To s¹ takie pozagolfowe
dzia³ania. Zawita do nas
ogólnopolski Senior Tour. 30
kwietnia odbêdzie siê ogól-
nopolski Kids Tour. Bêdzie-
my organizowaæ tanie trenin-
gi dla mieszkañców Gorzowa
po to, ¿eby zobaczyli, co to
jest w ogóle golf, ¿e nie jest
to sport dla bogaczy i sno-
bów, jak wiêkszoœæ osób to
postrzega. Chcemy równie¿
powtórzyæ organizacjê zajêæ
w poszczególne dni dla okre-
œlonych grup wiekowych, któ-
re funkcjonowa³y w ubieg³ym
roku. 
- Na czym one polega³y?
- Poniedzia³ek by³ dniem

seniorskim i tak pozostaje.
We wtorki odbywa³y siê zaj-
êcia dla osób niepe³nospraw-
nych. Niestety, instruktor, któ-
ry prowadzi³ zajêcia wypro-
wadzi³ siê do Poznania, ale
jestem z nim w sta³ym kon-

takcie, wiêc myœlê, ¿e uda
nam siê to kontynuowaæ.
Œroda by³a dla juniorów,
czwartek dla mê¿czyzn, a
pi¹tek dla kobiet. W tym roku
bêdziemy to kontynuowaæ.
- Pole Golfowe „Zawar-
cie” dzia³a od 2013 roku.
Jakie by³y te ostatnie lata?

- Jestem menad¿erem od
piêciu lat. Kiedy rozpoczy-
na³em tutaj pracê rdzennych
gorzowian graj¹cych w golfa
by³o oko³o 40. Teraz jest ich
powy¿ej 100 osób, ale moim
zdaniem powinno byæ 300.
Mam tu na myœli zawodników
zarejestrowanych w Polskim
Zwi¹zku Golfa. W golfa mo¿e
graæ ka¿dy i nie musi na-
le¿eæ do ¿adnego klubu. Ten
sport dzieli siê na dwie grupy
- rekreacyjn¹ oraz sportow¹.
Aby braæ udzia³ w zawodach
trzeba posiadaæ licencjê
Polskiego Zwi¹zku Golfa.
Warto podkreœliæ równie¿,
¿e pole golfowe w Gorzo-
wie jest odwiedzane przez
wielu golfistów spoza na-
szego miasta. Je¿eli chodzi
o grupê rekreacyjn¹ to ma-
my wœród nich seniorów.
Jesteœmy jedynym mias-
tem, gdzie golf jest w Kar-
cie Seniora. Ponadto jeste-
œmy jedynym polem golfo-
wym, które w ka¿dy
poniedzia³ek miêdzy go-
dzin¹ 12:30 a 14:00 organi-
zuje zajêcia dla seniorów
za darmo. Jest to bardzo faj-
na grupa starszych osób,

które przychodz¹ do nas z
uœmiechem na twarzy. 
- S¹ plany rozbudowy na-
szego pola golfowego?

- Tak, mamy plan rozbudo-
wy, który stworzy³em wspól-
nie z koleg¹. Jest to plan roz-
budowy nie tylko o samego
golfa, ale równie¿ o tenis tra-
wiasty, osiem boisk do pi³ki
siatkowej pla¿owej, dwa bo-
iska do pi³ki no¿nej pla¿owej i
do tego jeszcze uniwersalna
powierzchnia trawiasta do
uprawiania ró¿nych dyscyplin
sportowych. Ponadto przewi-
duje on dziewiêæ dodatko-
wych do³ków do golfa, dziêki
którym otrzymamy pole klasy
mistrzowskiej, czyli pe³ne 18
do³ków. Wokó³ ca³ego kom-
pleksu id¹ wa³y miêdzy Ka-
na³em Ulgi i Wart¹. Gdyby-
œmy po³¹czyli tê pêtlê wokó³
pola, to powsta³aby trasa bie-
gowa o d³ugoœci oko³o piêciu
kilometrów. Naprawdê, nie-
du¿ym kosztem mo¿na zro-
biæ œwietny kompleks do
uprawiania sportów na
œwie¿ym powietrzu, na któ-
rym jednoczeœnie mog³oby
byæ æwiczyæ oko³o 300 osób. 
- W jakim przedziale cza-
sowym mia³oby zostaæ to
zrealizowane?

- Tego nie wiem. Moja rola
skoñczy³a siê na wykonaniu i
przedstawieniu planu rozbu-
dowy. Wiem tylko tyle, ¿e ja-
kieœ kroki s¹ czynione w kie-
runku rozbudowy. 
- Jak radzi sobie w ogóle
Gorzowski Klub Golfowy
Zawarcie?

- Nasz klub jest w ekstra-
klasie golfowej. Dwa lata te-
mu awansowaliœmy, a w mi-
nionym roku utrzymaliœmy
siê w lidze. Co ciekawe, klub
powsta³ w 2008 roku, czyli
jeszcze przed budow¹ pola
golfowego w Gorzowie. 
- Rozmawiaj¹c z panem
odnoszê wra¿enie, ¿e jest
pan ogromnym pasjona-
tem golfa. Mam racjê?

- Tak. Pracujê tutaj z pasji i
przynosi mi to ogromn¹ sa-
tysfakcjê. Jestem jednym z
za³o¿ycieli Gorzowskiego
Klubu Golfowego Zawarcie,
poniewa¿ gra³em w golfa ju¿
du¿o wczeœniej. Bardzo le¿y
mi na sercu rozwój tej dyscy-
pliny sportowej. Miejskie pola
golfowe powinny byæ bardziej
otwarte dla ludzi i to jest mo-
im g³ównym zadaniem, które
staram siê wykonywaæ ju¿ od
ponad piêciu lat. Zale¿y mi na
tym, aby ka¿dy móg³ przyjœæ i
zobaczyæ jak to wygl¹da. Wy-
po¿yczenie kija i kosza pi³ek
to koszt 20 z³otych, czyli tak
naprawdê s¹ to niedu¿e pie-
ni¹dze. Mit o dro¿yŸnie golfa
obalam ju¿ od kilku lat i pra-
cujê nad tym niestrudzenie ze
œrednim skutkiem. 
- Dziêkujê za rozmowê.

Golf to sport dla całych rodzin
Z Witoldem Siwko, menad¿erem Pola Golfowego „Zawarcie”, rozmawia Dorota Waldmann

W. Siwko: Niedużym kosztem można zrobić świetny kompleks do uprawiania sportów na
świeżym powietrzu
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- Robercie, wiem, ¿e za-
nim zdoby³eœ ten pres-
ti¿owy tytu³ Arcymistrza
Polskiej Ortografii, to
wczeœniej przez kilkana-
œcie lat bra³eœ udzia³ w
wielu innych pisownio-
wych konkursach, m.in.
wygra³eœ tego typu im-
prezê pod nazw¹ „Znawca
Ortografii ‘93” w Gorzowie.
A jak siê zaczê³a Twoja
przygoda z katowickim
Dyktandem?

- Ano w³aœnie wiosn¹ 1993
r. wygra³em tamten konkurs
w Gorzowie, pokonuj¹c wte-
dy ok. 200 rywali z terenu
ówczesnego woj. gorzow-
skiego. Tym zwyciêstwem co
nieco otar³em sobie ³zy po
odpadniêciu trochê wcze-
œniej w eliminacjach Ogólno-
polskiego Konkursu Ortogra-
ficznego „Dyktando”, który w
lutym tego¿ roku odby³ siê w
Katowicach. Obaj z Markiem
Szop¹, po parutygodniowych
przygotowaniach, pojechali-
œmy wtedy na Œl¹sk, ¿eby
napisaæ eliminacyjny tekst.
Niestety, przepadliœmy wów-
czas z kretesem. Inna spra-
wa, ¿e wszystkie tamte czte-
ry eliminacyjne dyktanda
(dla czterech grup uczestni-

ków), autorstwa p. prof. An-
drzeja Markowskiego z War-
szawy, w mojej ocenie by³y
naprawdê trudne, no i my je
pisaliœmy po nocy spêdzonej
w poci¹gu.
- Ale jednak siê nie pod-
daliœcie…

- No nie - to nie w naszym
stylu by by³o. Tamten kon-
kurs by³ dla nas cenn¹
lekcj¹. Wyci¹gnêliœmy z niej
po¿yteczne wnioski i ju¿ rok
póŸniej obaj przeszliœmy do
pó³fina³u katowickiej imprezy,
tzn. do najlepszej dwudziest-
ki w Polsce. A ja wygra³em
wtedy te eliminacje. Niestety,
do fina³owej czwórki nie
uda³o siê wówczas ani Mar-
kowi, ani mnie awansowaæ.

Jesieni¹ roku 1996, po
rocznej przerwie, odby³o siê
kolejne Dyktando w Katowi-
cach i wtedy zaj¹³em w nim
ju¿ drugie miejsce, zdoby-
waj¹c tytu³ I Wicemistrza
Polskiej Ortografii 1996. Na-
stêpny katowicki konkurs
zorganizowano dopiero je-
sieni¹ 1999 r. A w czerwcu
tego¿ roku, na moich imieni-
nach w Poznaniu, doszliœmy
przy piwku z Markiem oraz z
naszym wspólnym koleg¹
Tomkiem Micorkiem z

ma³opolskich Kêt, I Wice-
mistrzem Polskiej Ortografii
1994 i II Wicemistrzem Pol-
skiej Ortografii 1996, do
wniosku, ¿e dzisiaj nie ma
na nas mocnych w kraju i na
jesieni zajmujemy we trzech
ca³e podium Dyktanda.
(œmiech) No i tak siê faktycz-
nie sta³o! Tyle ¿e ja nie

by³em zadowolony ze swego
wystêpu wówczas, co tu kryæ,
bo ostatecznie wygra³ wtedy
Tomek, Marek by³ drugi, a ja
zaj¹³em miejsce trzecie,
uzyskuj¹c tytu³ II Wicemistrza
Polskiej Ortografii 1999. 

W kolejnych Dyktandach
otwartych nie mog³em, nie-
stety, ju¿ wzi¹æ udzia³u, po-

niewa¿ w roku 2000 uko-
ñczy³em polonistykê na UAM
w Poznaniu, a konkursowy
regulamin zabrania udzia³u
w tych zmaganiach absol-
wentom filologii polskiej.
St¹d do nastêpnego swego
startu w Katowicach cze-
ka³em a¿ prawie 11 lat, do
pocz¹tku 2010 r., kiedy to
og³oszono konkurs pod na-
zw¹ „Dyktando Mistrzów
1987-2009 o Tytu³ Arcymistrza
Polskiej Ortografii” - dla pol-
skiej ortograficznej œmietanki,
czyli dla 16 mistrzów i wice-
mistrzów katowickiej imprezy.
Wszystko siê rozstrzygnê³o 21
lutego 2010 r. - w Dniu Jêzyka
Ojczystego. By³y du¿e emocje
wówczas, no i te¿ nieco stre-
su, co tu kryæ, ale ostatecznie
to ja najlepiej napisa³em tekst
dyktanda u³o¿onego przez
sto³ecznego jêzykoznawcê p.
prof. Andrzeja Markowskiego i
ku swej wielkiej radoœci wy-
gra³em tamten presti¿owy kon-
kurs, zdobywaj¹c jednocze-
œnie ów wymarzony przeze
mnie tytu³. 
- Gratulujê, piêkny suk-
ces! A co by³o potem? Czy
tamten konkurs mia³ jakiœ
szczególny wp³yw na dal-
sze Twoje ¿ycie?

- Hm, potem nast¹pi³o sporo
ró¿nych przyjemnych bardzo
dla mnie wydarzeñ; zyska³em
pewn¹ rozpoznawalnoœæ;
by³em m.in. w poznañskiej te-
lewizji, udzieli³em doœæ sporo
wywiadów ró¿nym mediom i
przede wszystkim odebra³em
ca³kiem du¿o niezwykle przy-
jemnych gratulacji, m.in. od
pewnego sympatycznego
czytelnika nowojorskiego „No-
wego Dziennika”, gdzie tak¿e
znalaz³a siê wzmianka o kato-
wickim konkursie. 

A dziêki temu, ¿e wiêkszoœæ
tych¿e gratulacji by³em w sta-
nie wyci¹æ sobie z gazet i
czasopism czy wydrukowaæ z
internetu, pokaŸnie siê wzbo-
gaci³a wtedy nasza ortogra-
ficzna kronika, któr¹ pod z
lekka przekornym mottem
„per b³êdera ad astra” (to pa-
rafraza ³aciñskiej maksymy
„per aspera ad astra”, czyli:
przez ciernie do gwiazd) wraz
z Markiem prowadzimy od
1993 r. Materia³ów ró¿nych
przez te lata nazbiera³o siê
ju¿ tam naprawdê sporo.
- Bardzo Ci, Robercie,
dziêkujê za tê rozmowê i
¿yczê Ci jeszcze wielu suk-
cesów w ¿yciu, nie tylko na
ortograficznej niwie.

Arcymistrzem można być nie tylko w szachach… (cz. III)
Z gorzowianinem Robertem Bilem o jego arcymistrzostwie w polskiej ortografii rozmawia Jacek Wiernicki, gorzowski przedsiêbiorca i wydawca.

Arcymistrz Polskiej Ortografii Robert Bil podczas wręczania
nagród tuż po zdobyciu przezeń tytułu Arcymistrza Polskiej
Ortografii w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (21.02.2010 r.).
Trofea zwycięzcy przekazywała m.in. stojąca z prawej śp.
wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek, pomysłodaw-
czyni i główna organizatorka konkursu pod nazwą
„Dyktando Mistrzów 1987-2009 o Tytuł Arcymistrza Polskiej
Ortografii”. 
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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

Tego najczêœciej szukaj¹
ci, co siê zamieniaj¹ w Go-
rzowie.

- Ten trend do zamiany
mieszkañ na mniejsze widaæ
od chwili, kiedy zacz¹³ siê
ruch w czynszach, czyli od
kiedy zaczê³y siê podwy¿ki -
mówi Marcin Smela, kierow-
nik Biura Zamiany Mieszkañ
w Zak³adzie Gospodarki
Mieszkaniowej w Gorzowie.

Widać lekką górkę

Mija drugi rok pandemii,
czyli obostrzeñ wynikaj¹cych
z wirusa SARS COV. Pod-
czas pierwszego roku, kiedy
obostrzenia by³y mocniejsze,
Biuro Zamiany Mieszkañ za-
notowa³o nieznaczny spadek
zamian. - Wynika³o to
w³aœnie z obowi¹zuj¹cych
obostrzeñ. Natomiast minio-
ny rok w stosunku do 2020
by³ nieco lepszy. Zanotowali-

œmy wiêcej zamian - mówi
Marcin Smela.

Od ponad roku widaæ zde-
cydowany trend w zamia-
nach. - Ludzie szukaj¹ przede
wszystkim niewielkich miesz-
kañ, takich dwupokojowych, z
kuchni¹, ³azienk¹, ciep³¹

wod¹ i najchêtniej na parterze
lub I piêtrze. Oczywiœcie, zda-
rzaj¹ siê te¿ rodziny z
wiêksz¹ liczb¹ dzieci, które
szukaj¹ nieco wiêkszych lo-
kali, ale tych jest zdecydowa-
nie mniej - mówi kierownik
Biura Zamiany Mieszkañ.

Od jakiegoœ czasu na topie
s¹ mieszkania zlokalizowane
w blokach czteropiêtrowych.
- Jakkolwiek to zabrzmi, to
mieszkania w kamienicach
przesta³y siê cieszyæ popu-
larnoœci¹. Ludzie wol¹ teraz
mieszkania w blokach - mó-
wi Marcin Smela.

Zamienić się może każdy

Zamieniæ mieszkanie mo¿e
ka¿dy i w ka¿dej miejscow-
oœci. Wyj¹tkiem s¹ mieszka-
nia w TBS.

Chêtny do zamiany powinien
siê stawiæ z kompletem doku-
mentów, czyli z potwierdze-
niem tytu³u najmu lokalu lub
aktem notarialnym, zaœwiad-
czeniem o zad³u¿eniu b¹dŸ
nie zad³u¿eniu oraz z dowo-
dem osobistym. Biuro spraw-
dzi dokument, dokona
oglêdzin oraz obfotografuje lo-
kal i rozpocznie procedurê za-

miany. Ostateczn¹ decyzjê
podejmuje zawsze osoba
chêtna, bo jak t³umacz¹
urzêdnicy, do niczego nikogo
zmusiæ nie mo¿na. Specjaliœci
z Biura pomog¹ we wszystkich
krokach, jakie s¹ niezbêdne do
skutecznej zamiany.

Obecnie w Biurze jest ponad
300 ofert. Mieœci siê ono w
siedzibie Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej przy ul.
We³niany Rynek 3. Czynne
jest w poniedzia³ki od 8.00 do
16.00, wtorki od 8.30 do 16.30
oraz od œrody do pi¹tku od
7.00 do 15.00. Interesanci
przyjmowani s¹ w poniedzia³ki
od 9.00 do 16.00, wtorki od
9.00 do 16.30 i czwartki od
9.00 do 15.00.

Telefon do biura 95 7387
129 oraz 609 512 408. ZGM
prosi, aby wczeœniej umawiaæ
siê na telefon.

ROCH

Niewysokie bloki z małymi mieszkaniami
Mieszkanka dwupokojowe, z centralnym ogrzewaniem i ciep³¹ wod¹ do wysokoœci I piêtra.

Od jakiegoś czasu na topie są mieszkania zlokalizowane w
blokach czteropiętrowych
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To kolejne rudery, które z
wolna znikaj¹ z podwórek na
Nowym Mieœcie. Dyrektor
Zak³adu Gospodarki Miesz-
kaniowej, Pawe³ Nowacki ju¿
jakiœ czas temu zapowiedzia³,
¿e Zak³ad bêdzie zmierza³ do
sukcesywnego porz¹dkowa-
nia podwórek w kwarta³ach
budynków tworz¹cych Nowe
Miasto, ale tak¿e i w tych po-
za. W ubieg³ym roku zniknê³y
szopki z kwarta³u u zbiegu 30
Stycznia i Armii Polskiej. Te-
raz przyszed³ czas na kolejne
niepiêkne.

Wyburzone maj¹ byæ cztery
by³e gara¿e i dwa budynki
gospodarcze przy ul. Kosy-
nierów Gdyñskich 86 i Krzy-
woustego 16a w Gorzowie.
Firma wy³oniona w przetargu,
rozbierze te budynki oraz wy-
kona przejazd w miejscu po
rozebranym budynku gospo-
darczym nr 5, który umo¿liwi

komunikacjê pomiêdzy
dzia³kami i dojazd na podwó-
rze za budynkiem Krzywous-
tego 16 od strony ul. Kosynie-
rów Gdyñskich.

Budynki przeznaczone do
rozebrania to obiekty muro-
wane. Zosta³y wybudowane

w latach 60-70. XX wieku.
Wszystkie wyposa¿one by³y
w instalacjê elektryczn¹. Jed-
nak z uwagi na jej wyeksploa-
towanie i z³y stan techniczny
w wiêkszoœci pomieszczeñ
zosta³a ona od³¹czona od za-
silania. Instalacjê wodno-ka-

nalizacyjn¹ mia³ jedynie je-
den z budynków gara¿owych.
Jednak sanitariat usytuowany
w czêœci parterowej z uwagi
na stan techniczny nie nadaje
siê od d³u¿szego czasu do
u¿ytkowania. W okresie
ostatnich 10-15 lat przewi-
dziane do rozebrania obiekty
nie by³y poddawane ¿adnym
remontom lub wiêkszym pra-
com konserwacyjnym. Czêœæ
budynków z uwagi na kata-
strofalny stan techniczny da-
chów wy³¹czone z eksploata-
cji od ponad 10 lat.

Warto tu dodaæ, ¿e choæ
szpetne budynki nie s¹ wpi-
sane do rejestru zabytków, s¹
jednak zlokalizowane na ter-
nie wpisanego do rejestru
Nowego Miasta, zatem ko-
nieczne jest uzyskanie zgody
Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Zielonej
Górze Delegatura w Gorzo-

wie na przeprowadzenie tych
robót rozbiórkowych.

ZGM akcentuje, ¿e rozbie-
rane obiekty s¹siaduj¹ bez-
poœrednio z innym budynka-
mi stanowi¹cymi zabudowê
wewnêtrznego podwórza w
kwartale ulic Krzywoustego-
Armii Polskiej-30 Stycznia-
Kosynierów Gdyñskich. Dla-
tego te¿ prace rozbiórkowe
musz¹ byæ tak prowadzona,
aby nie uszkodziæ budynków,
do których przylegaj¹ i po-
zostawiæ je w dobrym stanie.

Ponadto po przeprowadzo-
nych pracach nale¿y uprz¹tn¹æ
gruz i teren, który powstanie.
Na pytanie, co dalej z pozys-
kan¹ dzia³k¹, ZGM odpowiada,
¿e nie planuje zabudowy. Co
siê stanie z tym terenem, czy
zamieni siê dla przyk³adu w
strefê rekreacji, bêd¹ decydo-
waæ sami mieszkañcy.

ROCH

Rudery w centrum będą znikać
Odby³ siê przetarg na wyburzenie wal¹cych siê gara¿y i szopek przy ul. Kosynierów i Krzywoustego. 

Przewidziane do rozebrania obiekty nie były poddawane już
żadnym remontom
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Doświadczenia wcześniej-
sze pokazały, że warto zain-
westować w ten wydatek.

- Innowacyjny system
przedpłatowy polega na mo-
dernizacji instalacji elek-
trycznej, wodnej w tym dla
ciepłej wody, centralnego
ogrzewania czy gazu i
założeniu systemu służące-
go do rozliczania poprzez
liczniki przedpłatowe. Sys-

tem uzależniony jest od wy-
posażenia w instalacje bu-
dynku. Aby użytkownik mógł
skorzystać z energii, wody,
ciepła czy gazu, musi
wnieść opłaty z góry. Z
chwilą wykorzystania zaku-
pionych mediów i chęci dal-
szego z nich korzystania,
zobowiązany jest do ponow-
nego wniesienia opłat – mó-
wi Paweł Nowacki, dyrektor

Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej.

Pierwsze liczniki zostały
zamontowane w budynku
przy ul. Myśliborskiej. Kilku-
miesięczne doświadczenia
pokazują, że inwestycja za-
czyna się zwracać. Ob-
ciążenia wynikające z pobo-
ru energii elektrycznej czy
wody pokryte zostały w
całości przez mieszkańców.

Wartość wykupionych kodów
jest większa niż faktury od
dostawców, gdyż użytkowni-
cy z zapasem nabyli media –
dodaje Paweł Nowacki.

Podobne liczniki, tyle tylko,
że na wodę i centralne
ogrzewanie zostały zamon-
towane w segmencie miesz-
kalnym przy ul. Lipowej od
20 do 22. Systemem nie ob-
jęto instalacji elektrycznej,

ponieważ użytkownicy
mieszkań posiadają zawarte
indywidualne umowy z
Eneą.- Co prawda tam ma-
my do czynienia z mieszka-
niami komunalnymi, ale
dłużnicy występują w całym
zasobie. Montaż liczników
ma zdyscyplinować osoby
unikające wnoszenia opłat –
wyjaśnia dyrektor ZGM. 

ROCH

Liczniki przedpłatowe zaczynają się zwracać
ZGM zamontowa³ liczniki przedp³atowe w najwiêkszym budynku socjalnym przy Z³otego Smoka. 
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Równo tydzieñ póŸniej
sprzêt zosta³ przekazany
Ukraiñcom. Rêkawice nitrylo-
we, opatrunki w³ókninowe,
kompresy z w³ókniny i gazy,
banda¿e podtrzymuj¹ce, ig³y
do iniekcji, aparaty USG, res-
piratory transportowe, respi-
ratory stacjonarne, pompy in-
fuzyjne, sto³y zabiegowe,
wózki do przewo¿enia cho-
rych… Wszystko razem warte
200 tys. z³ zmieœci³o siê na 18
paletach i po brzegi wype³ni³o
ponad 16-metrowego tira.

„Nie jesteście sami”

Samochód z doœwiadczony-
mi kierowcami bez wahania
podstawi³ Miros³aw Maszo-
ñski, który od podstaw zbu-
dowa³ w Sulêcinie niedaleko
Gorzowa prê¿n¹ firmê trans-
portow¹. Decyzjê o wys³aniu
transportu prezesi lecznicy
Jerzy Ostrouch i Robert Su-
rowiec podjêli ju¿ 24 lutego,
kiedy na Ukrainê spad³y
pierwsze rosyjskie pociski.
Tego dnia te¿ zarz¹d lecznicy
spotka³ siê z ukraiñskimi pra-
cownikami. Jest ich niemal
90.

- Wspó³czujemy. Macie w
nas przyjació³. Nie jesteœcie
sami - mówi³ na spotkaniu
prezes Jerzy Ostrouch i pyta³,
co mo¿na zrobiæ „ju¿, zaraz”.
Pracownicy poprosili o eks-
presow¹ wyp³atê czêœci wy-
nagrodzenia, póki jeszcze

mogli przelaæ pieni¹dze rodzi-
nom. Szpital zap³aci³.

Pomoc w drodze

Zanim „medyczny” tir ruszy³
w trasê, na Iwano Frankowsk
zaczê³y spadaæ pierwsze
bomby. Przez jakiœ czas mil-
cza³ telefon dyrektora leczni-
cy. Wszyscy oddechnêli z
ulg¹, gdy znowu siê odezwa³.
- Zadzwoniliœmy do dyrektora
z pytaniem o potrzeby. Kolej-
ny telefon by³ do marsza³ek
El¿biety Polak. Od razu za-
deklarowa³a, ¿e samorz¹d
województwa w³¹czy siê w
akcjê - mówi³ ju¿ na polsko-
ukraiñskiej granicy Robert
Surowiec, wiceprezes go-
rzowskiego szpitala.

Przed wyjazdem kierowcy
Telesfor Szumlewicz i An-
drzej Tyñczyk nakleili na na-
czepê tira kartki z czerwonym
krzy¿em i napisem: pomoc hu-
manitarna. Pracownicy szpita-
la dokleili swoje plakietki. Kilka
godzin póŸniej setki kierowców
na autostradzie A4 mija³y tira z
niebiesko-¿ó³tymi napisami:
Wielospecjalistyczny Szpital
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Pomoc dla Ukrainy.

Punkt recepcyjny w dawnej
szkole

Kilkanaœcie godzin póŸniej
tir stan¹³ na parkingu niedale-
ko przejœcia granicznego Kor-
czowa - Krakowiec. Dopiero

nastêpnego dnia, w eskorcie
policji, móg³ zbli¿yæ siê do gra-
nicy. W tym samym czasie
szpitalna ekipa pojecha³a do
punktu PCK za Ustrzykami
Dolnymi. Pomagaj¹ w nim go-
rzowscy lekarze. Maryna Na-
horna, jej m¹¿ Ivan Nahornyi
i Andrii Kadukha od ponad
roku pracuj¹ na oddziale ratun-
kowym. Pochodz¹ z Charko-
wa, gdzie zostawili rodziców.
Chc¹ pomagaæ, wiêc poprosili
w Gorzowie o urlop i pojechali
na granicê. Koledzy z SOR-u
urz¹dzili szybk¹ zbiórkê œrod-
ków higienicznych, jedzenia
dla dzieci itp., ¿eby Maryna,
Ivan i Andrii nie jechali z pusty-
mi rêkami. Lekarze to co mogli,
wziêli do poci¹gu. 

W by³ej podstawówce k³êbi¹
siê t³umy uciekinierów przed
wojn¹. Jedni z walizkami
w³aœnie wsiadaj¹ do autobu-
su, który jedzie w g³¹b Polski.
Inni próbuj¹ odpocz¹æ na
³ó¿kach polowych, rozstawio-
nych w dawnych klasach.
Przeszklone pomieszczenie,
kiedyœ pewnie kantorek wo-
Ÿnej, to teraz punkt pomocy
medycznej. Gorzowscy leka-
rze chwal¹, ¿e wyposa¿ony
jak porz¹dny SOR, chocia¿
na niego nie wygl¹da.

Z niby-oddzia³u wychodzi
siê prosto do niby-sypialni na
dawnym szkolnym korytarzu.
Wœród zgie³ku, krz¹taniny,
zmêczenia i niepewnoœci,

ukraiñska mama, bohatersko
uœmiechniêta, na polowym
³ó¿ku bawi siê z synkiem…

Pojedzie kolejny tir

Tir z pomoc¹ medyczn¹,
eskortowany przez policyjny
radiowóz, nastêpnego dnia o
œwicie ruszy³ w stronê przej-
œcia Korczowa. Z Polski do
Ukrainy ruch prawie ¿aden.
Z Ukrainy do Polski - exodus.
Przez radiostacjê stra¿nika
granicznego s³ychaæ wzywa-
nie karetki. Ukraiñskie dziec-
ko ma p³ytki oddech i drgaw-
ki…

Szpitalny tir wjecha³ do ob-
jêtej wojn¹ Ukrainy, ale nie
dalej ni¿ za przejœcie granicz-

ne. Przerzut ³adunku odbywa³
siê „naczepa w naczepê”.
Rus³an, szef firmy transporto-
wej, wys³anej przez ukraiñski
szpital, uœmiecha siê na wi-
dok darów. Wiceprezes go-
rzowskiego szpitala dzwoni
do dyrektora szpitala w Iwano
Frankowsku. S³ucha podzi-
êkowañ i dramatycznej relacji
ze zbombardowanego mias-
ta. O salach operacyjnych
urz¹dzanych w piwnicy szpi-
tala opowiada „na gor¹co”
podczas zdalnej konferencji
prasowej Urzêdu
Marsza³kowskiego w Zielonej
Górze. Ju¿ wiadomo, ¿e bêd¹
kolejne transporty medyczne
na Ukrainê…

Powrót do Polski, choæ me-
dyczny tir by³ ledwie „za
miedz¹”, trwa³ ponad trzy go-
dziny. Pusty samochód by³
sprawdzany wzd³u¿ i wszerz.
Wreszcie opuœci³ przejœcie i -
zanim ruszy³ w drogê po-
wrotn¹ - zatrzyma³ siê przy
autostradzie, sk¹d w stronê
Przemyœla, Rzeszowa, Krako-
wa, Katowic i innych miast
wyje¿d¿aj¹ zapakowane po
sufit osobówki na ukraiñskich
tablicach. Na postoju ukrai-
ñskie mamy, bohatersko
uœmiechniête, udaj¹ przed
dzieæmi, ¿e to wycieczka do
innego kraju, a nie ucieczka z
w³asnego.  

TEKST I ZDJÊCIA: WSZW

Kłębią się tłumy uciekinierów przed wojną
Decyzja o wys³aniu pomocy medycznej ze szpitala w Gorzowie do szpitala w Iwano Frankowsku zapad³a ju¿ pierwszego dnia wojny. 

Pomoc medyczna warta 200 tys. zł zmieściła się na 18 paletach i po brzegi wypełniła ponad 16-
metrowego tira
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Na granice pojechała także mocna ekipa, w tym ukraińscy lekarze, którzy pracują w gorzow-
skim szpitalu
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Kobiety i dzieci spieszą, żeby zdążyć do Polski przed wojną, która niesie śmierć , zniszczenia i łzy
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Tak mijaj¹ pierwsze dni
ma³ym uciekinierom z
Ukrainy, którym uda³o siê
zbiec przed wojn¹.

- To by³o coœ strasznego.
Bombardowali nas, jechali-
œmy dooko³a Kijowa, bo
przez miasto siê nie da³o -
opowiada Wiktoria Ilnicka.
Szczup³a, szalenie mi³a
blondynka przyjecha³a do
Gorzowa z trójk¹ dzieci,
siostr¹ £esi¹ i jej synem
Ili¹. Schronienie znaleŸli w
Gorzowie, w specjalnie
przygotowanym pomiesz-
czeniu w Centrum Charyta-
tywnym im. Jana Paw³a II
prowadzonym przez Stowa-
rzyszenie Pomocy BliŸnie-
mu im. Brata Krystyna.

Wojna do nich przyszła

- Byliœmy w szkole, kiedy
nagle zaczê³o siê bombar-
dowanie. S³yszeliœmy to, to
by³o coœ okropnego - opo-
wiada 15-letni Ilia, siostrze-
niec Wiktorii. Razem z jej
synem, 16-letnim Nazarem
byli w szkole, w 10 klasie
Liceum Informatycznego w
Kijowie. A obie mamy i
m³odsze rodzeñstwo byli w
ma³ej miejscowoœci pod Ki-
jowem, odleg³ym o 30 km
Kozarowyczy. - Jechaliœmy
po nich do Kijowa. Szli w
kierunku domu. To by³o
straszne. S³ychaæ by³o
bombardowania. Wrócili-
œmy do domu, zabraliœmy
co by³o pod rêk¹ i ruszyli-
œmy do Lwowa, a potem na
granicê w Dorohusku - opo-
wiada Wiktoria. Jej syn, 16-
letni Nazar natychmiast
mówi, ¿e pokonali 1200 km
w dwa samochody. Niemal
nie rozumie po polsku, ale
szybko chce siê nauczyæ.
Pierwszym s³owem

us³yszanym w Polsce by³o -
Bêdzie dobrze. - Choroszo
znaczy dobrze? - tylko siê
upewnia. 

Kiedy my rozmawiamy, je-
go m³odszy braciszek 3-let-
ni Bogdan bawi siê jakimiœ
samochodzikami, a 6-letnia
siostrzyczka Aniuta uk³ada
coœ z klocków. D³ug¹
chwilkê zajmuje, zanim siê
oswoi z obc¹ osob¹.

Do Gorzowa przyjechali,
bo siostra Wiktorii kilka lat
temu tu pracowa³a, byli ja-
cyœ znajomi, ale przede
wszystkim znajome miasto i
daleko od granicy.

Tu dostali wszystko

Jak mówi Wiktoria, tu do-
stali wszystko. Ubrania dla

dzieci, ciep³e ³ó¿ka, jedze-
nie, œrodki czystoœci, bo te-
go nie mieli. - No i dzieci s¹
spokojne, bo maj¹ wszyst-
ko - uœmiecha siê Wiktoria. 

W pomieszczeniach Cen-
trum stoj¹ ³ó¿ka, obok jest
kuchenka i ³azienka. Na
pierwsze dni mieszkania po
traumie wojny wystarczy.
Co dalej? - Dalej to
chcia³abym siê poduczyæ
jêzyka, zacz¹æ gdzieœ pra-
cowaæ i znaleŸæ mieszka-
nie. To dalej. A najbardziej
to bym chcia³a wróciæ do
domu - mówi Wiktoria. 

W Ukrainie zosta³a jej ma-
ma. Co prawda domu nie
ma, bo zosta³y tylko gruzy i
solidna piwnica, w której
bytuje w³aœnie jej mama

wraz z s¹siadk¹. I choæby
dlatego ca³a rodzina chce
tam wróciæ. Bo jak mówi,
dom to dom. 

Przerażające obrazki

Ilia i Nazar pokazuj¹ fil-
mik, jaki dostali od kolegów
z Ukrainy. Widaæ na nim
lec¹cy bojowy œmig³owiec,
który zostaje str¹cony ra-
kiet¹ wystrzelon¹ z ziemi. -
To helikopter bojowy z
Bia³orusi. Ci¹gle tam lata³y -
mówi¹ nastolatki. I nie maj¹
z³udzeñ - wojna to te¿ jed-
nostki z Bia³orusi. Tak siê
sk³ada, ¿e najbli¿sza grani-
ca dla Kijowa to w³aœnie ta z
pañstwem £ukaszenki.

- Zobaczy, to mój tata -
Nazar pokazuje mi zdjêcie

mocno zamaskowanego
mê¿czyzny w pe³nym
uzbrojeniu. - Tata na wojnie
- dodaje rzecz oczywist¹. A
Wiktoria opowiada, ¿e z
granicy zosta³ zwrócony jej
m¹¿, tata Bogdana i Aniuty.
- Us³ysza³, ¿e masz dwie
rêce, dwie nogi, g³owê, mu-
sisz zostaæ i zosta³ - opo-
wiada.

W schronisku Stowarzy-
szenia staraj¹ siê stworzyæ
jakieœ paradomowe klimaty.
Ale na razie jest trudno,
choæ i tak jest lepiej ni¿
gdziekolwiek. Suszy siê
pierwsze pranie, na desce
do krojenia warzyw le¿y
kupka poszatkowanej mar-
chewki. Ale do domu po-
szliby choæby dziœ.

Dary ciągle przybywają

Kiedy ja rozmawiam z
Wiktori¹ i dzieciakami, w
Centrum trwa roz³adowy-
wanie samochodu z dara-
mi, które przywióz³ Jacek
Wiernicki. To g³ównie œrod-
ki czystoœci i pampersy
dzieciêce. - Musimy byæ
przygotowani na d³u¿sz¹
pomoc. Trzeba robiæ

wszystko, aby pomóc tym
ludziom, bo tak po prostu
trzeba - mówi.

A Bogumi³a Ró¿ecka, ko-
ordynatorka pomocy z Cen-
trum, jak mantrê powtarza,
¿e potrzebne s¹ rzeczy jak
w normalnej rodzinie - po-
duszki, koce, poœciel,
rêczniki, garnki, zastawa
sto³owa, sztuæce, nawet
m¹dre zabawki i dobre
s³odycze. - Im to wszystko
jest potrzebne. Zak³adam,
¿e prêdzej czy póŸniej
znajd¹ swoje miejsce i co,
bêdê im te garnki odbieraæ?
- mówi.

Obecnie w Gorzowie
zbiera siê rzeczy s³u¿¹ce
do opieki nad dzieæmi,
ubranka, ró¿nego rodzaju,
zabawki, œrodki kosme-
tyczne i higieny osobistej,
ale i artyku³y spo¿ywcze,
czyli coœ trwa³ego do je-
dzenia i picia. Jak mówi¹
ci co pomagaj¹, uchod-
Ÿców jest coraz wiêcej i
musimy siê przygotowaæ
na d³ugodystansow¹ po-
moc, a to mo¿e byæ proble-
matyczne.

ROCH

Od lewej Ilia, Aniuta, Nazar i Wiktoria z Bogdanem na kolanach, którzy znaleźli schronienie
w Gorzowie
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Jacek Wiernicki właśnie dostarczył kolejny transport środ-
ków higienicznych
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Teraz najważniejsze, żeby nauczyć się
języka i znaleźć tu pracę
Malutki Bogdan rozrabia, Ania buduje coœ z klocków a dwaj starsi Nazar i Ilia badaj¹ mo¿liwoœci nowych tabletów. 

Nadkomisarz Artur
Chor¹¿y - bo o nim mowa -
poœwiêci³ swój prywatny
czas, aby podj¹æ siê misji
ratowania 29 piesków po-
chodz¹cych z Ukrainy. Te
zosta³y przetransportowa-
ne przez wolontariuszy z
kraju ogarniêtego wojn¹, w
rejon przejœcia graniczne-
go. Ale w tym miejscu to
Polacy musieli je przej¹æ i
zagwarantowaæ im schro-
nienie. 

Na og³oszenie dwóch go-
rzowskich wolontariuszek z
gorzowskiego schroniska

„Azorki” o poszukiwaniu
kierowcy natknê³a siê na
Facebooku córka Artura -
Weronika. Kto w oczach
córki jest mistrzem od za-
dañ specjalnych, jeœli nie
w³asny tata. Z t¹ w³aœnie
informacj¹ i proœb¹ posz³a
do niego. Nadkomisarz Ar-
tur Chor¹¿y na psach zna
siê jak ma³o kto. Kilka lat w
Policji poœwiêci³ jako prze-
wodnik psa. Wiêc wskaza-
nie córki by³o tym bardziej
uzasadnione. Nie rozmy-
œlaj¹c d³ugo nawi¹za³ kon-
takt  z wolontariuszkami.

Po omówieniu kwestii orga-
nizacyjno-logistycznych ru-
szy³ samochód, po sufit
wypchany karm¹, transpor-
terami oraz akcesoriami
dla zwierz¹t. Po dotarciu w
rejon przejœcia okaza³o siê,
¿e misja ta nie bêdzie ³at-
wa. Tam wci¹¿ ucieka³o
przed wojn¹ wielu uchod-
Ÿców z Ukrainy. Ca³y pas
przygraniczny by³ zape³nio-
ny ludŸmi. Dopiero na trze-
cim przejœciu w Medyce
uda³o siê dotrzeæ do celu.
Kilka chwil póŸniej 29 psów
znalaz³o siê ju¿ na pok³ad-

zie busa kierowanego
przez Artura. Mimo potwor-
nego zmêczenia trzeba
by³o wracaæ do Gorzowa. 

Ca³a podró¿ trwa³a kilka
dni. Uratowane przed
wojn¹ i niechybn¹ œmierci¹
pieski s¹ ju¿ bezpieczne w
gorzowskim schronisku dla
zwierz¹t. Tam czekaj¹ na
nowy dom. Gdyby nie de-
terminacja wolontariuszek
z Gorzowa oraz pomoc Ar-
tura nie by³oby to mo¿liwe. 

PODINSP. MARCIN MALUDY 
Rzecznik Prasowy 

KWP w Gorzowie Wlkp. 

Z misją ratowania zwierząt 
Policjant Z KW Policji w Gorzowie z wolontariuszami pojecha³ na granice polsko-ukraiñsk¹, aby odebraæ 29 psów. 

Także 29 psów ewakuowanych z Ukrainy trafiło do Gorzowa
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Potrzebne jest wszystko,
co niezbêdne do ¿ycia, jak w
domu. To tu, w Gorzowie i
okolicach. Tam na froncie
potrzeba wszystkiego, co
jest niezbêdne do ratowania
¿ycia oraz walki.

- Ca³y czas zbieramy
wszystko - mówi Katarzyna
Micza³ z Lubuskiego Oœrod-
ka Wsparcia Ekonomii
Spo³ecznej przy ul. Prze-
mys³owej, du¿ego punktu,
który prowadzi zbiórkê da-
rów od pierwszego dnia woj-
ny.

- Gdybym mia³a wymie-
niaæ, to powiem, ¿e przydaje
siê wszystko, bo oni do nas
docieraj¹ z jakimiœ rekla-
mówkami - mówi Katarzyna
Micza³. I wylicza - talerze,
garnki, sztuæce, ubrania na
ten czas dla kobiet i dzieci,
zw³aszcza dla nastoletnich
ch³opców. Tu zw³aszcza buty
do rozmiaru 40 oraz wszyst-
ko inne, co mo¿e byæ przy-
datne. 

Do tego oczywiœcie ca³y
czas dochodzi trwa³a ¿yw-
noœæ, mleko modyfikowane,
leki na odparzenia, przeciw-
bólowe, witaminy, ale te¿
œrodki czystoœci, poœciel,
rêczniki, poduszki. - Trzeba
podkreœliæ, ¿e ca³y czas ktoœ
do nas dociera. Jedni z po-
moc¹, inni z rêkami do pracy
- mówi Katarzyna Micza³.

Jeœli do LOWES trafiaj¹
œrodki medyczne, które
mog¹ byæ przydatne w wa-
runkach frontu, jak specjalis-
tyczne opatrunki, latarki, ba-
terie czy inne tego typu rze-
czy, wówczas jedzie to do
Ukrainy. - Jesteœmy w sta³ym
kontakcie z ksiêdzem Artu-
rem Grabanem z £ugów, któ-
ry organizuje transporty do
Ukrainy i odbiera od nas ta-

kie rzeczy - dodaje Katarzy-
na Micza³. Podkreœla te¿, ¿e
LOWES nie zbiera gotówki.

Paczuszka dla Przyjaciółki

Osobn¹ akcjê zbiórki rze-
czy przydatnych kobietom
prowadz¹ gorzowianki pod
has³em ,,Przyjació³ka przyja-
ció³ce - Witam ciê”‘. Akcja
polega na tym, ¿e dla ka¿dej
uciekinierki przed wojn¹ w
Ukrainie warto i mo¿na przy-
gotowaæ dobrze
wyposa¿on¹ torbê, a w niej -
dwa opakowania podpasek
nocnych / d³ugie ze skrzy-
de³kami; jedno opakowanie
podpasek ze skrzyde³kami

(normal); jedno opakowanie
wk³adek higienicznych (nor-
mal); jedno opakowanie mo-
krego papieru toaletowego;
jedno opakowanie chuste-
czek nawil¿anych, po jed-
nym ¿elu pod prysznic,
szamponie, szczoteczce do
zêbów i paœcie; jedno opako-
wanie antyprespirantu; jedno
opakowanie p³atków kosme-
tycznych; jedno opakowanie
plastrów opatrunkowych; je-
den krem do twarzy i r¹k;
dwa rêczniki rêczniczki frotte
30x50 cm; szeœæ par figów
damskich z bawe³ny w roz-
miarze L; trzy pary skarpet w
rozmiarze 38-40; jedne klap-

ki 38-39 (np. japonki); pilni-
czek, maseczka od¿ywcza,
ma³y ¿el do dezynfekcji; jed-
no opakowanie jednorazo-
wych maszynek do golenia
oraz szczotkê lub grzebieñ. 

Wszystko w torbie
bawe³nianej - opcjonalnie w
dwóch po³¹czonych sznur-
kiem. Takie przyjacielskie
torby mo¿na podrzucaæ do:
Sali sesyjnej Urzêdu Miasta,
gdzie mieœci siê Punkt
Wsparcia dla uchodŸców w
Gorzowie przy wspó³pracy z
Urzêdem Miasta. Jak pod-
kreœlaj¹ organizatorki, to nie-
zbêdne wyposa¿enie kobie-
ty, a o które w pierwszej

chwili mo¿e siê wstydziæ po-
prosiæ.

Cały czas inni pomagają też

Punkt zbiórki darów oraz
pieniêdzy na pomoc
walcz¹cej Ukrainie znajduje
siê w restauracji prowadzo-
nej przez Wiktoriê Koronien-
ko przy ul. Chrobrego. Tu
ka¿dy mo¿e przynieœæ ¿yw-
noœæ, leki, œrodki opatrunko-
we, now¹ odzie¿ przede
wszystkim dla dzieci i kobiet.
Do s³oików mo¿na wrzuciæ
pieni¹dz, jaki pójdzie na pali-
wo do samochodów do-
wo¿¹cych pomoc do granic.
Tak¿e tu funkcjonuje punkt

informacji i tu siê spotykaj¹
Ukraiñcy, którzy oferuj¹ pomoc.

Dzia³a tak¿e punkt pomocy -
zbiórki wszystkiego, co jest
potrzebne na pomoc Ukrainie
przy ul. Podmiejskiej-Bocznej.
Prowadz¹ go sami Ukraiñcy i
tak¿e przyjmuj¹ wszystko, co
mo¿e byæ potrzebne. 

Schronienia udziela ucieki-
nierom tak¿e Stowarzysze-
nie Pomocy BliŸniemu im.
Brata Krystyna tu w Gorzo-
wie oraz w swoim oœrodku w
D³ugiem, który zosta³ przy-
stosowany do pomocy tak¿e
w czasie zimowych dni. Sta-
le przebywa tu po kilkadzie-
si¹t osób, którym tak¿e po-
trzebne s¹ œrodki higieny,
¿ywnoœæ oraz ubrania na ak-
tualn¹ porê roku. - Trzeba
siê przygotowaæ na pomoc
maratoñsk¹, bo ten stan po-
trwa - mówi Augustyn Wier-
nicki, szef Stowarzyszenia,
który jest zaprawiony w po-
mocy, poniewa¿ robi to od
wielu lat. Wiêcej o tym, co
siê dzieje w Centrum Chary-
tatywnym im. Jan Paw³a II pi-
szemy w innym miejscu.

Niezale¿nie od wielkich
centrów dzia³aj¹cych w mie-
œcie, pomoc uciekinierom
okazuj¹ tak¿e i inne instytu-
cje, jak i osoby prywatne.
Odby³y siê koncerty,  pod-
czas których wystêpowali ar-
tyœci i amatorzy z Polski i
Ukrainy, którzy ca³y czas
wspieraj¹ walcz¹cych. Po-
nadto Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna te¿ uru-
chomi³a programy wsparcia
- pomaga z jêzykiem, robi
warsztaty dla dzieci, które
doœwiadczy³y koszmaru woj-
ny. Tak¿e inne  instytucje
kultury wspieraj¹ uciekinie-
rów na ró¿ne sposoby.

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

Do Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul. Przemysłowej trafiają codziennie  rzeczy potrzebne
uchodźcom w Gorzowie, ale i walczącym na wojnie w Ukrainie
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- W³¹czy³a siê pani ak-
tywnie w pomoc ucieki-
nierom z Ukrainy. Dlacze-
go?

- Bo inaczej nie potrafiê.
Od zawsze tak mam.
Zreszt¹ zaszczepi³a mi to
moja mama, która prze¿y³a
II wojn¹ œwiatow¹ i obóz
zag³ady w Oœwiêcimiu.
Opowiada³a o tamtych
strasznych czasach, o po-
trzebie solidarnoœci i pomo-
cy. Dlatego jak patrzê na te
przepe³nione poci¹gi i tych
uciekaj¹cych nimi ludzi, to

mam skojarzenia w³aœnie z
transportami ludzi do
piek³a. Nie mog³abym staæ
z boku i tylko siê
przygl¹daæ. 
- Ale nie tylko pani sama
pomaga. Pani klub tak¿e?

- Ale¿ oczywiœcie. Pro-
wadzê klub przy parafii
p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego dla emerytów i lu-
dzi w starszym wieku. No i
jak to siê tylko zaczê³o, za-
czêliœmy pomagaæ. To jest
a¿ nie do wiary, ile pieni-
êdzy dali ci z gruntu nieko-

niecznie bogaci ludzie.
Oprócz pieniêdzy ca³y czas
zbieramy ¿ywnoœæ, œrodki
czystoœci, mleko, jednym
s³owem wszystko, co jest
potrzebne. Jestem w kon-
takcie z innymi organiza-
cjami i osobami, które po-
magaj¹, wiêc wiem, kto jest
wiarygodny i komu mo¿na
nasze zbiórki przekazywaæ.
W³aœnie jadê sprawdziæ
punkt przy Podmiejskiej-
Bocznej, który prowadz¹
sami Ukraiñcy. Zobaczymy,
co to za miejsce.

- A jakby siê ktoœ
chcia³ do pani
przy³¹czyæ?

- Serdecznie zapraszam.
Spotykamy siê w ka¿dy
wtorek o 16.00 w budynku
przy koœciele przy ul. War-
szawskiej. Ka¿dy mo¿e.
Teraz pomagamy Ukrai-
nie, ale w innym czasie
robimy inne rzeczy. U nas
jest miejsce dla ka¿dego i
nie licz¹ siê inne przyczy-
ny, jak ochota do spotkañ i
dzia³ania.

RENATA OCHWAT

Wszystkiego im tu i tam trzeba
Zbiórka pomocy Ukraiñcom trwa w naszym mieœcie ca³y czas.

Muszę to robić, bo inaczej nie potrafię żyć
Trzy pytania do Jadwigi Teresy ¯urawskiej, dzia³aczki spo³ecznej

J.T. Żurawska: U nas jest miejsce dla każdego i nie liczą
się inne przyczyny
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- Pani Dario, od pocz¹tku
wojny w Ukrainie pomaga
pani rodakom, którzy do-
cieraj¹ do Gorzowa. Co pa-
ni robi?

- Teraz to ju¿ ciê¿ko okre-
œliæ zasiêg tego, co robiê.
Naprawdê zajmujemy siê
wszystkim. Przede wszyst-
kim informujemy, co ludzie
maj¹ robiæ. Gdzie mog¹ do-
staæ jakieœ zakwaterowanie.
Pomagamy z ofertami pracy.
W punkcie wsparcia uchod-
Ÿców z Ukrainy przy
Urzêdzie Miasta zapisujemy
dzieci do szkó³, do przed-
szkoli. Jednym s³owem po-
dajemy maksymalnie du¿o
ró¿nych informacji, ¿eby lu-
dzie wiedzieli, gdzie i co ro-
biæ, ¿eby za³atwiæ swoje po-
trzeby.
- Z czym trafiaj¹ tutaj lu-
dzie? Z jakimi potrzebami?

- Przede wszystkim szu-
kaj¹ mieszkania, szukaj¹
pracy, szukaj¹ sposobów na
zajêcie siê dzieæmi. Nikt za
bardzo nie wie, jak bêdzie
wygl¹da³a nauka. Wie pani,
ludzie s¹ zagubieni. Nawet
bardzo mocno. Nie wiedz¹,
jak tu funkcjonowaæ. Nikt nie
chce siedzieæ bezczynnie.
Chc¹ pracowaæ, chc¹ zara-

biaæ pieni¹dze na swoje
utrzymanie. Ale prawda jest
taka, ¿e ofert pracy nie ma-
my za du¿o. Kobiety chc¹
wynajmowaæ mieszkania,
ale te¿ mamy coraz krótsz¹
listê dostêpnych lokali.
Ciê¿ko to mówiæ, ale na ra-
zie tu jest dramat. Mam na-
dziejê, ¿e wkrótce sytuacja
siê trochê uspokoi, trochê
unormuje. Uda nam siê wy-
pracowaæ jak¹œ ca³oœciow¹
strukturê - jak to ma
wygl¹daæ, jak skutecznie po-
magaæ.
- Jak wielu ludzi tu do pa-
ñstwa trafia?

- Myœlê, ¿e 200 osób to jest
minimum ka¿dego dnia.  I to
s¹ niemal codziennie kolejni,
nowi ludzie. Zdarzaj¹ siê dni,
¿e tych ludzi jest i wiêcej.
- Jak pani prognozuje, jak
to siê bêdzie uk³ada³o z
przyjazdem pani rodaków
tutaj?

- Ciê¿ko teraz powiedzieæ
cokolwiek jak to bêdzie wy-
gl¹da³o. Ja wiem, jak ja bym
chcia³a, ¿eby to wygl¹da³o.
Wiem, ¿e wiele ró¿nych in-
stytucji musi zgraæ wspólnie
swoje dzia³ania. To jest nie-
zbêdne, aby ci ludzie, którzy
uciekaj¹ przed wojn¹, mogli

jakoœ w miarê normalnie
funkcjonowaæ. Pracowaæ,
posy³aæ dzieci do szko³y. No
¿yæ.
- Macie pañstwo wspar-
cie od innych osób mó-
wi¹cych po ukraiñsku lub
rosyjsku?

- Tak, mamy sporo wolon-
tariuszy, którzy nam tu po-
magaj¹ w tym punkcie. Sami
byœmy nie dali rady.
- Czy pani rodacy bêd¹
siê musieli nauczyæ pol-
skiego?

- Zdecydowanie. I ju¿
wiem, ¿e bêd¹ miejskie pro-
gramy polegaj¹ce na ucze-

niu polskiego. Bêdê kierowa-
ne do tych uchodŸców, któ-
rzy bêd¹ siê chcieli uczyæ
jêzyka polskiego. Ludzie bar-
dzo siê chc¹ integrowaæ,
funkcjonowaæ jak zwykli oby-
watele.
- A jak z dzieæmi? Tak z
marszu, z dnia na dzieñ
chc¹ zapisaæ dzieci do
szko³y?

- Oczywiœcie. Dla mnie to
jest naturalne, ¿e o to pytaj¹.
Bo co robiæ z dzieæmi w wie-
ku szkolnym. No tylko pos³aæ
do szko³y. To dla nich najlep-
sze miejsce. Z tego, co
wiem, teraz maj¹ powstaæ

takie ukraiñskie klasy z pod-
stawowym programem inte-
gracyjnym, w którym wa¿na
bêdzie nauka jêzyka polskie-
go. I to jest g³ówna podsta-
wa. A póŸniej zobaczymy,
jak to bêdzie wygl¹da³o.
Szczerze mówi¹c, wszyscy
maj¹ nadziejê, ¿e to wszyst-
ko siê skoñczy i ludzie wróc¹
do siebie, do swoich domów.
Ale ju¿ wiadomo, ¿e czasami
sytuacja wygl¹da tak, ¿e te-
go domu po prostu nie ma.
Nie ma za bardzo dok¹d
wracaæ.
- A jak oni teraz myœl¹?
Deklaruj¹, ¿e przyjechali tu
na chwilê? Zamierzaj¹ zos-
taæ?

- Powiem tak. W tym stre-
sie, w którym ludzie teraz
przyje¿d¿aj¹, nikt za bardzo
siê nie okreœla. Ale ju¿
wiem, ¿e nawet jeœli nie mó-
wi¹, to maj¹ tê wiarê, ¿e to
siê skoñczy. I ludzie bêd¹
mogli wróciæ do swojego
kraju, do rodziców, którzy
czêsto tam zostali. Do
mê¿ów, którzy walcz¹ za oj-
czyznê. Mo¿na powiedzieæ,
¿e tu maj¹ przystanek, bez-
pieczny, ale wracamy do
domu jak tylko bêdzie
mo¿na.

- Jedn¹ z form pomocy,
jak¹ tu oferujecie, jest
paczka ,,Przyjació³ka-przy-
jació³ce’’. Jak to wygl¹da?

- Bardzo dobrze. Ci¹gle
nas ktoœ zasila, a potrzeby
s¹ ogromne. Bo szczerze
mówi¹c, niejedna z kobiet
zwyczajnie siê wstydzi po-
prosiæ o œrodki higieny oso-
bistej. Pomoc generalnie
idzie do dzieci, sp³ywaj¹
œrodki medyczne, a o kobie-
tach i ich potrzebach w ta-
kich sytuacjach myœli siê
rzadko lub wcale. Dlatego to
jest tak wa¿ne. One s¹
ogromnie wdziêczne w³aœnie
za te paczki. 
- Gdzie siê pani nauczy³a
tak dobrze mówiæ po pol-
sku?

- Tak naprawdê uczy³am
siê jêzyka polskiego przez
rozmowê, pracê i kontakty z
Polakami.
- Iloma jêzykami pani mó-
wi?

- Po ukraiñsku, rosyjsku,
polsku i angielsku.
- To co, bêdzie dobrze?
- Ja mam nadziejê, ¿e tak i

w to wierzê, jak wszyscy
Ukraiñcy.
- Bardzo dziêkujê za roz-
mowê.

- Co to siê sta³o, ¿e akto-
rzy w³¹czyli siê w poli-
tykê?

- Ja nie wiem, czy aktorzy.
Ja siê w³¹czy³em. Jestem
cz³owiekiem, który chce po-
magaæ ludziom. Lubiê poma-
gaæ. Zawsze to robi³em i za-
wsze bêdê robi³. Stwier-
dzi³em, ¿e muszê coœ zrobiæ,
bo inaczej siê uduszê. Skon-
taktowa³em siê z Kasi¹ Mi-
cza³ i zaproponowa³em
swoj¹ pomoc. Wiesz, mam
dwie rêce, auto, mo¿e siê
przydam.
- Jak zatem pomagasz?
- Na ró¿ne sposoby. Zro-

bi³em akcjê „Ciê¿ka aptecz-
ka dla Ukrainy”. Przez szeœæ
dni w tygodniu, przez cztery
godziny zbieram wszystkie
rzeczy medyczne dla Ukrai-
ny. Mog¹ to byæ apteczki
pierwszej pomocy, banda¿e,
strzykawki, gaziki i wszystko
inne, co jest dostêpne, a
mo¿e byæ pomocne. Bo to
teraz jest im bardzo, bardzo
potrzebne.
- Jak idzie zbiórka?
- Bardzo dobrze. Po pierw-

szym dniu, a sta³em przed
Centrum Handlowym Nova-
Park, uda³o mnie siê sporo
zebraæ. I muszê powiedzieæ,
¿e jest sporo empatii. Co

dziwne, bardzo du¿o ludzi po
prostu biednych przychodzi i
daj¹ po trzy banda¿e, bo jak
mówi¹ - na wiêcej ich nie
staæ. I to widaæ, ¿e ich zwy-
czajnie na wiêcej nie staæ, a
chc¹ pomóc. Jedna pani ku-
pi³a komplet gazików, bo tyl-
ko tyle mo¿e daæ. Przyszed³
do mnie ch³opak z Ukrainy.
Przyniós³ ca³¹ reklamówkê
banda¿y i leków przeciwbó-
lowych. Ale mnóstwo ludzi
pochodzi, œciska, dziêkuje,
¿e robiê to, co robiê. Przy-
sz³y cztery Ukrainki, które siê
zwyczajnie pop³aka³y. To s¹
niezwykle wzruszaj¹ce mo-
menty. Wiesz, ³zy siê same
cisn¹ do oczu. Nie przypusz-
cza³em, ¿e coœ takiego mnie
siê przydarzy w ¿yciu. Te
wszystkie emocje tylko po-
twierdza³y, ¿e warto by³o to
robiæ.
- Ale przecie¿ to nie jest
twoja pierwsza akcja cha-
rytatywna, wiêc powinie-
neœ byæ zahartowany…

- By³a akcja z Letni¹, kiedy
stara³em siê j¹ animowaæ.
Ale pierwsz¹ akcjê robi³em,
jak mia³em 13 lat, zbiera³em
wówczas ubrania dla bied-
nych z przedszkola przy
D³ugosza. Potem by³a akcja
wsparcia dzieciaków pod-

czas wielkiej powodzi. Po-
magam zawsze, to silniej-
sze ode mnie, ale takich
emocji, jak teraz, to ja chy-
ba nie prze¿ywa³em. Po-
wiem ci, w pewnym momen-
cie mia³em tak, ¿e ju¿ pra-
wie jecha³em do Ukrainy, bo
tam trzeba pomagaæ na
miejscu, trzeba ratowaæ lu-
dzi, ale i zwierzêta. My-
œla³em o kijowskim ZOO.
Ale rodzina przyjaciele
mnie zwyczajnie nie puœcili.
Us³ysza³em, ¿e mam zostaæ
tu, i tu pomagaæ, wiêc to ro-
biê. No wiêc wzi¹³em swoj¹
magiczn¹ walizkê, z której
wystaj¹ wêdki z barwami
Ukrainy  i tak próbujê wzbu-

dziæ w ludziach trochê em-
patii.
- Jak ciebie odbieraj¹ Po-
lacy, gorzowianie?

- Ró¿nie. Od patrz¹cych
jak na kosmitê, do poma-
gaj¹cych. Ró¿nie. Bywaj¹ i
tacy, którzy mówi¹ otwartym
tekstem, ¿e nie wolno im po-
magaæ, ale s¹ i tacy, którzy
wracaj¹ z kolejnymi opatrun-
kami. Bo Ukraiñcy w ca³oœci
doceniaj¹ bardzo ka¿dy naj-
mniejszy przejaw pomocy. A
Polacy, no có¿, mam na-
dziejê, ¿e bêd¹ pomagaæ.
Bo jak widaæ, Gorzów bar-
dzo mocno zaanga¿owa³ siê
w pomoc humanitarn¹. Wi-
daæ to w LOWES, gdzie ca³y

czas ktoœ coœ przywozi³. Wi-
daæ, ¿e jest w nas coœ takie-
go, ¿e jak trzeba, to poma-
gamy.
- Marcin, ale ty jesteœ
zwi¹zany i z Gorzowem, i z
¯ubrowem. Jak ludzie rea-
guj¹ w takich mniejszych
miejscowoœciach?

- Wraz z Krystianem Bie-
leckim, so³tysem ¯ubrowa
prowadzimy akcjê zbiórki
w³aœnie w ¯ubrowie i ju¿ ma-
my 35 worków z ubraniami,
karimaty, ciuszki dzieciêce,
koce, artyku³y chemiczne i
kosmetyczne. Tego jest na-
prawdê bardzo du¿o. Trzeba
zaznaczyæ, ¿e tu mieszkaj¹
biedni ludzie i oni siê dziel¹.
To te¿ jest bardzo wzru-
szaj¹ce. Wiesz, by³a taka
pani, która przysz³a z takim
tekstem - sama nie mam, ale
tam jeszcze biedniejsi s¹. I
przynios³a pe³en wór
trwa³ego jedzenia.
- Jak myœlisz, czy to
wzmo¿enie pomocy po-
trwa jeszcze d³ugo? Bo
wszystko wskazuje, ¿e
bêdzie taka potrzeba.

- Nie wiem. Ale nie
chcia³bym, aby to by³ chwilo-
wy zryw. Taki na hurra.
By³oby dobrze, gdyby ta po-
moc trwa³a tak d³ugo, jak

bêdzie potrzebna. Mam na-
dziejê, ¿e tak siê stanie. Ja
bêdê pomaga³. I tylko do-
dam, ¿e teraz zbieram rze-
czy medyczne, a potem
bêdê dzia³a³ jako aktor. Bo
przyje¿d¿aj¹ dzieci z ukrai-
ñskiego domu dziecka, bêdê
dla nich gra³ spektakle,
bêdziemy organizowaæ od-
poczynek, bêdê siê wciela³ w
iluzjonistê. Pójdziemy w
ró¿ne ciekawe miejsca.
Chcia³abym je zawieŸæ do
Maya Landu, ¿eby mog³y od-
pocz¹æ, pobawiæ siê jakoœ,
zapomnieæ na chwilê o trau-
mie, jak¹ prze¿y³y.
- Ogl¹da³am obrazki z
Sum, miasta partnerskiego
Gorzowa. Miasto jest kom-
pletnie zrujnowane. My-
œlisz, ¿e uda nam siê po-
móc w odbudowie. Mam
na myœli nas gorzowian.

- Jak siê znajdzie kilku
takich wariatów, jak ja, ty,
Kasia Micza³, Tomek Ma-
lewicz, który znów jedzie
na granicê, to myœlê, ¿e
tak. Pozara¿amy ludzi.
Myœlê, ¿e mo¿e coœ z tego
wyjœæ.
- Bardzo ci dziêkujê za
rozmowê i trzymajmy kciu-
ki, aby to siê szybko sko-
ñczy³o.

Nikt nie chce siedzieć bezczynnie
Z Dari¹ Lukianow¹, Ukraink¹ mieszkaj¹c¹ od lat w Polsce, zaanga¿owan¹ w pomoc rodakom uciekaj¹cym przed wojn¹, rozmawia Renata Ochwat

Ich zwyczajnie na więcej nie stać
Z Marcinem Ciê¿kim, aktorem i performerem rozmawia Renata Ochwat

D. Lukianowa: Ciągle nas ktoś zasila, a potrzeby są ogrom-
ne

Fo
t. 
Re
na
ta
 O
ch
wa
t

M. Ciężki: Widać, że jest w nas coś takiego, że jak trzeba, to
pomagamy
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14 kwietnia 966 roku w
Wielk¹ Sobotê  ksi¹¿ê Miesz-
ko I wraz ze swoim dworem
przyj¹³ chrzest pod patrona-
tem Rzymu. Patrz¹c z per-
spektywy tysi¹ca lat, trzeba
stwierdziæ, ¿e od czasu
chrztu ksiêstwo Polan za-
czê³o siê przekszta³caæ w
siln¹ i coraz wiêksz¹ Polskê.
Profesor Andrzej Nowak
mówi, ¿e bez chrzeœcija-
ñstwa nie by³oby Polski. 

W roku 966 narodzi³a siê
Polska dla kolejnych pokoleñ;
zasiedlali tê ziemiê ludzie po-
czuwaj¹cy siê do wiêzi z tym
krajem, budzi³a siê œwiado-
moœæ narodowa oraz wspól-
notowa przynale¿noœæ ce-
mentowana  wartoœciami
chrystusowej religii. To co no-
we i szlachetniejsze, w kon-
frontacji z ze starym, opartym
na pogañstwie i mieczu, wca-
le nie rodzi siê ³atwo. Chrze-
œcijañstwo dalej musi siê bro-
niæ przed nieludzkimi syste-
mami i ideologiami nios¹cymi
œmieræ i przemoc. WeŸmy tu
choæby wszystkie rewolucje i
ró¿ne socjalizmy, które tylko
w okresie  XVIII do XX wieku
poch³onê³y ponad 170 milio-
nów przede wszystkim chrze-
œcijañskich ofiar (Philip Van-
der Elst w 2009 poda³ 170
mln ofiar).
Jak wiêc kszta³towa³o siê
chrzeœcijañstwo w Polsce?
Archeolodzy wskazuj¹, ¿e
Chrzest Polski odby³ siê naj-
prawdopodobniej w Ostrowie
Lednickim. Wejœcie do nowej
przestrzeni kulturowej, do
œwiatowej rodziny pañstw
chrzeœcijañskich, do cywiliza-
cji chrzeœcijañskiej i przyjêcie
nowej filozofii opartej na
ewangelicznej nauce Jezusa
Chrystusa, zosta³o odpowied-
nio przygotowane i poprze-
dzone ma³¿eñstwem Mieszka
z ksiê¿niczk¹ czesk¹
Dobraw¹ w roku 965. W tam-
tych czasach ma³¿eñstwa
by³y sojuszami politycznymi,
a w tym przypadku umacnia³y
sojusz z Czechami. Mieszko I
potrzebowa³ sojusznika, bo
ci¹gle zagra¿a³y mu plemio-
na germañskie na zachodzie
oraz s³owiañscy Wieleci
sprzymierzeni z Czechami.
Mieszko I móg³ wybraæ za po-
œrednika chrystianizacji Pol-
ski cesarza lub  któregoœ z
ksi¹¿¹t niemieckich, ale
uzna³, ¿e bezpieczniejszym
chrystianizatorem bêd¹  Cze-
chy. Badania wykopaliskowe
wskazuj¹, ¿e miejscem
Chrztu Polski by³a najpewniej
wyspa na jeziorze Lednica.
Od wrzeœnia 1994 roku wy-
spa zosta³a  wpisana na listê
pomników historii. Za pano-
wania Mieszka I i Boles³awa
Chrobrego wyspa lednicka
by³a najwa¿niejszym miejs-
cem ówczesnej administracji
tamtejszego plemienia Polan,

a po chrzcie sta³a siê central-
nym miejscem w³adców - ksi-
êcia Mieszka I i króla Bo-
les³awa Chrobrego. Na tej
wyspie miedzy Poznaniem a
Gnieznem, stosunkowo nie-
dawno archeolodzy odkryli
pozosta³oœci zespo³u pa³aco-
wo-sakralnego z basenem do
chrztu i wolnostoj¹cy koœció³
cmentarny z grobami w na-
wie i aneksach, a wszystko
wzniesione za czasów Miesz-
ka I przed 966 rokiem. Œwiet-
noœæ wczesnego okresu
chrzeœcijañstwa w Polsce
Ostrów Lednicki zachowa³ do
1038 roku, kiedy to podczas
najazdu Brzetys³awa I. Cze-
skiego zniszczono mosty i
spalono gród. Od 1983 roku
pracowa³ tam zespó³ konser-
watorsko-archeologiczny, któ-
ry dokona³ odkryæ, ¿e kapli-
ca-baptysterium (rodzaj
chrzcielnicy), pa³ac, koœció³
grodowy, mosty i budowle
obronne powsta³y za czasów
Mieszka I. w po³owie X wie-
ku, w okresie chrystianizacji
Polski. Chrzest  Mieszka I
na pewno mia³ miejsce w
966 roku, prawdopodobnie
w Wielk¹ Sobotê, która  w
tym roku przypada³a 14
kwietnia, a w³aœnie w tym
dniu w Koœciele katolickim
tradycyjnie udziela siê
chrztu - i najprawdopodob-
niej wtedy korzystano z te-
go basenu chrzcielnego;
taki przecie¿ w Lednicy ar-
cheolodzy odkryli. 

Wiele z tych faktów histo-
rycznych w ostatnich kilku-
dziesiêciu latach zosta³o po-
twierdzonych i wiele nowych
odkrytych. Wiele jednak,
m.in. ze wzglêdu na brak wia-
rygodnych Ÿróde³, jak choæby
to, kto by³ celebransem
chrztu, pozostaje nadal ta-
jemnic¹. Badacze  podaj¹, ¿e
proces chrztu przebiega³
d³ugi czas, stopniowo, naj-
pierw królewskich podda-
nych, a póŸniej pozosta³y lud
Polan. Kiedy w 966 roku
ksi¹¿ê Polan przyj¹³ chrzeœci-
jañstwo, pocz¹tkowo
za³o¿ono tylko jedno biskup-
stwo - w Poznaniu. Chyba
jednym z wa¿niejszych za-
dañ, jakie stanê³o przed
m³odym pañstwem polskim
za Mieszka I, by³o unieza-
le¿nienie siê od cesarstwa
niemieckiego i stworzenie
niezale¿nej polskiej organiza-
cji koœcielnej. Niewiele trzeba
by³o na tê niezale¿noœæ cze-
kaæ. Sta³o siê to w r. 1000 w
zwi¹zku z pielgrzymk¹ cesa-
rza niemieckiego Ottona III
do grobu œw. Wojciecha. W
czasie wa¿nego  spotkania z
Boles³awem Chrobrym ce-
sarz uzna³ niezawis³oœæ pa-
ñstwa polskiego od Niemiec
oraz za³o¿enie arcybiskup-
stwa w GnieŸnie, któremu
mia³y podlegaæ biskupstwa w

Krakowie, Ko³obrzegu,
Wroc³awiu oraz poznañskie.
By³ to wielki sukces Polski,
ju¿ chrzeœcijañskiej, odnoto-
wany w licznych europejskich
kronikach. Otton III do Gniez-
na jecha³ przez po³udniow¹
czêœæ Ziemi Lubuskiej (z kro-
niki Thietmara), której lud-
noœæ by³a ju¿ ochrzczona. 

Najwiêksz¹ wiedzê z zakre-
su chrztu Polski wydaje siê
mieæ prof. Andrzej M. Wy-
rwa³, dyrektor Muzeum
Pierwszych Piastów na Led-
nicy, który mówi, ¿e tak na-
prawdê dotychczas nie wie-
my kto udzieli³ chrztu Miesz-
kowi I i jego dworowi.
Niektórzy kronikarze, bez
udokumentowania, twierdz¹,
¿e chrztu udziela³ œw. Woj-
ciech, inni wskazuj¹ na Cyry-
la i Metodego, jednak wielce
prawdopodobnym  wydaje
siê, ¿e celebransem chrztu
Mieszka i jego dworu by³
prezbiter Jordan, który przy-
by³ na dwór ksi¹¿êcy w 965
roku z Czech wraz z orsza-
kiem Dobrawy. W 968 roku
Jordan ustanowiony zosta³
pierwszym biskupem w
Polsce. Chrzest Polski nie
by³ dla Mieszka czymœ ³at-
wym. Jego poddani od poko-
leñ czcili bóstwa pogañskie, a
chrzest zmienia³ ca³¹ filozofiê
ich ¿ycia. Nie oby³o siê te¿
bez sprzeciwów, niszczenia
œwi¹tyñ, mordowania ducho-
wieñstwa, a nawet powraca-
no do pogañskich kultów. W
pobli¿u grodu ksiêcia Miesz-
ka I i póŸniej króla Boles³awa
Chrobrego w Miêdzyrzeczu w
1003 roku zginêli pierwsi
mêczennicy, którzy w 996 ro-
ku za³o¿yli tam pierwszy
klasztor w Polsce. Tymi

ewangelizuj¹cymi mnichami
byli Benedykt, Jan, Mateusz,
Izaak i Krystyn. W grodzie i w
klasztorze przebywa³ te¿ œw.
Wojciech, który w Miêdzyrze-
czu przygotowywa³ wyprawê
misyjn¹ do Prus. Podczas tej
wyprawy ewangelizacyjnej na
Prusy Wschodnie biskup œw.
Wojciech, gdzieœ w pobli¿u
dzisiejszego Elbl¹ga, 23
kwietnia 997 roku zgin¹³ z r¹k
pogan. 

Chrystianizacja polskich
ziem tak na dobre zaczê³a siê
dopiero od XI wieku, od pa-
nowania piasta Kazimierza
Odnowiciela (ur.1016 r,  zm.
1058r., syn Mieszka II).
Chrzest Mieszka I nie by³ tyl-
ko wydarzeniem religijnym,
w³¹czy³ bowiem rodz¹ce siê
pañstwo polskie w kr¹g poli-
tyczno-kulturowy Europy ³aci-
ñskiej i cywilizacji rzymskiej.
Od tego momentu rozpocz¹³
siê proces przejmowania za-
chodnich wzorców politycz-
nych i kulturowych - struktury
politycznej i administracyjnej
pañstwa, systemu prawnego,
obyczajów, urzêdowego jêzy-
ka ³aciñskiego. Trwa³e œlady
wczesnego chrzeœcija-
ñstwa mamy równie¿ w
okolicach Gorzowa Wlkp.
Jednym z miejsc  bogatych  w
pozosta³oœci  wczesnego
chrzeœcijañstwa jest Santok,
na którego terenie archeolo-
dzy potwierdzili istnienie pias-
towskiego grodu o statusie
kasztelanii z 970 roku. By³a to
wa¿na osada obronna na gra-
nicy pañstwa Piastów i Po-
morza Zachodniego  z sie-
dzib¹ archidiakona, który za-
rz¹dza³ Koœcio³em lokalnym
w imieniu biskupa w okresie
po przyjêciu chrztu przez

Mieszka I. Podobn¹ rangê w
lokalnej ju¿ chrzeœcijañskiej
spo³ecznoœci zachodniej Pol-
ski mia³ Lubusz (Lebus), któ-
ry dzisiaj znajduje siê po dru-
giej stronie Odry i który by³
pierwsz¹ stolic¹ biskupa die-
cezjalnego Ziemi Lubuskiej.
Diecezja lubuska powsta³a
w 1124 roku. Skomplikowa-
na sytuacja Ziemi Lubuskiej
sk³oni³a arcybiskupa Konrada
do przeniesienia w 1267 roku
biskupstwa do Górzycy, gdzie
w 1276 roku. biskup ustano-
wi³ siedzibê biskupi¹ i lubu-
skiej kapitu³y. Górzyca w tym
czasie bardzo siê rozwinê³a,
czego efektem by³o uzyska-
nie przez ni¹ praw miejskich
w 1317 roku. PóŸniej kilka
najazdów w po³owie XIV wie-
ku zrujnowa³y miasto i Górzy-
ca ju¿ nie wróci³a do swojej
œwietnoœci.  
Gorzów wraz z ca³ym uj-
œciem Warty znajdowa³ siê
w X wieku pod panowa-
niem ksi¹¿¹t Polan. W cza-
sie panowania Mieszka I gro-
dy tych ziem, wraz z innymi
ziemiami tego w³adcy
przyjê³y chrzest i wesz³y do
europejskiej rodziny narodów
chrzeœcijañskiej cywilizacji.
Dla licznych plemion Polan
chrzest oznacza³ wielkie
zmiany kulturowe w jednoœci
z nowym koœcio³em hierar-
chicznym. Ksi¹¿ê Mieszko I
oraz kolejni królowie stali siê
równorzêdnymi partnerami -
braæmi w wierze - dla innych
w³adców panuj¹cych w Euro-
pie, nawet dla potê¿nego ce-
sarza Niemiec. Wprawdzie
toczy³y siê ró¿ne wojny, na-
wet potop szwedzki, ale
chrzeœcijañstwo by³o czynni-
kiem, które nie pozwala³o na-
ruszaæ naszej to¿samoœci i
by³o ³¹cznikiem z Europ¹ i
Rzymem. By³ jednak w tym
chrzeœcijañskim porz¹dku je-
den wyj¹tek w XVIII wieku,
kiedy to Prusy sprzymierzone
z Rosj¹ carsk¹ nie uszano-
wa³y naszej chrzeœcijañskiej
to¿samoœci i doprowadzi³y do
rozbioru i likwidacji Polski.
Ale te pañstwa jakoœ ci¹gle
tak mia³y…

Koœció³ katolicki odegra³ w
polskiej historii bardzo wa¿n¹
rolê. Nie ma w jej historii ta-
kiego okresu, ¿eby Polska
nie by³a wzmacniana organi-
zacj¹ koœcieln¹, której pod-
stawow¹ jednostk¹ jest para-
fia. Jej duchowni maj¹ trwa³e
i bardzo wa¿ne miejsce w
historii Polski jako patrioci,
obroñcy narodu i jego to¿sa-
moœci oraz mê¿owie stanu.
Przez przynale¿noœæ do
chrzeœcijañskiej rodziny
narodów spo³eczeñstwo
polskie zawsze uto¿sa-
mia³o siê z Europ¹ - do
dnia dzisiejszego, choæ sa-
ma dzisiaj Europa od
chrzeœcijañstwa odchodzi.

Chrzeœcijañstwo jednoczy³o
ludzi poprzez wyznawanie tej
samej wiary w jednego Boga,
przez  kierowanie siê tym sa-
mym systemem wartoœci
opartym na moj¿eszowym
Dekalogu. Si³¹ Europy by³y
jej Judeo-chrzeœcijañskie ko-
rzenie, których próbê nisz-
czenia podejmowa³y ju¿
ró¿ne ideologie na czele z re-
wolucj¹ francusk¹, z niemiec-
kim narodowym socjalizmem
i bolszewickim marksizmem.
Dzisiaj mamy do czynienia z
bezwzglêdn¹ walk¹ innych
cywilizacji z europejskim i
œwiatowym chrzeœcijañs-
twem. Kto choæ trochê zna
ewangeliczne zasady chrze-
œcijañstwa to wie, ¿e osadzo-
ne na Dekalogu i Ewangelii
Chrystusowej, w filozofii roz-
ró¿niaj¹cej dobro od z³a i
prawdy od fa³szu, mi³oœci bli-
Ÿniego, przebaczania i spra-
wiedliwoœci, szacunku i tole-
rancji. G³ównym przykaza-
niem chrzeœcijañstwa jest
przykazanie mi³oœci:”
Bêdziesz mi³owa³ Pana Bo-
ga swego ze wszystkich si³
swoich, z ca³ego serca
swego, a bliŸniego swego
jak siebie samego” Dlacze-
go wiêc jest tak zawziêcie
zwalczane?  Czy ktoœ w to
miejsce ma jak¹œ lepsz¹ filo-
zofiê ¿ycia? Osobiœcie takiej
nie znam…Wielki polski
uczony prof. Feliks Koneczny
z Uniwersytetu Jagielloñskie-
go stworzy³ uznan¹ w œwiecie
teoriê naukow¹ o cywiliza-
cjach. Pisze, ¿e w Europie
œcieraj¹ siê i rywalizuj¹ ze
sob¹ cztery podstawowe cy-
wilizacje. W œród nich jest cy-
wilizacja Zachodu czyli
³aciñska. Inne maj¹ pocho-
dzenie orientalne, a ich
cech¹ jest b³êdne rozumienie
cz³owieka i dlatego wytwa-
rzaj¹ wiele przeszkód na dro-
dze doskonalenia cz³owieka i
zadaj¹ gwa³t cz³owiekowi -
pisze prof. Feliks Koneczny.
A je¿eli w Europie cywiliza-
cja chrzeœcijañska zosta-
nie zmarginalizowana, czy
nawet wyparta, zgodnie z
teori¹ Feliksa Konecznego,
to która z pozosta³ych cy-
wilizacji wype³ni t¹ prze-
strzeñ po chrzeœcija-
ñstwie? Nie trzeba du¿ego
wysi³ku intelektualnego, by
sobie na to pytanie odpowie-
dzieæ. Jedno jest pewne,
wtedy Polska rozp³ynie siê w
¿ywio³ach agresywnych cywi-
lizacji. A co wtedy z nami?...
Odrzucam taki scenariusz,
bo my jeszcze mamy szansê
tê rzymsk¹ cywilizacjê nasze-
go kontynentu obroniæ,  której
fundamentem by³ chrzest
Polski, a wczeœniej innych
narodów Europy. 

AUGUSTYN WIERNICKI

Wartości cywilizacji chrześcijańskiej
W tym roku obchodzimy 1056 rocznicê Chrztu Polski.

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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Obecnie to rodzinne œnia-
danie, spacer, msza w ko-
œciele. Jedynie w niektórych
regionach ten czas spêdza
siê inaczej. Inaczej œwiêtuje
siê Wielkanoc g³ównie na
Mazowszu, w Ma³opolsce,
na Podlasiu i Podhalu. Tam
w³aœnie zarówno Wielkanoc,
jak i Wielki Tydzieñ kultywo-
wane s¹ w starym, ludowym
stylu. Prawda, ¿e g³ównie na
wsiach, ale jednak.

Od palmy się zaczyna

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

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

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

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

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

czystego wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy.

Tradycje Triduum

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

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

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

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

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

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

Turki u grobu

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

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

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

No i Wielkanoc

Jeszcze miejscami mo¿na
spotkaæ siê z obyczajem œci-
gania siê po mszy rezurek-
cyjnej w niedzielê rano. Kto
pierwszy bowiem dotrze do
domu, temu bêdzie siê w da-
nym roku darzy³o.
Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ tego
dnia jest obfite œniadanie,
pierwszy w tradycji syty po-
si³ek po Wielkim Poœcie.
G³ównie jada siê jajka, dobr¹
wêdlinê, ciasto - tradycja na-
kazuje, aby by³ to

dro¿d¿owiec, ale mo¿e byæ i
inne.

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

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

A potem dyngus

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

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

RENATA OCHWAT

Korzysta³am z ksi¹¿ek:
ksi¹dz Jêdrzej Kitowicz
„Opis obyczaju za Augusta
III”, Barbara Ogrodowska
„Zwyczaje, obrzêdy i trady-
cje w Polsce”, Joanna £ago-
da, Maja £agoda-Marciniak,
Anna Gotowiec „Œwiêta w
polskim domu”

Świąteczny czas - od palmy do dyngusa
Wielkanoc to najbardziej radosny czas w chrzeœcijañskim œwiecie, aczkolwiek spędzany na różne sposoby. 
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W wielkanocną niedzielę nie podawano obiadu. Musiał wystarczyć śniadaniowy stół, na któ-
rym powinno być tyle jedzenia, aby wystarczyło na cały dzień. Przede wszystkim wędzonki i
jajka

Polskie palmy nie mają sobie równych w świecie…
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Niektóre symbole świąt wielkanocnych, jak jajko czy kurczak, są wspólne dla różnych kultur
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Planuj¹c karierê zawodow¹,
warto zapoznaæ siê z progno-
zami dotycz¹cymi zapotrzebo-
wania rynku pracy na specjalis-
tów w poszczególnych
bran¿ach. „Barometr Zawo-
dów” opracowany na zlecenie
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i
Technologii wyraŸnie wskazuje,
¿e pracownicy bran¿y medycz-
nej, a w szczególnoœci ratowni-
cy medyczni, bêd¹ poszukiwani
na rynku pracy w województwie
lubuskim (www.barometrzawo-
dow.pl {http://www.barometrza-
wodow.pl}.). Po niemal siedmiu
latach powróci³o do Gorzowa
Wielkopolskiego kszta³cenie na
kierunku ratownictwo medycz-
ne. W styczniu 2015 r. zako-
ñczy³o siê kszta³cenie ratowni-
ków medycznych w szkole poli-
cealnej. W paŸdzierniku 2021 r.
w Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a uruchomiono kierunek ra-
townictwo medyczne na Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu. Uczel-
nia oferuje studia I stopnia
(licencjat) w systemie stacjonar-
nym oraz stacjonarnym 26+.
Oznacza to, ¿e na tym kierunku
bezp³atnie studiowaæ mog¹
nie tylko tegoroczni absolwenci
szkó³ œrednich, ale tak¿e osoby,
które ju¿ s¹ aktywne zawodo-
wo i chc¹ podwy¿szyæ swoje
kwalifikacje lub zdobyæ nowy
zawód. I tak, w bie¿¹cym roku
akademickim naukê podjê³o
wielu stra¿aków - ratowników
pe³ni¹cych s³u¿bê w jednost-
kach ratowniczo-gaœniczych w
województwie lubuskim. Dla
studentów przygotowano pra-
cownie wyposa¿one w nowo-
czesny sprzêt pozwalaj¹cy na
nauczanie na poziomie umo¿li-
wiaj¹cym samodzielne wykony-
wanie zawodu. Dba³oœæ Uczel-
ni o wysoki poziom kszta³cenia
zapewnia kadra dydaktyczna
z³o¿ona zarówno z pracowni-
ków naukowo-badawczych,
wysokiej klasy specjalistów, jak
i praktyków posiadaj¹cych bo-
gate doœwiadczenie zawodo-
we. Adepci sztuki ratowniczej,
obecnie studenci pierwszego
roku, ucz¹ siê podstaw zawo-
du. Wiedzê zg³êbiaj¹, uczest-
nicz¹c w wyk³adach, æwicze-

niach oraz laboratoriach, mi-
êdzy innymi z przedmiotów:
anatomia, fizjologia, prawo me-
dyczne, socjologia medycyny,
¿ywienie cz³owieka, mikrobiolo-
gia, biochemia, pierwsza po-
moc i podstawowe czynnoœci
BLS. 

Studenci szczególnie ceni¹
sobie zajêcia w formie æwiczeñ
z wykorzystaniem symulatorów
i fantomów, a tych na wypo-
sa¿eniu pracowni nie brakuje. 
Cieszy mnie wysoka jakoœæ
kszta³cenia na zajêciach spe-
cjalistycznych, ten sprzêt
wiele obiecuje - odpowiedzia³a
jedna ze studentek na pytanie,
co podoba siê jej na studiach.
Podjê³am studia, dlatego,
¿e chcê nauczyæ siê ratowa-
nia ludzi. To wielka sztuka,
unikalne umiejêtnoœci, na
tym mi zale¿y i tego w³aœnie
siê uczê - odpowiedzia³a inna
studentka na pytanie, co ceni w
zawodzie ratownika medyczne-
go. 

Zajêcia w formie æwiczeñ rea-
lizowane s¹ z wykorzystaniem
metody symulacji zdarzenia.
Studenci pracuj¹ w warunkach

bardzo zbli¿onych do sytuacji
rzeczywistej. Scenariusze zda-
rzeñ opracowywane s¹ przez
nauczycieli prowadz¹cych zaj-
êcia. Uczestnicy zajêæ poznaj¹
nie tylko postêpowanie w opar-
ciu o procedury udzielania po-
mocy, ale równie¿ nabywaj¹
umiejêtnoœci radzenia sobie ze
stresem zwi¹zanym z sytuacj¹
nag³¹ i nieznan¹. W ten spo-
sób kszta³towane s¹ te¿ kom-
petencje spo³eczne, np.
wspó³pracy w grupie, odpowie-
dzialnoœci za podejmowane
decyzje, samooceny i œwiado-
moœci w³asnych ograniczeñ.
Do ka¿dego æwiczenia przygo-
towana jest checklista (lista
kontrolna), w oparciu o któr¹
student sprawdza poziom
osi¹gniêtych umiejêtnoœci. Do
analizy stopnia uzyskanych
efektów kszta³cenia na danych
zajêciach wykorzystujemy rów-
nie¿ filmy nagrane podczas
wykonywania zadañ/æwiczeñ.
Odtworzenie nagrania umo¿li-
wia ucz¹cemu siê poznanie
swoich mocnych i s³abych
stron. Jest to tak¿e czas na
dyskusjê i wyci¹ganie wnio-

sków dotycz¹cych samodosko-
nalenia siê studentów. 

Oprócz zajêæ objêtych pla-
nem studiów nasi studenci na-
bywaj¹ dodatkowe kompeten-
cje. I tak w semestrze zimowym
Uczelnia zorganizowa³a i prze-
prowadzi³a kurs „S³u¿ba infor-
macyjna podczas imprez ma-
sowych”, potwierdzony certyfi-
katem. Na Wydziale Nauk o
Zdrowiu dzia³a tak¿e studen-
ckie ko³o naukowe AKADEMI-
CUS MEDICUS, które zorgani-
zowa³o dla przysz³ych ratowni-
ków medycznych szkolenie
„Metody rehabilitacji w pracy ra-
townika medycznego”, sfinan-
sowane przez Urz¹d Mar-
sza³kowski Województwa Lu-
buskiego. 

Co dalej czeka naszych stu-
dentów? Mówi siê, ¿e „im dalej
w las, tym wiêcej drzew”. To
przys³owie ma swoje zastoso-
wanie równie¿ w tym przypad-
ku. Realizowane s¹ kolejne
przedmioty, m.in.: psychologia
w ratownictwie medycznym, dy-
daktyka medyczna, jêzyk migo-
wy, kwalifikowana pierwsza po-
moc, przemieszczanie i trans-

port poszkodowanego. Jesz-
cze w obecnym roku akademic-
kim studenci odbêd¹ pierwsz¹
praktykê zawodow¹. Jej celem
jest poznanie „w dzia³aniu” spe-
cyfiki pracy ratownika medycz-
nego pracuj¹cego w zespole
ratowniczym oraz obserwowa-
nie dzia³añ ratunkowych prowa-
dzonych przez specjalistów. Od
drugiego roku nauki wprowa-
dzone zostan¹ zajêcia klinicz-
ne. Podczas wyk³adów, æwi-
czeñ klinicznych i praktyk zawo-
dowych prowadzonych przez
lekarzy specjalistów i pielêg-
niarki pracuj¹ce w oddzia³ach
szpitalnych, studenci zg³êbiaæ
bêd¹ wiedzê z niemal ka¿dej
dziedziny medycyny, m.in. z:
chorób wewnêtrznych, kardiolo-
gii, chirurgii, neurochirurgii, or-
topedii, pediatrii, psychiatrii, ge-
riatrii, neurologii, urologii,
po³o¿nictwa i ginekologii. Tak
szeroka i wszechstronna wie-
dza jest niezbêdna w pracy ra-
townika medycznego, ponie-
wa¿ podczas wykonywania za-
dañ zawodowych mo¿e
spotkaæ siê on z pacjentami w
ró¿nym wieku i z ró¿nymi sta-
nami chorobowymi. Wa¿nymi,
a zarazem najbardziej oczeki-
wanymi przez studentów zaj-
êciami s¹ praktyki zawodowe
realizowane w Zespo³ach Ra-
townictwa Medycznego i Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym,
prowadzone przez lekarzy spe-
cjalistów i doœwiadczonych ra-
towników medycznych. Pod-
czas tych praktyk studenci
bêd¹ doskonaliæ umiejêtnoœci
zdobyte na zajêciach w pra-
cowniach z zakresu przedszpi-
talnych i wewn¹trzszpitalnych
procedur ratunkowych. W wa-
runkach rzeczywistych, z wyko-
rzystaniem leków, sprzêtu i
aparatury medycznej, pod czuj-
nym okiem wyk³adowców i in-
struktorów studenci bêd¹ braæ
czynny udzia³ w diagnozowaniu
oraz leczeniu chorych i poszko-
dowanych. Naucz¹ siê tak¿e
wspó³pracy w zespole ratunko-
wym oraz komunikowania siê z
chorym/poszkodowanym i jego
rodzin¹. Zgodnie ze standar-
dem kszta³cenia w zawodzie

ratownika medycznego studen-
ci odbêd¹ ³¹cznie 960 godzin
praktyk zawodowych w kontak-
cie bezpoœrednim z pacjentem. 

Ciekawym i spo³ecznie po-
trzebnym przedmiotem jest me-
dycyna taktyczna. Zajêcia po-
prowadzi wyk³adowca posia-
daj¹cy doœwiadczenie w
warunkach bojowych w zakre-
sie ratownictwa medycznego
na polu walki. Na studentów
czekaj¹ tak¿e atrakcyjne zaj-
êcia sprawnoœciowe z elemen-
tami ratownictwa specjalistycz-
nego, które zorganizowane
bêd¹ w formie obozu w terenie.
Zakres tych zajêæ obejmuje ra-
townictwo w terenie trudno do-
stêpnym. Studenci uczyæ siê
bêd¹ ratowania poszkodowa-
nych w górach oraz ratowania z
wody. Zajêcia te poprowadz¹
instruktorzy odpowiednich
s³u¿b ratunkowych - GORP i
WOPR. 
Pierwszy semestr zaliczo-
ny. Wybór kierunku by³
s³usznym wyborem. Zna-
laz³em to, czego szuka³em -
powiedzia³ niedawno jeden ze
stra¿aków, student pierwszego
roku ratownictwa medycznego
na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a w Gorzowie Wielkopol-
skim. 

Oferta edukacyjna Wydzia³u
Nauk o Zdrowiu w roku akade-
mickim 2022/2023 obejmuje
naukê na nastêpuj¹cych kie-
runkach studiów: 
- PIELÊGNIARSTWO, STU-
DIA I stopnia (profil praktycz-
ny)
- RATOWNICTWO ME-
DYCZNE, STUDIA I stopnia
(profil praktyczny)
- TURYSTYKA I REKREA-
CJA, STUDIA I stopnia (profil
praktyczny),
- TURYSTYKA I REKREA-
CJA, STUDIA II stopnia (profil
praktyczny).
- UWAGA, NOWOŒÆ! DIE-
TETYKA (pod warunkiem
uzyskania przez Uczelniê ak-
ceptacji Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej i Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki).

MGR IWONA RATUSZNIAK 
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Kształcenie w zawodzie ratownika medycznego
Akademia im. Jakuba z Parady¿a wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. 
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Bêdzie to zmiana sposobu,
w jaki korzystamy z danych
nam zasobów naturalnych, a
zw³aszcza trzech z nich -
„nastêpnych 3 W”: wody,
wodoru i wêgla nieenerge-
tycznego. To strategiczne
zasoby przysz³oœci, które
bêd¹ napêdem dla rozwoju
w kolejnych dziesiêciole-
ciach. 

Rozwój nie mo¿e jednak
odbywaæ siê kosztem przy-
sz³ych pokoleñ. Dlatego w
najbli¿szych latach czekaj¹
nas wielkie zmiany, zwi¹za-
ne z transformacj¹ gospo-
darki w kierunku zeroemisyj-
noœci. Prze³o¿y siê ona na
zmianê w ¿yciu ka¿dego
mieszkañca planety - pewne
przedmioty, bran¿e oraz
dzia³ania, które wype³niaj¹
wspó³czesn¹ codziennoœæ,
znikn¹, a ich miejsce zajm¹
nowe produkty, sektory i pro-
cesy. 

Bank Gospodarstwa Krajo-
wego og³osi³ w sierpniu 2021
roku realizacjê Idei 3W - Wo-
da-Wodór-Wêgiel, aby wes-
przeæ œwiat nauki i biznesu w
rozwoju nowoczesnych tech-
nologii stosowanych w prze-
myœle, energetyce, medycy-
nie. Te trzy zasoby - woda,
wodór i wêgiel - odpowiednio
wykorzystane zmieni¹ pol-
sk¹ gospodarkê w bardziej
innowacyjn¹ i konkuren-
cyjn¹. Idea 3W to d³ugofalo-
wy program, który ma akty-
wizowaæ spo³eczeñstwo, biz-
nes, œwiat nauki i
administracjê pañstwow¹.

Stworzyliœmy koncepcjê
3W, by inicjowaæ dyskusjê o
wykorzystaniu potencja³u
wody, wodoru i wêgla w gos-
podarce. Chcemy, by na od-
kryciu nowych mo¿liwoœci
tych zasobów Polska budo-
wa³a przewagê konkuren-
cyjn¹ w nadchodz¹cych de-

kadach- wyjaœnia³a podczas
niedawnej debaty na ³amach
Pulsu Biznesu prezes BGK
Beata Daszyñska-Muzycz-
ka.

Dlaczego 3W?

Codzienne decyzje Pola-
ków maj¹ wp³yw nie tylko na
klimat i otaczaj¹ce nas œro-
dowisko, ale te¿ na to, jaka
jest kondycja polskich firm i
stan polskiej gospodarki. Te
trzy zasoby - woda, wodór i
wêgiel - odpowiednio wyko-
rzystane zmieni¹ j¹ w bar-
dziej innowacyjn¹ i konku-
rencyjn¹. 

Eksperci BGK opracowali
raport „Idea 3W. Perspekty-
wy rozwoju”, który jest prze-
wodnikiem po technologiach
z obszaru wody, wodoru i
wêgla nieenergetycznego.
Autorzy opracowania oma-
wiaj¹ wyzwania zwi¹zane z
retencjonowaniem i oczysz-
czaniem wody, przygl¹daj¹
siê kierunkom rozwoju gos-
podarki wodorowej oraz pub-
likuj¹ opinie wybitnych eks-
pertów zajmuj¹cych siê
wêglem, jako surowcem do
rozwijania innowacyjnych

materia³ów przysz³oœci. Ra-
port mo¿na pobraæ ze strony
Idea3W.org. 

Po pierwsze WODA 

Jest nie tylko Ÿród³em
¿ycia, ale te¿ niezbêdnym
zasobem wykorzystywanym
w rolnictwie, przemyœle i
energetyce - ma ogromne
znaczenie dla dalszego roz-
woju nowych technologii.
Umiejêtne ni¹ gospodarowa-
nie pomaga budowaæ kapita³
technologiczny. 

W Polsce retencjonujemy
zaledwie 6,5% wody (oko³o 4
mld m3). Potrzeba przynaj-
mniej dwa razy wiêcej, by
skutecznie przeciwdzia³aæ
zarówno skutkom suszy, jak i
powodzi. Dlatego wa¿ne
jest, by w sytuacji zmie-
niaj¹cego siê gwa³townie kli-
matu, w sposób przemyœlany
zarz¹dzaæ zasobami wody;
wspieraæ strategie dotycz¹ce
retencji i ponownego wyko-
rzystania wody oraz jej
oczyszczania, poszukiwaæ
nowoczesnych rozwi¹zañ ty-
pu „smart city”, które umo¿li-
wi¹ zatrzymanie wody w
miastach oraz sposobów na

efektywne oczyszczanie
œcieków i uzdatnianie wody. 

Po drugie WODÓR

Pierwiastek ten mo¿e byæ
Ÿród³em energii, który zast¹pi
elektrownie wêglowe czy opala-
ne koksem piece hutnicze. W do-
datku Polska jest jednym z naj-
wiêkszych producentów wodoru
na œwiecie - wytwarzamy oko³o
miliona ton wodoru rocznie.
Dziêki mo¿liwoœci produkcji
wodoru z wykorzystaniem odna-
wialnych Ÿróde³ energii przemys³
wodorowy jawi siê jako potencjal-
ny magazyn, przechwytuj¹cy
nadwy¿ki elektrycznoœci wyge-
nerowane przez fotowoltaikê czy
energetykê wiatrow¹. 

W Polsce ju¿ teraz rozwija
siê koncepcja wykorzystania
wodoru jako paliwa zasi-
laj¹cego pojazdy komunika-
cji miejskiej, a nawet… loko-
motywy! To szansa, by zbu-
dowaæ swoj¹ przewagê w
innowacyjnym przemyœle. 

Po trzecie WĘGIEL

Powszechnie kojarzony jest
z energetyk¹, poniewa¿
przez dekady by³ podstawo-
wym paliwem rozwoju gos-
podarczego ludzkoœci. Jed-
nak jego rola na tym siê nie
koñczy. Wêgiel, dziêki nowym
wynalazkom, powraca w no-
wych zastosowaniach. Gra-
fen, fulereny, nanorurki wêglo-
we czy wêgiel aktywny nios¹
ze sob¹ ogromny potencja³.
Pozwalaj¹ tworzyæ l¿ejsze i
trwalsze materia³y in¿ynieryj-
ne, co umo¿liwia ich stosowa-
nie w elektronice, medycynie,
budownictwie, przemyœle kos-
micznym, lotnictwie i motory-
zacji. Nowe materia³y z na-
nocz¹stek wêgla mog¹ te¿
pomóc w rozwi¹zaniu proble-
mów emisyjnych powodowa-
nych przez energetyczne wy-
korzystanie wêgla kamienne-
go i brunatnego.

W jak współpraca 

Bank Gospodarstwa Krajo-
wego œciœle wspó³pracuje z
samorz¹dami, przedstawi-

cielami nauki oraz biznesu,
by budowaæ zaanga¿owan¹
spo³ecznoœæ 3W. W po-
szczególnych wojewódz-
twach odbywaj¹ siê warszta-
ty, podczas których m.in.
rozmawiamy o tym co zrobiæ,
by zaszczepiæ w lokalnych
spo³ecznoœciach ideê 3W.
17 lutego takie spotkanie
mia³o miejsce w Gorzowie
Wielkopolskim w ramach
konferencji „Silna Polska,
Siln¹ Gospodark¹”. 

Uczestnicy dyskutowali o
przysz³oœci Polski w kon-
tekœcie trzech zasobów - wody,
wodoru i wêgla pierwiastkowe-
go. W warsztatach 3W wziêli
udzia³ przedstawiciele samo-
rz¹dów, organizacji trzeciego
sektora oraz biznesu. Goœcie
podkreœlali, ¿e tego typu spot-
kania ³¹cz¹ œrodowiska, pro-
wadz¹ do lepszej wymiany
wiedzy i doœwiadczeñ, a w
konsekwencji te¿ do zmian w
œwiadomoœci spo³ecznej dot.
rozwi¹zañ z obszaru zrówno-
wa¿onego rozwoju. 

Relacja z warsztatów do-
stêpna jest na stronie
www.idea3w.org. Najbli¿sze
planowane s¹ na 24 lutego
2022 r. w Krakowie.

Niniejszy materia³ ma cha-
rakter informacyjny i nie sta-
nowi oferty w rozumieniu Ko-
deksu cywilnego. 
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Woda, wodór, węgiel - BGK stawia
na zasoby przyszłości
Dziœ stoimy u progu kolejnego, cywilizacyjnego prze³omu na miarê rewolucji, jak¹ przynios³o powstanie œwiatowej sieci WWW. 

r  e  k  l  a  m  a

BGK to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-
gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infra-
struktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija
przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także
za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK
wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym
udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w
krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finan-
sowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony
rozwój. 

BBaannkk  GGoossppooddaarrssttwwaa  KKrraajjoowweeggoo  
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● Więcej sportu każdego dnia na stronach www.echogorzowa.pl ●

Pierwszym rywalem pod-
opiecznych trenera
Stanis³awa Chomskiego
bêd¹ aktualni wicemistrzowie
Polski z Lublina. Na pewno
bêdzie to intersuj¹cy spraw-
dzian ligowej formy obu
dru¿yn, które poprzedni se-
zon zakoñczy³y na podium.

Sezon 2022 przyniesie licz-
ne zmiany w PGE Ekstrali-
dze. Od tego roku w najlep-
szej ¿u¿lowej lidze œwiata
bêdzie obowi¹zywa³ nowy
system rozgrywek. W rundzie
fina³owej uczestniczyæ bêdzie
szeœæ zespo³ów, a nie jak do
tej pory cztery. Do pó³fina³ów
awansuj¹ zwyciêzcy æwieræfi-
na³ów oraz jeden zespó³
spoœród przegranych z naj-
lepszym bilansem punkto-
wym. 

Co to oznacza dla kibiców?
Przede wszystkim wiêksz¹
liczbê spotkañ. Zamiast 64 w
tym sezonie bêdzie ich 70.
Nasuwa siê jednak pytanie,
czy taki system wp³ynie ko-
rzystnie na poprawê atrakcyj-
noœci meczów ¿u¿lowych? Tu
mo¿na polemizowaæ. Jak to
w ¿yciu bywa wszystko ma
swoje plusy i minusy. Po se-
zonie przyjdzie czas na pod-
sumowania i analizy, czy rze-
czywiœcie nowy system roz-
grywek siê sprawdzi³. Póki co
cieszmy siê nadchodz¹cymi
pojedynkami, rykiem silników
i zapachem metanolu. 

W nadchodz¹cym sezonie
na ¿u¿lowych torach nie zo-
baczymy Rosjan. Jest to
zwi¹zane z wojn¹ w Ukrainie,
któr¹ wywo³a³a agresja Fede-
racji Rosyjskiej. W³adze pol-
skiego oraz œwiatowego spe-
edway’a jednomyœlnie
podjê³y decyzjê o wyklucze-
niu z rozgrywek zawodników
reprezentuj¹cych kraj agreso-
ra. Oznacza to, ¿e Artiom
£aguta, Emil Sajfutdinow,
Grigorij £aguta, czy Wadim
Tarasienko nie bêd¹ mogli
uczestniczyæ m.in. w me-
czach ligowych PGE Ekstrali-
gi. Dodatkowo dwaj pierwsi
nie powalcz¹ o tytu³ indywi-
dualnego mistrza œwiata w
turniejach Grand Prix. A przy-
pomnijmy, ¿e m³odszy z braci
£agutów jest aktualnym mist-
rzem globu, a Sajfutdinow
br¹zowym medalist¹.

Decyzje o wykluczeniu re-
prezentantów Rosji z rozgry-
wek skomplikowa³y sytuacjê
klubów, w których mieli star-
towaæ Rosjanie. Si³a ra¿enia
Sparty Wroc³aw, Motoru Lub-
lin, czy Apatora Toruñ
znacz¹co zmala³a i mo¿e siê

okazaæ, ¿e brak rosyjskich
¿u¿lowców mocno odbije siê
na wynikach poszczególnych
dru¿yn. Na tê chwilê wiado-
mo, ¿e kluby bêd¹ mog³y zre-
kompensowaæ sobie brak za-
wodników poprzez stosowa-
nie instytucji ,,zastêpstwa
zawodnika’’. Tak¹ decyzjê
podjê³y w³adze Speedway
Ekstraligi. Kluby spodziewa³y
siê, ¿e bêd¹ mog³y siêgn¹æ
jeszcze po ,,goœcia’’, ale na
razie takiej mo¿liwoœci nie
ma.  

W szeregach Moje Bermu-
dy Stali Gorzów w okresie zi-
mowym dosz³o do niewielkich
roszad kadrowych. Jeszcze
w trakcie trwania
ubieg³orocznego sezonu
w³adze klubu poinformo-
wa³y o przed³u¿eniu kon-
traktów z trójk¹ liderów -
Bartoszem Zmarzlikiem,
Szymonem WoŸniakiem
oraz Martinem Vaculi-
kiem. Wa¿n¹ umowê z
nadwarciañskim  klubem
mia³ z kolei Anders Thom-
sen. W macierzystym klu-
bie zosta³ tak¿e Wiktor Ja-
siñski, dla którego bêdzie
to pierwszy sezon w gronie
seniorów. „Witek” ma sta-
nowiæ o sile drugiego ze-
spo³u Stali Gorzów, ale nie
wykluczone, ¿e bêdzie ry-

walizowa³ o miejsce w sk³ad-
zie, jako zawodnik do 24 lat. 

Nad Wart¹ postanowiono
wymieniæ jedynie zawodnika
na pozycji U-24, która by³a
piêt¹ achillesow¹ Stali. I tak
do Gorzowa z Ostrowa trafi³
Patrick Hansen, który za-
st¹pi Rafa³a Karczmarza.
Popularny „Siwy” zdecydowa³
siê na jazdê na zapleczu eks-
traklasy w barwach Wilków
Krosno. 

24-letni Duñczyk urodzony
w Kalundborgu zwi¹za³ siê z
gorzowskim klubem rocznym
kontraktem. W minionym se-
zonie by³ jednym z ojców suk-
cesu ostrowskiej Ostrovii, któ-
ra awansowa³a do najwy¿szej
klasy rozgrywkowej. Sezon
2022 bêdzie pierwszym dla
Patricka Hansena w PGE
Ekstralidze. Czy ¿u¿lowiec
udŸwignie ciê¿ar walki w naj-
lepszej lidze œwiata? O tym
przekonamy siê po pierw-
szych kilku meczach, ale jed-
no jest pewne, ¿e to walecz-
ny zawodnik z du¿ym poten-
cja³em, który zadomowi³ siê
ju¿ w Gorzowie i jak sam mó-
wi, œwietnie siê tu czuje. 

Do Stali z wypo¿yczenia do
GKM-u Grudzi¹dz powróci³
Mateusz Bartkowiak, który
ma stanowiæ o sile formacji
juniorskiej. Kibice ¿ó³to-nie-

bieskich z niecierpliwoœci¹
bêd¹ oczekiwaæ miesi¹ca
czerwca… Dlaczego? To
w³aœnie wtedy pe³noprawnym
zawodnikiem PGE Ekstraligi
stanie siê Oskar Paluch,
mistrz Europy i mistrz œwiata
w klasie 250 cc. Syn Piotra
Palucha to utalentowany i
dobrze zapowiadaj¹cy siê za-
wodnik m³odego pokolenia, w
dodatku wychowanek go-
rzowskiego klubu, nic wiêc
dziwnego, ¿e wszyscy
pok³adaj¹ w nim ogromne na-
dzieje. Warto jednak ostudziæ
emocje i nie wywieraæ
zbêdnej presji na tym zawod-
niku, bo nie zapominajmy, ¿e
dopiero wkracza on w do-
ros³y ¿u¿el… 

W³odarze nadwarciañskie-
go klubu podpisali tak¿e
umowê z Oskarem Hury-
szem, który ma zasiliæ go-
rzowskich m³odzie¿owców.
17-letni wychowanek Startu
Gniezno licencjê ¿u¿low¹
zda³ 30 marca 2021 roku na
torze w Lesznie. Z racji wieku
nie mia³ jeszcze okazji starto-
waæ w rozgrywkach ligowych,
gdy¿ 16 lat skoñczy³ dopiero
we wrzeœniu ubieg³ego roku.
Bra³ natomiast udzia³ w tur-
niejach m³odzie¿owych, w
których pokaza³, ¿e ma pa-
piery na dalsz¹ naukê. 

Rok 2022 jest wyj¹tkowy
dla kibiców i ca³ego ¿u¿lowe-
go œrodowiska nad Wart¹. W
tym roku Stal Gorzów obcho-
dzi 75-lecie istnienia klubu.
Prezes Marek Grzyb g³oœno i
otwarcie mówi, ¿e z³oty me-
dal zdobyty przez dru¿ynê
by³by znakomitym zwieñcze-
niem jubileuszu. Z pewnoœci¹
ka¿demu fanowi ¿ó³to-niebie-
skich marzy siê dziesi¹te w
historii z³oto DMP, a 30 medal
w ogóle.

Sk³ad Stali Gorzów oparty
jest na czwórce solidnych i
doœwiadczonych seniorów,
którzy maj¹ „ci¹gn¹æ” wynik
dru¿yny. Wsparciem dla
¿elaznej czwórki ma byæ Pat-
rick Hansen, w którym sztab
szkoleniowy pok³ada wielkie
nadzieje. Dru¿yna zbudowa-
na na ten sezon stawia Stal w
roli jednego z g³ównych pre-
tendentów do zwyciêstwa w li-
dze. Przy odrobinie szczêœcia,
które jest bardzo wa¿ne w
sporcie oraz braku kontuzji,
które niestety w ubieg³ym roku
nie omija³y gorzowian, ¿ó³to-
niebieska ekipa ma ogromne
szanse na zdobycie tytu³u
dru¿ynowego mistrza Polski.
Co równie¿ wa¿ne, w zespole
panuje znakomita atmosfera,
zawodnicy doskonale rozu-
miej¹ siê na torze i poza nim,

pomagaj¹ sobie nawzajem, a
to tylko stanowi wartoœæ do-
dan¹ i mo¿e prze³o¿yæ siê na
dobre wyniki.  

Wszyscy stalowcy
zg³aszaj¹ pe³n¹ gotowoœæ do
startu sezonu i aktualnie in-
tensywnie trenuj¹, maj¹ ju¿
za sob¹ pierwsze testowe
starty i liczymy, ¿e rozpoczn¹
ligê w dobrej formie, choæ i
tak wszystko bêdzie rozstrzy-
ga³o siê w plao-offach. 

ROBERT BOROWY

Stal Gorzów w tym sezonie celuje
w mistrzostwo Polski
W pi¹tek, 8 kwietnia na torach w Czêstochowie i Gorzowie zainaugurowane zostan¹ tegoroczne rozgrywki PGE Ekstraligi. 

Przed rokiem Stal cieszyła się z brązowego medalu. W tym sezonie mamy nadzieję na jeszcze lepszy wynik, a może nawet mistrzostwo Polski…
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Seniorzy: Bartosz Zmarzlik, Szymon
WoŸniak, Wiktor Jasiñski, Martin
Vaculik, Anders Thomsen, Patrick
Hansen
Juniorzy: Mateusz Bartkowiak,
Oskar Paluch, Kamil Pytlewski,
Oliwier Ralcewicz, Oskar Hurysz

Z£OTE (9): 1969, 1973, 1975-78,
1983, 2014 i 2016 
SREBRNE (14): 1964-66, 1968,
1971, 1974, 1979, 1981, 1984, 1992,
1997, 2012, 2018 i 2020.
BR¥ZOWE (6): 1982, 1987, 2000,
2011, 2017 i 2021.
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